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Institui
o
CEHTEHARIO.

titulo

de

CIDADAO

00

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São
Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18,
inciso XVII, da Lei Orgânica do Municipio, D E C R E TA:
Artigo lQ

Em comemoração aos cem anos da instalação da
Câmara Municipal de Bauru, ocorrida neste ano,
fica instituido
o
titulo
de
CIDADÃO DO
CENTENARIO, a ser concedido por iniciativa da
Mesa da Câmara e entregue em Sessão Solene
àqueles que:
1 nasceram em Bauru, ou aqui residiram
ou
residem,
e se
destacam
ou se
destacaram nacional ou internacionalmente
nos campos das atividade profissionais;
2
representante indicado por colônia
migratória que aportou em Bauru e ajudou
a construir esta cidade.

Parágrafo único

A colônia migratória deverá indicar por
escrito à Presidência da Câmara Municipal seu
representante a ser homenageado
até o dia
31/05/96.

Artigo 2Q -

As
despesas
decorrentes
deste
decreto
serão
atendidas
com
dotações
legislativo
próprias do orçamento vigente, suplementadas se
necessário.

Artigo 3Q

Este decreto
publicação,
contrário .

entrará em
revogadas

vigor na data de sua
as
disposições
em

erA oi reto

Sala "Benedito Moreira

Gera\ ·
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EXPOSIÇÃO
O

presente

DE

Projeto

MOTIVOS
de

Decreto

Legislativo ·é

instituido com a finalidade de homenagear:
a)
internacionalmente

os bauruenses que se
nos

mais

destacaram nacional ou

variados

campos

da

atividade

profissional, motivo de orgulho para a cidade e o país;
b) um representante das colônias estrangeiras
que para

aqui

vieram,

como

a

portuguesa,

a

espanhola ,

a

japonesa, a sírio-libanesa e a italiana, escolhido pelos atuais
representantes dessas colônias para receber o titulo criado.
Com

essas

homenagens

Bauru, além de conceder esse título a
jus pelos seus méritos, estará
fato histórico ocorrido entre
que culminou com a

a

camara

pessoas

Municipal

de

que a ele fazem

registrando com esses eventos o
sete e oito

transferência da Casa

de janeiro de 1896,
de Leis de Fortaleza

para nossa cidade,· instalada, portanto, há cem anos atrás.
o apoio

ao

Do exposto, solicita-se aos senhores vereadores
presente projeto que destacará ainda mais, a

importância do Poder Legislativo perante sua comunidade.
Sala "Benedito Moreira Pinto", em
15 de abril de 1996

CLAUOIO
Presidente ,

PAULO
1

BXPBDITO BONETTI
2Q Secretário
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Ao Senhor Presidente da Comissão de
JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO
Em
/J de
~-e_,
de 1996

s erviço
.

J; h'-7\ .

d e Proce imentos

egis l a t 1vos

Luiz Carlo
a Rodri9ues
Preside·nte da Comissão

Em

/1_ de

°"7vt-0

de 1996

:9ie'cebemos
Serviço de Procedimentos Legislativos

VISITE BAURU NO SEU CENTENÁRIO - 1996
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DE

LEGISLAÇÃO

-1

N •·

E

REDAÇÃO

PARECER DO RELATOR

O presente Projeto de Decreto Leg i slativo
é legal e constitucional , nada obstando sua
normal
tr a mitação por esta Casa de Leis .
Quanto
proposição, caberá ao

ao

mérito

e

oport u nidade

Egrégio Plenário a

soberana decisão final.
1: o parecer.
Sal a das Reuniões, em
18 de abril de 1996

MIRANDA

desta

sempre sábia

e

Praçd D Pedro 11 S/N' • CEP

1701~ ·230

• Fone 10 142) 24-2299 F3' (0142) 24-2299 • R 209 • BAURU . SA._ _ _ __

PRO "'

COMISSÃO

DE

JUSTIÇA,
E
REDAÇÃO

PARECER FINAL

A
reunida
relator

Comissão de Justiça , Legislação

ordinariamente,
da

matéria,

acata

o

tendo

parecer
em

e Redação hoje

exarado

v ista

a

pelo

nobre

legalidade

e

constitucionalidade da proposta apresentada .
Opinando pela
Casa, deixamo s

ao

escrutínio

norma l tramitação da mesma por esta
do

Egrégi o

Plenário

decisão final .
~

o nosso parecer .
Sala das Reuniões, em
18 de a b ril de 1996

LUIZ CARL

JOÃ

Membr o

RODRIGUES

a soberana

A

-
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Senhor Presidente

o

pr esente

Projeto

Legislativo
Discussão
ordinária

de

Decreto

aprovado

foi
-Onica ,

em

em
sessão

realizada no dia

29 de

abril de 1996.
Baur u , 30 de abril de 1996.

NEU ZA MARIA CRIVELARO THOMAZINI
Diretora Geral

A
Diretoria Geral :
Dar ci@ncia
Ex ecutiv o ,

ao

Senhor

através

de

Chefe
oficio

arquive- s e.
Bau ru, 30 de a b ril de 1996 .

do
e

DECRETO

LEG::CSLAT::CVO
De 29 de abril de 1996

r ....u.tui

o

titulo

da

CIDADllO

DO

CllllftllAIUO.

Paulo, usando

A CAMARA MUNICIPAL
das atribuições que

DE BAURU, Estado de São
lhe confere o artigo 18,

inciso XVII, da Lei Orgânica do Município, D E C R E TA:

Artigo lQ

Em comemoração

aos

cem anos

da

instalação da

Câmara Municipal de Bauru, ocorrida neste ano,
fica instituído
o
titulo
de
CIDADÃO DO
CENTEftARIO, a ser concedido por iniciativa da
Mesa da Câmara e entregue em Sessão Solene
àqueles que:
1 -

ou

nasceram em Bauru, ou aqui residiram
residem,
e se
destacam
ou se

destacaram nacional ou internacionalmente
nos campos das atividade profissionais;
2
representante indicado por colônia
migratória que aportou em Bauru e ajudou
a construir esta cidade.
Parágrafo único

A colônia migratória deverá indicar por
escrito à Presidência da Câmara Municipal seu
representante a ser homenageado
até o dia
31/05/96.

A

/_
'

i

despesas
As
decorrentes
deste
decreto
legislativo
serão
atendidas
com
dotações
próprias do orçamento vigente, suplementadas se
necessário.

Artígo 32

Este decreto
publícação,
contrárío.

entrará em
revogadas

vígor
disposições
as

Sala "Benedíto Moreíra Pínto", em
29 de abril de 1996

~

EXPEDITO BOJIBTTI
252 Secretário

Projeto de ínicíativa da Mesa da Câmara
Registr
oria Geral da camara, na mesma data.
RBUZA MARIA CRIVBLARO TBOMAZIJII
Díretora Geral

em

\i''<''C.

Of.PM.017/4/96

N.·
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Bauru, 30 de abril de 1996

Senhor Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através
do presente, os Autógrafos abaixo-descritos, bem como os
Decretos Legislativos referentes aos projetos aprovados em
sessões ordinária e extraordinária, levadas a efeito por esta
Casa de Leis no dia de ontem.
Autógrafo n2

Referente ao projeto de lei

4094

de autoria desse Executivo, que autoriza o
Poder Executivo a doar Ulllll área de terreno
à SOCIEDADE DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE
BAURU.

4095

de autoria desse Executivo, que autoriza o
Poder Executivo
a doar
uma área de
terreno,
localizada
no
Distrito
Industrial, de propriedade da PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU, à empresa RAMIRES &
DAHER LTDA - ME.

4096

de autoria desse Executivo, que dispõe
sobre a proibição de alguns atos dentro da
área do Bosque da Comunidade de Bauru, e
dá outras providências.

4097

de autoria desse Executivo, que dá nova
redação ao artigo 62 da Lei n2 3985, de
14/12/95.

4098

de autoria desse Executivo, que atribui ao
Departamento de
Agua e Esgoto
de Bauru
-DAEcompetência
para
executar
a
implantação e proceder a manutenção de
sistemas hidráulicos e de irrigação no
Município de Bauru.
------------~·

.. --~----

/1•.
.
r· \ J :.... .- :
de autor ia desse Executi voi_,__qua.. .autor1 za '°- . ·---Executivo
a
permutar
imóveis
de
propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAURU com imóvel de propriedade do Espólio
de JOSt SILVESTRI.
'1 ' -

4099

4100

.• '

de autoria desse Executivo, que autoriza a
Prefeitura
Municipal a
adquirir área
urbana loteada e a celebrar contrato para
construção de
imóveis residenciais no
âmbito
do
Fundo
de
Habitação
dos
Municipiários
instituído
pela
Lei
Municipal nQ 3790, de 8 de novembro de
1994.

Decreto mi

Referente ao Projeto de Decreto

237

de autoria da Mesa da Câmara, que institui
o Titulo de CIDADÃO DO CENTENARIO.

238

de autoria do Vereador José Walter Lelo
Rodrigues, que dá denominação de AUREO DE
SOUZA a uma via pública da cidade.

239

de autoria do Vereador Claudio Petroni,
que dá denominação de CLAUDIO SEBASTIÃO
FERREIRA a waa via pública da cidade.

240

de autoria do Vereador Edmundo Albuquerque
dos Santos Neto, que concede o Titulo de
"Cidadão Bauruense" ao Senhor DOM ALOYSIO
JOSt LEAL PENNA.

_/

--r--~

e;~~~'
CLAUOio PETRUlU

Presidente

Excelentíssimo Senhor
TIDEI DE LIMA
DO. Prefeito Municipal
N E S T A

---.,
J

))

.A
- - - - - ---

r'

F''º() '.

Of.DG.129/4/96

\j

•

.~ 11>/1/,

Ft-' • I
'"
·
•''

/7
Íll,
t(_.,YJ'

l

---- -··---·-·--•K .. _. __ _

Bauru, 06 de maio de 1996

Prezado

Senhor:

Por iniciativa da Mesa da Câmara, através da
Resolução nQ 237, de 29 de abril último (cópia anexa), foi
instituído o Titulo de CIDADÃO DO CENTENARIO, a ser concedido em
sessão solene àqueles que nasceram em Bauru ou aqui residiram ou
residem,
e
se
destacam
ou
destacaram
nacional
ou
internacionalmente nos campos das atividades profissionais, bem
DA COLONIA ITALIANA, homenageando
como A UH REPRESENTANTE
consequentemente, àqueles que aportaram em Bauru e ajudaram a
construir a cidade.
Para que se possa efetuar a homenagem, essa
sociedade deverá, até 31 de Maio próximo, encaminhar oficio à
Presidência da
Câmara, indicando
o nome
do Homenageado,
representando essa Colônia.
No aguardo dessa indicação, para que possamos
marcar a data da homenagem à essa colônia, aproveitamos o ensejo
para renovar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente.

.

~,

~~-;-,---_
___,
I

CLAUDIO PETRONI
Presidente

Ilustríssimo Senhor
ALDO MONDELLI
DD Presidente da Sociedade Italiana
NE S T A

"Dante Allighieri"

·········~
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Bauru, 06 de maio de 1996
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Por iniciativa da Mesa da Câmara, através da
Resolução nQ 237, de 29 de abril último {cópia anexa), foi
instituido o Titulo de CIDADÃO DO CENTENARIO, a ser concedido em
sessão solene àqueles que nasceram em Bauru ou aqui residiram ou
residem,
e
se
destacam
ou
destacaram
nacional
ou
internacionalmente nos campos das atividades profissionais, bem
como A UM REPRESENTANTE
DA COMUNIDADE NEGRA, homenageando
consequentemente, àqueles que aportaram em Bauru e ajudaram a
construir a cidade.
Para que se possa efetuar a homenagem, essa
entidade deverá, até 31 de Maio próximo, de comum acordo com a
Sociedade Recreativa e Cultural Icarai, encaminhar oficio à
Presidência da
Câmara, indicando
o NOME
DO HOMENAGEADO,
representando essa Comunidade.
No aguardo dessa indicação, para que possamos
marcar a data da homenagem à essa comunidade, aproveitamos o
ensejo para renovar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente.

A

FLORIPES SOARES
DD REPRESENTAICTE DOS AGENTES DE PASTORAL BBGROS
NE S T A

•

....
p~-"'-(_'._''J__· _·_li{":....~~··
_F C l 1 ; .~ ; ;
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Bauru, 06 de maio de 1996

Prezado

Senhor:

Por iniciativa da Mesa da Câmara, através da
Resolução nQ 237, de 29 de abril último (cópia anexa), foi
instituído o Titulo de CIDADÃO DO CENTENARIO, a ser concedido em
sessão solene àqueles que nasceram em Bauru ou aqui residiram ou
residem,
e
se
destacam
ou
destacaram
nacional
ou
internacionalmente nos campos das atividades profissionais, bem
DA COMUNIDADE NEGRA, homenageando
como A UM REPRESENTANTE
conseqüentemente, àqueles que aportaram em Bauru e ajudaram a
construir a cidade.
Para que se possa efetuar a homenagem, essa
entidade deverá, até 31 de Maio próximo, de comum acordo com os
Agentes de Pastoral Negros, encaminhar oficio à Presidência da
Câmara, indicando o NOME DO HOMENAGEADO, representando essa
Comunidade.
No aguardo dessa indicação, para que possamos
marcar a data da homenagem à essa comunidade, aproveitamos o
ensejo para renovar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente.

Presidente

Ilustríssimo Senhor
Dr. MARIO DOMINGUES HERDES
DD REPRESEKTARTE DA SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL ICARAl
N E S T A

Of.DG.132/4/96
Bauru, 06 de maio de 1996

Prezado

Senhor:

Por iniciativa da Mesa da Câmara, através da
Resolução nQ 237, de 29 de abril último (cópia anexa), foi
instituído o Titulo de CIDADÃO DO CENTENARIO, a ser concedido em
sessão solene àqueles que nasceram em Bauru ou aqui residiram ou
residem,
e
se
destacam
ou
destacaram
nacional
ou
internacionalmente nos campos das atividades profissionais, bem
como A UM REPRESENTANTE DA COLONIA SIRIO-LIBANESA, homenageando
conseqüentemente, àqueles que aportaram em Bauru e ajudaram a
construir a cidade.
Para que se possa efetuar a homenagem, essa
entidade deverá, até 31 de Maio próximo, encaminhar oficio à
Presidência da
Câmara, indicando
o NOME
DO HOMENAGEADO,
representando essa Colônia.
No aguardo dessa indicação, para que possamos
marcar a data da homenagem à essa colônia, aproveitamos o ensejo
para renovar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente.

,...
Presidente

Ilustríssimo Senhor
Dr. MUNIR ZUGAIB
DD. Presidente do Clube Monte Líbano de Bauru
N E S T A

~--·---------------------------

----·--------

Of.DG.136/4/96
Bauru, 07 de maio de 1996

Prezado

Senhor:

Por iniciativa da Mesa da Câmara, através da
Resolução nQ 237, de 29 de abril último (cópia anexa), foi
instituído o Titulo de CIDADÃO DO CENTENARIO, a ser concedido em
sessão solene àqueles que nasceram em Bauru ou aqui residiram ou
residem,
e
se
destacam
ou
destacaram
nacional
ou
internacionalmente nos campos das atividades profissionais, bem
como A UM REPRESENTANTE DA COLONIA PORTUGUESA, homenageando
conseqüentemente, àqueles que aportaram em Bauru e ajudaram a
construir a cidade.
Para que se possa efetuar a homenagem, essa
entidade deverá, até 31 de Maio próximo, encaminhar oficio à
Presidência da
Câmara, indicando
o NOME
DO HOMENAGEADO,
representando essa Colõnia.
No aguardo dessa indicação, para que possamos
marcar a data da homenagem à essa colõnia, aproveitamos o ensejo
para renovar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente.

CLAUDIO PETROllI
Presidente

Ilustríssimo Senhor
ARLIJ!IDO MARQUES FIGUEIREDO
DD. Vice-Consul de Portugal
N E S T A
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Bauru, 07 de maio de 1996

Prezado

Senhor:

Por iniciativa da Mesa da Câmara, através da
Resolução nQ 237, de 29 de abril último (cópia anexa), foi
instituído o Titulo de CIDADÃO DO CENTENARIO, a ser concedido em
sessão solene àqueles que nasceram em Bauru ou aqui residiram ou
residem,
e
se
destacam
ou
destacaram
nacional
ou
internacionalmente nos campos das atividades profissionais, bem
DA COLONIA JAPONESA, homenageando
como A UM REPRESENTANTE
conseqüentemente, àqueles que aportaram em Bauru e ajudaram a
construir a cidade.
Para que se possa efetuar a homenagem, essa
entidade deverá, até 31 de Maio próximo, encaminhar oficio à
Presidência da
Câmara, indicando
o NOME
DO HOMENAGEADO,
representando essa Colônia.
No aguardo dessa indicação, para que possamos
marcar a data da homenagem à essa colônia, aproveitamos o ensejo
para renovar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente.

\

CLAUDIO PETRONI
Presidente

--

""

Ilustríssimo Senhor
Dr. AKIRA ISHIQUIRIAHA
DD. Presidente do Clube Cultural Nipo-Brasileiro de Bauru
N E S TA

-------------------"·-----
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Bauru, 08 de maio de 1996

Prezado

Senhor:

Por iniciativa da Mesa da Câmara, através da
Resolução nQ 237, de 29 de abril último (cópia anexa), foi
instituído o Titulo de CIDADÃO DO CENTENARIO, a ser concedido em
sessão solene àqueles que nasceram em Bauru ou aqui residiram ou
residem,
e
se
destacam
ou
destacaram
nacional
ou
internacionalmente nos campos das atividades profissionais, bem
como A UM REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO HISPANO-BRASILEIRA "MIGUEL
DE CERVANTES",
homenageando
conseqüentemente,
àqueles que
aportaram em Bauru e ajudaram a construir a cidade.
Para que se possa efetuar a homenagem, essa
entidade deverá, até 31 de Maio próximo, encaminhar oficio à
Presidência da
Câmara, indicando
o NOME
DO HOMENAGEADO,
representando essa Associação.
No aguardo dessa indicação, para que possamos
marcar a data da homenagem à essa associação, aproveitamos o
ensejo para renovar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente.

CLAUDIO PETRONI
Presidente

Ilustríssimo Senhor
Dr. ANTONIO CARLOS PALRARES
MD. Membro da Associação
HISPANO-BRASILEIRA "MIGUEL DE CERVANTES"
N E S T A
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ERRATA

DECRETO LEGISLATIVO NQ 237, de 29

de abril de 1996, publicado no

Diário Oficial de Bauru, no último dia 04 de maio, à página 09.

Onde se lê:
"Parágrafo flnico -

A colônia migratória

deverá indicar por

escrito à Presid@ncia da Câmara Municipal seu representante a ser
homenageado até o dia 31/05/96."
Leia-se:
"Parágrafo flnico - A colônia
o dia 31/05/96, por

migratória deverá indicar, até

escrito, à Presidência

da Câmara Municipal,

seu representante a ser homenageado neste ano do centenário."
Sala "Benedito Moreira Pinto'', em
10 de maio de 1996

NEUZA MARIA CRIVELARO THOMAZINI
Diretora Geral

Data

DIÃRIO OFICIAL DE BAURU

Página

Atos Oficiais
'

D&CRETO LEGISLATIVO N9 237
X
De 29 ele lllril de 1996
/ll#illd o dlldo de CIDADÃO DO CF.NTENÁRIO.
A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, ESlldo de Slo Paulo, usando das
llribuiç&:s que lhe confere o artigo ti, inciso XVII, da Lei Orglnica do Munic:ipio, D E C R
.
ETA:
Artigo 1° -Em comemoraçlo aos cem lllOS da in•lw;to da cam.a Mullicipal de S..U.
ocorrida neste ano, fica illltituldo o titulo de CIDADÃO 00 CENTENÁRIO, ser concedido
por iniciativa da Mesa da CAmara e c:atregue em Sesslo Solene àqueles que:
t • rmcaam em Bauru, ou aqui residinm ou residem, e se destacam ou se dcstacalmn
nadoaal ou intcrmcionalJaenl nos CllDpOS das alividade profissionais;
·
· 2 - rcpacntmtc indicado por col6nia mipória que aportou an 8auna e ajudou a
comlrUir CSla cidade.
Pm&rafo <mico-A colõnia migrllória elevai indicar por esaito l Prcsidencia da Ctmara
Municipal seu 1ep1C1COtlntc a ser bomcnlaCldo ~o dia 31/0S/96.
Artigo 'Z" ·As dopem dccomntcs deste decreto lcgislltivo serio alCndida com~

a

próprias do Oiçwneuto vigadc, mplcmcntldas IC ncccsário. .
.
Artigo 3° -Este decnlo cntnrt em vigor m cima de soa public:açlo, rcvopdas as

dilposiç6cs em c:ontdrio.
,
Sala ..Benedito Moreira Piato", em
29 de abril de 1996
CIAUDIO Pl:TRONI
Praidcnee
PAULO Cl:Mll MAOOUIRA
tº Secredrio
· DPl:DITO llONrlTI
2" Seaedrio
Projeto de iniciltiva da Mesa da Ctmara
......., • Dinllloria Genl da amara, na nlesma dllL

NBUZA MARIA CRIVELARO THOMAZINI DiretGra GcnJ
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ASSOCIAÇÃO HISPANo-BRASILEIRA "MIGUEL DE CERV'ANTES" DE BAURU

?-

AV. DUQUE DE CAXIAS, 7-27- BAURU -5.P. - CEP: 17.043-000-TELEFONE: (0142) 24-

------

Bauru, 22 de maio de 1996.

'A

~- ~'

Ilustríssimo Senhor
Dr. CLÁUDIO PETRONI
DD. Presidente da Câmara Municipal de Bauru
Nesta

Prezado Senhor:

Em resposta a sua atenta carta de 08/05/96, dirigida à esta entidade, na que
louvamos a brilhante iniciativa da Mesa da Câmara, que vem demonstrar o interesse pelas
coisas de nossa cidade.
Na reunião de diretoria de nossa associação, ficou resolvido por unanimidade
dos presentes, indicar o excelente ator nascido em Bauru, Edson Celulari, pelo destaque que
vem realizando como profissional e pessoa digna de ser imitada, pelos exemplos de luta que
sempre demonstrou, engrandecendo nossa cidade onde até hoje reside sua família.
Nessa mesma reunião, ficou decidido por unanimidade após analisar vários
nomes, o do historiador Sr. Gabriel Rm Pelegrina,

atual Coordenador do Núcleo de

Documentação e Pesquisa Histórica de Bauru e Região da Universidade do Sagrado Coração
e representante legítimo de nossa raça.
Esperando ter colaborado para que essa data histórica de nossa cidade

Atenciosamente,

CIMARI !.U•JCl'll B~Ull~
- OIRtTUHIA i>c t<A.

2 3 \JAl 1996
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ESTADO DE SÃO PAULO

Bauru, 15 de maio de 1996.

OF. DE. nº 149/96
P. 12873/96

Senhor Presidente:

Sirvo-me do presente, para para informar a Vossa Excelência o recebimento e
anuência quanto ao Decreto Legislativo n' 237, que institui o título de CIDADÃO DO CENTENÁRIO.
Reitero protestos de elevada estima e consideração.
Cordialmente,

Excelentíssimo Senhor
CLÁUDIO PETRONI
DD. Presidente da Câmara Municipal
NESTA

CIM~RI MU~ICIP?l

---~· ;.t•~r. Í~ f.<·1~A·~-;: ""IH

B'.0.'!.H
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---+clube Monle l.íbano de Bauru
CGC 50 538.958/0001-09

l
'

Exmo. Sr.
CLÁUDIO PETRONI
MD. Presidente da Câmara Municipal de Bauru
Nesta

Excelentíssimo Senhor,

O CLUBE MONTE LÍBANO DE BAURU·' com sede prov isoria a Rua Neder Issa nº 2-71, Jardim Dona Sarah, nesta cidade, atraves de sua Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, membros associados, em reunião realizada dia 14 de maio de 1996, indicou e aprovou por unanimidade o nome do Sr. Hecmet Farha, para ser agraciado com o titulo de 'Cidadão do Centenário'', instituído por essa Casa
Leis através do Decreto Legislativo

nº

de

237 de 29 de Abril de 1996.

O nome do Sr. Hecmet Farha, foi escolhido por ser

,...

ele um cidadão que tão bem representa a Comunidade Árabe de

Bauru_,

pois na trajet~ria de sua vida, com dignidade sempre ocupou

cargos

tanto sociais como políticos a exemplo; na gestão do então

prefeito

Alcides Franciscato, como Secretário de Turismo, na do Prefeito Eng.
Luis Edmundo Coube, exerceu a PresidE;ncia da Comissão Municipal

de

Desenvolvimento Industrial (C.M.D.I.), na atual administração do Pre
feito Eng. Antonio Tidei de Lima, é o Coordenador de Fomento da Agr_;!;
cultura, Ind.;_stria e Comércio de Bauru.
Foi também Presidente da Associação Comercial

e

Industrial de Bauru.
Há 40 (quarenta) anos e sacio fundador do

Lions

Club Centro, tendo sido presidente por 02 (duas) vezes, nos anos

de

66/67 e 80/81, e, exercerá pela terceira vez a presidE;ncia na gestão
96/97,

•

É também há 26 (vinte e seis) anos Conselheiro do

Bauru Tênis Clube.
Participa ativamente há 15 (quinze) anos da Dire
toria da Federação das Entidades Libano Brasileira, com sede na cida
de de Belo Horizonte, que congrega todos os clubes de origem libanesa no Brasil, tendo sido um dos fundadores. Também anualmente ocorre
as Convenções Nacionais desta Federação, e, desde a sua fundação,

o

Sr. Hecmet Farha tem estado presente levando o nome da cidade de Bauru, por todo esse Brasil.
De 1978 a 1988, exerceu por 05 mandatos consecutivos a presidência do Clube Monte Llbano de Bauru, hoje

é

seu Presi

dente de Honra.

É assim que a Comunidade Árabe de Bauru, se

diz

presente com a indicação do Sr. Hecmet Farha como "Cidadão do Centen~rio11, como o solicitado.

Aguardamos a data da homenagem a ser marcada, e,
reiteramos os protestos de estima e consideração, nos colocando

a'

disposição através dos telefones: 34-1564 (Clube); 23-2686 (Dr. Gesner, Secretário); 23-6365 (Sr. Hecmet).

Atenciosamente

~~I

..,··' · 1

' ;i

Presidente

•• i.

• ,,,_

i
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~~·~·\.
ClllRI NO-.lflr.'. u~
• Ol!\ETOf!iA
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SOCIEDADE ITALIANA DANTE ALIGHIEAI
RUA 1.º DE AGOSTO N.º 6-25 - FONE/FAX 32-4536
CEP 17.010-011 - BAURU - SÃO PAULO - BRASIL

:Bauru, 30 de Maio de 1.996.-

EXMO. SR.
DR. CLAUDIO PETRONI
DD. PRESIDENTE DA CA...'l'!AP..A MUNICIPAL DE
BAURU

Pela presente estamos encaminhando
a V.S., em resposta ao seu oficio de Abril passado,

o

"Curriculum Vitae" do Dr. Armando Turtelli Junior, afim
de concorrer ao titulo de Cidadão do Centenário.-

,..
Presidente
ij

3 O MAi 1996
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ARMANDO TURTELLI JR.

A.

DADOS PESSOAIS

Nascimento:
Localidade:
Curso superior
Doutorado:
Pós-Doutorado:

B..

08102142
BAURU
Bacharel em Física pela Universidade de São Paulo (1968)
Doutor em Física pela Universidade Estadual de Campinas (1974)
lstituto di Cosmogeofisica/CNR, Torino, ltalia (1980/1982)

ATIVIDADES CIENTIFICAS ATUAIS

1.
Colaboração LVD
i.
Membro da colaboração internacional LVD (Large Volume Detector). que compreende grupos da Itália, Brasil, Estados Unidos, Japão, China e Rússia. A finalidade é
estudar a radiação cósmica penetrante usando um complexo de detectores ( 1.840 toneladas) instalados no túnel rodoviário do GRAN SASSO, entre L'Aquila e Teramo, na Itália
central. Ela tem o apoio do lstituto Nazionale di Física Nucleare e do Consiglio Nazionale delle Ricerche da Itália, graças a ele o Prof. Turtelli pode trabalhar no laboratório do
Gran Sasso durante um mês por ano.
ii.

Experiência EASCAMP
O detector de raios cósmicos (EASCAMP) funciona no campus da Unicamp. Compreende vários cintiladores e tubos de tracejamento, permitindo determinar a direção de
chegada da radiação que vem do espaço.
Experiências com satélites e balões
Esse trabalho tem duas partes, na primeira o Prof. Turtelli junto com seus colegas da
Unicamp analisa dados de satélites russos para estudar a chamada componente de baixa
energia da radiação cósmica, na Região da Anomalia Magnética do Atlântico Sul.
· Na segunda parte, está-se desenvolvendo e construindo um detector a ser instalado
no primeiro satélite científico brasileiro, o chamada SACI 1. Esse aparelho realizará suas
medidas durante o período do sol mínimo, reduzindo o efeito das tempestades magnéticas.
O projeto conta com a colaboração do INPE, NASA (Naval Res.Lab.) e Instituto Riken
(Japão). Os coordenadores técnicos são Tsuyoshi Kohno (RlKEN), Udaya Jayanthi (INPE),
James Adams (NASAINRL) e Armando Turtelli. O lançamento do satélite está previsto para
1997, com um foguete Longa Marcha, da República Popular da China.
iii.

tv.

Projeto Auger
Projeto proposto por um grupo de físicos de 19 países para a construção de um novo
observatório de raios cósmicos. O novo observatório terá 5000 km2 e se destina a indetificar
fontes desconhecidas dos raios cósmicos, obtendo informações sobre a origem e a evolução
do universo. São previstos um detector no hemisfério norte e outro no sul (Argentina). Em
outubro de 1995, o Prof. Turtelli participou da reunião realizada na sede da UNESCO em

r--

; l"'~ú :: ii•
'FOLHAS ~~~Paris, para definir o staff da colaboração e o local de construção dos detectores.
Turtelli faz parte do Collaboratíon Board.

\

C.

OUTRAS ATIVIDADES RECENTES

a.

Científicas

1.

Participação em inúmeras conferências internacionais (no Brasil e no exterior)
desde 1971, apresentando trabalhos científicos de seu grupo (Itália, Japão, Rússia, Uzbequistão, Kazaquistão, Austrália, Índia etc).
Consultor ad hoc da Fapesp, CNPq, CAPES, FINEP/PADCT,SCTDE/SP e MEC.
Árbitro (referee) do Joumal of Physics G (Nuclear and Particle Physics), revista
internacional de física do lnstitute of Physics Publishing, Inglaterra
Árbitro da Revista de Fisica Aplicada e Instrumentação, da Sociedade Brasileira
de Física
Membro do lntemational Advisory Committee da XXIV lntemational Cosmic Rays
Conference, realizada em Roma em 1995.
(Itália)
Pesquisador Associado do lstituto Nazionale di Fisica
Nucleare
Membro da Cosmic Ray Comission, da lntemational Union of Pure and Ap plied
Physics, da UNESCO.

ií.
iií.
1v. .
v.
vi.
vii.

b.

Atividades administrativas e de gestão universitária

í.
ii.

Membro do Conselho Orientador de Recursos Humanos - Unicamp (1990-1994)
Membro da Comissão de Avaliação e Desenvolvimento
Institucional da Unicamp ( 1990-1994)
Pró-Reitor de Pesquisa de 27/04/90 a 26104194
Membro do Conselho de Administração da Fundação Centro
Tecnológico de Informática, do MCT (1990-1994).
Membro do Conselho dos Institutos de Pesquisa do Estado de
São Paulo (1990-1994).
Presidente da Comissão Diretora de Informática - Unicamp (1990-1997)
Coordenador Geral de Informática da Unicamp (1994/1997)

iií.
IV.
V.

,...

Pro~

vi.
vii.

2
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1r= Clube Cultural Nipo - Br a si 1e i ru?.idado~Q~ioa M~••~••~~ .~ de~../)~ ~
CGC 4i 091 408/0001-69

Fundado em 1936

Rua Monsenhor Claro, 9-51

- Fone (0142) 23-2845

Oficio No. 151/96

17040-360

BAURU

}Js/~]

ri-ROC. N·.
jfOLHAS 98
--

l

J

Bauru sp, 2 7 de Maio de 1996

Senhor Presidente :
Estamos enviando, por meio deste, o nome do representante do Clube Cultural
Nipo-Brasileiro de Bauru para receber a homenagem a ser feita pela Câmara Municipal '1s diversas
comunidades no ano do Centenário da nossa cidade.
O Sr. Tadashi Takahashi, 91 anos, é wn dos mais antigos da comunidade NipoBrasileira e muito tem realizado pela nossa associação e Bauru, e razão pela qual, julgamo-lo
•
merecedor para receber tal laurea.
~ Sendo a que se apresenta para o momento, enviamos nossos protestos de alta
consideração. '··
'i\.tenciosamente.

7

Ao
Exmo Sr.
CLAUDIO PETRON1
DO-Presidente da Câmara Municipal de Bauru
Nesta

SP

t:o~-~..;,.:: ? ;e::- ~f

J: CARA J:

SOCIEDAD~ RECREATIVA E CULTURAL
ltde Prr,pr1il Rua lionso Pffli 7 - 1r-Jarii1 itla Vista
Registrada na DivisiO de llinrsou flnbJius ele Setretiriil
do

~

ICARAI

·

Estado it Sid'I Paulo.

------------------··---··---·-·------------··------------------·--·-------- - --·-·-- - f,"R""OC:-W• /
B•u•·u, 27 de ••• io de 1. 9'1'•

Y7 ,}°l

l f OLHAS
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Atendendo ao Oficio N.Of.DG.13114/96 a nos encaminhado por
a Din?tc1ria dii Soc::iedr.cde Ret: l'"·eativr.c e
Cultlffcd Ic:arai, em comum
acordo com os Agentes de Pas~3ral Negros vem atraves da presente fazer

~.l.S.

a indicacao da $ta Ruth Amaral s~mpaio CPF 040 . 645.648-80; residente
ne~ta cidade
a Rua Paulino Raphael 2-18; para receber o
TITULO DE
Atenc

CENTENAHlO,

Repres.entandn a

Corm.m:i.dade

Negra

de nc:sss.a

ic;~. amente.

--·-~

-------

F lori ps Soares Santos
(Agentes de Pastoral Negros)

Ernani
(Sociedade Recreativa e

I~::arai)

CltURI MDllCIPAl_BDURD
- OlRETORIA Gf,RAL -
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Ao
Ilmo. Sr. Presidente da Camara Municipal de Bauru
sr.Claudio Pt:?.tronio

CIDADDAO DO

l

~SPS

ffwiftfiii~~JS.~~
CONSULADO HONORÂRIO Dli PORTUGAL

'fOLHAS

3

0

BAURU-SP

Bamu-SP., 29 de maio de 1996.

Oficio rf. 35196.

fumo. Senhor.

Dr. CLÁUDIO PETRONI
DD. Presidente da CAmara Mmicipal
BAURU-SP.
Ref. : or. DG.136/4196.

Acuso recebimento
epígrafe, com algwnas ressalvas protocolares.

do

oficio

em

Ao completar BAURU o seu primeiro
CENTENÁRIO, nada mais justo homenagear aqueles que ajudaram a
construi-la. Estão de parabéns suas autoridades mWlicipais pela feliz
iniciativa.
Na condição de titular da Patente de
Cônsul de Portugal na região de Bauru, como representante oficial do
Governo Português, não me parece justo e salutar fàzer distinção entre
meus compatriotas, pois, tanto no passado como no presente sempre o
português se fez presente, atuante nos mais diversos setores da
atividade humana, ãjuclando a construir esta querida cidade.
Seria de minha parte, uma indelicadeza
e cometeria eu uma grande injustiça, para com aqueles não
agraciados, apontar um NOME de um português que ajudou a
construir a cidade, para representar a COMUNIDADE
PORTUGUF.SA.
Muito
agradeceria
as
Egrégias
Autoridades Mlmicipais em nome da NAÇÃO PORTUGUESA, que
oficialmente represento, se a homenagem pretendida não fosse
individualizada, mas no sentido coletivo, abrangente a todos os
portugueses que no passado e no presente ajudaram e ajudam a
construir esta bela cidade.
Pelo exposto, com minhas escusas, fica
----------.minhasugestão: homena1em aos PORTUGUtSES que ajudaram a
CU~~-~ l _!i~J~ 1~J U Bn URD comá'lllr a ddade , sem individualizar.

r

-

·

;' ~ ·- T'

1

•

A 1-! RAL -

Com os melhores cumprimentos.

~
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OFÍCIO/Nº 638 196-GM/MEE
Brasília,18 de junho

de 1996.

Senhor Presidente,
Tenho o prazer de acusar recebimento do ofício DG nº 174/4/96, de 28 de
maio do corrente, pelo qual Vossa Excelência comunica ao Senhor Ministro de Estado
Extraordinário dos Esportes que a Câmara Municipal de Bauru concedeu-lhe o Título de
Cidadão Centenário.
2.
Sensibilizado, o Senhor Ministro incumbiu-me de agradecer a Vossa
Execelência e aos demais Edis dessa Câmara a honrosa homenagem, entretanto,
lamenta informá-lo de que sua agenda encontra-se inteiramente ocupada nos próximos
meses, em virtude do considerável número de compromissos já assumidos no ano em

curso.
Nessas condições, coloco-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência para,
no momento em que se apresentar a possibilidade de ser concretizada a sessão solene
para a entrega do referido título, tomar as providências necessárias a sua realização.
3.

Respeitosamente,

•

~SA~fuos

TÂNIA REGINA

Chefe de Gabinete Substituta

Exmo.Sr.
CLÁUDIO PETRONI
Presidente da Câmara Municipal de Bauru
Bauru -SP
ott62

2 4 JUN 19%

.

.

---··

--

--····.

--·--------

---~---

'A C.ântara Mw1icipaJ de Bauru
NC Lui1. Carlos l.abo:rda
I·'ax: m.42-24--229'J R. 20')

Por w.nor 'a J!euru!
Venho i\~rAd~ccr a fom.br11nça, a atl'nç~o e o ca1·1l1ho pelo Título dl:'

-,..., ''CH>ADÃO DO CENTENÁRIO", qut• a CÂMARA MUNICJPAL J)E JJAlJHU
m1i oft"rcce. É un1 privilégio yer no11so 1rabalho arlf&tko reconhecido, nun11>0ís
<1ue viv~ de tanta&; outrar. neccflsida des.
Go11taria, tamb~rn, de explk1u qne eu "não posso" 1-eceher e1111e
Tilulo, O motivo é, simplesnlente, illeuU>gleo: já há aJgune1 aneis luto, coJn
n1luhas arrna&, pol' um 1·~atro para Bau1·n. An completar 100 ano&, foi
.vrvmelído 'a cidade, n inauguraçã-:> da prinmira s•la púbUt•a dl! cspet~r.u!o11, o
que!, i11leJiz1net\tc, não acontect~u.
Bauru co11tinua 1nereu·ndo um Tcah·o, e ciu continuo a 1nit1ha. lula.
lteceher o titulo d(• "Cht1dão Ccnten6rio", 8(!:11\ o p1'0metlcl0Tcat1·0,
tter'la cnfraque('e1· idciol6gi<'amente a CllU&a desta luta .
P(lrtanto, agradeço'a :l1011r1t do p1·~1ttio, e parabenlzo '.a todoi;
aquP.lei; que, de ~Jgun1a forma, tanr1bén1 trabalhar" por wnn vida "ullural 1nah1
atl-v.11 1>a1·a a "CApilo'll da Tê2·1·a-JJ1t•an.,A", nô~sa "Cid.a.dê •~u' L1l1\ltee"J 1naQ
peço co1npn!en11ão pelo Olotlvo que 1.ntr leva a negar o 1·ecebhncnto cfo
rcíuridu Tftulo.
(;ontinua1·ei co1u a f:11per11nça de ver os bau1·uen11P.1t (utnndo o
T'l~A1'RO MUNICIPAL DE BAURU, e ae&ím ter a certeza de unia cidade nl1tis
llh1erHda, <·uJta e~ pt>1>1:>ívl'I.

.,...

Abraços,

..._ _ _ _ _ _ _ ..

_._,.,.~,,r

••-•-<>••• ••--•

Edbon CehrlarJ

u•o••~"

Bauru, 25 de junho de 1.996

lA-~·~·
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Exmo Sr.
Dr. CLAUDIO PETRONI
DO. Presidente da Egrégia
Câmara Municipal de Bauru

~{()o.

~~"-

/

Prezado Senhor,

Primeiramente cumpre-me manifestar a gratidão e
justificada emoção pela outorga do título de CIDADÃO DO CENTENÁRIO por
parte dessa Casa de Leis e por iniciativa do nobre vereador.
Ao lado dos agradecimentos peço permissão ao
prezado amigo para sugerir a data de 03 de agosto, sábado às 10:00 horas, para o
recebimento da honraria, vez que nesse dia será possível a presença de familiares
e amigos que moram distante e que gostariam de participar da sessão solene.
Renovando os agradecimentos e contanto mais uma vez
com a aquiescência de V. Excia subscrevo-me com estima e apreço,
Cordialmente,

ALEXANDRE QUAGGIO TRANSP. LTDA.

EMPRESA CIRCULAR CIDADE DE BAURU
Avenida Aureliano Cardia, 1-23 - Tel. 23-4422 - CEP 17013-41 o - BAURU . SP

FJ.~lJf.'.:lL~ 1:1.l!~'liol{J\l •d"F:fr(CU.G' r11JfJ' ·i·rr·í. Yp UlLÜ

DE CIDADÃO DO CENTENÁRIO INDIVIDUAL
Bau1:u,

Prezado Senhor.

Em comemoraçao aos cem anos da instalaçao da
Càro.ara Municipal do
Bauru,
ocorrida nosto
ano,
foi.
i.nsti tuido, atravé::J do Decreto IJeg.islat.ivo nº 237. de 29 de
ab.ri..1 cfa 1996,
o
t1. tulo
de CIDADÃO DO CEN'I'ENÁRIO,

distinguido àqueles que nasceram em Bauru, ou aqui residiram
ou rosidem, e se destacam ou so destacaram nacional ou
inter.nac.i.ona1ment.e
.

.

.

nofs

campos

de

suas

atividades

prof issionaJ..s.

Comunicamos V. Sa. que, poL' unanimidade dos
5enhor:e5 ve.r.eado.r.es, através do Decreto t.egisl.ativo nº
de ... , V.Sa. foi escolhido para receber este titulo, graças
à sua destacada atuação na ároa ...
Dessa forma, para que possa a camara, em
Sessão Solene, proceder a entrega desse titulo honorifico a
V. Sa. , solicitamos entrar em contato conosco, por oficio,
1·ax (6-42299, ramal 209) ou telo_fone (242299, .ramal 207, com
dona Neuza Maria), para que possa ser marcada a data dessa
solenidade .
Sem outro motivo, aproveitamos o ensejo para
.renovar os protestos de estima e conside.raç~o.
Atenciosamente,

Claudio Pet.r.oni
Presidonto
Ilmo Sr.

MODELO PARA OFÍCIO DE TÍTULO
DE CIDADÃO DO CENTENÁRIO RE
PRESENTANDO COLÔNIA MIGRATÓRIA

Bauru,
Prezado SenhoL' .
Em comomoração aos cem anos da instalaç~o da
camara Municipal de
Bauru,
ocorrida neste ano,
f"oi
insti tuido, através do Dec.reto Legislativo nº 237. de 29 de
abril de 1996,
o
titulo de
CIDADÃO
DO CENTENÁRIO,
distinguido áqueles representantes a serem homenageados,
i ndícado5 por colôniaa mígrat.6.riaa que aportaram em Bauru e
ajudaram a construir esta cidade.
Por indicaçao da colônia ....... .. ,, mediante
a votaç~o da unanimidade de> senhores ve.r.eadores, através do
Decreto Legislativo nº .... , de ...... , V. Sa. foi o
oscolhido para representá-la, recebendo assim o titulo.
Dessa _forma , para que possa a camara, em
sess~o solene, proceder a entrega desse titulo honorifico a
V. Sa., solicitamos entrar em contato conosco, por oficio,
fax (642299, ramal 209) ou telefone (242299, ramal 207, com
dona Neuza Maria), para que possa ser marcada a data de9sa
solenidade.
Sem outro motivo, aproveitamos o ensejo para
renovar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
Claudio Petroni
Presidente

llmo Sr.
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Of.DG. 222/4/96
Bauru, 08 de julho de 1996

Prezado Senhor:

Em comemoração aos cem anos da instalação da
Câmara Municipal de Bauru, ocorrida neste ano, foi instituído,
através do Decreto Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, o
Titulo de CIDADÃO DO CENTENARIO, distinguido àqueles que nasceram
em Bauru, ou aqui residiram ou residem, e se destacam ou se
destacaram nacional ou internacionalmente nos campos de suas
atividades profissionais.
Comunicamos Vossa Senhoria que, por unanimidade
dos Senhores Vereadores, através do Decreto Legislativo nQ 245,
de 27 de maio, Vossa Senhoria foi escolhida para receber este
título, graças à sua destacada atuação na Area Jurídica.
Dessa forma, para que possa a Câmara, em Sessão
Solene, proceder a entrega desse título honorifico a Vossa
Senhoria, solicitamos entrar em contato conosco, por oficio, FAX
(642299, ramal 209) ou Telefone (24-2299, ramal 207, com dona
Neuza Maria), para que possa ser marcada a data dessa solenidade.
Sem outro motivo, aproveitamos o ensejo para
renovar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

CLAUDIO PBTRONI
Presidente

Ilustríssimo Senhor
Professor DAMASIO EVANGELISTA DE JESUS
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DECRETO
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L E G I S L A T I V Õ ..
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De 27 de maio de 1996
Concede Titulo da
•cIDADAO DO CEllTEllARIO•
ao
PRDl'Z8SOll DAllASIO
EYAllGELIB'!'A DI:
JllBU8.

,..

A MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18,
inciso XVII, da Lei Orgânica do Município, D E C R E T A:
Artigo 1Q

Nos termos do item I do Artigo 1Q do Decreto
Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, fica
concedido ao Professor DAHÃSIO EVANGELISTA DE
JESUS, o TITULO DE
"CIDADÃO DO CEMTEMARIO",
por suas atividades exercidas no âmbito nacional
e internacional na área jurídica.

Artigo 2Q -

De comum acordo com o homenageado, a Mesa da
Câmara marcará a data da sessão solene para a
entrega do titulo acima referido.

Artigo 3Q

Este decreto
publicação,
contrário.

entrará em
revogadas

vigor na data de sua
as
disposições
em

Sala "Benedito Moreira Pinto", em
27 de maio de 1996

e=; ._ t \-'

---:e-".,

CLAUDIO PETROMI
Presidente

PAU

~

EXPEDITO BOMETTI
2Q Secretário

Um projet de iniciativa da Mesa da Câmara
e demais .ereadores
Registr
na Diretoria Geral da Câmara, na mesma data
NEUZA MARIA CRIVELARO THOMAZINI
Diretora Geral
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Of.DG. 223/4/96
Bauru, 08 de julho de 1996

Prezado Senhor:

Em comemoração aos cem anos da instalação da
Câmara Municipal de Bauru, ocorrida neste ano, foi instituido,
através do Decreto Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, o
Titulo de CIDADÃO DO CENTENARIO, distinguido àqueles que nasceram
em Bauru, ou aqui residiram ou residem, e se destacam ou se
destacaram nacional ou internacionalmente nos campos de suas
atividades profissionais.
Comunicamos Vossa Excelência que, por unanimidade
dos Senhores Vereadores, através do Decreto Legislativo nQ 247,
de 27 de maio, Vossa Excelência foi escolhida para receber este
titulo, graças à sua destacada atuação na Area Juridica.
Dessa forma, para que possa a Câmara, em Sessão
Solene, proceder a entrega desse titulo honorifico a Vossa
Excelência, solicitamos entrar em contato conosco, por oficio,
FAX (642299, ramal 209) ou Telefone (24-2299, ramal 207, com dona
Neuza Maria), para que possa ser marcada a data dessa solenidade.
Sem outro motivo, aproveitamos o ensejo para
renovar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

CLAUDIO PETRONI
Presidente

Excelentíssimo Senhor
YUSSEF SAID CAHALI
DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO

LEGISLATIVO
De 27 de maio de 1996

NO

Concede Titulo de

MCIDAI>AO DO CElf'rEllARIO•

ao .JURISTA YU88D' BAID CAHALI.

A MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de
são Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18,
inciso XVII, da Lei Orgânica do Município, D E C R E T A:
Artigo lQ

Nos termos do item I do Artigo lQ do Decreto
Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, fica
concedido ao Jurista YUSSEF SAID CAHALI, o
T!TULO DE
"CIDADÃO DO CENTENARIO",
por suas
atividades exercidas
no âmbito
nacional e
internacional na área jurídica.

Artigo 2Q -

De comum acordo com o homenageado, a Mesa da
Câmara marcará a data da sessão solene para a
entrega do titulo acima referido.

Artigo 3Q

Este decreto
publicação,
contrário.

entrará em
revogadas

vigor na data de sua
as
disposições
em

Sala "Benedito Moreira Pinto", em
27 d 0 maio àe 1996

~:;\\r,

f

/

CLAUDIO PETRONI
Presidente

9J":'.

PAULO C
lQ

EXPEDITO BONETTI
2Q Secretário

Um projeto de iniciativa da Mesa da Câmara e
demais Vereadores.
Registra

ria Geral da Câmara, na mesma data.

NEUZA MARIA CRIVELARO THOHAZINI
Diretora Geral
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Of .DG. 224/4/96

J

Bauru, 08 de julho de 1996

Prezado Senhor:

Em comemoração aos cem anos da instalação da
Câmara Municipal de Bauru, ocorrida neste ano, foi instituído,
através do Decreto Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, o
Titulo de CIDADÃO DO CENTENARIO, distinguido àqueles que nasceram
em Bauru, ou aqui residiram ou residem, e se destacam ou se
destacaram nacional ou internacionalmente nos campos de suas
atividades profissionais.
Comunicamos Vossa Senhoria que, por unanimidade
dos Senhores Vereadores, através do Decreto Legislativo nQ 250,
de 03 de junho, Vossa Senhçria foi escolhida para receber este
titulo, graças à sua destacada atuação na Area Cultural.
Dessa forma, para que possa a Câmara, em Sessão
Solene, proceder a entrega desse titulo honorifico a Vossa
Senhoria, solicitamos entrar em contato conosco, por oficio, FAX
(642299, ramal 209) ou Telefone (24-2299, ramal 207, com dona
Neuza Maria), para que possa ser marcada a data dessa solenidade.
Sem outro motivo, aproveitamos o ensejo para
renovar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

e:-,-~-·.,~·'
CLAUDIO PETRONI
Presidente

Ilustríssimo Senhor
MAURO RASI

;.EP '!f1'<.:''.!C

DECRETO

"CIDADAO DO cmaARIO"

COncede Titulo de
a HAURO RASI,

A MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18,
inciso XVII, da Lei Orgânica do Município, D E C R E T A:
Artigo lQ

Nos termos do item I do Artigo lQ do Decreto
Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, fica
concedido a MAURO RASI, o TITULO DE "CIDADÃO DO
CENTENARIO", por suas atividades exercidas na
área cultural,
como
escritor,
diretor
e
dramaturgo.

Artigo 22 -

De comum acordo com o homenageado, a Mesa da
Câmara marcará a data da sessão solene para a
entrega do titulo acima referido.

Artigo 3Q

Este decreto
publicação,
contrário.

entrará em
revogadas

vigor na data de sua
as
disposições
em

Sala "Benedito Moreira Pinto", em
03 de junho de 1996

c:..~i§t,~·.
Presidente

~

PAUL

EXPEDITO BONBTTI
2Q Secretário

Projeto de iniciativa da Mesa da Câmara e
demais Vereadores
Regist

o na Diretoria Geral da Câmara, na mesma data.

NBUZA MARIA CRIVBLARO THOMAZINI
Diretoria Geral

Of.DG. 225/4/96
Bauru, 08 de julho de 1996

Prezado Senhor:

,..

Em comemoração aos cem anos da instalação da
Câmara Municipal de Bauru, ocorrida neste ano, foi instituido,
através do Decreto Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, o
Titulo de CIDADÃO DO CENTENARIO, distinguido àqueles que nasceram
em Bauru, ou aqui residiram ou residem, e se destacam ou se
destacaram nacional ou internacionalmente nos campos de suas
atividades profissionais.
Comunicamos Vossa Senhoria que, por unanimidade
dos Senhores Vereadores, através do Decreto Legislativo nQ 253,
de 10 de junho, Vossa Senhoria foi escolhida para receber este
titulo, graças à sua destacada atuação na Area Cultural.
Dessa forma, para que possa a Câmara, em Sessão
Solene, proceder a entrega desse titulo honorifico a Vossa
Senhoria, solicitamos entrar em contato conosco, por oficio, FAX
(642299, ramal 209) ou Telefone (24-2299, ramal 207, com dona
Neuza Maria), para que possa ser marcada a data dessa solenidade.
Sem outro motivo, aproveitamos o ensejo para
renovar os protestos de estima e consideração.

6=º'~~~~0
CLAUDIO PETROHI
Presidente

Ilustríssimo Senhor

AMILTOH GODOY

DECRETO

LEGISLATIVO
De 10 de junho de 1996.

Concede

Titulo

CDTENARIO"

,.

N~

253

de

"CIDADJIOS

DO

aos II'lll.os Godoy.

A MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18,
inciso XVII, da Lei Orgânica do Municipio, D E C R E T A:
Artigo lQ

Nos termos do item I do Artigo lQ do Decreto
Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, fica
concedido aos irmãos AMILTON, ADILSON E AMILSON
GODOY, o TITULO DE
"CIDADÃOS DO CENTENARIO",
por suas atividades exercidas na área cultural,
como
músicos,
maestros,
arranjadores
e
compositores.

Artigo 2Q -

De comum acordo com os homenageados, a Mesa da
Câmara marcará a data da sessão solene para a
entrega do titulo acima referido.

Artigo 3Q

Este decreto
publicação,
contrário.

entrará em
revogadas

vigor na data de sua
disposições
em
as

Sala "Benedito Moreira Pinto", em
10 de junho de 1996.
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CLAUDIO PETRONI
Presidente

PAULO
1

,

_,

EXPEDITO BONETTI
2Q Secretário

Projeto de iniciativa da Mesa da Câmara e
demais Vereadores
Regist~~al da Câmara, na mesma data.

NEUZA MARIA CRIVELARO THOHAZINI
Diretoria Geral

Of.DG. 226/4/96
Bauru, 08 de julho de 1996

Prezado Senhor:

Em comemoração aos cem anos da instalação da
Câmara Municipal de Bauru, ocorrida neste ano, foi instituído,
através do Decreto Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, o
Titulo de CIDADÃO DO CENTENÁRIO, distinguido àqueles que nasceram
em Bauru, ou aqui residiram ou residem, e se destacam ou se
destacaram nacional ou internacionalmente nos campos de suas
atividades profissionais.
Comunicamos Vossa Senhoria que, por unanimidade
dos Senhores Vereadores, através do Decreto Legislativo nQ 253,
de 10 de junho, Vossa Senhoria foi escolhida para receber este
titulo, graças à sua destacada atuação na Área Cultural.
Dessa forma, para que possa a Câmara, em Sessão
Solene, proceder a entrega desse titulo honorifico a Vossa
Senhoria, solicitamos entrar em contato conosco, por oficio, FAX
(642299, ramal 209) ou Telefone (24-2299, ramal 207, com dona
Neuza Maria), para que possa ser marcada a data dessa solenidade.
Sem outro motivo, aproveitamos o ensejo para
renovar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

,._
Presidente

Ilustríssimo Senhor

ADILSON GODOY

1
DECRETO

LEGISLATIVO
De 10 de junho de 1996.

NQ

253

Titulo
de
"CIDADA.OS
CRlfTEHARI0 11 aoa Irmãos Godoy.
Conceda

00

A MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18,
inciso XVII, da Lei Orgânica do Município, D E C R E T A:
Artigo lQ

Nos termos do item I do Artigo lQ do Decreto
Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, fica
concedido aos irmãos AMILTON, ADILSON E AMILSON
GODOY, o TITULO DE
"CIDADÃOS DO CENTENÁRIO",
por suas atividades exercidas na área cultural,
como
músicos,
maestros,
arranjadores
e
compositores.

Artigo 2Q -

De comum acordo com os homenageados, a Mesa da
Câmara marcará a data da sessão solene para a
entrega do titulo acima referido.

Artigo 3Q

Este decreto
publicação,
contrário.

entrará em
revogadas

vigor na data de sua
as
disposições
em

Sala ''Benedito Moreira Pinto'', em
10 de ·
996.
\

CLAUDIO
Presidente

EXPEDITO BONETTI
2Q Secretário
Projeto de i iciativa da Mesa da Câmara e
demais Vereadores
Registr

Geral da Câmara, na mesma data.

NEUZA MARIA CRIVELARO THOMAZINI
Diretoria Geral

Of.DG. 227/4/96
Bauru, 08 de julho de 1996

Prezado Senhor:

Em comemoração aos cem anos da instalação da
Câmara Municipal de Bauru, ocorrida neste ano, foi instituido,
através do Decreto Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, o
Titulo de CIDADÃO DO CENTENARIO, distinguido àqueles que nasceram
em Bauru, ou aqui residiram ou residem, e se destacam ou se
destacaram nacional ou internacionalmente nos campos de suas
atividades profissionais.
Comunicamos Vossa Senhoria que, por unanimidade
dos Senhores Vereadores, através do Decreto Legislativo nQ 253,
de 10 de junho, Vossa Senhoria foi escolhida para receber este
titulo, graças à sua destacada atuação na Area Cultural.
Dessa forma, para que possa a Câmara, em Sessão
Solene, proceder a entrega desse titulo honorifico a Vossa
Senhoria, solicitamos entrar em contato conosco, por oficio, FAX
(642299, ramal 209) ou Telefone (24-2299, ramal 207, com dona
Neuza Maria), para que possa ser marcada a data dessa solenidade.
Sem outro motivo, aproveitamos o ensejo para
renovar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

,...
CLAUDIO P
Presidente

Ilustrissimo Senhor
AMILSOK GOOOY
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DECRETO

LEGISLATIVO
De 10 de junho de 1996.

Concede

NQ

Lj

~

!%1,,J

253

de
"CIDADAOS
aos Ir11.aos Godoy.

Titulo

CB.NTENARI0 11

.r

DO

A MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18,
inciso XVII, da Lei Orgânica do Municipio, D E C R E T A:
Artigo lQ

Nos termos do item I do Artigo lQ do Decreto
Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, fica
concedido aos irmãos AMILTON, ADILSON E AMILSON
GODOY, o TITULO DE
"CIDADÃOS DO CENTENARIO",
por suas atividades exercidas na área cultural,
como
músicos,
maestros,
arranjadores
e
compositores.

Artigo 2Q -

De comum acordo com os homenageados, a Mesa da
Câmara marcará a data da sessão solene para a
entrega do titulo acima referido.

Artigo 3Q

Este decreto
publicação,
contrário.

e

entrará em
revogadas

vigor na data de sua
as
disposições
em

==

Sala "Benedito Moreira Pinto", em

',~~·~,,,·
CLAUDIO PETRONI
Presidente

~

EXPEDITO BONETTI
2Q Secretário

PAULO
lQ
Projeto de i iciativa da Mesa da Câmara e
demais Vereadores
Regist

do na Diretoria Geral da Câmara, na mesma data.

NEUZA MARIA CRIVELARO THOHAZINI
Diretoria Geral
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Of .DG. 228/4/96
Bauru, 08 de julho de 1996

Prezado Senhor:

Em comemoração aos cem anos da instalação da
Câmara Municipal de Bauru, ocorrida neste ano, foi instituido,
através do Decreto Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, o
Titulo de CIDADÃO DO CENTENARIO, distinguido àqueles que nasceram
em Bauru, ou aqui residiram ou residem, e se destacam ou se
destacaram nacional ou internacionalmente nos campos de suas
atividades profissionais.
Comunicamos Vossa Senhoria que, por unanimidade
dos Senhores Vereadores, através do Decreto Legislativo nQ 254,
de 10 de junho, Vossa Senhoria foi escolhida para receber este
título, graças à sua destacada atuação na Area Cultural.
Dessa forma, para que possa a Câmara, em Sessão
Solene, proceder a entrega desse titulo honorifico a Vossa
Senhoria, solicitamos entrar em contato conosco, por oficio, FAX
(642299, ramal 209) ou Telefone (24-2299, ramal 207, com dona
Neuza Maria), para que possa ser marcada a data dessa solenidade.
Sem outro motivo, aproveitamos o ensejo para
renovar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Presidente

Ilustrissimo Senhor
EDSON CELULAR!
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DECRETO

LEGISLATIVO
De 10 de junho de 1996.

NQ

Conceda Titulo de
..

,.

;:J

254

•CJDADJIO DO CDTJDIAR.tOº

llDllOll CllWLAlll.

A MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18,
inciso XVII, da Lei Orgânica do Município, D E C R E T A:
Artigo lQ

Nos termos do item I do Artigo lQ
Legislativo nQ 237, de 29 de abril de
EDSOli CELULAR!,
o
concedido a
por suas
"CIDADÃO DO CEliTEliARIO",
exercidas na área cultural, como ator
no cinema e na televisão.

Artigo 2Q -

De comum acordo com o homenageado, a Hesa da
Câmara marcará a data da sessão solene para a
entrega do título acima referido.

Artigo 3Q

Este decreto
publicação,
contrário.

entrará em
revogadas

do Decreto
1996, fica
TITULO DE
atividades
no teatro,

vigor na data de sua
disposições
em
as

Sala "Benedito Moreira Pinto", em
10 de junho de 1996.

Presidente

~-:-"
PAULO

EXPEDITO BOliETTI
2Q Secretário

1

Projeto de iniciativa da Mesa da Câmara e
demais Vereadores
Registrado na Diretoria Geral da Câmara, na mesma data.

~4ê--

NEUZA MARIA CRIVELARO THOMAZINI
Diretoria Geral

Proça [) Podru li SiN°

Of .DG. 229/4/96

CE-P 17015-230- Fone (0142) 24-2299 Félx (0!42) 24-2299- R_ 209- BAURU
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Bauru, 08 de julho de 1996

Prezado Senhor:

Em comemoração aos cem anos da instalação da
Câmara Municipal de Bauru, ocorrida neste ano, foi instituido,
através do Decreto Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, o
Titulo
de
CIDADÃO
DO
CENTENARIO,
distinguido
àqueles
representantes a serem homenageados, indicados por colônias
migratórias que aportaram em Bauru e ajudaram a construir essa
cidade.
Comunicamos Vossa Senhoria que, por unanimidade
dos Senhores Vereadores, através do Decreto Legislativo nQ 268,
de 24 de junho, Vossa Senhoria foi escolhida para receber este
titulo, graças à sua destacada atuação na Area Esportiva.
Dessa forma, para que possa a Câmara, em Sessão
Solene, proceder a entrega desse titulo honorifico a Vossa
Senhoria, solicitamos entrar em contato conosco, por oficio, FAX
(642299, ramal 209) ou Telefone (24-2299, ramal 207, com dona
Neuza Maria), para que possa ser marcada a data dessa· solenidade.
Sem outro motivo, aproveitamos o ensejo para
renovar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Ilustrissimo Senhor
MAX JEFERSON PEREIRA
__________
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LEGISLATIVO
De 24 de junho de 1996.

Concede Titulo de

•cIDADIQ DO CICllTBllARIOª

a KAI .JlllPBRSOlf PBRBIRA..

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18,
inciso XVII, da Lei Orgânica do Municipio, D E C R E T A:
Artigo 1Q

Nos termos do item I do Artigo 1Q do Decreto
Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, fica
concedido a MAX JEFERSON PEREIRA, o TITULO DE
por suas atividades
"CIDADÃO DO CENTENARIO",
esportivas.

Artigo 2Q -

De comum acordo com o homenageado, a Mesa da
Câmara marcará a data da sessão solene para a
entrega do titulo acima referido.

Artigo 3Q

Este decreto
publicação,
contrário.

entrará em
revogadas

vigor na data de sua
as
disposições
em

Sala ''Benedito Moreira Pinto'', em
24 de ·
de 1996.

Presidente

/R,ir3
EXPEDITO BONETTI
2Q Secretário

PAULO CE
1Q

Projeto de ini
demais Vereado es

da Mesa da Câmara e

Registrado na Diretoria Geral da Câmara, na mesma data.
NEUZA MARIA CRIVELARO THOMAZINI
Diretoria Geral
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Bauru, 08 de julho de 1996

Prezado Senhor:

Em comemoração aos cem anos da instalação da
Câmara Municipal de Bauru, ocorrida neste ano, foi instituído,
através do Decreto Legislativo n2 237, de 29 de abril de 1996, o
Titulo
de
CIDADÃO
DO
CENTENARIO,
distinguido
àqueles
representantes a serem homenageados, indicados por colônias
migratórias que aportaram em Bauru e ajudaram a construir essa
cidade.
Comunicamos Vossa Senhoria que, por unanimidade
dos Senhores Vereadores, através do Decreto Legislativo nQ 269,
de 24 de junho, Vossa Senhoria foi escolhida para receber este
titulo, graças à sua destacada atuação na Area das Artes
Plásticas.
Dessa forma, para que possa a Câmara, em Sessão
Solene, proceder a entrega desse titulo honorifico a Vossa
Senhoria, solicitamos entrar em contato conosco, por oficio, FAX
(642299, ramal 209) ou Telefone (24-2299, ramal 207, com dona
Neuza Maria), para que possa ser marcada a data dessa solenidade.
Sem outro motivo, aproveitamos o ensejo para
renovar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

e: .::{ ·~+----\'~

' _---)

CLAUDIO PETRONI
Presidente

Ilustríssimo Senhor
WALTHER MORTARI

,

DECRETO

Concede Titulo da

"CIDADllO DO CDTDUl.IO"

" llALTllllR IERTARI.

,..

A MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18,
inciso XVII, da Lei Orgânica do Municipio, D E C R E T A:
Artigo lQ

Nos termos do item I do Artigo lQ do Decreto
Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, fica
concedido a WALTHBR
MORTARI, o
TITULO DE
"CIDADÃO DO CENTENARIO", por suas atividades na
área das Artes Plásticas.

Artigo 2Q -

De comum acordo com o homenageado, a Mesa da
Câmara marcará a data da sessão solene para a
entrega do titulo acima referido.

Artigo 3Q

Este decreto
publicação,
contrário.

entrará em
revogadas

vigor na data de sua
as
disposições
em

Sala ''Benedito Moreira Pinto", em
24 de junho de 1996.

e;- \=\~·~~-/
CLAUDIO PBTRONI
Presidente

PAULO

~

EXPEDITO BONETTI
2Q Secretário

1

Projeto de iniciativa da Mesa da Câmara e
demais Vereadores
Registr
NEUZA MARIA CRIVBLARO THOMAZINI
Diretoria Geral

Câmara, na mesma data.
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Bauru, 08 de julho de 1996

Prezado Senhor:

Em comemoração aos cem anos da instalação da
Câmara Municipal de Bauru, ocorrida neste ano, foi instituído,
através do Decreto Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, o
Titulo
de
CIDADÃO
DO
CENTENÁRIO,
distinguido
àqueles
representantes a serem homenageados,
indicados por colônias
migratórias que aportaram em Bauru e ajudaram a construir essa
cidade.
Por indicação da Colônia Árabe, mediante a votação
da unanimidade dos Senhores Vereadores, através do Decreto
Legislativo nQ 270, de 24 de junho, Vossa Senhoria foi escolhida
para representá-la, recebendo assim o titulo.
Dessa forma, para que possa a Câmara, em Sessão
Solene, proceder a entrega desse titulo honorifico a Vossa
Senhoria, solicitamos entrar em contato conosco, por oficio, FAX
(642299, ramal 209) ou Telefone (24-2299, ramal 207, com dona
Neuza Maria), para que possa ser marcada a data dessa solenidade.
Sem outro motivo, aproveitamos o ensejo para
renovar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Presidente

Ilustríssimo Senhor
HECMET FARHA
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De 24 de junho de 1996.

Conceda Titulo de

•crDADIO DO CBllTEllAJlio•

ao

da

representante

Comunidade

Araba,

Senhor HIOllT PARHA.

A MESA DA CAHARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18,
inciso XVII, da Lei Orgânica do Municipio, D E C R E T A:
Artigo lQ

Nos termos do item 2 do Artigo lQ do Decreto
Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, fica
concedido ao Senhor HECMET FARHA, na condição de
representante escolhido pela Comunidade Arabe, o
TITULO DE "CIDADÃO DO CENTENARIO".

Artigo 2Q -

De comum acordo com o homenageado, a Mesa da
Câmara marcará a data da sessão solene para a
entrega do titulo acima referido.

Artigo 3Q

Este decreto
publicação,
contrário.

entrará em
revogadas

vigor na data de sua
as
disposições
em

Sala ''Benedito Moreira Pinto'', em
24 de 'unho de 1996.

~'----_-_--=,"""":{+-..!.~t_~1-r-~~~~=-··
...._(c~LA:ÃUUDiJTI'f}ITl'l~~rr-_!__~-'
Presidente

~AR MADUREIRA
Seci!etário

EXPEDITO BONETTI
2Q Secretário

Projeto de iniciativa da Mesa da Câmara e
demais Vereadores
Registrado na Diretoria Geral da Câmara, na mesma data.

~l-é--.,

NEUZA MARIA CRIVELARO THOKAZINI
Diretoria Geral
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Bauru, 08 de julho de 1996

Prezado Senhor:

Em comemoração aos cem anos da instalação da
Câmara Municipal de Bauru, ocorrida neste ano, foi instituido,
através do Decreto Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, o
Titulo
de
CIDADÃO
DO
CENTENARIO,
distinguido
àqueles
representantes a serem homenageados, indicados por colônias
migratórias que aportaram em Bauru e ajudaram a construir essa
cidade.
Por indicação da Colônia Espanhola, mediante a
votação da unanimidade dos Senhores Vereadores, através do
Decreto Legislativo nQ 271, de 24 de junho, Vossa Senhoria foi
escolhida para representá-la, recebendo assim o titulo.
Dessa forma, para que possa a Câmara, em Sessão
Solene, proceder a entrega desse titulo honorifico a Vossa
Senhoria, solicitamos entrar em contato conosco, por oficio, FAX
(642299, ramal 209) ou Telefone (24-2299, ramal 207, com dona
Neuza Maria), para que possa ser marcada a data dessa solenidade.
Sem outro motivo, aproveitamos o ensejo para
renovar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

CLAU
Presidente

Ilustrissimo Senhor
GABRIEL RUIZ PBLBGRIKA

DECRETO

LEGISLATIVO
De 24 de junho de 1996.

concede Titulo de

ªCIDADAO DO CEJITDAlltO•

ao
representante da C016nia
Espanhola
local ao Senhor GABRIBL ROl.l PELBGRIM.

,...

A MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18,
inciso XVII, da Lei Orgânica do Município, D E C R E T A:
Artigo 1Q

Nos termos do item 2 do Artigo lQ do Decreto
Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, fica
concedido ao Senhor GABRIEL RUIZ PELEGRINA, na
condição de representante escolhido pela Colônia
Espanhola local, o TITULO DE
"CIDADÃO DO
CENTENARIO".

Artigo 2Q -

De comum acordo com o homenageado, a Mesa da
Câmara marcará a data da sessão solene para a
entrega do titulo acima referido.

Artigo 3Q

Este decreto
publicação,
contrário.

entrará em
revogadas

vigor na data de sua
as
disposições
em

Sala "Benedito Moreira Pinto", em
24 de ·unho de 1996.

I

Presidente

~·
PAULO

EXPEDITO BONETTI
2Q Secretário

1

Projeto de iniciativa da Mesa da Câmara e
demais Vereadores
Registr

níl Di

oria Geral da Câmara, na mesma data.

NEUZA MARIA CRIVELARO THOHAZINI
Diretoria Geral
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Bauru, 08 de julho de 1996

Prezado Senhor:

Em comemoração aos cem anos da instalação da
Câmara Municipal de Bauru, ocorrida neste ano, foi instituído,
através do Decreto Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, o
Titulo
de
CIDADÃO
DO
CENTENARIO,
distinguido
àqueles
representantes a serem homenageados, indicados por colônias
migratórias que aportaram em Bauru e ajudaram a construir essa
cidade.
Por indicação da Colônia Italiana, mediante a
votação da unanimidade dos Senhores Vereadores, através do
Decreto Legislativo nQ 272, de 24 de junho, Vossa Senhoria foi
escolhida para representá-la, recebendo assim o titulo.
Dessa forma, para que possa a Câmara, em Sessão
Solene, proceder a entrega desse titulo honorifico a Vossa
Senhoria, solicitamos entrar em contato conosco, por oficio, FAX
(642299, ramal 209) ou Telefone (24-2299, ramal 207, com dona
Neuza Maria), para que possa ser marcada a data dessa solenidade.
Sem outro motivo, aproveitamos o ensejo para
renovar os protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

CLAUD
Presidente

Ilustríssimo Senhor
ARMANDO TURTELLI JnNIOR

Conceda Titulo de
•cIDADAO DO CJtl'f'D'AlllO•
ao
repreaantante d4 Co18nia
Italiana,
Profa:a:aor Doutor ABllAllDO !ORTKLLI .J8WIOR.

A MESA DA CAMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o artigo 18,
inciso XVII, da Lei Orgânica do Município, D E C R E T A:
Artigo lQ

Nos termos do item 2 do Artigo 12 do Decreto
Legislativo nQ 237, de 29 de abril de 1996, fica
concedido ao Professor Doutor ARMANDO TURTELLI
JftNIOR, na condição de representante escolhido
pela Colônia Italiana, o TITULO DE "CIDADÃO DO
CENTENARIO".

Artigo 2Q -

De comum acordo com o homenageado, a Mesa da
Câmara marcará a data da sessão solene para a
entrega do titulo acima referido.

Artigo 3Q

Este decreto
publicação,
contrário.

entrará em
revogadas

vigor na data de sua
as
disposições
em

Sala "Benedito Moreira Pinto", em
24 de junho de 1996.

Presidente

l4J:i7' ~.
EXPEDITO BONETTI
2Q Secretário

PAULO
1

Projeto de i iciativa da Mesa da Câmara e
demais Vereaµores
Regist

Geral da Câmara, na mesma data.

NEUZA MARIA CRIVELARO THOMAZINI
Diretoria Geral
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1.0 - DADOS BIOGRÁFICOS
2.0 - FORMAÇÃO ACADÊMICA
3.0 - CURSOS DE EXTENSÃO
4.0 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
5.0 - PUBLICAÇÕES
6.0 - PARTICIPAÇÃO NA IMPRENSA
7.0 - PESQUISAS EM ANDAMENTO
8.0 - PALESTRAS PROFERIDAS
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"MORGADO MATIIEUS"
11.0- BIBLIOTECA MUNICIPAL
12.0 - ORDEM DOS VELHOS JORNALISTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO
13.0 - CENTRO SOCIAL URBANO DO JARDIM
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14.0 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO JARDIM
BELA VISTA
15.0 -ARTES PLÁSTICAS
16.0 - PARTICIPAÇÃO NOS ESPORTES
17.0 - PARTICIPAÇÃO NA POLÍTICA
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19.0 - PUBLICAÇÕES QUE CONTARAM COM A
SUA COLABORAÇÃO
20.0 - TRABALHOS DE PESQUISAS PUBLICADOS
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33
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1.0 - DADOS PESSOAIS

Nome: Gabriel Ruiz Pelegrina
Nascimento: 13 de agosto de 1921
Naturalidade: Bauru - SP
Nacionalidade: Brasileira

,...

Filiação: José Ruiz Pelegrina
Dolores Cara Ruiz
Estado Civil: Casado - data: 8-12-1949
Nome da Esposa: Naide Ruiz
Fi1hos: Carlos Roberto Ruiz
Sérgio Eduardo Ruiz
Luiz Antônio Ruiz
Maria Aparecida Ruiz Mussato
Documento de Identidade: RG: nº 8.548.768-SSP.S.P.
CIC: nº 136.738.238-68
Título de Eleitor: nº 1239377601-16
300 seção 050
Endereço: Rua Júlio Prestes, 4-26
Bauru- SP
CEP: 170 l 0-050
Fone: (014) 222-4900

OI
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2.0 - FORMAÇÃO ACADÊMICA

CURSO PRIMÁRIO
Local: Escola Mista Urbana da Vila Antártica
Cidade: Bauru - SP
Grau: 1° ano
Período: 1929
Local: 1º Grupo Escolar de Bauru
Cidade: Bauru - SP
Grau: 2º, 3° e 4° anos
Período: 1931 a 1933

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
Local: Núcleo de Ensino Profissional de Bauru
Cidade: Bauru - SP
Grau:
Período: 1936 a 193 7
,

MADUREZA GINASIO (Supletivo)
Local: Ginásio Guedes de Azevedo
Cidade: Bauru - SP
Período: 1938
CURSO PROPEDÊUTICO
Local: Ginásio Guedes de Azevedo
Cidade: Bauru - SP
Curso: 1° e 2° anos - pré contador
Período: 1939 a 1940
COLEGIAL SUPLETIVO
Local: Ginásio La Sale
Cidade: Bauru - SP
Período: 1966
02

3.0- CURSOS DE EXTENSÃO

- Datilografia
Local: Escola Remington
Cidade: Bauru - SP
Período: 19 de março de 1938
- Organização e método de trabalho
Local: Instituto Rádio Técnico Monitor de São
Paulo
Cidade: São Paulo - SP
Período: 1962 a 1964
- Eletricidade Básica
Local: Escola SENAI
Cidade: Bauru - SP
Período: 1967
- Telecomunicações
Local: RFFSA - SENAI - Setor de
Telecomunicações.
Cidade: Bauru - SP
Período: 1970
- Sistema Seletivo AT A-60
Local: Ericsson do Brasil
Cidade: São Paulo - SP
Período: de 9 a 20 de Agosto de 1971
- Rádio UHF e Multiplex Telefônico
Local: Philips do Brasil S/A
Cidade: São Paulo - SP
Período: 9 de agosto a 20 agosto de 1971

03

- TWI - Relações Humanas, ensino correto em método de
ensino
Local: RFFSA - SENAI
Cidade: Bauru - SP
Período: 1977
- Muesologia
Palestrante: Prof. Vinício Stein Campos
Cidade: Bauru - SP
Período: 21a28 de março de 1980 (30 horas)
- Conheça a sua cidade
Local: Associação Juventur de Brasil
Cidade: Bauru - SP
Período: 18 a 21 de agosto de 1980

04

4.0 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Local: Fábrica de Meias
Período: 1933 a 1939

'

,..

Local: E. F. Noroeste
Período: 1940 - 1978
Cargo: Praticante de Escritório
Auxiliar de Escritório
Escriturário Titulado
Oficial Administrativo
Supervisor de Administração
Inspetor de Telecomunicações (do l º
Distrito - Bauru à Araçatuba).
OBS: Aposentou-se pelo 1. N. P. S. na categoria de
Supervisor de Administração, a partir de 1/01/1978 e
pelo Ministério dos Transportes, na categoria de Oficial
de Administração AF-201-16-C, a partir de 29/07/81

Local: Universidade do Sagrado Coração
Cidade: Bauru - SP
Período: desde 1983
Cargo: Coordenador do Núcleo de
Documentação e Pesquisa Histórica de Bauru e
Região.

- Jornalista Historiador
Registro no Ministério de Trabalho nº 232, livro 02
fls. 08.

05

5.0 - PUBLICAÇÕES
PELEGRINA, Gabriel Ruiz. "Centro de História de
Bauru". Universidade do Sagrado Coração, Bauru,
MIMESIS, 6(1 ): 77, 1985.
PELEGRINA, Gabriel Ruiz. "Vinte e sete de
setembro - O dia da ferrovia". Universidade do Sagrado
Coração, Bauru, MIMESIS, 7(1): 143-144,1987.
PELEGRINA, Gabriel Ruiz. "Imprensa, um poder
sempre vigilante." Tablóide de vinte e oito páginas, Encarte
do JORNAL DA CIDADE; 04/10/1987, BAURU - SP

,...

ANAIS do 1 Simpósio Nacional de Transporte
Ferroviário - Ferrovia e Urbanização: o Caso de Bauru".
IFEA - SP, 1988
EDUCAÇÃO BRASILEIRA, V.l, n.l, Brasília,
Conselho de Reitores da Universidades Brasileiras-CRUB,
1978 p. 215-222 (Centro de História de Bauru).
NOTICIA Bibliográfica e Histórica - Pontificia
Universidade Católica de Campinas. Bauru pesquisa sua
história. Abr-jun./1988 n. 130.
PELEGRINA, Gabriel Ruiz. "Síntese histórica da
Banda de Música Regimental". Bauru-SP, 1983.
PELEGRINA, Gabriel Ruiz. Contribuição do
Conselho Municipal de Educação às escolas de Bauru na
Semana do Pioneiro, Prefeitura Municipal de Bauru,1979.
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- PELEGRINA, Gabriel Ruiz. D. O. LEITTJRAPublicação Cultural da Imprensa Oficial do Estado S.A. IMESP - "A resistência dos índios às ferrovias no Oeste
Paulista." Bauru, 12 de julho 1993.
- PELEGRINA ,Gabriel Ruiz et ZANLOCHI, Terezinha
Santarosa. "Bauru: nossa história na escola" Bauru:
EDIPRO- Edições Profissionais, 1992. 96p.
- PELEGRINA, Gabriel Ruiz et ZANLOCHI, Terezinha
Santarosa. BOLETIM CULTURAL. "Ferrovia e
Urbanização": o caso de Bauru - Universidade do Sagrado
Coração. Bauru, 1991, 36p.
- PELEGRINA, Gabriel Ruiz. Memorial da Câmara
Municipal de Bauru (1896 - 1996) , Bauru: Fergraf.
Comércio e Serviços Gráficos, 1996. 2 l 8p.
O comércio de Bauru nos seus primórdios. Imagens do
Comércio de Bauru de 191 O à 1965. "Bauru, SENAC,
1994".
Reportagem Policial Regional de Bauru. Publicação de
Ago. 1987; Nov. 1987; Dez. 1987/88; Mar. 1988; Maio
1988 e Set. 1988.
Crônicas Intituladas "Reminiscências"
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6.0 - PARTICIPAÇÃO NA IMPRENSA

- "A GAZETA DO COMÉRCIO"
Função: Redator
Cidade: Três Lagoas - MS
Período: 1942 a 1943
- "E. C. NOROESTE" - Semanário
Função: Auxiliar de Redação
Cidade: Bauru - SP
Período: 1944
- "CORREIO DA NOROESTE"
Função: Redator Esportivo
Cidade: Bauru - SP
Período: 1946 a 1949
- "A VERDADE" - Semanário
Função: Colaborador
Período: 1956 a 1957
- "CÂMERA 2" - Mini-Revista
Função: Redator de duas colunas
Seriado: Noções Elementares de Televisão
Reminiscências
Período: 1966 a 1968
- "REALCE" - Revista mensal
Função: Redator
Seção: "Bauru de outrora"
Período: 1968 a 1970
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- "Jornal da Cidade"
Função: Autor da seção "Reminiscências"
Cidade: Bauru - SP
Período: 1972 à 1982
- "Bauru Ilustrado" - Mensal
Função: Redator de duas páginas
Cidade: Bauru - SP
Período: 1979 a 1981
- "Cadência" - Circulação Regional
Colaborações diversas

- "Jornal da Cidade"
Função: Autor da Seção "Notas Históricas"
Cidade: Bauru - SP
Período: à partir de 1983
- "Jornal do Povo" - Semanário
Função: Autor da Seção "Reminiscência"
Cidade: Três Lagoas - MS
Período: à partir de 1990
- "Banco do Brasil 75 anos"
Função: Autor do Folheto
Cidade: Bauru - SP
Período: 1993
- "Automercado JC" - Semanário
Função: Autor da Seção "Primórdios dos Veículos
automotores em Bauru".
Cidade: Bauru - SP
Período: à partir de 1994

09

~---·-

11'ROC. N•
FOLHAS

1•

•

/1-< / 5 b ,
xo 't&,

7.0 - PESQUISAS EM ANDAMENTO
- Reminiscências
. Contribuição par a História de Bauru.
. Aborda os primórdios do município, com
transcrição de documentos, mapas e resultados de
pesquisas referentes às mais variadas atividades,
comércio, indústria, instituições militares, religião,
música, ferrivias, rodovias, esportes, artes, aviação,
etc.
(em fase de montagem).
- História da Imprensa
. Discorrerá sobre a nossa imprensa, desde as
primeiras tentativas de dotar a cidade de um jornal; o
primeiro jornal; os que aparecem através dos anos;
pessoas que estão com seus nomes ligados à imprensa
e curiosidades de velha imprena de Bauru.
- Pioneiros
. Vultos da história de Bauru
. Traços bibliográficos dos pioneiros, com destaque
para aqueles que lutaram pelo progresso da cidade e
ajudaram Bauru crescer e projetar-se como uma
grande codade.
(em fase de coleta de dados).
-Calendário Histórico
. Obedecendo uma cronologia de datas, os registros
dos fatos mais importantes acontecidos em Bauru,
visando facilitar a elaboração da História de Bauru.

10
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- ....... ·---·8.0 - PALESTRAS PROFERIDAS
- Colégio La Sale
05 de junho de 1975
Tema: Semana do Pioneiro sobre Azarias
Ferreira Leite.
- Colégio Stela Machado
08 de junho de 1975
Tema: Azarias Ferreira Leite
- Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,
Sagrado Coração de Jesus
24 de setembro de 1976
Tema: Primórdios de Bauru
- Colégio La Sale
08 de dezembro de 1980
Tema: Primórdios de Bauru
- Museu Histórico e Pedagógico "Morgado de
Mateus"
1981
Tema: Primódios de Bauru
- Rotary Clube de Bauru
03 de agosto de 1981
Tema: Aspectos Históricos de Bauru
- Instituição Toledo de Ensino
1º Termo da Faculdade de Serviço Social 1982
Tema: Primórdios de Bauru
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- Colégio Azarias Leite
08 de dezembro de 1980
Tema: Azarias Leite
- Faculdade do Sagrado Coração
1984
Tema: Primórdios de Bauru
- Salão da Comunidade dos Jovens da Igreja São
Sebastião
1984
Tema: Primórdios de Bauru
- Rotary Clube de Bauru (Norte)
Semana dos Pioneiros e Precursores de Bauru
7 de agosto de 1984
- Escola São Francisco de Assis
1984
Tema: Primórdios de Bauru
- SESC - Clube da Terceira Idade
1984
Tema: Primórdios de Bauru
- Faculdade de Comunicação - ITE
1985
Tema: Imprensa de Bauru
- Faculdade de Arquitetura {Universidade de
Bauru)
1985
Tema: Urbanização de Bauru
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- Faculdade do Sagrado Coração (Departamento
de História)
1985
Tema: Primórdios em Bauru
- Escola Estadual "João Maringoni"
1985
Tema: Primórdios de Bauru
- Escola Estadual "Silverio São João"
Duas palestras em 1985
Tema: Primórdios de Bauru
- Escola Estadual "Carolina Lopes de Almeida"
Duas palestras em 1985
Tema: Patronesse
- Escola Estadual "Antonio Cristino Cabral"
1985
Tema: Primórdios de Bauru e Patrono
- Escola Estadual "Morais Pacheco"
1985
Tema: Primórdios de Bauru e Patrono
- Centro de Formação Profissiona da NOB
1985
Tema: Ferrovia e o Ensino Profissional
- Rede Ferroviária Federal S/A
1985
Tema: E. F. Noroeste do Brasil - Histórico

13

- Escola Estadual "Luiz Zuiani"
Cinco Palestras em 1986
Terna: Primórdios de Bauru e Patrono
- Rotary Clube de Bauru
1986
Terna: Primórdios de Bauru
- Escola Estadual "Rodrigues de Abreu"
1987
Terna: Patrono
- Rotacy Clube "Terra Branca" - Bauru
1987
Terna: Primórdios de Bauru
- Escola São Francisco de Assis
Três palestras em 1987
Terna: Primórdios de Bauru
- Escola Estadual "Azarias Leite"
1988
Terna: Patrono
- Salão Paroquial da Igreja N.S. Aparecida
1988
Terna: Construção da Igreja, Capela e
Campanário
- Escola Estadual "Luiz Zuiani"
Duas Palestras em 1989
Terna: Primórdios de Bauru e Patrono
- CEFAM - Centro Específico de Formação e
Atualização do Magistério - 1989
Terna: Primórdios de Bauru
14

- Universidade do Sagrado Coração/Bauru
1989
Tema: Primórdios de Bauru
- Hospital de Pesquisas e Reabilitação de Lesões
Lábio Palatais/USP - Bauru - 1990.
Tema: Primórdios de Bauru e Hospitais
- CEFAM- Centro Específico de Formação e
Atualização do Magistério - 1990
Tema: Primórdios de Bauru

,...

- Instituto Lauro de Souza Lima
26 de outubro de 1990
Tema: l º Semana Cultural
- EEPG "Professor Antonio Guedes Azevedo"
1990
Tema: Patrono e Fundação de Bauru
- Duas Palestras na EEPG "Prof. Mercedez Paz
Bueno"
1991
Tema: Patronesse e Fundação de Bauru
- Colégio Anglo
1991
Tema: Primórdios de Bauru
- EEPG "Antonio Ferreira de Menezes"
1992
Tema: Patrono
- Caixa Econômica Federal
1992
Tema: Bancos e Primórdios de Bauru
15

- II Simpósio de Arquivos e História/USC Bauru
1992
Tema: Trabalhos realizados pelo Núcleo.
- 3º Idade da Use - de Bauru
20 de abril de 1994
Tema: Primórdios de Bauru
- EEPSG "Dr. Luiz Zuiani"
1994
Tema: Patrono e Primórdios de Bauru
- C.E.F.A.M. - Centro Específico de Formação e
Atualização do Magistério
15-08-1995
Tema: Primórdios de Bauru
- C.A.I.C. - Centro de Assistência Integral a
Criança
20- 10- 1995
Tema: Primórdios de Bauru
- Rotaty Clube de Bauru - palestra abrindo as
comemorações dos 60 anos do Rotary a
exclência da pessoa da instituição no
desenvolvimento social de Bauru: Fundadores
do Rotary Clube.
5-2-1996.
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9.0 -ACERVO HISTÓRICO
- Há mais de 50 anos vem montando um acervo
histórico, constituído de coleções de jornais e revistas
antigas, cópias de atas, documentos, livros, fotografias,
depoimentosgravados e alguns objetos, conseguindo em
algumas ocasiões, arrecadar presiosos materiais antes de
serem vendidos como papel velho.
- Conseguiu através de gestões entre famílias, que os
filhos do antigo Historiador José Fernandes, trouxessem de
São Paulo para Bauru o valioso arquivo do referido
jornalista e os doasse ao Museu Histórico e Pedagógico
"Morgado de Mateus".
-Localizou e arrecadou, antes que se estragasse por
apodrecimento, mais de 100 coleções de jornais que
estavam guardadas num depósito da Prefeitura Municipal,
encaminhando-as à Biblioteca Municipal e posteriormente,
para a Sala da Imprensa do Museu Local.
-Está organizando um completo acervo do e sobre o
poeta Rodrigues de Abreu, contando par isto com ajuda de
seus familiares.

17

1O.O - MUSEU HISTÓRICO E PEDAGÓGICO
"MORGADO MA TEUS"
- Incentivou, através da imprensa e na qualidade de
pesquisador, a criação do Museu.
- Colaborou na sua instalação e ampliação, como
auxiliar direto do seu diretor Hilário Rosa.
- Primeiro doador de objetos, angariador de peças e
documentos.
- Doou ao Museu o maquinário primitivo que se
constituiu na indústria têxtil da cidade e que pertenceu
a seu pai.
- Idealizador e colaborador da criação da SALA DA
IMPRENSA (inaugurado em 1982).
- Colaborador nas pesquisas para a elaboração de textos
em peças e fotografias antigas doadas à instituição.
- Presidente do Conselho de Administração do Museu.

18

11.0 - BIBLIOTECA MUNICIPAL

- Colaborou com seu acervo e na organização da mostra
de objetos e fotos do velho Bauru, em comemoração da
passagem do 80º aniversário da cidade, promovido pela
biblioteca.
- Colaborou com farto material de seu acervo na
exposição de jornais antigos nas comemorações do Dia
da Cidade e aniversário da Ordem dos Velhos
Jornalistas.

r

- Colabora com a Diretoria da Biblioteca Municipal no
atendimento de todos os pedidos de informações sobre o
passado histórico da cidade.
- Tem colaborado com a Prefeitura Municipal e
estabelecimentos de ensino na realização da Semana
Rodrigues de Abreu, fornecendo material de seu acervo,
convidando oradores e palestrantes e fazendo sugestões
na organização dos eventos.

19

12.0 - ORDEM DOS VELHOS JORNALISTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO

- Sócio fundador Secção de Bauru, em
10/08/1980.
- 1° Tesoureiro de sua primeira diretoria.

r
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13.0 - CENTRO SOCIAL URBANO
- Colaborou na organização de funcionamento do
Centro Social Urbano do Jardim Bela Vista,
comparecendo pessoalmente às reuniões, debatendo e
sugerindo a execução dos trabalhos afetos à instituição
(assistência social, esportes, cultura, festas folclóricas,
de lazer etc.).

,..
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14.0 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO JARDIM
BELA VISTA

- Um dos fundadores e presidente da Comissão
Estatutária.

22

16.0 - PARTICIPAÇÃO NOS ESPORTES

- Presidente do Juvenil Atlético Bauruense no ano de
1938.
- 2º Secretário da CAVEIRA F. C. no ano de 1939.
- 1ºSecretário do BAURU A. C. (ex-Caveira) em 1940.
- Diretor de Departamento de Bola ao Cesto do antigo
Bauru Atlético Clube (1939/40).
- Sócio Fundador do Tupy Futebol Clube, em 1941.
- 1º Secretário do COMERCIAL E. C., da cidade de
Três Lagoas, MS, nos anos 1941, 1942 e 1943.
- Diretor Geral de Esportes do COMERCIAL E. C.
1941/42.
- Presidente da Comissão Promotora do Campeonato
Municipal de Futebol da Cidade de Três Lagoas em
1942.

,..

- Membro Fundador da Liga Treslagoense de Desportos
em 1943.

24

- 1ºSecretário da Liga Treslagoense de Desportos em 1943.
- Tesoureiro auxiliar do E. C. NOROESTE de Bauru em
1944.
- 2º Secretário da Liga Bauruense de Esportes, em 1944.
- Membro do Conselho Deliberativo do Bandeirantes E. C.
nos anos 1945 a 1966.
- Membro do Conselho Deliberativo do BANDEIRANTES E.
C. associado ao FORTALEZA A. C. nos anos 1966 a 1981.
- 1º Secretário do BANDEIRANTES E. C. nos anos 1944 a
1955.
- Presidente do Departamento de futebol Municipal da Liga
Bauruense de Esportes nos anos de 1945 a 1946.
- Membro do Conselho Deliberativo da L. B. E. nos anos de
1950 a 1956.
- 1° Secretário da Liga Bauruense de Esportes nos anos de
1952 a 1955.
- Vice-Presidente da Liga Bauruense de Esportes nos anos de
1956 a 1957.
- Presidente do BANDEIRANTES E. C. nos anos de 1956 e
1957.
- Presidente do Conselho Deliberativo do BANDEIRANTES
E. C. nos anos 1958 e 1959.

25

- Presidente do BANDEIRANTE E. C. nos anos 1960 a 1968.
- Vice-Presidente do BANDEIRANTE- FORTALEZA de
1973 a 1974.
- lº Secretário do BANDEIRANTE- FORTALEZA de 1975
a 1976.
'
- Arbitro
de bola ao cesto e vôlei nos anos de 1940 a 1950.

- Representante da Federação Paulista de Futebol em jogos da
1º e 2º Divisões de Profissionais e Amador do interior, na
década de 1950.
- Elaborador de Estatutos Sociais de vários clubes.

26

17.0 - PARTICIPAÇÃO NA POLÍTICA

- Participou ativamente de várias campanhas
políticas pelo retomo do país ao regime
democrático.
- Disputou uma cadeira no legislativo bauruense,
conseguindo uma das primeiras suplências.
Convocado para assumir o cargo em 16 de março
de 1959.

27
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18.0 - HOMENAGENS RECEBIDAS

Sócio Benemérito
Título conferido pela Liga Treslagoense de Desportos,
por seu trabalho em favor ao desenvolvimento dos
esportes nas cidades de Três Lagoas (MS) .
. 1946
Sócio Benemérito
Do Bandeirantes Esporte Clube, por ter participado
ativa e pessoalmente na Campanha Pró Aquisição do
Patrimônio do Clube (10/12/1960).
Título conferido pelo BANDEIRANTES E.C. associado
ao FORTALEZA A.C. pelos relevantes serviços
prestados ao clube, desde sua fundação .
. 15 de agosto de 1968
Honra ao Mérito
Medalha conferida pelo Prefeito Luiz Edmundo Coube
por sua participação no ciclo de palestras da Primeira
Semana do Pioneiro realizada em Bauru .
. 14 de novembro de 1975
Almoço Homenagem
Com a presença dos combatentes remanescentes de
1932, como reconhecimento pelo trabalho de pesquisa e
divulgação dos fatos referentes à Epopéia Paulista de
1932, no restaurante do Hotel Central em Bauru .
. 9 de julho de 1976
Voto de Louvor
Pela Sociedade dos Veteranos de 1932 - MMDC em
Bauru, na reunião da Sociedade.
. 27 de novembro de 1976
28
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Cartão de Prata
Conferido pelo LIONS CLUBE DE BAURU, por seu
trabalho perseverante na pesquisa e divulgação de fatos
ligados à história da cidade de Bauru, em reunião solene no
Bauru Tênis Clube .
. 30 de agosto de 1979
Bauruense Benemérito
Título outorgado pela Câmara Municipal de Bauru, em sessão
solene, pelo trabalho desenvolvido em favor da arte e da
cultura da cidade .
. l O de novembro de 1979
Diploma de Mérito conferido a historiadores de Bauru, pelo
Prefeito Municipal Oswaldo Sbeghen, em reunião festiva no
anfiteatro Vitória Régia .
. 14 de dezembro de 1979
Troféu conferido pela Diretoria de Cultura da Prefeitura
Municipal, através de seu diretor Prof. Paulo Roberto Alves
Neves .
. 14 de dezembro de 1979
Diploma de Honra ao Mérito conferido pela Secretaria do
Trabalho do Estado de São Paulo, em sessão realizada no
auditório do Sindicato de Comércio Varejista de Bauru .
. 15 de setembro de 1980
Amigo Benemérito
Diploma assinado pelo Prefeito Municipal Oswaldo Sbeghen
Diretor do Museu Histórico e Pedagógico Morgado Mateus
Prof. Hilário Rosa e pelo Presidente do Rotary Clube Roberto
Polido Padilha, como AMIGO BENEMÉRITO DO MUSEU
HISTÓRICO E PEDAGÓGICO MORGADO MATEUS .
. 30 de julho de 1980
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Sócio Benemérito nº 1
Diploma conferido pela Associação Hispano-Brasileira
"MIGUEL DE CERVANIBS" de Bauru, em 12 de outubro
de 1986.
Diploma e almoço
Certificado por ministrar palestras sobre Bauru no Rotary
Clube de Bauru - Norte e homenagem pelo transcurso do 90º
anos de Bauru .
. 1º de agosto de 1986
Oferecido pela ORDEM DOS VELHOS JORNALISTAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO, no terraço Itália, em São Paulo .
. 12 de setembro de 1987
Conferido pela FACULDADE DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL DA UNESP pelo lançamento da História da
Imprensa.
. 02 de outubro de 1987
Conferido pelo JORNAL DA CIDADE, pelos 15 anos de
eficiente colaboração .
. 20 de dezembro de 1987
Medalha em homenagem ao 30º Aniversário da Revolução da
Constitucionalista de 1932, pela Sociedade Veteranos de 32 MMDC .
. 08 de dezembro de 1988
Por ocasião da formatura de professores de História da
Universidade do Sagrado Coração, Turma "Gabriel Ruiz
Pelegrina" .
. 14 de janeiro de 1988
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Amigo Rotário
Diploma do Rotary Club de Bauru em demonstração de
amizade, concedendo o título de Amigo .
. 24 de julho de 1989
Professor Emérito
Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à
Universidade do Sagrado Coração .
. 05 de outubro de 1989
Diploma
Homenagem do Hospital de Pesquisas e Reabilitação de
Lesões Lábio-Palatais/USP pelos relevantes serviços
prestados à comunidade bauruense .
. Ol de agosto de 1990
Placa de Prata
Homenagem da Associação Hispano Brasileira "Miguel de
Cervantes" .
. 26 de outubro de 1990
Diploma de Mérito
4° Batalhão da Polícia Militar do Interior do Estado de São
Paulo, pelos relevantes serviços prestados à esta Corporação.
. l O de setembro de 1991
Honra ao Mérito
Diploma da Caixa Econômica Federal - Agência de Bauru,
pelos serviços prestados à comunidade, no setor de
preservação na Memória Histórica .
. 26 de abril de 1993
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Distintivo da USC
Recebeu, a título de homenagem, o Distintivo da USC, em
sessão comemorativa dos 100 anos da fundação da
Congregação das Apóstolas do Sagrado Coração, 40 anos de
fundação da FAFIL (hoje USC) e os 1O anos de instalação do
Núcleo de Documentação e pesquisa Histórica de Bauru e
Região.
Nome do Núcleo
Em 17 de novembro de 1994, por Portaria nº 07 /94, da
Magnífica Reitora da Universidade do Sagrado Coração, o
centro de História de Bauru mantido pela USC passou a
denominar-se Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica
de Bauru e Região "Prof. Gabriel Ruiz Pelegrina".
Decreto Legislativo
Nº 271 de 24 de junho de 1996, da Câmara Municipal de
Bauru, foi designado, por indicação da colônia espanhola de
Bauru para receber, em seu nome, o título de cidadão do
Centenário.
Sócio Patrimonial
Título de Sócio Patrimonial categoria Benemérito do
Bandeirantes Esporte Clube associado ao Fortaleza A. C. 1/08/1996.
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19.0 - PUBLICAÇÕES QUE CONTARAM COM A
SUA COLABORAÇÃO
- FRUTOS DA TERRA - composto em São Paulo, sob
o patrocínio da firma Agroquisa, Agroquímica Industrial 1896 - 1988.
- "50 ANOS DO AERO CLUBE DE BAURU'' - 1988,
de autoria de Maria Cristina Travassos Delicato e Maria José
Andrada Bergamini.
- "JOSÉ SALMEN", do projeto Memória Cultural, de
autoria de Lucimeire Gomes Mendonça.
- JOSÉ DUARTE - Um maquinista na História - 1989 Autor Luiz Momesso - São Paulo.
- BAURU - 100 ANOS NO TRAÇO E NA HISTÓRIA
- 1996 - autor Aucione Torres Agostinho.
-OS PARTIDOS POLÍTICOS EM BAURU DE 1930 a
1937 (tese) autoria de Maximiliano Martin Vicente (1987).
- PRESERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA
EM BAURU DE 1915 a 1925 de autoria da Prof. Mareia
Regina Nava (monografia - 1988).
~

- "O BEM, PAGA UMA CUBA?", sobre a antiga
prostituição em Bauru de autoria Elaine Christina Camolesi e
Mareia Benevenuto Mota - 1991.
- ASPECTOS DO DIRECIONAMENTO URBANO
DA CIDADE DE BAURU (tese) Prof. Nilson Ghirardello 1992.
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-"O PREÇO DO PROGRESSO - A CONSTRUÇ
DA ESTRADA DE FERRO NOROESTE DO BRASIL.
(TESE) AUTORIA: Maria Ines Malta Castro (1993)
- A ROMANIZAÇÃO DO CATOLICISMO NA
PARÓQUIA DE BAURU ( 1909 - 1937) autoria de Emílio
Donizete Primolan (1993)
- PROPOSTA DE REVITALIZAÇÃO URBANA DA
AVENIDA RODRIGUES ALVES (TRABALHO DE FIM
DE CURSO - ARQUITETURA) AUTORA Roberta Maura
Zanon Batista
- O TRÁGICO TRÊS DE OUTUBRO - Estudo
Histórico de um evento (tese) autoria- Lidia Maria Vianna
Possas (1992)
Assessorou o estudo do espanhol José Maria Buades y
Juan, de Palma de Majorca, Espanha, na realização de um
trabalho sobre a imigração espanhola - no caso de Bauru,
fornecendo-lhe farta documentação, fotos e informações
orais, permitindo ao estagiário a elaboração de um trabalho
de mais de 400 páginas.
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20.0 - TRABALHOS DE PESQUISAS
'
PUBLICADOS EM CAPITULOS
NO
JORNAL DA CIDADE.

- Memórias de um ferroviário (49 capítulos).
- Implantação dos veículos auto motores em
Bauru.
- Praça Rui Barbosa, fatos Históricos.
- A "prostituta" Maria Nunes, "milagreira" (8
capítulos).
- Aurélio Orsolini, de milionário a indigência.
- Cel. Azarias Leite, o presidente da Câmara
assassinado.
- Avenida Rodrigues Alves.
- Fundação da primeira escola católica de Bauru.
- Histórico do córrego das Flores.
- Machado de Mello e a Construção da N.O.B. (8
capítulos).
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- Histórico da Comarca de Bauru, a pedido do
poder judiciário.
- Elaboração correta da lista de prefeitos de
Bauru, obedecendo rigorosamente as exigências
metodológicas.
- Elaborou a história do Tiro de Guerra de
Bauru, desde a sua fundação, em 191 7.
- Retrato da Família.

36

- Diploma de Membro Honorário concedido no dia 4 de
fevereiro de 1995, eleito pelo colegiado.
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- Certificado de participação na I Bienal do Livro
em Bauru, com organização de Exposição do "Projeto
Memória Cultural" e lançamento do livro de Ivan
Engler de Almeida.
- I Simpósio Nacional de Transporte Ferroviário,
História e Urbanização, Realizado em São Paulo, de
08 a 11 de setembro de 1988 como Expositor da
comunicação: "Transporte de Massas e Urbanização".
- I Simpósio de arquivos e História, realizado na
Universidade do Sagrado Coração de 5 a 7 de Outubro
de 1989.
- Na qualidade de Amigo do Rotary participou da
solenidade comemorativa dos 60 anos do Rotary Clube
de Bauru - 9 de julho de 1996.
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23.0 - CARGOS QUE EXERCE ATUALMEN~TE~~:J

Local: Universidade do Sagrado Coração
Cidade: Bauru - SP
Cargo: Coordenador do Núcleo de Documentação
e Pesquisa Histórica de Bauru e Região
Período: desde 1983
Local: Museu Histórico e Padagógico "Morgado
Mateus"
Cidade: Bauru - SP
Cargo: Membro do Conselho Administrativo
Período: desde 1979
Obs. Nomeado por Decreto do Prefeito Municipal
e único membro reconduzido por três vezes.
Local: Museu Ferroviário Regional de Bauru
Cidade: Bauru - SP
Cargo: Membro do Conselho de Administração
Período: desde 1986
Obs. Nomeado por Decreto do Prefeito Municipal
Local: Museu Histórico Municipal
Cidade: Bauru - SP
Cargo: Membro do Conselho superior de
Administração
Período: desde 1989
Obs. Nomeado por Decreto do Prefeito Municipal
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Local: Associação Hispano Brasileira Miguel de Cervantes
Cidade: Bauru - SP
Cargo: Presidente do Conselho Deliberativo
Local: Ordem dos Velhos Jornalistas do Estado de São Paulo
Cidade: Bauru - SP
Cargo: Diretor- Tesoureiro
Período: desde 1980
Local: Jornal da Cidade
Cidade: Bauru - SP
Cargo: Titular da Secção NOTAS HISTÓRlCAS
Período: desde sua fundação
Local: Comarca de Bauru
Cidade: Bauru - SP
Cargo: Juiz de Casamentos
OBS.: Nomeado pelo Secretário da Justiça do Estado de São
Paulo.
Período: a partir de julho de 1985
- Pelo decreto nº7492 de 1O de novembro de 1995 foi
designado para fazer parte do CODEPAC, com representante
da Câmara Municipal de Bauru.

,.

- Por decreto nº7589 de 28 de fevereiro de 1996 do Prefeito
Municipal foi nomeado membro da Comissão Executiva
Setorial das festividades do Centenário, integrando a
Comissão e Eventos Educacionais .

•

40

- português
. \ê, escreve e fa\a
- castelhano
. lê, escreve e fala

•
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25.0 - REFERÊNCIAS
- Prof. Dr. MURICY DOMINGUES
Titular de Geografia Regional
Chefe de Gabinete da Reitoria da USC .
Rua Saint Martin 25-72
Bauru-SP

•
•

,...

- Dr. NILSON FERREIRA COSTA
Advogado e Jornalista
Diretor Administrativo do JORNAL DA
CIDADE.
Rua Alfredo Pontão 5-40
Bauru-SP

- Prof. Ms. TEREZINHA SANTAROZA
ZANLOCH
Professora de História e Geografia
Assistente de Metodologia do Núcleo de Documentação e
Pesquisa Histórica de Bauru e Região.
Rua Henrique Natanael Carrijo Coube 2-37
Bauru-SP

Bauru, 1º de outubro de 1996

abriel Ruiz P grina /
ua Júlio Prestes 4-26
Fone 222-4900 - Bauru-SP.

DR. DILTOR VLADMIR ARAÚJO OPROMOLLA

INFORMAÇÕES CURRICULARES
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1.2.PRINCIPAIS ETAPAS DA CARREIRA.

MÉDICO HANSENOLOGISTA, do Hospital "Lauro de Souza Lima", da
Secretaria de Estado da Saúde, desde Setembro de 1958.
MÉDICO DERMATOLOGISTA em Clínica particular de Dermatologia.
Bauru, desde 1958.
MÉDICO DERMATOLOGISTA do Hospital Regional da Santa Casa de
Bauru, desde Janeiro de 1962.
DIRETOR CLÍNICO da Sociedade Beneficente Crista de Bauru, de 1963 a
1968.
MEMBRO do Corpo Clínico da Santa Casa de Misericórdia de Bauru, desde
1968.
Credenciado pelo Governador do Estado de São Paulo a representar a
Secretaria de Estado da Saúde no II Congresso Internacional de
Dermatologia Tropical, em agosto de 1969, em Kioto, Japão.
Designado para Coordenar a "Comissão encarregada de implantar
atividades destinadas à prevenção das Limitações físicas decorrentes da
hanseníase e ao aperfeiçoamento das atividades de reabilitação,
conforme Portaria n 2 8 da Coordenadoria dos Serviços Técnicos
Especializados, D.O.E. n 2 82, p.31, de 03/0511969.
PROFESSOR ASSISTENTE da Cadeira de Microbiologia, da FOB-USP, de
1964 a 1970.
DIRETOR TÉCNICO do Serviço Médico do Hospital "Lauro de Souza
Lima", Resol. nO 28, de 29/0111971.
SUPERVISOR do Pavilhão de Menores do Hospital Padre Bento,
Guarulhos, SP, desde 1973.
TESE DE DOUTORAMENTO. Universidade de São Paulo - Faculdade de
Odontologia de Bauru, 1973.
MEMBRO do COMMITTEE ADVANCES IN EXPERIMENTAL
CHEMOTHERAPEUTICS. ln: INTERNATIONAL LEPROSY
CONGRESS, 100. Bergen, Noruega, Agosto de 1973.
Designado Membro da Comissão permanente de Controle da Hanseníase,
conforme Resol. nO 22, de 13/04/1973, D.O.E. n 2 134, pag.36, de
19/0711973.
MEMBRO do Conselho Consultivo da Divisão Regional de Saúde de Bauru
- DRS-7, de acordo com Resolução SS, de 1411111973, D.O.E. nO 217,
de 1511111973.

ESPECIALISTA EM HANSENOLOGIA, conferido pela Associação Médica
Brasileira e Associação Brasileira de Leprologia, Juiz de Fora,
02/051197 4.
INDICADO para participar de um Grupo de Trabalho para estudo e análise
da situação da Profilaxia da Hanseníase no Estado de São Paulo, e
elaborar programa realista e mínimo a ser desenvolvido pelos órgãos da
Secretaria de Saúde, em 02/08/1974, conforme Resol. da Secretaria de
Estado da Saúde nO 10 e 22 de 15/0511974 e 12/07/1974.
CONSULTOR, Temporário da Oficina Sanitária Pan-Americana da
Organização Mundial da Saúde. Caracas, Venezuela, Janeiro de 1975.
MEMBRO do Grupo de Trabalho: Tratamento da Hanseníase, de acordo
com a resol. SS nO 28 de 18/06/1975, D.O.E. nO 115, de 19/06/1975.
MEMBRO da Comissão de Coordenação das Atividades no Campo de
Hansenologia. São Paulo, Instituto de Saúde, 02/07 /1975.
CONVOCADO pelo Secretário de Estado da Saúde para integrar o Grupo
de Trabalho instituído para rever a norma técnica SS nll 1170 "Tratamento da Hanseníase" de acordo com a Resol. SS nll 28 de
18/06/1975, D.O.E. nO 115, 19/06/1975.
CONVIDADO pela Comissão de Coordenação das Atividades no campo da
Hansenologia a elaborar em colaboração, a Justificativa e a
Programação de Restruturação funcional e física dos Hospitais de
Dermatologia Sanitária da Coordenadoria de Assistência Hospitalar, da
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, Julho de 197 5.
CREDENCIADO para na qualidade de Representante do Senhor Secretário
de Estado da Saúde, Dr. Salter Sidney Leser, participar da Conferência
Nacional sobre o controle da Hanseníase, realizada no Ministério da
Saúde, em Brasília, em 24/0311976.
CONSULTOR. Grupo de Técnicos sobre Quimioterapia da Lepra
(IMMLEP). Genebra, Suíça, Organização Mundial da Saúde, 04 a
12/06/1982.
VICE-PRESIDENTE da Associação Brasileira de Hansenologia. ln:
CONGRESSO BRASILEIRO DE HANSENOLOGIA, 4, Porto Alegre,
AMIRGS, 29/10 a 01/11/1982.
CONSULTOR. Reunião do grupo de Técnicos sobre Quimioterapia da
Lepra (IMMLEP). Genebra, Suíça, Organização Mundial da Saúde, 18 e
19/04/1983.
MEMBRO do Comitê Assessor Interno de Alternativas Terapêuticas da
Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária, Agosto de 1983.
MEMBRO eleito da International Leprosy Association. ln:
INTERNATIONAL LEPROSY CONGRESS, 120. New Delhi, 20 a
25/02/1984.

ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA, conforme resolução do Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo, n°. 1.086/82 de
02/07/1985.
PRESIDENTE da Comissão de Hanseníase da Secretaria de Estado da
Saúde - SUDS, conforme Resol. SS-277, de 24/08/1987, publicada no
D.O.E. n° 160 de 25/08/1987.
MEMBRO do Grupo de Trabalho para avaliar, definir e propor a vinculação
da Biblioteca do Instituto de Saúde, da Coordenação dos Institutos de
Pesquisas, para reorganização do referido Instituto, de acordo com a
Resol. SS nº 4 7, de 16/03/1989, D.O.E. de 17 /03/1989.
DIRETOR TÉCNICO da Divisão de Ensino e Pesquisa, conforme
designação publicada no Diário Oficial do Estado, p.37, Seção 2, no dia
22/11/1989.
MEMBRO do Comitê Técnico-Científico do Ministério da Saúde. Divisão
Nacional de Dermatologia Sanitária, conforme Port. nº 497, de
09/10/1987, publicada no D.O. da União, nº 195, Seção II de
14/10/1987, páginas 16.966 a 16.968, no período de 14/10/1987 a
02/1990
PRESIDENTE do Grupo de Estudos para proceder análise e propor medidas
quanto à possibilidade da constituição do Instituto "Lauro de Souza
Lima", da Coordenadoria dos Institutos de Pesquisa, como Centro de
Referência em Hanseníase, de acordo com Resol. SS nº 79, de
28/02/1992., D.O.E. de 29/02/1992.
PRESIDENTE da Comissão Técnico-Científica de Controle da Hanseníase,
conforme Resol. SS-56, de 11/02/1993, publicada no D.O.E. nº 29, de
12/02/199 3.
MEMBRO da Reunião do Steering Committee on Chemotherapy of
Mycobacterial Diseases (THEMYC). Geneva, 03 a 05/05/1993.
CHAIRMAIN of the Session on Chemotherapy. ln: INTERNATIONAL
LEPROSY CONGRESS, 14, Orlando, 29/08/1993 a 04/09/ 1993.
MEMBER of the Study Group on Chemotherapy of Leprosy. Geneva, O1 a
05/11/1993.
CONVIDADO oficial da ALM International. ln: CONGRESSO
INTERNACIONAL DA ILA EM ORLANDO, 14, Orlando, 29/08 a
041091199 3.

1.3. PARTICIPAÇÕES EM COMISSÕES JULGADORAS DE
CONCURSOS
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MEMBRO da Comissão Examinadora para Concurso de Títulos em
Hansenologia, como Suplente, durante o Congresso Nacional de
Hansenologia. Juiz de Fora, MG, 02 a 05/05/1974.
MEMBRO da Comissão Examinadora para Concurso de Doutoramento em
Ciências do Dr. Ivander Bastazini, indicado pela Câmara do Ensino do
30 Grau do Colégio Estadual de Educação, na Faculdade de Ciências
Médicas e Biológicas de Botucatu, em 08/11/1974.
MEMBRO da Comissão Examinadora para Concurso de Doutoramento do
Dr. Márcio Matheus Tolentino, indicado pelo Conselho Diretor da
UNICAMP, Faculdade de Ciências Médicas em Campinas, SP,
31/05/1975.
MEMBRO da Comissão Examinadora para Concurso de Doutoramento do
Dr. Paulo Guilherme Leser, indicado pela Comissão de pós-graduação
da Escola Paulista de Medicina, 02/09/1977.
MEMBRO da Comissão Examinadora do 30 Concurso para Título de
Especialista em Hansenologia. Fortaleza, 25/09/1977.
MEMBRO da Comissão Examinadora, da seleção para a função de Médicos
(Cirurgião Plástico e Anátomo Patologista), para o Hospital "Lauro de
Souza Lima", HD-1, da Coordenadoria de Assistência Hospitalar,
realizada em 29/ l 0/ 1977.
MEMBRO da Comissão Examinadora para concurso de Doutoramento da
Drª Aoi Masuda, indicado pela Comissão de PÓS-GRADUAÇÃO da
Escola Paulista de Medicina, 02/12/1977.
MEMBRO da Comissão Examinadora da tese de doutoramento apresentada
em 28/07 / l 97 8, pelo Prof. O Assist. Heli Benedito Brosco, do Curso de
PÓS-GRADUAÇÃO em Reabilitação Oral.
MEMBRO da Comissão Examinadora do IV Concurso para Título de
Especialista em Hansenologia, no Congresso Brasileiro de
Hansenologia, de 30/06 a 02/07/1978.
MEMBRO da Comissão Examinadora da Dissertação de Mestrado da
Cirurgiã Dentista Nancy Alfieri, do Curso de pós-graduação em
Diagnóstico Oral, em 19/0711979.
MEMBRO da Comissão Examinadora da Dissertação Mestrado do
Cirurgião Dentista Nelson Caldeira Roslindo, do Curso de pósgraduação em Diagnóstico Oral, como Suplente, em 26/1111979.
MEMBRO da Banca Examinadora do Concurso para Títulos de Especialista
em Hansenologia, 40. Congresso Brasileiro de Hansenologia, 20. Rio de
Janeiro, 30/06 a 02/07/1978.
MEMBRO da Comissão Julgadora do Prêmio "NICOLAU ROSSETI". São
Paulo, Associação Paulista de Medicina, 13/12/1979.

MEMBRO da Comissão Examinadora da Tese de Doutorado do Dr.
Roberto Brandão Garcia, do Curso de Pós-graduação em Diagnóstico
Oral da Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, 17/10/1981.
RELATOR do Jurí Nacional de Ciências Médicas, para outorga do Prêmio
Lafi, 1982. São Paulo, Fundação Lafi, 06/04/1983.
MEMBRO da Comissão Examinadora da Dissertação de Mestrado do
Cirurgião Dentista, ProfO Nelson Caldeira Roslindo, do Curso de Pósgraduação em Diagnóstico Oral, da Faculdade de Odontologia de Bauru,
USP. 15/03/1984.
MEMBRO da Comissão Julgadora da Tese apresentada à Escola Paulista
de Medicina, pelo médico Osmar Rotta, para obtenção do título de
Doutor. São Paulo, 04/07 /1986.
MEMBRO da Comissão Julgadora da defesa de Tese apresentada ao
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, pela candidata
Cristina Yoshie Toyoda, para obtenção do grau de mestre. São Paulo,
03/0911987.
MEMBRO da Comissão Examinadora da Tese apresentada à Universidade
Estadual Paulista. Instituto de Biociências - Campus de Botucatu, pelo
Biologista Luiz Carlos Duarte de Souza, para obtenção do grau de
mestre. Botucatu, UNESP, 12112/1989.
PRESIDENTE da Comissão Julgadora da Defesa de Tese apresentada à
Faculdade de Medicina - USP, pela médica Marli de Jesus Ferreira
Calux, para obtenção do grau de doutora. São Paulo, Faculdade de
Medicina, 08/1111989.
MEMBRO da Comissão Julgadora da defesa de Tese apresentada à
Faculdade de Odontologia de Bauru - USP, pela Biologista Maria Sueli
Parreira de Arruda, para obtenção do grau de mestre. Bauru, FOB,
13/12/1989.
MEMBRO da Comissão Julgadora da Defesa de Dissertação apresentada à
Universidade Estadual Paulista. Instituto de Biociências - Campus de
Botucatu, pelo Biologista Holmes Campanelli Costa, para obtenção do
grau de mestre. Botucatu, 24/04/1990.
MEMBRO da Comissão Julgadora da Defesa de Tese para obtenção do
Grau de Livre Docente, apresentada à Faculdade de Saúde Pública, USP
- São Paulo, pelo ProfO Dr. Clóvis Lombardi, 12/0711990.
MEMBRO da Comissão Julgadora da Defesa de Tese para obtenção do
título de Doutora, apresentada à Faculdade de Saúde Pública da USP,
São Paulo, pela Profa Elisete Silva Pedrazzani. São Paulo, 1990.
MEMBRO da Comissão Julgadora da Defesa de Tese apresentada à
Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, pelo C.D. Luiz Fernando
Borós, para obtenção do Grau de Doutor. Bauru, 14112/1990.
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MEMBRO da Comissão Julgadora da Defesa de Tese apresentada à Escola
de Enfermagem da USP, pela Profa Lúcia Cristofolini, para obtenção do
Título de Doutora. São Paulo, 29/0411991.
MEMBRO da Comissão Julgadora da Defesa de Tese apresentada à
Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP, pelo Prof. Joel Carlos
Lastória, para obtenção do Título de Doutor. Botucatu, 1O/O511991.
MEMBRO da Comissão Julgadora da Defesa de Tese apresentada à Escola
Paulista de Medicina, pela pós-graduanda em Dermatologia, Jane
Tomimori Yamashita, para obtenção do Título de Mestre. São Paulo,
Maio de 1992.
MEMBRO da Comissão Julgadora para argüição e defesa da dissertação
apresentada pelo candidato Scandar Abbud Neto, para obtenção do
título de "Mestre em Saúde Pública". São Paulo, 20/10/1992.
MEMBRO da Comissão Examinadora da defesa de Dissertação de
Rosemary Baccarelli, do Curso de Pós-graduação em Ciências
Biológicas - área de Concentração Anatomia. Botucatu, 15/12/1992.
MEMBRO da Banca Examinadora do Concurso Público de Títulos e Provas
para provimento de cargos de Professor Assistente nas disciplinas de
Dermatologia e de Radioterapia, dos candidatos Joel Carlos Lastória,
Marta Cassoni Hibernam, Hamilton Ometto Stolf e Sílvio Alencar
Marques. Botucatu, O1 e 02/07 /1993.
PRESIDENTE da Comissão Julgadora do Exame de Qualificação da
candidata Mariângela Pedroso, apresentado à Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo, para obtenção do título de
"Mestre em Saúde Pública". São Paulo, 08/0711993.
MEMBRO da Comissão Examinadora da defesa de Tese apresentada à
Faculdade de Medicina de Ribeiro Preto-USP, pela pós-graduanda Maria
Heloísa Rached Palermo, para obtenção do título de doutora. Ribeiro
Preto.
MEMBRO da Comissão Julgadora do Exame Geral de Qualificação da
candidata Celina Maria Turchi Martelli, para obtenção do título de
"Doutor em Saúde Pública". São Paulo, USP, 23/08/1993.
MEMBRO da Comissão Julgadora, como Suplente, da Dissertação de
Mestrado, apresentado à Faculdade de Odontologia de Bauru-USP, pela
Médica Teima Cristina de Freitas, do Curso de Pós-graduação em
Patologia Bucal. Bauru, 10/12/1993.
MEMBRO da Comissão Julgadora, da Dissertação de Mestrado,
apresentada à Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências
Médicas, da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, pelo
Médico Dirceu Dalpino. Campinas, 21112/1994.
MEMBRO da Comissão Julgadora da Dissertação de Mestrado, apresentada
à Comissão de Pós-Graduação da Universidade Federal de São Paulo -

Escola Paulista de Medicina, pela médica Mitie Tada Lopes Rebello da
Fonseca Brasil. São Paulo, 17/04/1995.
MEMBRO da Comissão Julgadora da Tese de Doutorado, apresentada à
Comissão de Pós-Graduação em Dermatologia, da Universidade Federal
de São Paulo • Escola Paulista de Medicina, pela médica Jane Tomimori
Yamashita. São Paulo, 17/04/1995.
MEMBRO da Comissão Examinadora do Exame de Qualificação, do Curso
de Pós-Graduação "Projeto, Arte e Sociedade"- Área de Concentração
em Comunicação e Poéticas Visuais, da Faculdade de Arquitetura, Artes
e Comunicação, da Universidade Estadual Paulista - UNESP,
apresentada por Eliana Fonseca Ogusku. Bauru, 29 de agosto de 1995.

2.1 LISTA DOS TRABALHOS PUBLICADOS QUE CONSIDERA MAIS
RELE V ANTES:

2.1.1 ARTIGOS DE PERIÓDICOS.

SEROCICLINA NA LEPRA - observação de 32 casos. Rev.Bras.de
Leprol., v. 28, n.4, p.185-202, 1960.
A SULFADIMETOXINA NO TRATAMENTO DA LEPRA. Rev. bras.
Leprol., v.30, n.l e 2, p. 21-34, 1962.
CROMOMICOSE E LEPRA - apresentação de 2 casos. Rev.Bras.
Leprol.,v. 31,n. 3 e 4, p. 91-96, 1963. Em colaboração com:
MARQUES, Antonio L.V.
FIRST RESULTS ON THE TREATMENT OF LEPROSY WITH
RIFAMYCIN SV. Chemotherapia, v.7: 668-678, 1963. Em colaboração
com: SOUZA LIMA, Lauro.
THE TREATMENT OF LEPROSY WITH A NEW LONG-ACTIVE
SULFONAMIDE. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF TROPICAL
DERMATOLOGY, 10. Naples: 8-15, June, 1964. Em colaboração com:
LOPES, Cid Ferreira e SAMPAIO, Sebastião A.P.
RIFAMYCIN SV IN THE TREATMENT OF LEPROMATOUS LEPROSY.
Leprosy Review,v.36: p.123-131, 1965. Em colaboração com: SOUZA
LIMA, Lauro e CAP ARRA, Gabriele.
A TERRAMICINA NA LEPRA. Rev.Bras. Leprol., v.33, n. l,4, p. 1-21,
1965. Em colaboração com: MENDES, J.Pessoa e SOUZA LIMA, Lauro.
A TALIDOMIDA NOS SURTOS AGUDOS DA LEPRA. O Hospital, v. 69,
n.4, p. 827-844, 1966. Em colaboração com: SOUZA LIMA, Lauro e
MARQUES, M.B.

RESULTS OBTAINED WITH MORPHAZINAMIDE IN THE TREATMENT
OF LEPROSY. Chemotherapia, v. 11, p. 270-284, 1966.
HISTOCHEMICAL STUDY OF LEPROMATOUS AND TUBERCULOID
LEPROS Y. Ann.Histochem., v. 12, p.188-206, 1967. Em colaboração
com: GUIMARÃES, S.A.Catanzaro.
THE TREATMENT OF LEPROSY WITH A NEW LONG-ACTIVE
SULFONAMIDE. Dermatologia Internationalis, p.90-92, 1968. Em
colaboração com: LOPES, Cid ferreira e SAMPAIO, S.A.
ESTUDO HISTOQUÍMICO DA CROMOMICOSE SOB TRATAMENTO
COM A VITAMINA D. Med.Cut., v.3, n.l,p. 51-58, 1968. Em
colaboração com: GUIMARÃES, S.A.Catanzaro.
SARCOIDOSE ORAL. Folha Médica, v.57, n. 3, p. 327-334, 1968. Em
colaboração com: GUIMARÃES, S.A. Catanzaro.
LESÕES LEPRÓTICAS DA CAVIDADE ORAL: SUA IMPORTÂNCIA
SOB O PONTO DE VISTA PROFILÁTICO. Estomatologia e Cultura,
v.4, n.2, p.123, 1970. Em colaboração com: PELEGRINO, Duílio &
CAMPOS, lraty de.
PRIMEIROS RESULTADOS DO TRATAMENTO DA LEPRA COM A
KANAMICINA. Rev.Bras.deLeprol.,v.37, n.l-4,p.17-39, 1970. Em
colaboração com: ALMEIDA, S.C.de.
A TALIDOMIDA NO TRATAMENTO DA REAÇÃO LEPRÓTICA.
Rev.Bras.de Leprol., v.3 7, n. 1,4, p. 41-49, 1970. Em colaboração com:
MARQUES, Marina B.
THERAPY OF LEPROSY WlTH SULFONAMIDES: EMPHASIS ON THE
USE OF WEEKLY DOSES. Int.J.Lepr., v.39, n. 2, p. 467-470, 1971.
RESULTADOS INICIAIS COM CLOFAZIMINA NO TRATAMENTO DA
HANSENÍASE (LEPRA). An.Bras.Dermat., v .4 7, p. 15-17, 1972. Em
colaboração com: DALPINO, Dirceu; TONELLO,Cláudio J.A.;
FLEURY, Raul Negrão & NETO, João B.B.
ESTUDO HISTOLÓGICO E BACILOSCÓPICO DAS LESÕES
LEPRÓTICAS DA MUCOSA BUCAL. Estomatologia e Cultura, v. 7,
p.113-119, 1973. Em colaboração com: BRASIL, Juviano; FREITAS,
José Alberto de Souza & ROSSI, José Eduardo Soares.
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LASTÓRIA, J.C., URA, S.
QUERATOACANTOMA MULTIPLO (TIPO FERGUSON-SMITH). ln:
JORNADA DERMATOLÓGICA PAULISTA, 90, Bauru, Instituto Lauro
de Souza Lima, 27 e 28/05/1994. Em colaboração com: FLEURY, R.N.,
BISELLI, L.C.
DOENÇA DE JORGE LOBO. ln: JORNADA DERMATOLÓGICA
PAULISTA, 90, Bauru, Instituto Lauro de Souza Lima, 27 e 28/05/ 1994.
Em colaboração com: SOUZA, A.M. P.
SAÚDE E URGÊNCIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESPORTES III: Estudo
de retro-análise sobre atividade física e incapacidades em hanseníase.
ln: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O
PROGESSO DA CIÊNCIA, 46, Vitória, 17 a 22/07 /1994. Em
colaboração com: MONTEIRO, H.L., GONÇALVES, A., PADO V ANI,
C.R., MONTEIRO, M.L.T.M., GONÇALVES, N.N. da S.
MUL TIDROGATERAPIA: ESTADO ATUAL. EXPERIÊNCIAS NOS
VÁRIOS CENTROS. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE
HANSENOLOGIA, 8, São Paulo, O1/09/1994.
PERSPECTIVAS DE ELIMINAÇÃO CLOGAL COMO PROBLEMA DE
SAÚDE PÚBLICA ATÉ O ANO 2000. ln: CONGRESSO BRASILEIRO
DE HANSENOLOGIA, 8, São Paulo, O1/09/1994.
DOENÇA DA ARRANHADURA DO GATO. ln: JORNADA
DERMATOLÓGICA DO 52 DISTRITO DERMATOLÓGICO,
BOTUCA TU - BAURU, Sociedade Brasileira de Dermatologia,
29/07/1995. (Em colahoracão).
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CASO PRÓ-DIAGNOSE. ln: JORNADA DERMATOLÓGICA DO 5 2
DISTRITO DERMATOLÓGICO, BOTUCATU - BAURU, Sociedade
Brasileira de Dermatologia, 29/07 /1995. (Em colaboração).
DOENÇA DE BEHÇET". ln: JORNADA DERMATOLÓGICA DO 5 2
DISTRITO DERMATOLÓGICO, BOTUCATU - BAURU, Sociedade
Brasileira de Dermatologia, 29/07 /1995. (Em colaboração).
LESÕES PALMO-PLANTARES EM LUPUS ERITEMATOSO. ln:
JORNADA DERMATOLÓGICA DO 5 2 DISTRITO DERMATOLÓGICO,
BOTUCATU - BAURU, Sociedade Brasileira de Dermatologia,
29/07/1995. (Em colaboração).
LIPOMATOSE BENÍGNA SIMÉTRICA-DOENÇA DE LAUNOISBENSAUDE. ln: JORNADA DERMATOLÓGICA DO 5 2 DISTRITO
DERMATOLÓGICO, BOTUCATU - BAURU, Sociedade Brasileira de
Dermatologia, 29/07/1995. (Em colaboração).
MICOSE DE LOBO EM PAVILHÃO AURICULAR. ln: JORNADA
DERMATOLÓGICA DO 5 2 DISTRITO DERMATOLÓGICO,
BOTUCATU - BAURU, Sociedade Brasileira de Dermatologia,
29/07/1995. (Em colaboração).
LElSHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA. ln: JORNADA
DERMATOLÓGICA DO 5 2 DISTRITO DERMATOLÓGICO,
BOTUCATU - BAURU, Sociedade Brasileira de Dermatologia,
29/07/1995. (Em colaboração).
OSTEÍTE CÍSTICA MÚLTIPLA EM M.H. VIRCHOVIANA. ln: JORNADA
DERMATOLÓGICA DO 5 2 DISTRITO DERMATOLÓGICO,
BOTUCATU - BAURU, Sociedade Brasileira de Dermatologia,
2 9/07 /199 5. (Em colaboração).
PIODERMA GANGRENOSOS RECALCITANTE. ln: JORNADA
DERMATOLÓGICA DO 52 DISTRITO DERMATOLÓGICO,
BOTUCATU - BAURU, Sociedade Brasileira de Dermatologia,
29/07/1995. (Em colaboração).
SÍNDROME CREST: COM ACROSTEÓLISE SEVERA. ln: JORNADA
DERMATOLÓGICA DO 5 2 DISTRITO DERMATOLÓGICO,
BOTUCA TU - BAURU, Sociedade Brasileira de Dermatologia,
29/07/1995. (Em colaboração).
SHAVE E DERMOABRASÃO PARA ANGIOFIBROMAS FACIAIS NA
ESCLEROSE. ln: JORNADA DERMATOLÓGICA DO 5 2 DISTRITO
DERMATOLÓGICO, BOTUCATU - BAURU, Sociedade Brasileira de
Dermatologia, 29/07/1995.

2.5.3. PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES CIENTÍFICAS NOS
ÚLTIMOS CINCO ANOS (MEMBRO EFETIVO)

SEMINÁRIO DE PATOLOGIA DA HANSENÍASE. São Paulo, Secretaria
de Estado da Saúde - Gepro-Hanseníase e Gepro de Anatomia
Patológica, Citológica e Registro, 24 a 25/11/1989.
SEMINÁRIO DE PATOLOGIA DA HANSENÍASE. São Paulo, Secretaria
de Estado de Saúde, GEPRO, 01/12/1989.
REUNIÃO ANUAL DOS DERMATÓLOGOS LATINO-AMERICANOS DO
CONE SUL, 13ª. Rio de Janeiro, 05 a 09/05/1990.

,...

REUNIÃO CONJUNTA DOS DISTRITOS DERMATOLÓGICOS DE
BOTUCATU, CAMPINAS, RIBEIRO PRETO E SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO, 1ª· Ribeiro Preto, Sociedade Brasileira de dermatologia,
26/0511990.
SEMINÁRIO SOBRE A CRISE DOS INSTITUTOS DE PESQUISA DAS
SECRETARIAS DE ESTADO, São Paulo, Auditório "Theotônio
Vilella", 07 /06/1990.
ENCONTRO ESTADUAL DA HANSENÍASE, 2, São Paulo, Sistema
Unificado e Descentralizado de Saúde - SUDS-SP, 18 a 20/06/1990.
ENCONTRO NACIONAL DE HANSENÍASE, 2, São Paulo, Sistema Único
e Descentralizado de Saúde - SUDS - SP, 18 a 20/06/1990, perfazendo
total de 40 horas.
SEMINÁRIO DE PATOLOGIA EM HANSENÍASE, 11, São Paulo, SUDS,
22 a 23/0611990.
CONGRESSO BRASILEIRO DE DERMATOLOGIA, 45,. São Paulo, 02 a
0510911990.
JORNADA DERMATOLÓGICA DISTRITAL CONJUNTA, 1ª· Botucatu,
UNESP, 29/09/1990.
REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO SOBRE MUL TIDROGA
TERAPIA NA REGIÃO AMAZONAS. Manaus, Instituto Demétrio
Medrado, 1990.
REUNIÃO DO "STEERING COMMITTE" DA THELEP. Genebra,
Organização Mundial da Saúde, Setembro de 1990.
ENCONTRO ESTADUAL DE HANSENÍASE, 6, São Paulo, Sistema Único
e Descentralizado de Saúde - SUDS - SP, 19 a 23/11/1990, perfazendo
total de 40 horas.
DISPLASIAS ECTODÉRMICAS E SUAS SÍNDROMAS. Bauru, Instituto
"Lauro de Souza Lima", 16/03/1991.
REUNIÃO CLÍNICA. Porto Alegre, Secretaria da Saúde e do Meio
Ambiente. Ambulatório de Dermatologia Sanitária, 20/04/1991.

INTERNATIONAL LEPROSY CONGRESS, 14,. Orlando, Flórida, 29/08 a
04/09/1993.
CONGRESSO BRASILEIRO DE DERMATOLOGIA, 48, Curitiba, 04 a
08/09/1993.
JORNADA DERMATOLÓGICA DISTRITAL CONJUNTA. Botucatu,
Universidade Estadual Paulista, 16/10/1993.
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DA HANSENÍASE. São
Paulo, Secretaria Executiva das COMISSÕES de Saúde, 18/10/1993.
WORKSHOP - ATUALIZAÇÃO EM HANSENÍASE. Fortaleza,
23/10/1993.
ICMR-WHO MEETING. Madras, India, 16 a 18112/1993.
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DA HANSENÍASE. São
Paulo, 21/12/1993.
REUNIÃO ANUAL DE INTERLOCUTORES, 6, São Paulo, SUDS,
21/12/1993.
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DA HANSENÍASE. São
Paulo, 21/02/1994.
ENCONTRO ESTADUAL DE HANSENÍASE, 6, São Paulo, Sistema Único
e Descentralizado de Saúde - SUDS - SP, 23 a 25/05/1994, perfazendo
total de 40 horas.
REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO DOCENTE ASSISTENCIAL HANSENÍASE, 6, São Paulo, Sistema Único e Descentralizado de Saúde
- SUDS - SP, 25 de maio de 1994, perfazendo total de 08 horas.
JORNADA DERMATOLÓGICA DISTRITAL CONJUNTA, 1O, Botucatu,
Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Medicina, 11/06/1994.
ENCONTRO DE CIRURGIÕES, 4, Bauru, Instituto Lauro de Souza Luma,
22 a 26/05/1994.
SIMPÓSIO: ESTUDOS GENÉTICO-EPIDEMIOLÓGICOS DA
HANSENÍASE. ln: REUNIÃO ANUAL DA SBPC, 46, Vitória, 17 a
22/07/1994.
CONGRESSO BRASILEIRO DE HANENOLOGIA, 8, São Paulo,
o1/09/1994.
REUNIÃO DOS MÉDICOS NO CONTROLE DA HANSENÍASE, Campo
Grande, Secretaria de Estado da Saúde, 07 /10/1994.
JORNADA DERMATOLÓGICA DO 5<L Distrito Dermatológico, BotucatuBauru, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 29/07/1995.

DEBATES DE SESSÃO DE TEMAS LIVRES. ln: CONGRESSO
BRASILEIRO DE DERMATOLOGIA, 47, Rio de Janeiro, 08/09/1992.
CONGRESSO BRASILEIRO DE DERMATOLOGIA, 47, Rio de Janeiro,
08/09/1992.
BIOTRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. Bauru, Centro de Estudos "Dr.
Reynaldo Quagliato", 19/09/1992.
MÉTODOS GENÉTICOS NO ESTUDO DIAGNÓSTICO DE
HETEROPATIAS COM ALTERAÇÕES DERMATOLÓGICAS. Bauru,
Centro de Estudos "Dr. Reynaldo Quagliato, 26/09/1992.
,...
""'

REUNIÃO DERMATOLÓGICA DO IV DISTRITO, 21, Ribeirão Preto,
02/10/1992.
TERTÚLIA DE PROFESSORES DE DERMATOLOGIA, 10,. Serra Negra,
06 e 07/11/1992.
AVALIAÇÃO INDEPENDENTE DO PROGRAMA BRASILEIRO DE
CONTROLE E ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE. Brasília, 24 a
30/11/1992.
SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE HANSENÍASE, 5, Aracajú, 23 e
24/11/1992.
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE HANSENÍASE. São
Paulo, Secretaria Executiva das Comissões de Saúde, 05/04/1993.
MEETING OF THE STEERING COMMITTEE ON TREATMENT OF
MYCOBACTERIAL DISEASES. Geneva, World Health Organization,
03 a 05/05/1993.
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DA HANSENÍASE. São
Paulo, Secretaria Executiva das comissões de Saúde, 10/05/1993.
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DA HANSENÍASE. São
Paulo, 04/06/1993.
REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DE CONTROLE DA
HANSENÍASE. São Paulo, Secretaria Executiva das comissões de
Saúde, 08/07 /l 993.
FÓRUM DE DEBATE: ATUALIZAÇÃO EM HANSENÍASE, 12 ., Campo
Grande, 06/08/ 1993.
INAUGURAÇÃO DA NOVA UNIDADE HOSPITALAR DA ASSOCIAÇÃO
DE AUXILIO E RECUPERAÇÃO DOS HANSENIANOS. Campo
Grande, 08/08/1993.
EXPERIMENTAL LEPROSY WORKSHOP. Orlando, Flórida, 26 a
28/08/1993.

SIMPÓSIO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS DO HPRLLP-USP, 1O. Bauru,
Hospital de Pesquisa e Reabilitação de lesões Lábio-Palatais, 24 e
25/05/1991.
SEMINÁRIO DE POLIQUIMIOTERAPIA EM HANSENÍASE, 12 , São
Carlos, Secretaria de Estado da Saúde SUDS R-53, 24 a 26/06/1991.
ENCONTRO NACIONAL DE SAPATEIROS ORTOPÉDICOS DO SUDSSÃO PAULO, 12 , São Paulo, 22 a 26/07/1991.
REUNIÃO CLÍNICA. São Paulo, 15/07/1991.
CONGRESSO BRASILEIRO DE DERMATOLOGIA, 46, Bahia,
04/09/1991.
TÉCNICAS DE MANIPULAÇÃO DE DNA. Bauru, Instituto "Lauro de
Souza Lima", 0411011991.
REUNIÃO TÉCNICA DE INTEGRAÇÃO DOCENTE-ASSISTENCIAL, 1ª.
São Paulo, 14/ 1O/1991.
REUNIÃO TÉCNICA DE INTEGRAÇÃO DOCENTE ASSISTENCIAL, 3ª.
São Paulo, 14/08/1992.
WHO CONFERENCE ON LEPROSY CONTROL IN THE AMERICAS.
México City, 22 a 25/10/1991.
FORUM PAULISTA DE DEBATE DO DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO E CIENTIFICO NA ÁREA DA SAÚDE: PRESENTE E
FUTURO. São Paulo, 24 a 26/06/1992.
ENCONTRO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE
CONTROLE DA HANSENÍASE, 3, Florianópolis, 24 a 26/0611992.
BLASTOMICOSE. Bauru, Centro de Estudos "Dr. Reynaldo Quagliato",
11107/1992.
REUNIÃO CONJUNTA DO 50 DISTRITO DERMATOLÓGICO DA
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA - REGIONAL DE
SÃO PAULO - BOTUCATU/BAURU, 6ª. Bauru, 18/07/1992.
REUNIÃO TÉCNICA DE INTEGRAÇÃO DOCENTE ASSISTENCIAL, 3ª.
São Paulo, 14/08/ 1992.
JORNADA DERMATOLÓGICA PAULISTA, 83ª. São Paulo, 14 e
15/08/1992.
COLAGENOSES. Bauru, Centro de Estudos "Dr. Reynaldo Quagliato",
22/08/1992.
DOENÇAS HEMA TOLÓGICAS. Bauru, Instituto "Lauro de Souza Lima",
29/08/1992.

-

_____ÍJ:,~~;J
_

/ '°ROC. N.·

.....
L"ºLH~s
~

J36

2.5.4. COORDENAÇÕES CIENTÍFICAS, MESAS REDONDAS,
COMITÊS ESPECIAIS, GRUPOS DE TRABALHOS
COORDENADOR. FORUM: REAÇÃO HANSÊNICA. ln: CONGRESSO
BRASILEIRO DE DERMATOLOGIA, 45, São Paulo, 02 a 05/09/1990.
PROFESSOR CONVIDADO. CURSO DE POLIQUIMIOTERAPIA EM
HANSENÍASE, 2, São Paulo, 19/11/1990 a 23/1111990.
PROFESSOR CONVIDADO. CURSO DE POLIQUIMIOTERAPIA EM
HANSENÍASE, 3, São Paulo, 11/12/1990 a 14/12/1990.
PROFESSOR CONVIDADO. CURSO DE POLIQUIMIOTERAPIA EM
HANSENÍASE, 4, São Paulo, 19/03 a 22/03/ 1991.
COORDENADOR do Simpósio "Hanseníase". ln: CONGRESSO
BRASILEIRO DE DERMATOLOGIA, 46, Belo Horizonte, 04/09/1991.
PRESIDENTE da Conferência Estadual de Saúde de São Paulo, 1ª· São
Paulo, 09/10/1991.
MEMBRO da Comissão Organizadora do Simpósio Brasileiro de
MICOBACTÉRIAS. Bauru, Instituto "Lauro de Souza Lima",
06/11/1991.
PRESIDENTE do Grupo de Estudos para proceder análise e propor medidas
quanto à possibilidade da constituição do Instituto "Lauro de Souza
Lima", da Coordenadoria dos Institutos de Pesquisa, como Centro de
Referência em Hanseníase, de acordo com Resol. SS n 2 79, de
28/02/1992., D.O.E. de 29/02/1992.
PARTICIPANTE da Mesa Redonda para discussão de casos quanto ao
diagnóstico e tratamento da hanseníase. Brasília, 2511111992.
MEMBRO da Comissão Técnico-Científica de Controle da Hanseníase,
conforme Resol. SS-56, de 11/02/1993, publicada no D.O.E. n 2 29, de
12/021199 3.
PARTICIPANTE da Reunião do Steering Committee on Chemotherapy of
Mycobacterial Diseases (THEMYC). Geneva, 03 a 05/05/1993.
COORDENADOR GERAL da Reunião Distrital do 5, Distrito
Dermatológico, Botucatu-Bauru, 8ª. Bauru, 29/05/1993.
CHAIRMAIN of the Session on Chemotherapy. ln: INTERNATIONAL
LEPROSY CONGRESS, 14, Orlando, 29/0811993 a 04/09/1993.
MEMBER ofthe Study Group on Chemotherapy ofLeprosy. Geneva, OI a
05/11/1993.
CONVIDADO oficial da ALM International. ln: CONGRESSO
INTERNACIONAL DA ILA EM ORLANDO, 14, Orlando, 29/08 a
0410911993.

.'

COORDENADOR da Oficina de Trabalho sobre "Terapêutica". Instituto
Estadual de Dermatologia Sanitária, Rio de Janeiro, 08/03/ 1994.
COORDENADOR. JORNADA DERMATOLÓGICA PAULISTA, 90, Bauru,
Instituto Lauro de Souza Lima, 27 e 28/0511994.
CONVIDADO. Mesa Redonda sobre Ensino da Hanseníase nas Escolas •
Médicas do Brasil. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE
HANSENOLOGIA, 8, São Paulo, 01/09/1994.
COORDENADOR DE SIMPÓSIO: CONGRESSO BRASILEIRO DE
HANSENOLOGIA, São Paulo, 01/09/1994.

r-

PRESIDENTE DE MESA. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE
HANSENOLOGIA, 8, São Paulo, 01/02/1994.

2.7. OUTRAS PARTICIPAÇÕES
- Presidente da International Leprosy Association Regional Para a América
Latina
- Presidente do Colégio de Hansenologia dos Países Endêmicos
- Presidente da Associação Brasileira de Hansenologia
- Presidente da Comissão de Coordenação das Atividades no Campo da
Hanseníase da Secretaria de Estado da Saúde, no período de 1986 a
1995
- PRESIDENTE da Conferência Estadual de Saúde de São Paulo, l ª· São
Paulo, 09/10/1991.
- PRESIDENTE do Grupo de Estudos para proceder análise e propor
medidas quanto à possibilidade da constituição do Instituto "Lauro de
Souza Lima", da Coordenadoria dos Institutos de Pesquisa, como Centro
de Referência em Hanseníase, de acordo com Resol. SS n 2 79, de
28/02/1992., D.O.E. de 29/02/1992.
- MEMBRO da Comissão Técnico-Científica de Controle da Hanseníase,
conforme Resol. SS-56, de 11/02/1993, publicada no D.O.E. n 2 29, de
12/02/1993.
- CHAIRMAIN ofthe Session on Chemotherapy. ln: INTERNATIONAL
LEPROSY CONGRESS, 14, Orlando, 29/08/1993 a 04/09/1993.
- MEMBER of the Study Group on Chemotherapy of Leprosy. Geneva, O1
a05/ll/1993.
- CONVIDADO oficial da ALM International. ln: CONGRESSO
INTERNACIONAL DA ILA EM ORLANDO, 14, Orlando, 29/08 a
04/09/1993.

- MEMBRO do Conselho Científico do Ministério da Saúde, para o período
de 1994 a
- MEMBRO do Steering Committee on the Therapy of Mycobacterial
Diseases, (THEMYC). Geneva, no período de 01/01/1993 a 31/12/1995.
- CONSULTOR da Organização Mundial da Organizacão Mundial da
Saúde, nos anos 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995.
3.1. AUXÍLIOS VIGENTES
Titulo do projeto: Estudo de campo de regime terapêutico contendo
ofloxacina em hanseníase pauci e multibacilar.
Agência financiadora: Organização Mundial da Saúde
Vigência: 1993 a 2000

3.2. Não há
3.3. ORIENTAÇÕES EM ANDAMENTO:
Wagner Nogueira (Mestrado)
Titulo do projeto: Alta para cima: desafio de conhecimento da prevalência
da hanseníase no Estado de São Paulo. Faculdade de Saúde
Pública da USP.
Mariângela Pedroso Pio to (Mestrado).
Título do projeto: Epidemiologia das incapacidades em hanseníase.
Faculdade de Saúde Pública da USP.
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Prof. Damásio Evangelista de Jesus
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Filiação: Domingos Evangelista dos Santos e Benedita Martins de Mello dos Santos
Data de Nascimento: 04 de Julho de 1935
Local de Nascimento: Cerquilho/SP
Curso primário: 3° Grupo Escolar de Marília
Curso ginasial: Ginásio São Bento de Marília
Curso Científico: 1 ano (Colégio do Estado de Marília)
Curso Normal: Instituto Educacional de Marília
Curso de Direito: Faculdade de Direito de Bauru (1956 a 1960)
Ingressou no Ministério Público de S.Paulo: 1°.1.62
Esposa: Neuza dos Santos de Jesus
Filhas: Rosângela e Rosana, casadas
Neta: Nathália (09.01.89)
Neto: Vinícius (03.08.90)

,.., Cursos
Curso de Teologia, 2 anos, Bauru, Faculdade de Filosofia, 1958 e 1959.
Curso de Lógica, Faculdade de Filosofia, Bauru, 1959.
Curso de Psicologia Educacional, Marília, 1955.
Curso de Polícia e Criminalidade, Marília, 1958.
Cursou o Pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
Direito Penal, Direito Processual Penal e Penalogia - 1974/1975 - exame de qualificação
realizado em 19.12.1975.
Curso de Oratória e Retórica, 1957.
Curso de Controle Mental (Silvia Mind Control), Bauru, de 25 a 31 de julho de 1977.

1
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Funções
Assessor Jurídico do Procurador-Geral de Justiça a partir de 15.3.73.
Coordenador do Serviço de Informação e Pesquisa (SIP) da Procuradoria-Geral de
Justiça de São Paulo ( a partir de abril de 1975).
Assessor Jurídico do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo a partir de
março de 1975).
Subprocurador de Justiça (convocado): maio de 1979.
Membro do Grupo de Trabalho designado pelo Ministro da Justiça Petrônio Portela
para estudo da violência e criminalidade no Brasil (Portaria n°. 689, de 11.07.79, DOU
de 11.07.79).
: Subprocurador da Justiça do Estado de São Paulo, 1981.
Representante do Procurador-Geral de Justiça perante o Plenário do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo a partir de 06 de outubro de 1982.
Coordenador do Setor de Recursos Extraordinários Criminais da Procuradoria-Geral
de Justiça, SP, a partir de 1ºde julho de 1984.
,...
Coordenador do "Curso sobre a reforma penal" promovido pela PGJ e APMP, 1984.
Membro do Grupo de Trabalho instituído pela Procuradoria-Geral de Justiça de São
Paulo para apresentar sugestões ao Projeto de Combate à violência e à criminalidade
(junho de 1986).
Aposentou-se do Ministério Público do Estado de São Paulo no dia 17 de junho de
1988.

Membro De Associações e Sociedades
Membro da Sociedade Internacional de Criminologia.
Membro do Grupo Brasileiro da Sociedade Internacional de Direito Penal.
' Membro da Sociedade Internacional de Direito Penal.
,- : Membro do Instituto Brasileiro de Direito Penal (Conselheiro).
Membro da Comissão Paulista de Redação do Código Penal Tipo para a América
Latina (1976).
Sócio honorário da Sociedade Brasileira de Direito Criminal, pergaminho outorgado
em 05.08.77, em São Paulo.
Membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas - patrono: Nélson Hungria, 1979.
Membro do Conselho Consultivo do Grupo Brasileiro da Sociedade Internacional de
Direito Militar e da Guerra (1980).
Vice-Presidente para São Paulo do Grupo Brasileiro da Sociedade Internacional de
Direito Penal (maio de 1988).
Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, 1990.
1
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Membro da Comissão Permanente de Direito Penal do Instituto dos Advogados
Brasileiros (1991 ).
Membro do Grupo Brasileiro da Associação Internacional de Direito Penal. ,t
Membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
Delegado do Brasil no 9° Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e
Tratamento do Delinqüente, Cairo, Egito, abril-maio de 1995.
Presidente da Comissão de Reforma da Lei de Execução Penal da Secretaria da
Administração Penitenciária do Est. S. Paulo.
Presidente da Comissão de Reforma do Sistema de Penas do Código Penal da
Secretaria da Administração Penitenciária do Est. S. Paulo.
Delegado do Brasil no 3° Período de Sessões da Comissão de Prevenção do Crime e
Justiça Penal da ONU (Viena, Áustria, maio de 1996).

Outras Atividades
Membro da Comissão de Redação da revista "Ciência Penal", São Paulo (1974).
Colaborador de seção de jurisprudência da "Revista de Direito Penal", Rio de Janeiro.
Integrante da Comissão do Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento
Integrado da Grande São Paulo, que colaborou na elaboração do Projeto de Lei do
Senado nº. 18/77, de autoria do Senador Otto Cyrilo Lehmann, sobre parcelamento do
solo urbano - 1976/1977 (colaborou na parte criminal).
Membro da Comissão de Direito Penal do II Congresso Nacional do Ministério
Público, designado pelo Procurador-Geral de Justiça, dezembro de 1971.
Membro do Grupo de Trabalho incumbido pela Procuradoria-Geral de Justiça de São
Paulo de examinar as disposições da Lei n°. 6.416, de 24 de maio de 1977, que inseriu
novas regras no Código Penal, Código de Processo Penal e Lei das Contravenções
Penais.
Professor no Curso Intensivo de Adaptação para Promotores Públicos Substitutos da
Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, 1977.
Membro do Conselho de Redação da revista "Justitia", São Paulo, biênio 78/79.
,... Representou a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo no III Seminário Paulista de
Administração Penitenciária e I Congresso Brasileiro de Administração Penitenciária,
realizado em São Paulo, de 08 a 11 de maio de 1978.
Colaborador da Enciclopédia Saraiva de Direito ( 1978).
Membro da Comissão de Apuração do Prêmio Costa e Silva de 1978, da Associação
Paulista do Ministério Público.
Colaborador da Revista Forense.
Membro do Grupo de Trabalho designado pelo Ministro da Justiça, Petrônio Portela

,...

1

1

para estudo da violência e criminalidade no Brasil (Portaria n°. 689, de 11.07.79, DOU
de 12.07.79).
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: Membro da Comissão Examinadora do ºConcurso Melhor Arrazoado Forense", da
Associação Paulista do Ministério Público, 1980.
Professor do "Curso de Reciclagem do Ministério Público", 1980.
Membro do Grupo de Trabalho designado pela Procuradoria-Geral de Justiça de São
Paulo para apresentar medidas relacionadas com a proteção de meio ambiente, 1980.
Membro da Comissão da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo e da Associação
Paulista do Ministério Público encarregado de apresentar sugestões para a reforma do
Código Penal, 1981.
Membro da Comissão de Trabalho designada pela Procuradoria-Geral de Justiça de
São Paulo para apresentar sugestões ao Anteprojeto da Lei das Execuções Criminais, São
Paulo, 1981.
Professor do "Curso de adaptação dos novos Promotores Públicos Substitutos", 1982.
Membro da Comissão designada pela Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo para
apresentar sugestões ao Projeto de reforma do Código Penal, 1983.
· Membro da Comissão designada pela Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo para
apresentar sugestões ao Projeto da Lei das Execuções Criminais, 1983.
Membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (1989 e 1996).
Membro do Conselho Científico da Revista de Direito do Consumidor, órgão oficial
do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor.
,..
Presidente do 1 Congresso Internacional de Direito Ambiental, Bauru, SP, agosto de
1996.
Presidente do Simpósio Internacional sobre Penas Alternativas e Regime
Penitenciário, São Paulo, março de 1997.

Livros Publicados
Curso de Direito Penal, Editora Jalovi, Bauru, 1967, l 0 • vol.
Curso de Díreito Penal, Editora Jalovi, Bauru, 1969, 2°. vol.
Direito Penal, José Bushatsky, Editor, São Paulo, 1972, 1°. volume, 2°. volume, 1973
Infanticídio e Concurso de agentes, Bauru, 1970
.,f"
O motivo de honra no crime de aborto, Bauru, 1971
Teoria geral das Execuções e processos especiais, Bauru, 1959
Agravantes objetivas e concurso de agentes, Bauru, 1972
Apostilas de Direito Penal, Parte Geral, 1969, 3 vols.
Apostilas de Direito Penal, Parte Especial, 1969, 3 vols.
Anotações ao Novo Código Penal, Parte Geral, Serviço de Informação e Pesquisa da
Procuradoria-Geral de Justiça, São Paulo, 1974
Da Co-Delinqüência em face do faturo Código Penal, Revista dos Tribunais e Editora
da Universidade de São Paulo, 1976
Direito Penal, vol. 1, Parte Geral, Edição Saraiva, fevereiro de 1977
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O novo sistema penal, São Paulo, Saraiva, 1977
Decisões anotadas do STF em matéria criminal, São Paulo, Saraiva, 1978
Direito Penal, Parte Especial, II, março de 1979
Violência e Criminalidade, em co-autoria com René Ariel Dotti, Menna Barreto, Alaor
Coutinho e Serrano Neves, Forense, Rio, 1980
Questões Criminais, São Paulo, Saraiva, 1981
Código de Processo Penal Anotado, São Paulo, Saraiva, 1981
Direito Penal, Parte Especial, Saraiva, vol. III
Curso sobre a reforma penal, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1984 - APMP (em
parceria com outros autores)
Comentários ao Código Penal, 2 vols., Parte Geral, Saraiva, 1984
Prescrição Penal, Saraiva, 1984
· Direito Penal, vol. IV, Saraiva, 1985
Lei das Contravenções Penais Anotada, Saraiva, 1994
Lei Antitóxicos Anotada, Saraiva, 1993
Lei dos Juizados Especiais Criminais Anotada, Saraiva, 1995
Direito Penal Empresarial, (em co-autoria), Editora Dialética, 1995
Novas Questões Criminais, Saraiva, 1994

CD-ROM
Código de Processo Penal Anotado, DIS (Direito Informatizado Saraiva) nº O1, 1996
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TllIBRA faz 60 anos.
Uma oponunidade para ilustrar como ela aproveitou estes quase 22 mil dias cheios de trabalho e luta, mas também repletos de
recompens~, de realizaç~ e de progresso..
Dois senumencos se misturam numa ocasião destas: orgulho e
gratidão pelo que foi conseguido, eesperança eotimismopelo que
está para vir nas próximas décadas.
ATILIBRA vai continuar trabalhando com amesma garra, amesma decisão edeterminação que fizeram dela oque éhoje: uma das
maiores empresas deste país, no ramo gráfico.
111JBRA completeJ 60 years ofexistence. A great opportuntly
to illu1trale how it u1ed the1e 22 thou1and days ofhardwork, but
alJO very rewarding, in achievements and progress.
There are two mixedfeelings ata time such as thiJ: pn'rie and
gratitude for everything that was accomplished, hope andoptimism
for the Jecades ahead.
11LIBRA will continueits work wtlh the same pace, resolution
and determination that have made ti what zt is today: aleader in
the graphic industry ofthis country.

tilibra
lt11

.

1111

f
~

'
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Ahistória da TI LIBRA é ahistória
da vida deste homem. João Batista
Martins Coube nasceu em 1900, em
Macuco, interior do Estado do Rio de
Janeiro.
Crescido numa fazenda, nem sequer pôde completar ocurso primário.
Aos 18 anos, mudou-se para o interior de São Paulo, inicialmen1e para
Borucaru e, logo em seguida, para Bauru, onde começou a trabalhar como empregado de um estabelecimento doramo de papelaria e tipografia.
Pouco mais tarde, casou-se com Carmem Carrijo, também fluminense de
nascimenco, uma mulher de fibra que
acompanhou e apoiou seu marido na
trajetória de sua vida empresarial. Um
casamenco feliz que deu vida a quatro
filhos e a uma grande empresa, que
completa 60 anos. João Batista Martins
Coube faleceu em 1970.

TILJBRA '.r story is the history ofthú
man 's life. joãoBatista Martins Coube
was bom in 1900, in.Macuco, interior
ofRio de janeiro slate.
Raisedin 11 farm, he was unable to
complete the elementary school.
At the age of18, he moved to the
intenor o[ São Paulo, mitially to
Bot11cat11,andsubsequently lo Bauru,
where he found employment in 11 s/11tionery and typography firm.
Ashort while /ater. he mamed Car·
men Carrijo,also bom mRio deJaneiro,
awoman ofstrong character who stood
by her h11sbandthro11gho11t thecourse
of his entrepreneunal life.
A happy union, that g11ve birth to
four ch1ldren 11nd to11 gre11t comp11ny
that completes 60 years.
joãoBatista Martins Coube paISed
away in 1970.

ln the beginning, the difficulties
demanded that, for a short penod of
time, his wife and children move to
anothercity to/ive with relatives, so that
joão Coube couldsave up andconcentra/e hrs elforts on his business.
As the )'earr went by, the "Tjpogr11fi.z Brasil"grew and expJndedris installatrons. the plüce where today 11 "Loja
Trlibri · strll is located.

Tudo começou quandoJoão Batista Martins Coube vendeu o único bem
que possuía, sua casa, para abrir seu próprio negócio, a "Typografia Brasil", em
Bauru.
Aí teve início toda a história de de~nvolvimento da empresa.
Os 18 contos de réis foram suficientes i;ma começar com uma porta na rua
Bausta de CaMJho. O que nunca lhe
faltou foi a vontade de trabalhar eacapacidade para negócios. No início,as dificuldades eram tantas que, durante um
certo período, a mulher e os filhos f~
ram morar com parentes em outra cidade, para que João Coube economizasse e dedic~ toda a sua energia ao
~u negócio.
Não demorou muito até que a pe·
quena empresa começasse a crescer e
vi~ a pr~isar de mais espaço.
Amedida que os anos passavam, a
"Typografia Brasil" ~expandia eampliava suas instalações, no local onde
hoje se encontra aLoja Tilibra de Bauru.

Typographia
Brasil
- - oo-J oão Martin sCoube
Rua Beptltte de Carvelho. 4-J6 • B.t.OBU'

lt ai/ startedwhen}oíi-0 Batist.z Martins Coube sold the onl) propert) he
owned, ahon, in order tostart up his
business, the "Typografia Brasil", in
Bauru.
The company's history of growth
. started ai this point.
The 18 ·~ontos deréis" (thecurren·
cy o/that time) got him started with a
doar ai Rua Batista de Carvalho. What
never forled him u1as his will to work
hard and his abrlities for business.

A empresa continuava crescendo,
mesmo enfremando as dificuldades
que aguerra trouxe para todo omundo.
Em 1944, afirma individual ''.João
Manins C.oubc" transformou-se em
"Typografias e Livrarias Brasil", a primeira Sociedade Anônima de Bauru.
Oano de 1949teve um significado
muito especial na história da empresa:
a inauguração do novo edifício com
quatro andares, da Rua Batista de Car•
valho à Av. Rodrigues Alves, abrigando a loja no andar inferior e a grffica
nos pavimentos superiores. O;>rédio
destam-a-se pela sua imponênaa epor
suas dimensões, econfirmava acapacidade empresarial e a vocação de João
C.oubc para o progresso.
Depois de tanto trabalho, em 195 3,
haviam se passado 25 anos e um resul·
tado animador: 362 funcionários, 9 fi.
liais no Estado, li representantes no
Brasil inteiro e as máquinas mais mo·
dernas da época.
Enquanto o Brasil ganhava aC.opa
do Mundo,João C.oubc e seu pessoal
continuavam trabalhando econstruin·
do.

1

~~~~~~~~~~~---J

'S
The company continued togrow,
despite the problems bro11ght about
the world with Wor/d War 11.
ln 1944, the individualfirm 'João
&tista Martim Coube"was tumedinto
"Typografias elivrarilJJ Brasil'', thefint
incorporated company o/Bauru.
Theyearo/1949wasveryimportant
in the company's history: the in11ug11rahonofthe b11ilding with/our 1tone1,
from Rua &tista de Carvalho to Av.
RodrigueJ A/m, hou1ing the Jlore in

the /ower/eve/andthe printing operation onthe upperfloon. Thebuilding,
back th~n, Jt~od 0111 for ÍIJ portlinm
11nd d1mem10ns, 11 prooj o/ joão
Coubes enlreprene11ria/ 1pinl and
onentation lowards progrm.

A/ter 1uch dedication, in 1953, 25
yean had paJJed, w1th 1tim11lating
results: 362 employm, 9branch oper
ations throughout the slate, 11
repmentali11es in Braz1/ and the mos/
modem equipment 011111/able ai the
time.
Wh1le Brazi/ purmd the "World
Cup" in 1occer, João Coube and hiJ
team continuedlo work and to build

'S
O início da década de 60 significa
mais uma grande etapa na caminhada
de progresso edesenvolvimento da TlUBRA. Em 1962, a gráfica, que funciona~ no centro da cidade em Bauru, é uansfcrida para a rua Aimorés, na
Vila Cardia, em instalação de 6 000
m2, sendo a área cocal do terreno de
40 000 m2•

Em 1968, a Tipografias e Livrarias ~---------------..,.,...------,
Brasil S/Acompleta 40 anos. A marca •
fantasia já era ffilBRA, formada pela
S~RVIO TúLIO COUBE
._.....,.--11/A
primeira sílaba das três palavras que
ltue tei• 41 Carwlho, WI
UURU
compunham asua razão social. Os 40
anos foram comemorados com oslogan
"40 Anos de Progresso".
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The beginning o/ the 60! marks
anothergreat s:r;e mthe progress and
development o TllIBRA.
ln 1962, t e pnnting company,
which 1111tilthen operatedinthe center
ofthe c1ty of&11n1, is transferredto Rua
Aimorés. in Vi/J Cardia, with 6,000
m-' o/ mstallatiom, in 11 total area o/
40,000 m-'.

ln 1968, the "Tipografias e ú vrarias Brasrl S!A" completed 40 years of
existence. The d.b.a. name wasalreaJy
TfLIBRA, formed by the /irst syllable
ofeach ofthe three words ihat constituted the corporate name.
The 4<Jh anniversary was celebrated with the slogan "40 ~ars o/Progress' '.

'S

O início da década de 70 marca o
falecimento do fundadorJoão Coube.
Assume aPresidência seu filho mais velho, Henrique, e a Superintendência,
seu filho Sérvio, ficando Ru ben com a
Diretoria Administrativa e Edmundo
com a Diretoria Industrial, cargo do
qual licenciou-se para ser Prefeito de
Bauru.
A marca fantasia TILIBRA, já então muito difundida, toma-se também
a razão social da empresa. ATipografias eLvrarias Brasil S/A deixa de existir~ dando lugar~ TILIBRA S~A COMERCIO EINDUSTIUA GRAFICA.
Esta década foi marcada por um
fone crescimento da empresa.
Um amplo programa de investimentos permiti~ uma signific~tiva expansão da capandade produuva que,
aliada auma grande agressividade comercial, fizeram com que a TILIBRA
encerrasse os anos 70 como líder no segmento de cadernos e com destacada
participação nos mercados dos demais
produtos de papelaria que produz.
Asegunda geração da família Coube demonstrou que acapacidade empresarial eavocaçãoparaoprogrc:sso haviam sido muito bem assimiladas. No
final da década, a área construída na
Rua Aimorés, entre fábricas, depósitos
e instalações administrativas, era de
25 000 m2•

The death offounderjoão Coube
marked the beginning o/the 70's decade. His som take overthe company's
administration. Hennque as Preszdent,
Sérvioas Superintendent, Ruben as Administrative Director andEdmundoas
Industrial Director, apositionhe left in
order to be the Mayor o/Bauru.
The db.a. name T1IJBRA, we/I
known by then, becomes thecorpora/e
name. The "Tipografias e Livrarias
Braitl S!A" ceases toexüt,_giving p/ace
to "T1LIBRA S!A COMERCIO EINDÚSTRIA GRÁFICA".
This decade is rememberedforthe
strongandpacedexpamion o/tbe companJ. An extemive im1estment program ,;l/ou:edasignificanl increase in
prod11ction capacit). which, allied to
commercialaggrmiveness, made TILlBRA aleader in the notebook market
segment anda significant participant
in theothmnarketsof its remaining
prod11ct line.
~he secondgenerationoftheCoube <... -~
famrly demonstrated that the en-r .. -~
trepreneurial spin't and the urge fpr_; · "t
progress had been assimilated 1 J •....,
By the end ofthe decade, the e -'
· · .i
structedarea on R. Aimorés. amon s
'
factories, warehouses andoffice b111
~
ings. representedatotal of25,000
(j\"

~

°'

Oinício dos anos 80 foi doloroso para afamília ea empresa~ Aperda de três
dos membros da segunda geração, Henrique, Sérvio e Edmundo, que sempre
dedicaram suas idéias e trabalho àempresa, marcou tragicamente a história
damIBRA.
fui, porém, neste momento que a
ju~nrude se revtlou consciente, preparada e segura de si.
Na TIIlBRA, a terceira geração assume adireção, sob a liderança eorientação do Dr. Ruben Coube. Homeru jovens, treinados e preparados para guiar
aempresarumoaonovomilênio. Uma
tarefa desafiadora nos mercados competitivos e dinâmicos de hoje.

The BO's brought a gnevo11J moment forboth fomtly and institution.
The loss o/three members ofthe second
generation, Hennºque, Sériiio and Edmundo, whom a/ways dedicated their
ideOJ andefforts lothe company, made
a tragic mark ín TILIBRA's history.
However, this was the time when
the youth revea/ed themselves conscious, prepared and sei/assured
At TILIBRA, the thirdgeneration
takes over, under the /eadership and
onºentalion of Mr. Ruben Coube.
Young men, trained and prepared to
leadthe company intothe new mtllenium. Acha//enging /ask in the competitive and dynamic markets oftoday.

'S
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As metas são claras: qualidade dos
produtos, tecnologia avançada, inves·
cimento no desenvolvimento dos recur·
sos humanos, marketing agressivo e
criação de empresas específicas para ca·
da ramo de atividade.
Em poucas palavras, autilização de
todas as técnicas modernas de Marketing e Administração.
Efoi assim, com muito trabalho e
profissionalismo, que esta "fununa'',
adeusa da sone e abundância, recom·
pensou os esforços da illIBRA.
A empresa foi premiada três vezes
(1985, 1987e 1988) pelo CNDL (Con·
selho Nacional dos Diretores lojistas),
com o prêmio "Mérito lojista" na ca·
tegoria Material Escolar, epela primeira
vez, em 1988, como melhor fabricante
de agendas, com a "Medalha de Ouro
à Qualidade do Brasil", a maior decla·
ração de reconhecimento e confiança,
por parte dos comerciantes, aos produ·
tos TIUBRA.

0

The objectives are clear: quality
products, advancedtechnology, investment in human reso11rces development, açressive marketing andthe creaticm o/ rpecific companies in each area
o/activity.
ln afew words, the utilization o/every modem Marketing and Administrative techniques.
And so in this manner, with hard
work andprofessionalism, "'Fortune",
goddess of /uck and abundance,
crowned lbe efforts of TllJBRA.
The company was awarded three
times (1985, 1987 and 1988) by
C.N.D.L (National Counc1J o/Store
Directors), with the "Ménlo wjista"
(Shop Owners Award') in the Schoo/
Supplies category, andfor thefint time,
in 1988, as the besl düm'es andplannm
manufacturer, receiving the "Go/dMedalfor Quality in Brazil' ', lhe highesl
statement o/recognilion andtrust, on
behalfo/businmmen, for TILIBRA's
products.

LOJISTAS
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Um dos parques indusuiais mais ca- ~
pacitados e modernos do Brasil, em se U.J0;;;R,~~~
tratando de conversão e impres.são de
produtos de papel.
São 20 000 toneladas de papel que,
anualmente, entram na fábrica como
matéria-prima esão transformados em:
• Produtos escolares: cadernos, pastas,
blocos, edições.
• Produtos de uso pessoal: agendas, índices telefônicos, papéis para presente.
• Produtos de escritório: livros contábeis efuca.is, formulários, guias eimpressos padronizados, bobinas para
calculadoras.
One o/ the mos/ q11alified and
modem md1111ria/complexeso/Brazrl,
in theareas ofconverting andprinting 1138'#-+-1-1'1'.
o/paper prod11ct1.
Ann11ally, 20,000tonsofpaperenter the factory as raw materialand are
converted into:
• School Products: Notebooks,foldm,
notepads and publications.
• Pmonal Use Prod11cts: Di.zries and
plannm, telephone indexes .zndgift
papm.
• O ce Prod11cl1:Accounting andfoc books,forms, standardizedprinted papers, printing tape spools for
ca/c11/a1or1.

i

Hoje, a1TI.IBRA é amaior fabricante de cadernosescolares do País, graças
à constante preocupação com a qualidade e o visual dos produtos.
Contratos exclusivos comos detentores dos direitos de personagens fumo.
soscomoXUX2, Snoopy, Garfield, ComandosemAção, entre outros, garantem a atualidade e atratividade de todas as linhas, que atingem todos os segmentos de mercado. Além das marcas
próprias, desenvolvidas pela 1TI.IBRA
ede gnnde aceitação pelo mercado, como Click., Grafix, Arca de Noé, Sape·
ca, Diplomata e Charme.
.
Isto só é possível através de um 10tensivo trabalhode pesquisa, presença
nas maiores feiras do mundo egrande
esforçopara antecipar as tendências do
mercado.

concem with quality and looks o/itr
This is only pom'ble throughinte~
sive research,participation in the mam
products.
.
.
F.xdun've contracts w1th the licens- trade shows around the world anda
ers o/fomous characters such as Xuxa, great effort toforeseethe market trends.
Snoopy, Garjield, G.l. joe, amongst
others, guarantee up-to-date and attractive producl fines, reachinç every
market segment. These aside jrom its
Today, 17LIBRA is the largest own branâs, developed by 17LIBRA
manufacturer ofschool notebooks in andwidely àcceptelin the market,like
the counlry, as am ult ofthe constant Click, Grafix, Noah's Ark, Sapeca,
Diplomai and Charm. .

Os 4 colaboradores de 1928 tornaram-se 1120 em 1988.
Mas o espírito continua o mesmo.
Quem uabalha na illIBRA, uma empresa pioneira na área social, está láporque é bom no que faz e se sente bem
no ambiente em que produz. Um departamento especial cuida do const2llte
treinamento eaperfeiçoamento profissional.
Orestaunme serve refeições fanas,
wriadas e nuuicivamente controladas
e equilibradas.
O C.RJ. (Clube Recreacim Til1BRA) oferece lazer e esporte.
Amplos serviços soaais, incluindo
assistênàa médica, odontológica, assim
como seguro de vida, garantem segurança acada um, na grande equipe TILIBRA.

soa muito humana que se interessava pc·
los seus funcionários.
Hoje, gosto de recordar os velhos tempos,
pois com 60 anos de idade, pude acompanhar ocrescimento da "Tipografia Brasil'', depois (1944) "Tipografias e Llvrarias Brasíl S/N', earualmente "TIIlBRA
SIA Comércio e lndúsuia Gráfica' '.
Lembro-me cam bém que, em 1949, houve uma grande reforma na empresa,pas·
sando para o prédio novo. Eassim foi se
ocpandind9.
Sem falsa modéscia, sinto-me "Filho" e
orgulhoso de ter chegado até aqui, vendo a 3~ geração dirigindo tão bem esta
-~- ei:np~esa. que começou co~ du~ portas,
dmgtda por um homem ptonetro, cheio
de esperança e otimismo.
Espero ainda viver o bastante para verestageração levantar cada vez mais seu potencial.
Acredito queJoão Coube, esteja onde estiver, estará abençoando a todos. ''
Depaimento Sr. Vicente Gcivio · O Vicente Gcivio
mais antigo funcionário da mIBRA
Testimony ofMr. Vicente Grál!Ío · The
" Em 1940, fazia eu o 4~ ano primário oldest empfoyee of TlLLBRA
(4! série) no antigo Grupo Escolar Rodrigues de Abreu. Através de meu irmão '' ln 1940, l was attending the fourth
mais velho Alberto Grávio (Tijolo), en- year ofthe elementary schod ai 'Grupo
trei na Typografia Brasil, com 12 anos de Escolar Rodrigues de Abreu'.
idade.
Through my eldest brother, AlbertoGráMeus companheiros passaram a mecha- vio ('Tijolo' · nickname that means
mar de "Tijolinho" . Eles eram muito BRICK}, l startedtowork ai 'Typografia
amigos de João Batista Martins Coube, Brasil; at the age of 12.
que era "Patrão" eamigo de todos; pes- My work mates began to cal/me "Tijoli ·

nho'(mckname that means SMAll
BRICK). They werefriendsofjoão Batista Martins Coube, the 'Boss' andfriend
ofai/ ofus, 11 very humanitan'an person
who was always concernedabout his employees.
Today, l enjoy remembering the o/d
times, mainly becauu, ai lhe age of60,
l was able to accompany the growth of
'Typografia Brasil; /ater to become
'Tipografias eú'rmzri4s BrasilS!A' (1944)
andthen '111JBRA S!A Comércio e Indústria Gráfica' to this day.
I also rememberthat, in 1949, there were
greal changes in the company, when we
movedto the new building. Andth:it was
how it began to expand.
Without false modesty, l feel as a 'Son'
of TJLIBRA andproud ofbeing present
to see the thirdgeneratz'on succeeding at
the direct1'on oj afirm which startedwith
two doors and the efforts ofa pioneer
man, fui/ of hope and optimism.
1wish1 couldlivelong enolijh tosee this
generation exercise more oj its potentiql
And I believe that joão Coube, wherever he may be, u1i/I be blessing ai/ of 11!!!!!!~~
11S. 11

Vicente Grávio

The 4helpers of1928 have become
1, 120 in 1988. Butthe spiril remains the

same.
Everyone working ai T711BRA, apioneer company in lhe social benejils
area, is lhere because 1hey are compe~~f!i~~ tenl andfeelgoodin theirworkmg en~
vironment.
A special deparlment looks after
constant training andprofem'onalimprovement.
The restauranl serves varied·and
plentifulmeals, n11tni1011sly controlled
and 6alanced.
The C.R.r (J7LIBRA Recreattonal
Club) offen leisure andsports facilities.
F.xtensive socialservices, including
health care, aJ wel/as lzfe insurance, assure everyone 's well-being in the great
111JBRA team.

Tilibra Stores
No começo, elas se tomaram conhe·
cidas nas cidades da Noroeste e Alta
Paulista, no Estado de São Paulo, como
livrarias Brasil. Eram o braço comercial
da empresa deJoãoCoube, tradicional
estabelecimento do ramodepapelaria.
Com o ~assar dos anos, o mix de
produtos foi sendo ampl.Wio e o cM·
mado Varejo da TII.IBRA foi se carac·
cerizando como uma atividade ~í
fica de negócios.
Em 1988, a atividade de comércio
varejista ~a asua autonomia admj.
illstrativa. Ecriada aempresa lojas Tilibra S/A, com unidades em Bauru, Ma·
rília, Rio Preto, Araçaruba, Llns eAdamantina. Uma nova logomarca, um laçarote estilizado, é criada para reforçar
anova fase da atividade dentro do grupo. Aloja de Marília éreformada, com
projeto moderno, recebendouma instalação moderna, contemporânea, com
grande ênfase ao conceito de departa·
mentalllação.
Éo início de um processo que será
estendido aoucras lojas da rede. As an·
tigas Livrarias Brasil, que no passado
abrigaram oficinas gráficas em suas instalações, vão se cransformando em modernos magazines, com seções de ~ape
laria, livraria, brinquedos, móvelS pa·
ra escritórios, móve1S residenciais, presentes, eletrodomésticos, som e imagem, espone elazer, bijuterias, ac~
rios e confecções.

Inilia/ly, they became known in
the Northwestemand "Alta Paulista" 11'.!m!!l'~r~
cities, in the stateofSão Paulo, as "livrarias Brasil" (Braztl Bookshops). iiliil'll6r\
They were the commercia/ branch
o/joão Coubes company, traditional
establishmenl iv the stationery fie/d.
Throughout the yean, the product
mix wa.r enhanced, rhus chJracterizi~j [ililll!!!!I~
11UBRA's retatÍoperationllJ aspecijtc
business activity.
ln 1988, the retatl commercial activity gaim its adminiJtrative autonomy. The "Lojas Ttfibra S!A" (filibra
Stores, Inc.) is founded, with stores in
Bauru, Marília, Rio Preto, Araçatuba,
ú'm and Adamantina. A new logo, a
styled lace, is created to reinforce the
new phase of this activity within the e!!~
group.
The Marília store is reformed,
onentidby anew andmodem ar.htlectonical style - contemporary - with
great emphasiJ on the ''department"
concept.
li '.r lhe fim s1ep ofaproceu that will
be extended lo all 1he stom of lhe
cham. The prmous "ú'tmzrias Brasil",
that once shelteredthe prinlmg presses in lhe past, are tumed mto modem
department Jtores, selling Ilationery,
books, toys, of/ice and residencialfurml11re, gifts, bóme appliances, eletronic
goo.ds, sports equipment, ;ewellery,
clothings, etc.

João Coube não cursou uma escola
superior de administração de empresas.
Tampouco ouviu falar do conceito de
sinergia, tão enbcizado nos Livros de administração.
Enuecamo, João Coube percebeu
que os produtos que comercWizava em
sua livraria noVarejo, podiam ser veodidos no Atacado. Percebeu mús aioda que, com a mesma C<{uipe que vendia os impressos e demaJS produtos da
sua tipografia, poderia vender ouuos
produtos, uma~ que os canais de disuibuição - asua clientela - eram os
mesmos para seus produtos eos produ·
tos de terceiros.
Assim nasceu aatividade de comércio atacadista da TILIBRA, conhecida
incernamemecomo Llnha de Revenda.
Quanto mús a TIUBRA aumentava a
sua produç2o ecapacidade de distribuição, mús a atividade de Revenda creseia paralelamente a este processo.
Em 1986, guiado pelo prinápio adminisuaúvo de empresa ~ializada

-

joão Coube did not attendagraduate school ofBusiness Administration.
Nordid he e11en hearabout synergism,
so widely mentioned in management
publications.
However, joão Coube realized that
the retailproducts soldinhis bookstore
couldalso be soldonawholesale basis.
Furthermore, he realizedthat the same
salesforce that sold the produllsofhis
typesetting shop coulla/IO be used lo
sei/an additionalprod11ct line, since the
distn'b11tion channels - his coslumers
- were the same oullel for his and
other ma1111fact11rers' prod11cts.
This is how 111JBRA's wholesale activity started, refemdto inho11se as the
resa/e operation. As TILIBRA in·
crementedils production anddistn'bution capabrlities, the resa/e operation
expanded as a result.
ln 1986, g11ided by the 'a specialized company for each specific
producl" rfJ(Jnagement principie, TBD
CommercialandDiJln'bution Corpo-

.---------+4~1&o
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TBD Comercial e Distribuidora S/A.
Instalada em São Paulo, junto ao pólo
atacadista da Marginal do Tietê, aTBD
é umadas principús empresas de ata·
cado de papelaria,_sendo grande disteibuidorde papel Cham-ex, Contact,canetas BIC, lápis f-aber Castell, tintas
Acrilex e mais um grande número de
excelentes produtosdas principais marcas do ramo de papelaria.

next lo the wholmle commercialler·
minai of "Marginal do Tietê", TBD
is oneofthe main wholesale stationery
producls company inlhe market, distributing brand nameproducls such
as Cham-ex, Contact, Bic, Faber- .,.............,__.,~..._."""
Castell, Acniex and other fine pro·
d11cts in 1his line ofbusiness.
,......,r;,, __

Formulários Contínuos
Continuous Forms
Éa mais ncwa atividade do grupo
TILIBRA.
Aresposta lógicada TILIBRA àera ·
da informática.
Arualmente com200 funcionários,
a empresa, inaugurada em fins de 85, i----'"""'1
transforma em formulários 500 toneladas de papel por mês.
Oproduto final é uma linha defor.
mulários conúnuos proces.sados por
computador, tais como: listagens, con- r~~ ~;..~1 ~,;-.
tas de água, luz, gás, telefone, carnês, i-.,,...,.....--"T"""-.---....:;::....io......;;:::;.o~
extratos bancários, notas fiscais, duplicatas, cheques.
A competência, pontualidade e
qualidade da Tiliform fazem com que
aempresa tenha hoje, apóstrês anosdo
início das suas atividades, mais de 3 500 r-;--+~-4-l
clientes das áreas governamentais, fi. f--_.___.___..-'-'
nanceira, industrial ecomercial,oque ~~_._.
a~loça entreas Óez maiores empres~
~-~gmemo expr~ivo, que possui
a maior taxa de creSamento do ramo
gráfico;
•

..

. . . ._
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This is TTilBRA group 'r most recent
area ofachiizly. lts logicalanswer to the
age ofcomputers.
Currently with 200 employees, this
company, openedintheendo/85, converts 500 tons ofpaper into forms every month.
The final product is a line ofcontinuousforms processedby computer,
such as:lish°ngs, water, telephone, gas
and electnCity btfls, insta!lment payment booklets, bank statements, sales
bills, invoices and checks.
Through its competence, punctuality andquality, Tiliform has today, af
ter three years o/existence, over 3,500
clients in areas as diversifiedas: govem·
ment, financia/, industrial and commercial, placing it amongst the ten largest companies in this expressive market segment, which shows the highest
growth rate in the graphic industry.

Results
Depois de tantas palavras, alguns
números que: falam por si mesmos.

A/terso many word1, 10me ulfexplanatory figum.

VOWME DE VENDAS
85 = 44 300
86 = 54 350
87 = 76 100
88 = 87 900 (projetado)

SALES VOWA-1E
85 44.300
86 =54.350
87 76,100
88 =87,900 (projected)

OBS.: lhdos cm USS mal
Consolidldo do grupo

=
=
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TILIJ!RA S/ACO~ÉRCIO E
INDlJSTJUA GRAFICA
• Presidtnie:
Olga Viono Coube
• Vice-Presidentes:
Maria SyJvia Lima Coube
Ruben Dario Coube
Lucy Marques Coube
• Dimores Execucivos:
Luis Antonio de Silos Camlho
Caio Márcio Viouo Coube
~ardo Marques Coube

ADMINTSTRATION:
TILIBRA SIA COMÉRCIO E
INDÚSTRJA GRJFICA
President:
Olga Viollo Coube
Vice-Presidents:
Maria Sylvia ú"rna Coube
Ruben Dano Coube
Lucy Marques Coube
&ecutive Direc/ors:
Llliz Antonio de Silos Carvalho
Caro Márcio Vrollo Coube
Ricardo Marques Coube

WJAS m.IBRA S/A
• Presideme:
Olga Viono Coube
• Vice-Presidente:
Caio Márcio Viocto Coube
• Dimor de Operações:
Mauro de Almeida Rocha

W]AS fillBRA SIA
President:
Olga VroJto Coube
Vice-Presidenl:
Caio Márrzo Vrollo Coube
Director ofOperat1ons:
Mauro de Almeida Rocha

TDJFORM S/A FORMULÁRIOS
CONTÍNUOS
• Presidente:
Olga Viorco Coube
• Vice-Presidente:
Luis Antonio de Silos Carnlho
• Diretor de Operações:
Sebastião Lopes de Godoy Neto

TIUFORM SIA FORMULÁJUOS
CONTÍNUOS
President:
Olga Viotto Coube
Vice-President:
úJi1 Antônio de Silos úzrualho
Director o/ Operatiom:
Seba11iãlJ iLJpes de Godoy Neto

TBD COMERCIAL
DISTRIBUIDORA S/A
• Presidente:
Olga Viono Coube
• Vice-Presidente:
Ricardo Marques Coube
• Gerente Geral:
Itamar Munhós

TBD COAfF.RCIAL
DISTRJBUIDORA SIA
President:
Olga Viotto Coube
Vice-President:
Ricardo Marques Coube
General Manager:
Itamar Munhó1

RELAÇÃODE GERENTES

TBD . CO, CIAL E
DISTRIBUIDORA S/A.
• Acássio Calirnan
Gerente de Compras
• Nelson Pinedo Gonçalves
Gerente de Vendas
• Orlando luiz Klein
Gerente de Operações
• Wagner Jacob
. .
.
Gerente Adminisuauw/Fmancetro

TILIBRA S/A COMERCIO E
INDÚSTRIA GRÁFICA
• Alfeu Carrenho Sanches
Gerente Filial Ribeirão Preto
• Álvaro Carvalho Munhoz
Gerente de Recursos Humanos
• Anselmo Bezerra lima
Gerente Filial São Paulo
• Antonio Augusto Braghetti
Gerente de Auditoria
TII.IFORMS~ FORMULÁRIOS
• José Eduardo Canêo
CONTÍNUOS
Gerente de Vendas· Prod. Escolares
• Francisco I.ampkowski
• Elisabeth Andrade Alvarez
Gerente de PlanejamentoeControle
Gerente de Conuoladoria
da Produção
• João Batista M. Coube Neto
•
lzidoro
Schafranski Nero
Gerente Indusuial
Gerente Industrial
• João Machado Júnior
.
Roberto Vieira
Gerente de Exponação e Serviços • José
Gerente de Vendas • Capital
Gráficos
• lnis Carlos Cardoso
• José Francisco H. Sai:idrin
Gerente Geral de Vendas
Gerente de Tesourana
•
Oswaldo Ribeiro de Azevedo
• luiz Í'crnando Maia
Gerente Administrativo/Financeiro
Gerente Jurídico
• Ruy Tarakian
• Marco Antonio Grávio
Gerente de Vendas · Interior
Gerente de Apoio Operacional
• Marcos Se1gi Sakamoto
WJAS m.IBRA S/A
Gerente de Distribuição de Vendas
• Alcides Tamião
• Paulo Sérgio Rodrigues
Gerente Loja Marília
Gerente de Vendas· Produtos p/Es•
Antonio Jorge
critório
Gerente
Loja Rio Preto
• Pedro Hmrique de lima Coube
•
Antonio
lniz Vilela Machado
Gerente de Suprimentos
Gerente loja Bauru
• Sérgio Briguenti
Gerente de Processamemo de Dados • Francisco Aparecido B2!bosa
Gerente loja Adamanu~a
• Vinicius Viotto Coube
•
José
Mário Pinho de .Assis.
.
Gerente Geral de Vendas
Gerente
Adminisuauvo/Fmanceiro
• Walter Gonçalves de Manos
• Milton Cândido D. Oliveira
Gerente de Marketing
Gerente loja Araçaruba
• Wladirnir Corra! Í'crnandes
•
Pedro Wilson Redondo
Gerente Filial Presidente Prudente
Gerente loja Lins
• Ricardo Carrijo
Gerente de Vendas e Marketing
• VaJdemir Gonçalves Santos
Gerente de Operações

MANAGERS
TIUBRA SIA COMÉRCIO E
l DÚSTRJA GRÁFICA
• Alfe11 Carrenho Sanches
RrbeirJo Prelo Branch Manager
• Álv.iro CaTtJalho Munhoz
Human Resources Manager
• Anselmo Bezerra de Lima
São Paulo Bra11ch Manager
• Anto11io Augusto Br.1ghet1i
A11diting Manager
• José Eduardo Canéo
Sales Manager · School Products
• Elisabeth Andrade Alvarez
Co11troller
• joão Balista Martins Coube Neto
lndu1tn'al Manager
• }o.io Machado }umor
&port iJnd Pmrtmg
Smim ,\t111Jger
• jmé Franmco H. Sandn·n
Treasurer
• Luiz remando iltira
Legal Department Manager
• Marco Antonio Gr.ívio
Operational Support Manager
• M.ircos Seigi Sakamoto
S.iles Distnb11tion M111111ger
• Paulo Sérgio Rodn'gues
Sales Manager ·Office Products
• Pedro Henn'q11e de Lima Coube
Supplie1 Manager
• Sérgio Bn'guenti
Data Procming Manager
• Vinícius Vtotlo Coube
General Sales Manager
• Walter Gonçalves de M.zttos
Marketing Manager
• Wladimtr Comi/ Femandu
Pres. Prudente Br.mch Manager

1BD. COAfERCIAL E
DISTRIBUIDORA SIA
• Acámo Caliman
Purcha1ing Manager
• Ne/Jon Pinedo Gonça/11es
Sales Manager
• Orlando Linz Klein
Operatronal Manager
• WagnerJacob
Administrative /Financialli~fanager

TILIFORM SIA FORMULÁRIOS
CONTÍNUOS
• Francisco 1.ampkowski
Production Planning!Control
Manager
.
• lzidoro Schafr.imkr Neto
lndusln'al M.mager
• josé Roberto Vieira
Sale1 Manager {São Paulo)
• Luiz Carlos Cardoso
General Sales Manager
• Oswaldo Ribeiro de Aze11edo
Adminútrati11e!Financial Manager
• Ruy Tarakian
Saiu Manager (lnten'or)
W]AS TILIBRA S/A
• Alcide1 Tàmião
Marília Store Manager
• Antômo jorge
Rio Preto Store M.inager
• Antômo Luiz Vilela Machado
Bauru Store Manager
• Francúco Aparecido Barbo1a
Adamantina Store Manager
• josé Mán·o Pinho .de ~sis
Adminútrah.11e/Frnanczal Manager
• Milton Cândido D. Oli11eira
Ar.Jf1luba Store M.zn.iger
• Pedro Wilson Redondo
Lins Store !tfaoager
• Ricardo Camj'o
Salesand Marketing Manager
• Valdemir Gonçalm Santos
Operations Manager

da Presidente
from the President
' ' Esta é a nossa história. Uma história bonita, marcada pdo progresso e
muitas realizações, que foram obtidas
graças ao uabalho árduo, àdeterminação férrea e à vontade decidida de fazer, de conmuir, de realizar, de empreender, características marcantes de
João C.oube, de seus filhos ede seus netos.
Muito foi feito nestes 60 anos. Temos consciência do muito que está por
fazerna busca constante do aperfeiçoamento daquilo que já existe e na superação dos desafios do que ainda temos
que realizar.
Ocaminhodo fucuro, nós sabemos,
é o ~esmo que tem sido trilhado até
aqui.
Depende de nós mantermos acesa
esta chama, este vigor, esta capacidade
empreendedora, observando os prinópios dohomem atim: "Aperfeiçoar tudo o que puder. Fuer tudo o melhor
que puder. Melhorar, ainda mais, aquilo que já tiver sido realizado".

Obrigado aos nossos cliemes, aos
nossos fornecedores eaos nossos funcionários, pela confiança, pela dedicação
e pela contribuição ao nosso progresso.
Obrigado aDeus, por nos dar asaúde e a força que permitem executar o
nosso trabalho. ' '
' ' This is our hiJtory. A very nice his
tory, fui/ ofprogress and accomplishments, as aresult o/much hartÍwork,
unshakeable determination, the decisive wi/I to do, to burld, to achieve, to
enterprise, charactenstics o( joão
Coube, o/his somandgrandchrldren.
Alot was achievedinthese 60 years.
lllé are conscious o/whal still musl be
done in our contin11011s search for improvement o/what already exúts. And
to overcome the challenges th111 we ui//
face.
The route towards the fulure, we
know, is lhe same one we have been on
until now.

li is 11p lo us lo maintain thisflame
alrve, lhis vigor, this enlrepreneuniJI
sprnt, observin~ lhe pnncipleso/an aclive man: "Perjecl aliyou can. Do )'011r
best rn e11ery1hing )'011 d-O. Improve, ever
more, ,fhat which has already been
done.
Our sincere gratit11de to ourclients,
oursuppliers andouremployees, for the
trost in us.fortheirdedication andcontnºbution to our progress.
Thank you God, for the health and
s/rength bestowed upon usn abling
us lo perform our endeavo '
r-
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O Homem
TheMan
João Coube foi, efetivamente, um
grande empresário,determinado em fa.
zera sua empresa crescer, oque conseguiu de forma brilhante.
Tão especial comoJoão Coube empresário, era João Coube, o homem,
uma figura humana extraordinária.
Companheirismo, humanismo,
bondade, caridade, simplicidade, alegria, simpatia, respeito ao próximo,humildade foram as características marcantes da personalidade deJoão Coube.
As pes.soas que tiveram afelicidade
de conviver com ele estão sempre arelatar passagens e acontecimentos em
queJoão Coube demonsuavasuas inúmeras qualidades.
Ocarinho e a atenção que sempre
dedicou aos seus funcionários foi algo
extraordinário. Sempre preocupado em
oftrccer bentlícios,João Coube foi também, nessa área, um pioneiro, consuuindo casas para seus funcionários, antes do advento do Sistema Financeiro
de Habitação.

Esse tipo de atitude de sua pane
contribuiu para que os funcionários de
sua empresa tivessem um envolvimento, "um amor àcamisa", que muito colaborou para o progresso da empresa,
Ao seu lado, asua companheira, D.
Carmem, também uma mulher admirável. Companheira de todos os momentos, esposa carinhosa, mãe dedicadíssima, dona de casa exemplar, deu ao
· marido total apoio e retaguarda. D.
Carmem destacava-se pela sua altivez,
pela sua elegância, e principalmente,
por sua incessante filantropia.
Acomunidade de Bauru reconheceu otrabalho de João Coube, concedendo-lhe o títufo de Cidadão Bauruense. Seu nome está presente na~ci
dade, na ESCOLA SEN~I JOAO
COUBE eno VIADU1DJOAO COUBE, sobre arodovia Marechal Rondon.
A cidade homenageou também D.
Carmem Coube, dando oseu nome a
um conjunto de casas populares,construídas sob o regime de mutirão.

joão Coube was, effectively, agreaJ
entrepreneur, determinedto make his
company grow, which he bnlliantly
achieved.
]ust as specialasjoão Coube, the entrepreneur, wasjoão Coube, the humanitarian.
Friend/iness, humanism, kindness,
charity, simp/icity, simpathy, happiness, respect for the people and humbleness were strong character traits of
this man 's personality.
Senior citizens, his contemporaries,
are always reminiscing about the frequent moments where joão Coube
showed these countless quàlities.
The esteem andattention which he
always dedicatedto his employees were extraordinary.
Always concerned about olfenºng
benefits, he was also, in this area, apioneer, building housesfor his emplCJJees
even before the advent ofthe "Sistema
Financeiro de Habitação" (/ow cosi
housing program).

This kind of altitude on his part
contributed to theinvolvement ofthe
emplCJJees with the company,favon.ng
the institution 's progress.
Beside him, his wife, D. Carmem,
alsoan admirab/e woman. His supporter of every momen t, canºng spouse, dedicatedmother, model housewife, she
backed 11p her husband ai/ his life.
D. Carmem stoodoutforhermagnanimity,for herelegance and, mainly,
for hernever ceasing fi/antropicspúit.
The community of Bauru recognizedjoão Coube's work, giving him
the til/e of "Bauruense Citizen ' . His
name's present in the city ai the "ESCOLA SENAI JOÃO COUBE"andat
the joão Coube overpass next to Rodovia Marechal Rondon.
The city has also honored D.
Carmem Coube, giving hername toa
group o/popular houses, constructed
through the "Mutirão" system
(a project involving the whole
community).
·...,, "W
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Além de grandes empreendedores,
os filhosde João Coube tiveram grande panicipação na comunidade,em entidades de cl~. clubes de serviços eadministração pública.
Andefrom being great entreprenerm,
joão Coube's som were very active in
community a/fairs, clim associ.itions,
public services andadministration entities.

;

'

Henrique Nachaniel Coube
Filho maisvelhodo fundadorJoão
Coube, iniciousuacarreira profis.stonal
aos 14 anos de idade, ajudandoseu pai
na condução dos negócios desde 1940.
Passou por rodos os setores da empresa, inclusi\'t pela Gerência da Loja
Bauru. Em 1970, as.sumiu a Presidência da empresa eocupou ocargo até sua
mone em 1981. Henrique foi, na TILlBRA, um grande líder e um excepcional companheiro de trabalho.
Destacou-se como homem atuante nas associações de classe, rendo sido
Presidente do Sindicato das Indústrias
Gráficas do Estado de São Paulo, Presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, Conselheiro do SENA1
e Diretor da FIESP.
Em 1949. casou-se com D. Masia
Sylvia de Quadros Lima, ecom ela teve seus cinco filhos: João Afonso, Re nata, remanda, Flávia ePedro Henri que.

Henn'que Nathaniel Coube
The eldest son o/ founder joão
Coube, started his career 111 the age o/
fourteen, helping his father to conduct
the business since 1940.
He worked ai every sector of the
company, including the management
ofthe &uru Store.
ln 1970, he became Pren'dent ofthe
company andremainedin th11positzon
unhf his death, in 1981.
An aclive leaderin daJJ ass0C10t10ns,
he wasalso President ofthe Graphzc Induslry Union ofthe State ofSão Paulo,
President oflhe Brazzfian Association
ofGraphic Industries, CounselorofSENAJ and Director ofFIESP.
ln 1949, he mam'edD Afana Sylvia
de Quadros lima and had hiJ five
ch1Jdren: joão Afonso, Renato, F-ernanda, Flávia and Pedro Henrique.

Sérvio Túlio Coube
Sérvio Túlio Coube nasceu em Bauru a 08 de março de 1931.
Iniciou seus escudos no Colégio São
)~. Escudou no Colégio Guedes de
Azevedo, onde cursou o ginásio e
formou-se em T'ecnicas Comerciais, ten·
do sido o orador da turma.
Ao mesmo tempo, fez o Curso
Científico no Instituto de Educação Ernesto Monte, onde foi presidente do
Centro Estudantil.
Classificou-se em 1~ lugar no vescibular de Economia da USP · São Paulo
e, durante a faculdade, uabalhou na
Bolsa de Valores de São Paulo. Ao terminar ocucso, foi escolhido oorador da
turma econvidado pela direção da Escola a permanecer em seu quadro docente. Não pôde aceitar oconvite por.
que seu pai,João Coube, já o esperava
pan uabalhar na TlLIBRA . Em 1955,
casou-se com Olga Viotto.
Vmdo àBauru, participou desde logoda Amciação Comercial,onde,além
de suas acividades normais, fundouum
jornal. Nesta época, trouxe várias peças
de teauo à Bauru, pan ajudar na manutenção da Creche Rodrigues de
Abreu.
Participou ativamente de sua comunidade.
Foi presidente do Llons Club Ccnuo, onde desenvolveu grandes campanhas.
Foi o fundador do Clube dos l.ojisras de Bauru eparticipou, como seu pre-

sidente, de várias convenções, onde foi
o orador oficial.
Foi ofundador do Mobral em Bauru ePresidente da Comissão de Desenvolvimento Indusuial.
Foi vice-presidente do Bauru Tênis
Clube e Sociedade Hípica de Bauru.
Atuou como Conselheiro da Fundação Educacional de Bauru. Foi oorganizador da instalação da Sede do Bispado e participou de inúmeros movimentos religiosos.
Foi vereador por 8 anos na Câmara
Municipal de Bauru, com ativa parti·
cipação.
Foi 3vezes presidente do CIESP Regional de Bauru, tendo representadoa
cidade em inúmeras reuniões econven·
ções. Realizou em Bauru a maior convenção do CIESP no interior, no ano de
1972.
Foi oiniciador das obras da Creche
São Paulo, no bairro do mesmo nome,
obra esta concluída por seus familiares,
após sua mone.
Na TillBRA, ocupou vários cargos.
fui, desde 1970, seu Diretor Superintendente equandofaleceu, a 12 de no·
vembro de 1982, era o Presidente.
Sérvio Coube nasceu, viveu eamou
Bauru,cidade onde nasceram seus cinco
filhos e pela qual sempre trabalhou.
fui um exemplo de participação em
sua comunidade, que, em retribuição,
concedeu seu nome ao Reservatório de
Água dos Altos da Cidade, à passarela

ara pedesues junto ao Disuito Indus- Sérvio Túlio Coube
He initiatedhis stud1es ai "Colégio
triai e a uma rua no bairro Jnfante D. Sérvio Túlio Coube was bom in Ba11- Sãojosé''. Attendedthe "Colégio GueHenrique.
111, on Afarch 18, 1931.
des deAzevedo·; wherehecompleted
hisjr. HighSchoolandTechnica/Com·
merce coune, and was thespokesmart
for the grad11atmg class.
His High School was completedat
the "Instituto de Educação futesto
Monte'; where he wasSt11den1 Council Presidertl.
Hep.medhis 11nivemly enlry eXJJ111
for the Economics College ofUSPin
first place and, while altending the College, heworkedat the São PauloStock
fuhange. Attheendofthiscourse, he
was the class spokesmanand was invited by the AcademicInstitution to remairt as apari of the Teachingstaff. He
dedinedthe invitationbecause hisfother
expected him Jo work ai f!LIBRJ\.
ln 1955, he mamed Olga Viotlo.
Backin&uru,hejoinedthe CommercialAssoczation where, asidefrom
its normalactivities,hefoundedanewspaper.
At that time, he brought many
theaterphyslo&11111, lohelp r.zise mo·
ney for the "Creche Rodng11es de
Abreu" (Ch11dren's Care Cenler).
An aclive pmticipant o/community
affairs, he was President of the Lions
Clu b Certter, where hedevelopedgreat

hiscity andwas thePrendent ofthe lndustn'al Developmen~ Commission.
He wa1 Vice President of the füu "' Tennis Club andF.questrian Socrety.
Actedas Coumelorofthe &lucat10n.zl fuundationof&uru, org.miudthe
mstallation ofthe Bishops' Congregationandparticipatedinseveraireligious
acti11ities.
He sat for eight years at the City
Councrl, participating intensively.
He was three times Presidenl o/
CIESP, representing Bauru Ort differenl
occasiom in meetings andconventiom.
He organized the largesl convention
e11er held by CIESP in the intenor, irt
1972.
He started the construct1on o/the
"Creche São Paulo'; which was concluded by his family after h1s death.
At 11LJBRA, he held severa/ posrtiom. He was its Superintendenl since
1970andai the time ofhis death, on
No11ember 12th, 1982, he wasits Presidenl.
Sérno Coube was bom rn, lived in
and loved &11r11, the same city where
his five children were bom irt andfor
which he .ilways worked.
furhis exemplary participation in
his commurtity, hewas honored by the
city by having his namegiventotheReservoirof''Altos da Cidade ·; tothepecampai~ns.
Hejoundedthe Store Owner's C/11b destnim pass next tothe industrial dis·
of&uru. Andasits President, inseve- lrict andtoastreet of"Infonte D. Hert·
ra/conventiom, hewasonce again cho- rique" distn'ct.
sen the spokesman.
He also founded Mobral (Mo11imento Brasileiro de Alfabetizafà-0) in

Luiz F.clmundo Coube
O baurucnsc Luiz Edmundo (ar.
rijo Coube nasceu aos 15 de maio de
1928.
Em 1939, inicia ocurso ginasial, no
antigo Instiruto de Educação Ecncsco
Monte, na época oGinásio do Estado.
Seguiu-se ocurso cienáfico, de 1943
a 1945, no Colégio Guedes de Azevedo. Em 1948, foi para São Paulo, onde
cursou aEscolade Engenharia da Universidade Mackenzie, diplomando-se
em 1952.
Na lndúsuia e Comércio, dcstacouse como Diretor Indusuial da Tipografias eLivrarias Brasil, sendo autor eexecutor dos projetos de Construção do
Parque Gráfico da empresa, cm Bauru, bem como dos prédios das filiais de
Cafelândia, Llns e Adamantina.
Em sua vida comunitária, jamais
negou sua panicipação em movimentos ecausas locais. fui membro do Llons
Oube de Bauru-cenuo; mero bro fim.
dador e primeiro presidente da Associação dos Engenheiros de Bauru, sendo reeleito no ano seguinte; membro
do Conselho Delibcratiw do Bauru Tênis Clube por mais uma década; membro dirigente dos Cursilhos de Cristandade edo Movimento deJuventude Escalada emembro das Equipes dos Casais de Nossa Senhora. fui ensenheiro
de perícia da Prefeitura Mumcipal de
B~uru eDelegado do Conselho Region~ tle gi]genharia e Arquitetura ·
Qí_t., pôr 5 anos.
\ !ó_
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Em 1956, foi comocado para assumir apresidêncii da Comis.5ão Cenual
Or8anizadora dosJogos Abenosdo lntenor, realizados em Bauru, tarefa que
desempenhou com real brilhantismo.
De 1957a1960, foi vice-presidente
do Espone Oube Noroeste,peóodo em
que oclube conheceu um dos mais expressiws momentos de sua existência.
A26dedezembrode 1966, era criada a Fundação Educacional de Bauru,
sendo um dos seus fundadores e primeiro presidente,cargo que desempenhou durante sete anos. Em sua gestão,
foram instaladas as Faculdades de En·
genharia, de Ciências e Tecnologia,
além do Colégio Técnico Industrial.
A7de março de 1%9, Edmundo
<;ou'?C recebe ouua.imponante edifícil~ dacomurudade. Naquela data, assumi"!. a presidência do Departamento de Aguae Esgoto, onde executou um uabalho que, ao lado da Fundação Educacional de Bauru, iria exigir sua dedicação de forma pratiC'-mente exclusiva.
Já na presi9ência do DAE (Departamento de Aguas e Esgocos), a sua
marcado homem público: sóbrio, perseguidor das decisões que pudessem somar os resultados da pesquisa técnica
à sensibilidade do ser humano.
Efoi com esse espírito que Edmundo também chegou à Prefeirura, na
condição de Prefeito de Bauru, cargo
para oqual foi eleito a 15 de novembro
de 1972, para oquadriênio 1973-1976.

Retomai oàiniciativa privada, assumiu aDiretoria lndusuial da GRANOLPLAST, Indústria de Embalagens
Plásticas, empresa na qual aTILIBRA
possuía panicipação societáriana época.
Em 1981,wlcaàssuasatividadesno
Parque Industrial da TILIBRA, vindo
a falecer pouco tempodepois, a 19de
dezembro. Atualmente, tem seu nome
consagrado aum Estádio Municipal de
Futebol, à avenida de acesso à Universidade de Bauru eao Auditório doSindicato do Comércio Varejista de Bauru.

Luiz &Imundo Coube
The "bauruense" Luiz 'Edmundo
Carrijo Coube was bom on May 151h,
1928.
ln 1939, he went to}r. High School
ai lhe "Instituto de &lucação F.meslo
Monte';astaleJr. High Schoola11ha1
time, ending in 1942, and concluded
his Senior High Schoolat 1he "Colégio
Guedes de Azevedo'; in 1945.
ln 1948, he movedloSão Paulo in
arder to allendthe College ofEngineering ofMackenzie Univmity, where he
gratÍualedfrom in 1952.

ln industry and in commerce, he
projected himself as the Industrial
Director of "Tipografias e Livrarias
Brasil" being theaulhorandexecuter
of the comtruction project of lhe
Graphic Park oflhe company, as wellas
ofthe buildings ofthe branch operatiom in Cafe/ândia, Lim, Adamantina.
ln hiJ community li[e, henever declinedlopmicipatein/-Oca/ 11J011ements
andcauses. Memberof1heLiom Club
ofBauru, founding memberandfirst
PresidenJoftheEnginem' A.ssociation
of&uru, 6eingree/ectedthefollowing
year, member of lhe AdminiJtrative
Counctl of&uru Tennis Clubforover
adecade; directing membero/severa/
Chm1ian andyouth organizatiom.
He was asight impector engineer
fortheCity Hall ofBauru and Deputy
of the Regional Councilo/Enfi!neen.ng
and Architeture -CREA, forftveyears.
ln 1956, hewasinvitedlo takeover
asPresident oftheCentral Organizing
Commit1eeof1heOpen Gamesofthe
interior, held in &uru, a task carried
OU/ bri//iant/y.
From 1957 to 1960, he was VicePmident of "Noroeste Sports C/ub';
penodinwhich the c/ub hadoneofits
most expressive moments.

On December 26th, 1966, the
&lucational Foundation o/Bauru was
founded and he heid the job ofPresident for seven years. During his administration, lhe colleges ofEngineering, Sciences and Technology, aside
from the Industrial Technical School,
were opened.
As fresident ofDAE (Departamento de Aguas e Esgotos), his mark as a
public man: saber, apursuer of decisions that could add up the mults of
technical research to human semitivity.
lt was with this spirit that Edmundo tJChieved the Mayorship ofBauru,
a post lo which he was elected on
November 15th, 1972, t.iking officeon
February III, 1973 and leaving it on
}anuary 31st, 1977.
Back in private enterpn1e, he went
to "GRANOLPLAST'; a company
which 1111BRA was partner of, as Industrial Director.
ln 1981, he retumed to TILIBRA's
IndustrialPark, short/y before his death
onDecember 19th. His name has been
given to aMunicipal Soccer Stadium,
to the avenue that leads into the
University o/Bauru andto the auditonºum ofthe Retail Commerctal Union
o/Bauru.
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Maria Lucia Ranieri Previdello

~

Nasceu em Bauru, em 03 de outubro de 1945, filha de José
Ranieri e de Alice Vieira Ranieri, ambos professores, bauruenses e
fundadores do Liceu Noroeste.
Casou-se etn 1968, cotn o Sr. João Carlos Previdello,
Administrador de Empresas, e tem duas filhas: Alessandra,
Psicóloga e Administradora de Empresas, e Priscila, estudante
universitária.
Maria Lucia é Professora - cursou o 1o. e 2o. graus Magistério - no Liceu Noroeste, é Pedagoga - Administradora
Escolar, Orientadora Educacional e Especialista em Educação cursado
na Universidade do Sagrado Coração.
,
E, diretora financeira do Liceu Noroeste há 35 anos.
E diretora da Banda Marcial do Liceu Noroeste, que tantas
glórias tem trazido para o colégio e tanto tem enaltecido e honrado o
nome de nossa querida Bauru, em todos os lugares onde se
apresenta, seja no Brasil ou no exterior.
Preocupada com sua constante atualização, Maria Lucia
participa com freqüência de Encontros de Mantenedores de
Estabelecimentos de Ensino e Congressos de Educação, no Brasil e
em outros países: lo. Congresso Mundial de Educação - São Paulo 1990; 2o. Encontro Mercosul - Guarujá - 1993; Encontro Sul
Americano de Educação - Santiago do Chile - 1994; 3o. Congresso
Mundial de Educação - Moscou - Rússia - 1994; 1o. Encontro de
Mantenedores - Itatiba • 1995.
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Nome: - SBRVXO TULIO VIEXRA :RANIBRI
Filiacao: - pai: - Jose Ranieri
mae: - Alice Vieira Ranieri
Data do

Nas~imento:

- 20 de outubro de 1.943

Local e Estado: Bauru - SP

,..

Estado Civil: - so~teiro
Bndereco: - Rua An~onio Alves, n. 23-45 - Altos da Cidade
Telefone: - 34-3942
Cedula de Identidafe: - RG n. 2.776.550, expedido em 02 de agosto
de
l. 973, pela SSP - SP. - ·
Titulo Eleitoral: r N. 134 951 901 - 41, expedido em 18 de setembro de
1.986, pela 023 Zona Eleitoral de Bauru. Certificado de Reservista: - N. 41.589 - Serie •c• - 2 Categoria, expe
· dido em 15 de novembro de 1.962, pela Seccao
de
• Tiros de Guerra - 2 R.M. de Bauru. Cartao de Identidade do Contribuinte: CIC n 023 365 298 - 15. Registro no Ministerio da Educacao e culturas- Secretaria de Apoio Ad
ministrativo - Delrgacia Regional - DR-5 Registro n 26.651 - Bducacao Fisica - l e 2 graus
Diplomas e certifibados:
Diplomas de Cursos Primarias: - Liceu Noroeste de
Bauru, em dezembro de 1.995. Certificado de Curso Ginasial: - Ginasio Noroeste
de Bauru, em dezembro de 1.959. Diploma de Professor Primaria:
Escola Normal
Particular "Prof. Jose Ranieri• ãe Bauru 1 em
de
zembro de 1.962. Diploma de Licenciado.em Educacao Fisica - Escola
de Educacao Física de Bauru, em 1.973, Cargos Exercidos:

,.. .

Presidente do G.R. do Liceu Noroeste-bienio 1.988
-

l. 989.

Vice-Presidente ãe Liga Bauruense de Futebol
dor bienio 1.990-1.991. Socio-Proprietario do Liceu Nor est

Ama

B\C de Educa

cao.

Bauru
de ma o de 1996
Servio Tulio Vieira Ranieri
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Nome: - JOSE: AUGUSTO VIEÍRÃ- DUDU RANIERI
Filiação:

pai·- José Ranieri
·
mae:- Alice Vieira Ranieri

Data do Nascimento:- 21 de junho de 1.941
Local e Estado:Estado Civil:-

Dauru

São Paulo

Casado com a proies sora Marli !.i ertinhes Rarüeri, tendo
mrnt.r:of
- l\an1er
·
i Neto, CI nara
·
·
· .·. Gi o~
i. lbos: - Jose
nanieri
v <uma Ranieri ,Jl.Bftlna Ranieri

Titulo Eleitoral:- N9 31.403, expedido pela

23~

Zona Eleit9ral de Bau- \

ru, tendo votado pela Ültima vez cm 15/ll/ ~ .97D.
Certificado de Reservista: - N? 161.426, série "B", de 29 Céltegoriõ, ex
pedido pela

2~

R.M

~

S.M.R , de 09/11/1 .9 60 . -

Cédula de Identidade:- N9 2.589.6·13, expedida em 04/07/1.967
Cartão de Identificação do Contribui!lte:- CIC - N9 023.029.348 - 4'7'

..

Re_s istros em órgãos de _!::nsino : - Diretorj.a do En sino Secu ndário

...

...

R. n? F-17 1.497.,

"'·

clo) - 11 .ls tória

U<.l!i

disciplinas ele: Filosofia (29 ci-

(19 e 29 c iclo s) e Matemática (1 9 ci-

clo) . Secretar ia da Educação - De~~tam~1 t o de Educaç~o - Ensino Secundário

..

.1

e Normal.-

R. nQ 6. 248 , na u

~ isc iplina s

de Pedagogia e Psicologia

Geral e Educacional - Meto dologia e Prática do En s ino
Primário -

Filo~;of: ;_<J

e História E<lucE'. ciona l - Biologia

Educacional - Sociolog ia Ge r al e Educ acional e Educa çao Social e Cívica. -

!·

~

· :~i i

---.
- :..;.·~.

Diretoria do Ensino Secundãrio:- Reg i stro de Diretor nQ 7. 8 55 , exped!
do em 12/11/1.969. D~p_loma!~

ou Ti tu los:
!:'liplo rna 9-~ ~: ur ~ primário : -

Grupo Escolar Rodrigues /

de /\breu de Bauru, em 12/l/./l.951 Ce r tificado de ~-~ _9-ina s ial :- Ginásio No roeste

de

Bauru, em dezembro d e 1.955
Diploma d e ~_so ~~'ffe ctd.co ~_!.!!_C~r. ~abilidade: - Esco la 'lêc
nica de Comércio <lo

11

Li.ceu Noro este

11

de Bauru,

em /

05 /12 / 1.958. Diploma de Curso tlormal:- Escola Normal Particular

//

" Prof. José Rani e ri " de Bauru, am 22/12/1.958.Licenciado em Pe"!agogia:- Faculdade de Filosofia Ciências e Letras do Sagrado Coração de Jesus, de Bauru, em
30 /01/1.961 - Licenciatura

.

G

Bachare lado .-

Bachare l era Direito :- Faculdade d e Direito de Bauru, em
2 1/09/1 .9 69

l~scrição

n a OAB NQ 2 1. 63 6,de 15/10/1969

1~(~·t_tjf.',~
L-------
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Curso de Aperfeiçoamento para Secretários e Diretores:
Campanha de Aperfeiçoa.menta e expansão do ensino comer
cial - M.E.C - Instituto Americano de Lins (Sp), de 23
a 27 de julho de 1.962.curso Teórico de Orientação Educativa:- Faculdade

de

Filosofia Ciências e Letras do Sagrado Coração de

Je-

sus de Bauru, em 2710111.964.Curso de Process<}" Penal: - Ministrado pelo Prof. Giusei:
a
pe Battiol, da Universidade de Pádova-Itália de 21
•
2611011.966.Ministrado pelo

li

Prof. Roberto cassillas Hernandez, da Universidade

do

Curso de Direito Constitucional:México, de 06 a 1111111.967.-

Curso de Direito Constitucional:- Ministrado pelo ProL

'

Jorge Gabriel Rajas, da Universidade do México, de
a 1711111.967.-

11

Curso de Direito Processual Penal:- Ministrado pelo li
Prof. Dr. Ernest Heinitz, da Universidade de Berlim Alemanha, de 22 a 24 de março de 1.968.Curso de Direito do Trabalho:- Ministrado pela

Prof?

Marina Rudan Brícola, da Univer.sidade 1 de Urbino-Itália
de 26 a 30 de agosto de 1.968.Curso de Direito Penal:-

Ministrado pelo Prof. Franco

Bricola, da Universidade de Bolonha-Itália, de

26

a

31 de agosto de 1.968
Missão Técnica Pedagógica:- Promoção do M.E.C - SENAC,
realizada no Liceu Noroeste de Bauru, abril de 1.969.Seminário

~ra

Estudo

cas de Comércio:-

professores de Escolas Técni-

Instituto Americano de Lins (SP},em

fevereiro de 1.969.Ciclo de Conferências sobre Segurança Nacional e Desen/
volvimento:- Realizadas em Bauru (SP), durante o mês de
janeiro de 1.971, promovido pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra.-

y Encontro Estadual das Empresas de Serviços Contábeis
do Estado de São Paulo:-

Realizado em Bauru (SP), nos

dias 4,5 e 6 de setembro de 1.971, organizado pela

li

AECESP.Seminário para Diretores de Estabelecimentos de Ensino
Comercial:-

Realizado em Aguas de São Pedro (SP),

em

outubro de 1.971, promovido pelo M.E.C e CENAFOR , Estudo da Lei 5.692, de 11/08/1.971 .-

,-;-: -- ~4lSJ'1-;,-
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Seminário sobre Planejamento de Escola de II Grau'- Rea
lizado em são Paulo, em janeiro de 1.973, promovido pelo M.E.C e CENAFOR.Seminário Nacional de Atualização de Executivos da Área
Educacional:-

Promovido pelo SENAC, Prodemp e Bloch

/

Educação, de 10 a 14 de outubro de 1.978 em São Paulo.Encontro sobre Estudos

~

Pesquisas gQ Ensino de 19 Grau

Região Sudeste:- f Promovido pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais do Ministério da Educa
ção e Cultura, de,,21 a 24 de janeiro de 1.980, em Vitó-

.

ria (ES) .Curso sobre Antecipação da Escolaridade - Educação Compensatória:-

Realizado pelo Serviço de Educação Pré- /

Escolar, nos dias 9 e 10 de abril de 1.980 em São Paulo
promovido pela Secretaria da Educação do Estado de

São

Paulo.Simpósio "Bauru na Década de 80":-

Promovido pelo

/

SENAC e Sindicato do Comércio Varejista de Bauru, de 21
a 25 de julho de 1.980. Participou como debatedor, com
o tema: "A Educação na década de 80".
Disciplinas que lecionou:- Português , no curso ginasial, Biologia ,no

•

curso Técnico de Contabilidade, Metodologia

~

Prática

do Ensino Primário, no curso Colegial de Formação

de

Professores Primários, Matemática, nos cursos ginasial
e colegial, Estrutura e Funcionamento do Ensino de

19

Grau, no ·Curso Coleg i.al de Formação de Professores Pr jJ
mários e Organização

Social~

Política do Brasil,

no

curso Técnico de Contabilidade.Palestras Proferidas:Escola Estadual de 19 Grau "José Aparecido Guedes de

/

Azevedo" de Bauru, em 1.975.Escola Estadual de 19 Grau "Prof. Henrique Bertolucci",
em 1.975 e 1.976 Rotary Clube de Bauru -

:

"Plano de Ação" como candidato

a Prefeito Municipal, em setembro de 1.976.Debate Político na Faculdade de Direito de Bauru,

em

setembro de 1.976 Debate Político realizado no programa "Clube Canal Livre" da Bauru Rádio Clube em abril de L 982 Inicio de Carreira:- Iniciou a carreira de professor secundário no Liceu Noroeste de Bauru, em 1.959, com pouco mais de

17

anos de idade. Em 1.961 assumiu a Direção Administratl
va do referido Estabelecimento de Ensino por ocasião /
do falecimento de seu pai, Prof. José Ranieri.
ocasião contava apenas 19 anos de idade.

nesta

! "', 1-;:;;~--,:,-..---r_:~--=~=-~.:_'_~
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Desta data até então sua dedicação ao Ensino tem sido
exaustiva e admirável. Conseguiu triplicar o estabele
esp~

cimento fundado por seu pai em número de alunos,

ço físico e na implantação de novos cursos, procurando sempre atualizar e modernizar a instituição.
o Liceu é hoje a maior escola de II grau da VII9

Re-

gião Administrativa em numero de alunos e variedade /
de habilitações grofissionais.

.

No período de l.?59 ã 1.976, portanto durante 17 anos
dedicou-se ao Li~eu Noroeste lecionando e administra~
do. A partir de 1.976, passou a dedicar-se apenas a
Direção Geral, cargo esse que ocupa até hoje. Outros Cargos:Orador Oficial dos Formandos da Escola Normal Particu

r-..

lar ''Prof. José Ranieri" de Bauru, em 1.958.0rador Oficial dos Reservistas (TG 221) de Bauru,

em

1.960 .Presidente da Diretoria da Sociedade Hípica de Bauru/
com apenas 29 anos de idade. Remodelou, construiu
e
entregou aos associadas inúmeras obras, tendo sido

/

apontado na cidade como o melhor administrador do clu
be nos últimos tempos. Foi Presidente ' nos biênios

de

1.970/71 e 1.972/73.Vice-Presidente da Diretoria do Esporte Clube Noroeste durante dois mandatos - 1.972/73 e 1.976/77. Candidato ã Prefeito Municipal de Bauru pela ARENA
~~nd;}.6p~ido 2.160 votos. '

-

ltli~Ji-ira0Jor

de Educação do Município de Bauru de

reiro de 1.977 a outubro de 1.980. Durante este

2

fev~
perí~

do planejou e reestruturou administrativamente o ensi
no municipal apontando como meta prioritária a Educação Infantil sem descuidar-se do ensino de 19 grau.
Duplicou a rede física de CERs em número de estabelecimentos e de vagas e, ainda, fez construir e insta lar a 19 escola municipal de 19 grau com oito séries
em prédio próprio.Promoveram-se diversos cursos de Reciclagem para professores e diretores, instalaram-se diversas

bibliot~

cas distritais e o Estatuto do Magistério Municipal /
foi elaborado e transformado em Lei.Em 1.977, 1.978 e 1.979 foi responsável pelos concursos Estaduais de Bandas Marciais realizadas no Está /
dio do Esporte Clube Noroeste.A semana da criança foi festivamente comemorada

atra

vês de espetáculos e desfiles de alegorias. A semana
da pátria e o festival de idéias de Bauru foram
pre-

''ências do Coordenador de Educação.

sem-

,..

Promoveu concursos de ingresso ao magistério municipal
e sob sua supervisão a merenda escolar

distribuiu

mi

!hões de curzeiros em alimentos para todas as crianças
das escolas públicas de Bauru.

A Biblioteca Municipal

funcionou a contento estando sempre atualizada.

Duran

te sua gestão foram distribuidos milhares de cadernos,
lápis, canetas, livros e outros materiais didáticos
aos estudantes carentes de Bauru.Secretário Execu~ivo da Comun. do MOBRAL

de Bauru

de

1977 a 1980.Participou como membro11m!lll!íilil•do Conselho Municipal
de Educação, durnate 10 anos, desde que foi criado esse orgão.Participou do campeonato varzeano de Bauru como atleta
da SANBRA em 1967.Atualmente, além de dedicar-se à direção geral do

Li-

ceu Noroeste dedica-se com grande entusiasmo ao

PTB

local.Organizou o P.T.B. em Bauru e região e tem sido grande
entusiasta e lutador pelo partido, fazendo frequentes
reuniões com os membros do diretório local e de outras
cidades, mostrando sempre aos adéptos do partido o
to vale lutar por uma causa justa, defendendo os

qua~

inte~~

resses e ideais de milhões de br?.sileiros.Foi eleito Presidente da Comissão Executiva Provisória
em 1980 e posteriormente Presidente do Diretório do PTB
de Bauru.Candidato a prefeito municipal de Bauru em 1976 pelo PTB
tendo obtido 5.722 votos.
Atual vice-presidente de Futebol do Esporte Clube Noroes
t?j~iênio 86/87) .-

~Presidente da Diretoria do Grémio Recreativo

do

Liceu Noroeste que matém equipes nas categorias: Amador,
Juniores, Dentão e Dentinho.construiu em 1976 o estádio Prof. José Ranieri com
cidade para 3.000 expectadores

cap~

e demais dependências

modernas.-

José Augusto Vieira Ranieri

·- -----------
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- CURRICULUM

VITAE -

Nome: - JOSE AUGUSTO VIEIRA RANIBRI
Piliacao: - pai: - Jose Ranieri
mae: - Alice Vieira Ranieri
Data de Nascimento: - 21 de junho de 1.941
Local e Botado: - Bauru - Sao Paulo
Botado Civil: - Casado com a Professora Marli Pertinhes Ranieri, tendo
quatro filhos: - Jose Ranieri Neto, Chiara Ranieri,
Giovanna Ranieri e Bruna Ranieri.
Titulo Eleitoral: N. 134.708.701-67, expedido pela 23 Zona Bleitoral de
Bauru. Certificado de Reservista: - N. 161.426, serie •e•, de 2 categoria, expedido pela 2 R.M - S.M.R,de 09.11.1.960.Cedula de Identidade: - N. 2.589.648, expedida em 04.07.1.967 - Estado
de Sao Paulo. '
Cartao de ldentificacao do Contribuinte:
CIC
N.023.029.348-49
Registro em Orgao de Bneino: - Diretoria do Bneino Secunda.rio
R. n. P-17.492, nas disciplinas de:Pilosofia (2 ciclo)Historia (l e 2 ciclos) e Matematica (1 ciclo).
Secretaria da Bducacao - Departamento de Bducacao - Ensino Secundaria
e Normal. R. n 6.248, nas disciplinas de Pedagogia
e
Psicologia Geral Educacional - Metodologia e
Pratica do Ensino Primaria - Filosofia e Historia Bducacional
Biologia Educacional
Sociologia Geral e Educacional e Bducacao Social e Civica.Diretoria do Bnsino Secundario: - Registro de Diretor n 7.855, expedido
em 12.11.1.969.Diplomas ou Titulos:,Diploma de curso primario1 - Grupo Escolar Rodrigues
:da Abreu de Bauru, em 12.12.1.951 Certificado õe curso ginasial: - Ginasio Noroeste de
Bauru, em dezembro de 1.955.Diploma de curso Tecnico em Contabilidade: - Escola
Tecnica de Comercio do "Liceu Noroeste" de Bauru, em
05.12.1.958.Diploma de curso Norma.11 - Escola Normal Particular
"Prof. Jose Ranieri" de Bauru, em22.12.l.958.Licenciado em Pedagogia:
Faculdade de Filosofia
Ciencias e Letras do Sagrado Coracao de Jesus,
de
Bauru em 30/11/1.964 - Licenciatura e Bacharelado.'
Bacharel em Direito: - Faculdade de Direito de Bauru
em 21/09/1.969; inecricao na OAB N 21.636, de 05/10/
1969.-
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Curso de Aperfeicoamento para Secretarias e Diretores: Campanha de Aperfeicoamento e expanso do ensino
comercial - M.E.C - Instituto Americano de Lins(SP),
de 23 a 27 de julho de 1.962.Curso Teorice de Orientacao Educativa:
Faculdade
de Filosofia Ciencias e Letras do Sagrado Coracao de
Jesus de Bauru, em 27/01/1.964. Curso de Processo Penal:
Ministrado pelo Prof.
Ciuseppe Battiol, da Universidade de
Padova-Italia
de 21 a 26/10/1.966.

,...

Curso de Direito Constitucional:
Ministrado pelo
Prof. Roberto Cassillas Hernandez, da
Universidade
do Mexico, de 06 a 11/11/1.967. Curso de Direito Constitucional. Ministrado pelo
Prof. Jorge Gabriel Rajas, da Universidade do Mexico, de 11 a 17/11/1.967. Curso de Direito Processual Penal: - Ministrado pelo
Prof. Dr. Ernest Heinistz, da Universidade de Berlim
- Alemanha, de 22 a 24 de marco de 1.968.Curso de Direito do Trabalho:- Ministrado pela Prof.
Marina Rudan Bricola, da Universidade de Urbino-Italia de 26 a 30 de agosto de 1.968.Curso de Direito Penal:- Ministrado pelo Prof.Franco
Bricola, da Universidade de Bolonha-Itali~. de 26 a
31 de agosto de 1.968.Missao Tecnica Pedagogica: - Promocao do M.E.C.
SENAC, realizada no Liceu Noroeste de B~urµ,
abril
de 1.969.·
Seminario de Estudo para professores de ijsaolas Tecnicas de Comercio: - Instituto Ar!l~ricano
de
Lins
(SP), em fevereiro de 1.969.-

...

Ciclo de Conferencias sobre Seguranca Nacional e Desenvolvimento: - Realizadas em Bauru (SP), durante o
mes de janeiro de 1.971,
promovido pela Associacao
dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. V Encontro Estadual das Empresas de Services Contabeis do Estado de Sao Paulo: - Realizadi em
Bauru
(SP), nos dias 4,5 e 6 de 1.971, organizado pela AE
CESP. -

seminario para Diretores de Kstabelecimentos do Ensino Comercial: - Realizado em Aguas de Sao
Pedro
(SP), em outubro de 1.971, promovido pelo M.E.C
e
CBNAPOR, Estudo da Lei 5.692, de 11/08/1.971. Seminario Sobre Planejamento de Escola de II Grau:Realizado em Sao Paulo, em janeiro de 1.973, promovido pelo M.B.C. e CBNAPOR. Seminario Nacional de Atualizacao de Executivos da
Area Educacional: - Promovido pelo SENAC, Prodemp e
Bloch Educacao, de 10 a 14 de outubro de 1.978
em
Sao Paulo.Encontro sobre Estudos e Pesquisas no Ensino de
1
Grau Regiao Sudeste: - Promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do Ministerio de Educacao e Cultura, de 21 a 24 de
janeiro de 1.980, em Vitoria (ESl. Curso sobre Antecipacao da Escolaridade
Bducacao
Compensatoria: - Realizada pelo Servico de Educacao
Pre-Escolar, nos dias 9 e 10 de abril de 1.980
em
Sao Paulo promovido pela Secretaria da Educacao pela
Secretaria da Educacao do Estado de Sao Paulo.Simposie: •aauru na Decada de 80•: - Promovido pelo
SENAC e Sindicato do Comercio Varejista de Bauru, de
21 a 25 de julho de 1.980.Participou como debatedor,
com o tema: "A Educacao na decada de 80".
Disciplinas que Lecionou: - Portuaues, ~o curso ginasial, Biologia, no curso Tecnico de
Contabilidade; Metodologia e Pratica do Ensino Primario,no cur
so Colegial de Formatacao de Professores' l?rimarioe;
Matematica, nos cursos ginasial.· e éolegj_al 1 Estrutura e Funcionamento 110 Ensino de l Grau,·no Curso Colegial de Pormacao de Profess~res Primariqs e Organizacao Social e Politica do Braeil, no ódurso Ginasial.
Palestras Proferidas: Escola Estadual de l Grau "Jose Aparecido Guedes de
Azevedo" de Bauru, em 1.975. Escola Estadual de 1 Grau "Prof. Henrique Bertolucci•, em 1.975 e 1.976. .
Rota:r:y Clul:>e de Bauru - "Plano de Acao• como candidato a Prefeito Municipal, em setembro de 1.976.Debate Politico na Faculdade de Direito de Bauru, em
setembro de 1.976.Debate Político realizado no programa
"Clube Canal
Livre da Bauru Radio Clupe em abril de 1,982.-
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Inicio de carreira: - Iniciou a carreira de professor secundario no Liceu Noroeste de Bauru, em 1.959, com pouco mais
de
17 anos de idade. Em 1.961 assumiu a Direcao Administrativa do referido Estabelecimento de Ensino por
ocasiao do falecimento de seu pai, Prof. Jose Ranieri, nesta ocasiao contava apenas 19 anos de idade.
Desta data ate entao sua dedicacao ao Ensino tem sido exaustiva e admiravel. Conseguiu triplicar o estabelecimento fundado por seu pai em numero de alunos, espaco fisico e na implantacao de novos cursos,
procurando sempre atualizar e modernizar a instituicao.
O Liceu e hoje a maior escola de II grau da VII Regiao Administrativa em numero de alunos e variedade
de habilitacoes profissionais.
No periodo de 1.976, portanto durante 17 anos, dedicou-se ao Liceu Noroeste lecionando e administrando.
A partir de 1.976, passou a dedicar-se apenas a Direcao Geral, cargo esse que ocupa ate hoje.'outros cargos: Orador Oficial dos Formandos da Escola Normal Particular "Prof. Jose Ranieri• de Bauru, em 1.958. Orador Oficial dos Reservistas (TC 221) de Bauru, em
1.960.

Participou como atleta da SANBRA do campeonato varz,eano de Bauru em 1. 967. ~residente da Diretoria da Sociedade Hipica de Bauru
com apenas 29 anos de idade. Remodelou,
construiu
~ntregou aos associados inumeras obras,
tendo sido
apontado na cidade como melhor administrador do clube nos ultimes tempos. Foi Presidente nos bienios de
1.970/71 e 1972/73.· ·
Vice-Presidente da Diretoria do Esporte Clube
Noroeste durante dois mandatos - 1.972/73 o 1.976/77.Candito a Prefeito Municipal de Bauru pela
ARENA
tendo obtido 2.160 votos.qoordenador de Bducacao do Municipio de Bauru de f e~ereiro de 1.977 a outubro de 1.980. Durante
este
período planejou e reestruturou administrativamente
g ensino municipal apontando como meta1 pri(>rietaria
a Bducacao Infantil sem descuidar-se do ensino de l
srau.
.
.
'1UPlicou a rede física de CBRs em numero de estabel~cimentos e de vagas e, ainda, fez construir e inst.alar a l escola municipal de l grau com oito series
e~ predio proprio. P,romoveram-se diversos cursos de Reciclagem
para
professores e diretores, instalaram-se diversas bibliotecas distritais e o Bstatuto do Magisterio Municipal foi elaborado e transformado em Lei.Em 1.977, 1.979 foi responsavel pelos concursos Estaduais de Bandas Marciais realizadas no Estadio do
B_sporte Clube Noroeste. -

i

li6J<1'
RG°IX
A semana da crianca foi festivamente
comemorada
atraves de espetaculos e desfiles de alegorias. A
semana da patria e o festival de ideias de Bauru foram sempre incumbencia do Coordenador de Educacao.

Promoveu concursos de ingresso ao magisterio municipal e, sob sua supervisao, a merenda escolar distribuiu milhoes de cruzeiros em alimentos para todas as
criancas das escolas publicas de bauru. A Biblioteca
municipal funcionou a contento estando sempre atualizada. Durante sua gestao foram distribuidos milhares de cadernos, lapis, canetas, livros e outros materiais didaticos aos estudantes carente de Bauru. Secretario Executivo da Comun. do MOBRAL de Bauru de
1.977 a 1.980.

Participou como membro do Conselho Municipal de Bducacao, durante 10 anos, desde que foi criado
esse
grande entusiasta e lutador pelo partido, . fazendo
frequentes reunioes com os membros do diretorio local e de outras cidades.
Foi eleito Presidente da Comissao Bxecutiva Provisoria em 1.980 e p0steriormente Presidente do Diretorio do P.T.B. de Bàuru. Em 1.982 foi candidato a Prefeito Municipal de Bauru
pelo Partido Trabalhista Brasileiro, obtendo 5.722
votos, a maior votacao da legenda, eleicao em que
foi prejudicado substancialmente pelo voto vincula
do. Em 1.986 foi candidato a Deputado Federal pela Uniao
Liberal Trabalhista Social, tendo sido eleito 15 suplente com a expressiva votacao de 11.835 votos.
Bm 1.988 teve atuacao efetiva nas eleicoss municipais como Presidente do Diretor;J.q do p~;' Çlrganizou
comissoes provisorias de mais t~~s parti~os PDC, PSC
e PDS, que em coligacao lancaram o maior numero
de
candidatos a vereador permitido pela 1egialacao,
o
que propiciou a eleicao de sete vereador;s; a maior
bancada da Camara Municipal.
· ·
· ·· · · ·
·
Em 1.989 desligou-se do PTB por discorda~ de dire!:rizes tracadas pelo diretorio'Ràgional;' e em 1.990
em companhia de quatro vereadores orgániaou o Partido Liberal de Bauru, sendo elei~o Presidente da comissao Provisoria e posteriorme~te do ditetorio desta agremiacao.
1

Atualmente, alem de dedicar-se a Direcao Geral do
Liceu Noroeste, tradicional estabelecimento de enai
~o d• aauru, ooneando com aproximadamente 3.000 alunos matriculados. dedica-se com grande entusiasmo ao

rL (Partido Liberal) looal.
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CARGOS ATUAIS:

- Diretor Geral do Liceu Noroeste S/C de Bducacao de
Bauru SP.
- Secretario Municipal de Esportes, Lazer Turismo de
Bauru-SI?.
o
Empossado em 31 de Marco de 1.993, cargo quj ~te
i 5 1
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O Liceu Noroeste, de propriedade e direção do professor JoeA
Ranieri, foi fundado no ano de 1,935, em prédio residencial para esse
•
fim àdaptado,
Teve o seu diretor e professor, de in!oio, e ensêjo de ape-/
nas preparar alunos Para concursos, admissão aos cursos médios e ministrar o ensino primário,
Satisfazendo as exig&ncias do ensino, o Liceu Noroeste foi registrado no ano de sua fundação a 29 de maio, na Diretoria Geral de
Ensino de São Paulo, sob na 66.

I

\,

No ano seguinte, auxiliado por outros professores fundou edeu vida a um curso de madureza, obtendo êxito, com seus alunos que ,
prestavam exames em colégios na capital e outras localidades.
Com o progresso crescente e vertigioso da cidade progrediu e
cresceu o Liceu Noroeste, cujo diretor era filho genuino de Bauru,

-

Assim ~. q~e em 1.933, dispondo de á~a suficiente fez-se
construir, obedecendo lia exig&noias do ensino secundário, cont!gu.o ao
primitivo, confortáveis salões,
Mobiliado o novo pr~dio, foi a! instalado o Curso eomeroialBásioo, que recebeu inspeção federal por despacho favorável do Sr, Mi
nistro da Educação, em 19 de outubro de 1,938, sendo nomeado inspetor''.,:
fiscal junto ao mesmo o Sr, Jão ~arid Madie

-

..

_,~

.A,proveitando o ensêjo de sua situação grandemente vantajosa,
devido a sua localização urbana, ensino eficiente, prefer&ncia pdbli-

1

oa, e não medindo sacrifícios em dezembro de 1,939, a diretoria do L!
ceu Noroeste criou o curso ginasial, cuja instalação e in!oio de SJ:l-/
las se deram em fevereiro do ano seguinte.
Foi des'ignado inspetor :Bederal , o Dr. Atilio Silveira Prado
para sua primei1a verificação, Do relatório feito esta au.toridade escolar, concluiu o Sr, Minis,tro da Educação despacho favorável ao seu
funoionamento com um total de 8,156 pontos, despacho este datado de 17 de maio de 1.940, através da Portaria Ministerial na 90, de 17 de
maio de 11940 e publicado no Diário Oficial a 30 de maio de mesmo ano,

'
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o ourso ginasia1 reoebeu o reoonb.eoimento 11ela

Portariíin~

de 05 de agosto de 1.971, da Ins11etor.l.a Secoional do Ensino Seou.12dtt-/
r.l.o de Bauru. Essa portaria foi publicada no Di&rio Oficia1 da União~
de 15 de dezembro de 1.971.
No ano de 1.942 foi instalado o ourso t&cnico de CONTA])QR, que reoebeu a inspeção preliminar 11ela Portar.La na 247 de 21 de setem
bro de 1.942.
•
Em 1.952, foi demolido um doa pr&dios em que funcionava o ea
tabeleoimento. No mesmo local em terreno anexo foi edificado novo p;ri&
dio de três pavimentos com 15(quinze) salas, obedecendo os rigores higiênicos e diaA'.ticos.

-

-

-

O novo prédio foi inaugura.do a 31 de março de 1.953 com as presenças das autoridades munioipais, deputados estaduais e federaise ministro do trabalho.
Nesse prédio foi instalada a Esoola Normal. Livre"Profe Jos&Ra.o.ieriV cujo funcionamento foi autorizado pelo Decreto na 22.053 de
12 de fevereiro de 1.953, publicado no Di&r.1.o Oficial do Estado de 14
de fevereiro de 1.953, e Reconhecida pelo Decreto na 34.579, de 24 de
janeiro de 1.959, publicado no DiÚio Oficial de 25 de janeiro de - /
1.959.
Em janeiro de 1.966 foi demolido o pr&diode na 8-25, sendo edificado no mesmo loca1 um novo pr&dio de três pavimentos, nos maismode:rnos requisitos, tanto na oonatIUção como nos mater.l.ais adquir.1.-/
dos.
A razão social do Liceu Noroeste foi transformada em. janeiro
de 1.968, passando a denominar-se Çiceu Noroeste S/C de Educação, oom
registro nl! 201, livro nR A-1, página 139, em 14 de maio de 1.968, no
Cartório Civil de Pessoas Jurídicas de Bauru, oom publicação no Di&rio Oficia1 da União de 18 de anril de 1.968, sendo sócios diretores,
Jos' Augusto Vieira Ra.o.ier.I., Maria Luoia Ranier.I. Previdello e ServioTulio Vieira Ranieri.
Em 1.969 com a transformação do ensino colegial no Estado de
são Paulo, o estabelecimento passou a ministrar o curso colegia1 oom
&rea de Ciências Físicas e Biológicas, vinculado ao Sistema Estadua1/
de Phsino.
Mantendo o curso colegia1, com a &rea de Educação Profissionalizante (norma1) e 1rea de Ci8ncias J'!sicas e BiolÓgioas, o estabeleoi.mento.....passou a denominar-se Esoola Normal e Col,gio Integra.do do
i
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Licea. Noroeste, conforme pa.blioação no Dihio Oficia1 do l:Btã.aô era~-·

J

abril de 1.971.

Em l.97lfoi instalado o curso t&onico de administração, a1.1.t2,
rizado a funcionar de acordo com o Oficio Representação do Minist&rio
da Edtlcação e Cultura (Rllc!EO) - Inspetoria Seccional de :Bauru., de nll
50/73, de 25 de janeiro de 1.973.
Manteve no ano de 1.972 um curso de especia1ização em admi-/
nistraoão para os portadores de diplomas de t'onico em contabilidad-,
com a duração de 1 (hum) ano letivo, expedindo aos concluintes o di-/
ploma, de t'cnico em administração.
Em 1.972 foi instalado o cu.:rso t&onico induetria1 de Eletrô!UE.!t de acordo com a Portaria D. E. T. de 25 de abril de l. 972 p11bli0!,
~ no Diário Oficial do Estado, de 26 de abril de 1.972.
O Liceu. Noroeste adqu.iriu em 1.973, o terreno ao lado perten
cante à Companhia Pau.lista de Força e Luz, medindo 400m2 onde está -/
sendo construido um novo pndio anexo ao at1.1al, co.m. 5 pavimentos.
Em 1.973 foram. insta1a.das as habilitaçois profissionais de II Gra.11 de T'cnico em Public.idade e T&onico em Teleoomunioaoões pro-/
7
postas no Plano Global da. Escola (P.G.B.) devidamente
.. homologado Jelo
Sr. Coordenador do Disino T'onico, em despacho pllblica.do no Diúio -/
Oficial do Estado, de 15 de janeiro de 1.975.
Em 1.974 foi insta1ada. a habilitação profissional de 211 grau.
de T'onico em Laboratórios M'dicos (Portaria CEI de 15/02/77, public!:,
da no Diário Oficial de 19/02/77). Denominação alterada. para T&cnicoem Patologia Clínica conforme Parecer nll CFE 2.934/75- Portaria CEI de 20/01/78 (Diário Oficial de 21/01/78).
Ainda em 1.974, foi autoriaado o funcionamento dos C1.1rsos S11
:pletivos de 112 e 2g Grau.e, na modalidade de S11plência, conforme Port!:,
ria CERN, de 04 de setembro de 1.974, in1blicada. no Diário Ofioia1 do
Estado, de 05 de setembro de 1.974.
Para as instalações das habilidades profissionais de 211 Grau.
de t&onioo e.m eletrônica, t'onico em teleoomu.nicações e t&cnioo em l,!
boratÓrios m~dioos, o Liceu Noroeste dispendeu. wna soma elevad!ssimana com,pra de todo o equipamento e materia1 de laboratório Para llBO - /
dos a1u.nos.
Foi adquirido na Olivetti SfA maquinário suficiente para a
montagem do Eaorit6rio Mod~lo dos cursos t&onico de contabilidade eassistente de administração.
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Para a Biblioteca :foram adq11iridas imÍDleras ~legies de- ·
a,
niooe para uso de profeseoreSJe alunos doe cu.reoe instalados pelo eatabeleoi
111.ento. Da 1·976 foi inaugurado o prédio construído em anexo ao atual, com
05 Pavimentos. Bo ano letivo de 1.977 foi instalado o Oareo TéODico de Teleoomuni
oa9õea, autorizado a funcionar pela; Portari111 CEI de 15 de fevereiro de 1.977,
P11b1icado no D.o.E. de 19 de fe'Yereiro de 1·977• - Suas atividades foram en•
•
cerradas por Portaria do Diretor Téonico (de Divisão) de 05 de agosto
de
1.981, pib1icada no D.O.E. de l l de agosto de 1·981 - Jfotivoa - falta de /
clientela escolar. Da fevereiro de 1·978, foram instaladas as seguintes habili ta9ões/
profissionais a nível de 211 graua
Técnico em Edificações, autorizado a f'Uncionar de acordo com a Po:t,
r, . taria CEI de 09/02/1·978, publicada no D.o. de 10/02/l.·978. Téonico em Laboratório de Prótese Odonto1Ógioa, autorizado a :tu.n /
cionar de acordo com a Portaria CEI, de 09/02/.L.978, po.blicada no D.O.E. de
l.0/02/,L.978. TéO!lico em Secretariado, a11torizado a :flincionar pel~ Portaria CEI,
, de 16/.L0/78, publicada no D.O.E. de 17/.LO/.L.978·TéOllico em Processamllll.to de Dados, autorizado a i'mloionar pela Po=:
taria CEI de 09/02/78, piblicada no D.O.E. de 10/02/.L·9~&. O C11rso Técnico de Secretariado por f alta de clientela escolar te
ve s11as atividades encerradas por Port.:ria do Diretor Técnioo (de Divisão) /
de 15-9-1.981, publicada no D.O.E. de 26-9-1·981• f""'
Da março de 1·978 foi instalado o Oureo Supletivo de Qualifica9ão/
Profissional IV, na modalidade de Eletrônica, a11toriirado a f'Unoionar tela /
l'ortaria CERP nll 56-78, de 10-03-78, p11blioada no D.O.E. de 14-03-78. - SU.aa
atividades foram encurrada&Jpor Portaria do Diretor !écmico (de Divieio) de
31.-07-81, publicada no D.O.E. de 08-08-1.981, por fel ta de clientela escolar•
Da julho de l.979, i'oi instalado o Curso Supletivo de Qualificação
Protis.sional III - Habilitação Parcial de &»x:JJ iar de Ellfe:raagsa, autorizado
a fu.D.oionar pela Portaria OERP nll 118-79, publicada no D.O.E. de 03-07-79 •
Saaa atividades foram encerradas, por tal.ta de clientela escolar, pela Port!.
ri111da Diretora· Regional de 2S-06-l.988, piblicada no D.O.E. de 05-()'7-1.988.
O Diário Oficial de 26 de jlllho de i.981, publicou a a11tcrização /
de f'Uncion8lllento da Pré-Escola através de Portaria do Diretor Técmioo (de Di
visão) de 17-06-1.981. A. Escola voltou a adotar a denominação de LICEU l'OROESfX per Pert4
riaiCII de 19:.-05-1.980, pi.blicada no D.O.E. de 21-05-1.980.:.
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AtraTéBJ da Portaria CEI de 20-08-82, piblioada no D.o;x;-êié-:!L...O-go;s2, o

Liceu loroeate obteve o REOONHECIMEN!l.'O dos seguintes cursos e habilitaçies profissionais de 2D graus
li grau regul.ar - Administração - Contabilidade - Bletrônica - Pl:lblioidade - Kagistério - Patologia Clfuica (PJ.ena e Parcial) - Sv.pl.etiTo

ü

-

11l e :?D graus - Curso Supletivo de Qualifica9ão Profissional III - Habi

li taoão Parcial de Auxiliar de En.fe:rmag•o -

Por Portaria CEI de 20-08-84, piblicadai :no D.O.E. de 21..08-84 o LICW ...
Noroeste obteve o recollhecim.ento dos demais ou.rsos de 211 grau Qllll nio /
foram reconhecidos anteriormente8 Edificaçies - Processamento de Dado8""
Laboratório de Prótese Dentária. !lll 1.986, por Portaria da Diretora Técnica (de Divisão) de 22-o7-86,

P!

-

blicada no D.O.E. de 26-01-1.986, foi autorizado o f't:lnoionamento do OUr
~.

ao Supletivo - Qualifica9ão Profissional IV 9111 '.P.ransagões Imobiliária~,
q,ue nio chegou a funcionar :por falta de clientela escolar. -

-

A Habilitação Pr<>fissional Planai de Patologia ClÚl.ioa teve suas ativida

des encerradas por Portaria da Diretora Regional de 31-0S-1.989, :publi•

cada li.O D.O.E. de 07-09-1.989, a partir do ano letivo de 1.988. - (falta de o1ientela escolar). -

-

A :partir do ano letivo de 1.989 for111111 instaladas nos termos das llelibe
raçies

c.:s.:s..

nlls 25/88, 29/88 e 35/88, as Habilitaç&'es Parciais de&

-

r

- Edificações e Eletrônica, por Portaria do Delegado de Ensino de 24-08
1.989, piblicada no D.O.E. de 22-og-1,989 (homologação de Planos de OU.r

-

soa) ...
'1>l~~~~CIES a - ÃllXiliar de Es~ri tório fécatco de Jra.ifica9h•• •

EI.!l!liml'l:OJ.t

- AllXiliar T&cmico de Eletrônica. -

A :partir do ano letivo de i.990 foram instaladas; nos te:rmoa do Parecer-

1.339/89 do Conselho Estadual. de Educac;lo, as Jlabilitações Parciaisl
Pr0eessamento de Dadosa - Codificador de Prograaas

nl

Laboratório de Prótese Dentária& - AD.%11:1.ar de :llaboratório de Prótese Dentária, cujos Planos de Curses fodano D.o.E. de 02-10-1.990. -

-

Nos tArmos da Deliberação O.E.E· nll 4/90 foi instalada a Habilitação

/

ram hemol.ogados por Portaria do Delegado de Ensino de 03-<>9-90, piblica

Paroial de AllXiliar de Atividades Escolares para possibilitar expedigão
de Certificado de Conclusão de 211 grau para os concl11:lntes da Teroeiraeérie da Habilitação Específica de 211 grau para o Magistério. -

.

-~ '
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O LICEU NOROESTE REALIZOUI
1~

OUrao de :preparação para :professores do llétot1o ldontessori-LubieDalca Etapa - Ju1ho de i.983 Ovsoa de :programação e operação de L:l:ngu.agem Basic - I - II - III - •
llioros OP - 200 - nos anos de i.93 - 1·984 - i.985 - 1.986 e 1.987. •

llissão Técnica Pedagógica :promovidaipelo X.E.e. - Dlretoria do ED.aiDo /
Ooaercial e apoio do SADEO e SENAC - diai 14 de abril de 1·969· 881Dinário de A dministração Escolar :promovido pelo K.E.C. - D.E.e.
e
Inspetoria Seccional. do Ensino Comercial de Bá'IU'tlt no período de 13 a /
18 de 3111ho de i.970. l
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RELAÇÃO DE TITULOS DO CEHTEHARIO
Dr. Dalíásio Evangelista de Jesus
Edson Arantes do Nascimento - "PEL:S:"
Dr. Yussef Said Cahali - recebeu emº9t8/96
Mauro Rasi
Amil ton, Adilson e Amilson Godoy - "'"c.J,..u.... wVJ~P!l "'Edson Celulari
Alexandre Quaggio - recebeu emo3fa8/96
Max Jef erson Pereira
Waller Mortari
Hermet Farha - Comunidade Arabe
Gabriel Ruiz Pelegrina - Colônia Espanhola
Tadashi Takahashi - Colônia Japonesa
Armando Turtelli Júnior - Colônia Italiana
Ruth Amaral Sampaio - Comunidade Negra
Nicola Avallone Júnior
'
Sebastião Paiva
Ozires Silva
Roberto Hilvo Giovani Purini
João Carlos de Almeida
Dr. Dilton Vladmir Araújo Opromolla
EngQ Alcides Franciscato
Giro Ishicawa
Deborah de Melo Pádua Neves
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Bauru, 11 de setembro de 1996

Bauru, 09 de Tu:zembro de 1. 996

À

CAMARA MUNICIPAL DE BAURU

AIC VEREADOR ENG9. VERÍSSIMO BARBEIRO FILHO.
EM MÃOS

Prezado Senhor:

NÓs abaixo assinados, mernbn:>S e ou descendentes da Colônia Portuguêsa em Bauru,
v:imos por rreio deste, sugerir à essa Augusta Casa, que conceda o título
Cidadão do Centenário de Bauru ao Arquiteto Dr. FERNANDO FERREIRA DE

de
PINHO na

tural da cidade do Pôrto, Portugal, por seus prestimos à cidade de Bauru,

quer

no aspecto profissional ou no aspecto humanitário, como bem demonstra seu
rículo que enviamos anexo.
O norre sugerido, com certeza, representa dignamente a Colônia Portuguesa

em

Bauru, sendo partícipe, colaborador e fundador das grandes entidades represent~
tívas da for><;a de traball10 e espírito empreendedor dos Portugueses aqui radicados, que são a Beneficiência Portuguesa de onde

é CbnseTheiro e

da Associação '

Luso Brasileira de Bauru, de onde é fundador ex-Vice Presidente, e sócio honorá
rio.
Além de sua atuação junto às atividades Luso-Brasileiras, o Arquiteto Fernando'
P:inho, se destaca também pelas obras de benemerencia em que sempre esteve envo:!:_
vido. são de

sua autoria, sem qualquer cobrança de honorários muitos projetos'

arquitetônicos que hoje embelezam nossa Bauru, de."ltre outros, os que seguem:
Santuário Nossa Senhora de Fátima
Casa Qiroquial da Santa Terezinha
Igreja de São Benedito
Igreja de Santo Antônio
Associação Luso Brasileira de 13auru
l?rDjeto Parcial da &meficiência Portuguesa de Bauru
Preocupado com o desenvolvimento cultural no município de Bauru, foi

fundador

da Escola de Belas Artes de Bauru, onde teve atuação das llflis importantes.
No aspecto profissional, o Arquiteto foi representante do CREA em Bauru,
lheiro do CREA-SP, e é de sua autoria

Conse

um dos mais belos projetos de Bauru,

o

Condomínio Edifício Brasil Portugal, predio este, tombado pelo Patrimônio Histó
rico Municipal.

./.

: /.

Pelas razoes acima expostas, e por muitas outras nao citadas nesta, nos membros
e descendentes da Colônia Portuguesa em &luru nos sentimos muito honrados

e '

orgulhosos de sennos representados pela magnífica pessoa do Dr.
reira de Pinho.

Fer

Fernando

nossa solicitação será aceita1 por ser de justiça, antecipadamente
atenção dispensada.

MARI'HA NETO.

.tiYl1i"''
'1'l" ~:--.j\ -~·

Í''<•· 't· ,.,_.,

•

'·.1.

.,,.-.

'''

EXCELENT!SSil!O SENHOR PRESIDEN'fE DA CÂMl\HI\ MUNICIPAL DE BAURU,
VEREADOR CLAUDIO PETRONI
EXCELENT!SSIMOS SENHORES VEREADOJ<ES
EXCELENT!SSIMAS AUTORIDADES
SENHORAS E SENHORES: -

lQ de Agosto de 1996, não é uma data comum

do

aniversário da cidade. Comemoramos, hoje, o Primeiro Centenário de
,...

Bauru e a nossa alegria transcende à alegria comum.
Bauru surge, em toda a importância

de

sua

fisionomia urbana, diante dos olhos do viajar que ao longo

da

Rodovia Marechal Rondon contempla o imenso número de prédios

qu0

abrigam mais de 300 mil habitantes, participes e testemunhas vivas
da pujança e do progresso material e cultural de um

dos

mais

importantes centros urbanos brasileiros.
Seus filhos ilustres, em número de que
é
difícil de se contar, representam-se por personalidades marcantes
que tiveram a mais destacada atuação nos diferentes segmentos
da
sociedade. O civismo, o espírito construtivo e as
iniciativas
pioneiras foram sempre o apanágio de tantos e tantos
cidadãos
bauruenses que souberam construir a glória de nossa terra.
Dr. Youssef Sahid Cahali, Osires Silva,

Mauro

Rasi, Irmãos Godoy, Edson Celulari, Edson Arantes do Nascimento
o Pelé -, Max Jefferson Pereira, consagrado atleta,

jogador

de

volei que participou da Seleção Brasileira nos Jogos Olimpicos de
Atlanta
, são apenas algumas entre outras tantas e exponenciais
figuras da nacionalidade que deu Dauru e que em seu solo

viveram,

lutaram e sonharam com a grandeza cada vez maior de Bauru.
No campo cultural, ai temos jã firmadas
em
magnífico prestígio e posição das mais respeitáveis, as
nossas
Faculdades e Universidades - Faculdade de Direito, UNESP e use
que congregam estabelecimentos universitários de diversas especialidades, uma esplendida confirmação das tradições do nosso ensino.
Sua população estudantil é das rn;:iis numerosas.
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Seus veículos de comunicação - radio, televisão e
imprensa escrita -, se desenvolvem num acentuado rEimo
de
grandes
progresso, colocando-se dia-a-dia, no mesmo plano das
cidades do Estado e do Brasil.
Urbe com os vivos acentos do progreso

moderno,

representados pela elegãncia de suas trepidantes avenidas, suas
ruas movimentadas, seus prédios de apartamentos, sem que
se
fale em seu belo aspecto paisagístico onde realçam
os
tons
verdes da arborização, Bauru encanta a quem a visita.
Sobram, portanto, a esta extraordiniria
cidade
que comemora o seu Primeiro Centenirio, motivos para o
justo
orgulho dos seus filhos.
Seu povo é culto, ordeiro e trabalhador.
Jamais
esmorece em seu esforço diuturno para construir a sua magnitude.
Cabe dizer, na citação de fatores que

igualmente

privilegiada
contribuem para a projeção bauruense,
que
a
posição topográfica, as rodovias e ferrovias que a servem e a
eixstência de um aeroporto, muito tem concorrido para
a
sua
expansao.
,....

Seus serviços públicos, desde a
infra-estrutura,
sao uma verdadeira garantia dos padrões de comodidade
e
conforto que ao nosso povo é dado usufruir. liotéis de
alta
categoria, restaurantes de primeira qualidade, clubes de classe
marcante, alinham-se entre os fatores que conferem
a
Bauru
esta condiçõa de cidade altamente
dotada
dos
recursos
indispensáveis ao bem estar dos habitantes e dos visitantes.
Os profissionais liberais
que
aqui militam,
alinham-se dentre os mais competentes do nosso Estado.
Expressão dos sentimentos de religiosidade
povo, o belo conjunto de igrejas e templos das mais
confissões sobressai, de outro lado, como
um
dos
característicos da comunidade bauruense.

do
variadas
aspectos
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Ao delinearmos a trajetória do

L·c11omc

de Bauru,

maior
nosso
não poderíamos deixar de dar ênfase
ao
mundialmente
e
embaixador: o sanduiche BAURU, nacional
da nossa
conhecido. Onde quer que estejamos lá está o nome
maior
cidade, ostentado em painéis e luminosos para nosso
orgulho e satisfação.
1896 - 1996: Cem anos de lutas gloriosas, que
se iniciaram com o primeiro Prefeito de Bauru em 1896, José
Alves de Lima e, Joaquim Pedro da Silva, primeiro Presidente
da Câmara Municipal de então, cujas trilhas
de progresso

foram seguidas até os dias atuais, fazendo desta Bauru
espelho da pujança em toda a sua vasta região.
Em meio a todas as nossas palavras
que
demasiadamente insuficientes para enaltecer

esta

o
são

querida

seriamos
Bauru quando comemora o seu primeiro Centenário,
injustos se não mencionassemos aqui o trabalho honesto,sério,
competente e sobretudo dinâmico do nosso ilustre
Prefeito
Tidei de Lima, cuja atenção está sempre voltada
para
a
solução dos magnos problemas que afligem a população,
sem
falarmos nas obras ousadas que se propôs entregar à cidade,
que
dentre elas, o maior presente, ansiosamente aguardado,
para
é o Teatro Municipal, cuja efetivação
bastaria
consagrar sua administração, a Avenida do Oeste, obra
que
virá interligar a Rodovia Marechal Rondon
com a
Avenida
Nações Unidas, as obras do Desfavelamento, de
repercussão
nacional, que deram condições de uma vida digna a
outras
e tantos desajustados sociais, e tantas
aceleraram o progresso do nosso Município.
Aos que lutam e trabalham no presente,

tantos
que
cada

um no seu setor de atividades, o nosso profundo respeito
admiração.
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E é com imenso orgulho que n')S, Vereadores,
honrosamente representamos o povo da nossa terra,

que

fazemos

questão de nos incluirmos dentre aqueles que estão dando

o

máximo dos seus esforços e a sua imensa parcela de contribuição
exclusivamente por idealismo, a fim de que possibilitemos
a nossa cidade prossiga em seu alucinante ritmo
e seja cada vez mais admirada e respeitada.
Este Plenário, porta-voz do povo,

de

que

progresso

rejubila - se

com o primeiro Centenário de Bauru

nestd
oportunidade,
e
saudamos a cidade nas pessoas das ilustres fi.gnras representat.i
vas da política; saudamos Bauru na pessoa do nosso
ilustre
Prefeito Tidei de Lima; saudamos Bauru na pessoa do nosso pre claro Presidente Dr. Claudio Petroni e demais Vereadores; sauda
mos Bauru nas pessoas dos nossos insignes convidados
noite.
Muito obrigado

(Este discurso foi elaborado por Nelly Nassif, Assistente
Parlamentar da Câmara Municipal de Bauru).
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE '-:õ~cS.tirmm~=.J
MUNICIPAL DE BAURU, VEREADOR CLAUDIO PETRONI
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES
SENHORAS E SENHORES
IRMÃOS GODOY - NOSSOS HOMENAGEADOS

,...

,..

Cumpre-me a honrosa responsabilidade de saudar os
ilustres homenageados desta noite, o que faço também em nome dos prezados
companheiros desta Casa de Leis.
Quem são os nossos homenageados ?
Os Irmãos Godoy - Amilton, Adilson e Amilson, filhos de
Dorival Teixeira Godoy e de Vitória Felicio de Godoy, projetam no país e fora
dele, a sua criatividade musical e iniciaram seus estudos musicais em Bauru.
Amilton Godoy destaca-se como pianista do lendário
Zimbo Trio, grupo instrumental formado em 1972 juntamente com Rubens
Barsotti, baterista e Luiz Chaves, contrabaixista, que há 30 anos desenvolve
importante trabalho no cenário artístico nacional e com apresentação em
inúmeros países.
Durante anos o Zimbo Trio foi ganhador de todos os
prêmios nacionais como melhor grupo instrumental. Em 1994 ganhou o
Prêmio Sharp de Música na categoria de melhor grupo instrumental, além de
participar do Projeto Banco do Brasil Musical ganhando o Prêmio da
Associação Paulista de Críticos, como melhor Projeto de Música Popular.
Em 1995, com o lançamento do CD "Caminhos Cn1zados"
- Tributo a Tom Jobim, o Zimbo Trio realizou apresentaçõeos nas cidades de
Santiago/Chile e Buenos Aires/Argentina. Participaram também da abertura
do 12° Concerto da Temporada Oficial com a Orquestra Sinfônica de Porto
Alegre.
Em fevereiro de 1996, realizaram shows nas Semanas
Musicais de Frutillar/Chile, em março interpretaram com a Banda Sinfônica
do Estado de São Paulo no "Gershwin in Concert", atuando também como
solista. De 25 de maio a 2 de junho apresentaram-se em shows na cidade de
Jerusalém/Israel. Adilson Godoy é compositor, cantor e encanta a todos
aqueles que apreciam a música, com a clássica "Dá-me", e tantas outras
gravadas por renomados artistas como Elís Regina, Jair Rodrigues, Elizete
Cardoso e Clara Nunes, dentre outros. No Brasil foi premiado em 17 fostivais
obtendo cinco primeiros lugares. Foi vencedor do fostival mundial da
Venezuela "Onda Nueva" onde concorreu com 27 países.

A música "Heróica" foi a vencedora neste fostiva .
Apresentada pelo Zimbo Trio e interpretada por Sílvia Maria com arranjo de
Ciro Pereira, teve como concorrente neste festival o grande músico argentino
Astor Piazzola. Amilson Godoy é pianista, maestro e arranjador, detentor de
inúmeros prêmios nacionais e internacionais e exerce uma atividade musical
bastante variada em estúdio,shows, TVs,em apresentações solo ou
acompanhando artistas consagrados como Ray Conniff, com quem trabalha
desde 1974. Em 1964, após vencer vários concursos, integra-se ao Movimento
da Música Popular Brasileira com o Bossa Jazz Trio, quando passou a realizar
vários trabalhos em teatros e universidades acompanhando os artistas mais
consagrados da MPB. Em 1966 gravou o 1° LP Bossa Jazz Trio e nessa época
ainda, passou a ter participação fixa no "O Fino da Bossa''. À partir daí o
Bossa Jazz Trio apresentou-se em Cannes, Paris, Argentina, México e tantos
outros países. Atuou como Diretor musical de inúmeras peças teatrais. Em
1990 assume o cargo de Maestro da Orquestra de Jaz.z Sinfilnica da
Universidade Livre de Música no Estado de São Paulo.
São, portanto, os três músicos , bauruenses, que levam
alegria a todos os rincões do País, projetando, com isso, a nossa cidade,
motivo que faz a Câmara Municipal conceder-lhes, orgulhosamente, um título
representando a gratidão da cidade pela brilhante pertomance dos três e
motivo que justifica a concessão deste título no ano do primeiro Centenário de
Bauru.
Os Innãos Godoy dão muito de sí em favor da música: são
homens que acreditam no que fazem, acreditam nos ideais, e porque acreditam
e porque venceram e porque promovem a nossa cidade e o nosso País,
merecem as homenagens que hoje, felizmente, de público, estamos
oforecendo-lhes como uma pálida retribuição àquilo que fazem.
Tiveram suas vidas sempre direcionadas para os ideais que
norteiam a existência. Fazem da música um manancial de suas ações. o
princípio maior do seu trabalho, a luz básica dos seus ideais. Fazem da música
um verdadeiro sacerdócio.
No mundo conturbado em que vivemos,de todos os atritos
de que se tem notícia, de todos os conflitos gerados no mundo e nas
sociedades em todos os gráus e latitudes, a música adentrou ao campo da
medicina e sabemos que hoje, é aplicada a musicoterapia na cura de doenças.

Mas os Irmãos Godoy não se limitaram apenas a executar e
compor musicas. Quando se discute nos dias atuais, a necessidade de se
qualificar o povo antes de quantificá-lo, entenderam que poderiam vir ao
encontro dessa filosofia e fundaram o CLAM-Curso Livre de Aprendizado
Musical, cuja finalidade é dar ao jovem melhor qualificação musical.
Hoje, nesta homenagem, muitos daqueles que tiveram a
felicidade de acompanhar esses "meninos" de então, que formavam conjunto3
musicais locais, estão aqui presentes e comigo, tenho certeza. gostariam de
gritar: P:irabéns Amilton; parabéns Adilson; parabéns Amilson.
Caros conterrâneos: seja este um instante de grande alegria
para as suas extraordinárias almas de artistas, instante que marca com a
homenagem do Poder Legislativo de Bauru no seu primeiro Centenário, o
momento em que os bauruenscs agradecem a música que vocês lhes deram e
que ainda darão, pois ela esta como a água está para a terra, como o sonho
está para a eternidade da poesia.

(Este discurso foi elaborado por Nelly Nassif; Assistente Parlamentar da
Câmara Municipal de Bauru).
Títulos entregues em Sessão Solene realizada dia 07/08/1996

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂ!\1ARA 1\-IUNICIPAL
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES
ILUSTRES AUTORIDADES
SENHORl\S E SENHORES
EXCELENTÍSSIMO DESEJ\.1BARGADOR YUSSEJ!' SAID CAHALI

/""

Ilustre mestre e renomado escritor, luminária das ciências jurídicas
de nosso país. Nasceu em nossa cidade, aos 1O de fevereiro de 1.930, tendo se formado
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP -,
turma de 1.954.
Ingressou na Magistratura Paulista, por decreto de 08 de maio de
1.956, após concurso público.
Assumiu as funções de Juiz Substituto da 6ª Seção Judiciária, com
sede em Piracicaba, deste Estado de São Paulo. Posteriormente, promoveu-se para a
Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em lª Entrância, seguindo-se promoções para a
Comarca de Lucélia, em 2ª Entrância, Juiz de Direito Auxiliar da Vara de Menores da
Comarca de São Paulo, em 3ª Entrância, para a de Moji-Mirim, em 4ª Entrância, para a
13ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, em Entrância Especial, para Juiz do 1°
Tribunal de Alçada Cível do Estado de São Paulo e para Desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, ocupando atualmente sua Presidência. Antes, porém,
ocupou a 3ª e a 1ª Vice-Presidência da mais alta corte de Justiça Estadual, tendo sido
agraciado com o "Colar do Mérito Judiciário", !áurea somente outorgada àqueles que se
destacam em tais atividades não só no Estado como em nosso País.
Versado nas letras e especialmente em atividades Jurídicas e
Culturais, o Desembargador Yussef Said Cahali participou de vários cliclos, debates e
palestras sobre temas variados, sendo autor de inúmeras publicações de livros jurídicos,
especialmente sobre Casamento, Adultério. Contratos, Causas Peremptórias e
Facultativas de Desquite, Divórcio e Separação, Honorários Advocatícios,
Responsabilidade de Litigantes, Aspectos Processuais da Prescrição e da Decadência.
Dano e Indenização, Responsabilidade Bancária, Responsabilidade CiviL
Responsabilidade Civil do Estado. Posse. Nunciação de Obra Nova, Citação,
Responsabilidade Civil de Hotéis pela segurança de hóspedes e seus objetos, Apuração
dos Haveres de Sócio Falecido, Fraude contra Credores e Fraude à Execução, Comunhão
de aquestos no regime de separação de bens, Defraudação, Penhora e outros,

É inegável a importância do Desembargador Yussef Said Cahali para

,...

os estudantes das ciências jurídicas, não só pelas suas obras editadas, como por ser o
mesmo emérito Professor de Direito, título que ostenta com galhardia e que lhe
possibilita transferir aos alunos sua vasta experiência no ramo do Direito Público. de
natureza ciYil.
Ilustre Desembargador: a Câmara Municipal de Bauru está
cumprindo um dever cívico ao homenageá-lo esta noite.
Vossa Excelência, Doutor Yussef Cahali, como artífice, legou o
maior patrimônio que pode ser legado à humanidade, que é o patrimônio cultural.
Vossa Excelência, nosso conterrâneo, procurou no seu trabalho dar
uma lição paradigmática. Sentimos, na sua atuação, que Vossa Excelência se conduziu
como uma estrela de primeira grandeza em toda aquela constelação de valores que
formavam o Poder em que Vossa Excelência milita. Vossa Excelência é autor de livros,
portanto, criou alguma coisa de si, de suas experiências para os outros, dando uma lição
daquilo que aprendeu, sedimentou e transmitiu.
Assinalo em particular o meu apreço a Vossa Excelência. A sua
destacada atuação tem sido uma garantia da eficiência da Justiça. A sua serenidade
justapõe-se à seriedade modelar. Os seus predicados de autoridade estão sempre
rodeados de um superior sentido humano. Procura., com elevado espírito público e sem
injunçõcs, dominar todas as pendências e solucioná-las com o inaltcrá\'el propósito da
eficiência.
Creia, Senhor Desembargador, creia ilustre conterrâneo: Vossa
Excelência honra muito esta Casa e, principalmente, com o seu trabalho, honra nossa
Pátria, honra nosso Estado, honra nossa cidade i.: principalmente honra o gênero
humano.
O discurso de recepção deve ser generoso. ensinar e demonstrar
nossa tradição nesta noite em que tudo são luzes e brilhos. Assim como o filho que ton1a
à casa e recebe o abraço carinhoso de sua mãe e de seu pai, a nossa cidade natal, Bauru,
vos recebe de braços abertos em festa de seu primeiro Centenário.
Permitam-me recordar aqui um pequeno episódio risonho da vida de
Alexandre Dumas, ocorrido na noite de estréia de uma das peças de Alexandre Dumas
Filho.
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O velho romancista. gordo, efosivo, acomodara-se perto do palco.
Dali, num doo; intervalos da representação, pôs-se a aplaudir com entusiasmo.
levantando-se.
Um de seus confrades, ao vê-lo tão expansivo, perguntou-lhe:
É o senhor o autor da peça ?
E Alexandre lhe respondeu:
Mais do que isso, amigo. Sou o autor do autor.
Assim como Alexandre Dumas, a cidade autora da vossa cidadania,
Dr. Youssef, tem razões redobradas para vos aplaudir, sobretudo nas glórias e luzes
centenárias desta noite.
Aqui, nesta Casa de Leis Dr. Ulysses Guimarães, Vossa Excelência
alcança a culminação de sua vida, no plano da merecida apoteose.
Esta noite é sua, Desembargador Youssef Said Cahali. Estas luzes
tornaram-se mais profusas em sua homenagem. Há aqui gente de todas as partes, mas é
saudável o assento bauruense nesta noite em que ao seu lado, participa de tudo, a vossa
esposa Rosa Maria Damiano Cahali.
A Cidadania Centenária lhe é outorgada com orgulho pelo povo de
Bauru.
Parabéns! Fizestes por merecê-la ilustre bauruense.
Muito obrigado.
(Este discurso foi elaborado por Nelly Nassit; Assistente Parlamentar da Câmara
Municipal de Bauru).

Título entregue em Sessão Solene realizada dia 09/08/1996
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Ilustre mestre e renomado escritor, luminária das ciências jurídicas
de nosso país. Nasceu em nossa cidade, aos 1O de fevereiro de 1.930, tendo se formado
Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - USP -,
turma de 1.954.
Ingressou na Magistratura Paulista. por decreto de 08 de maio de
l .956, após concurso público.
Assumiu as tlmções de Juiz Substituto da 6ª Seção Judiciária, com
sede em Piracicaba. deste Estado de São Paulo. Posteriormente, promoveu-se para a
Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em lª Entrância, seguindo-se promoções para a
Comarca de Lucélia, em 2ª Entrância, Juiz de Direito Auxiliar da Vara de Menores da
Comarca de São Paulo, em 3ª Entrância, para a de Moji-Mirim, em 4ª Entrância, para a
13ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, em Entrância Especial, para Juiz do l 0
Tribunal de Alçada Cível do Estado de São Paulo e para Desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, ocupando atualmente sua Presidência. Antes, porém,
ocupou a 3ª e a l ª Vice-Presidência da mais alta corte de Justiça Estadual, tendo sido
agraciado com o "Colar do Mérito Judiciário", !áurea somente outorgada àqueles que se
destacam em tais atividades não só no Estado como em nosso País.
Versado nas letras e especialmente em atividades Jurídicas e
Culturais, o Desembargador Yussef Said Cahalí participou de vários cliclos, debates e
palestras sobre temas variados, sendo autor de inúmeras publicações de livros jurídicos,
especialmente sobre Casamento, Adultério, Contratos, Causas Peremptórias e
Facultativas de Desquite. Divórcio e Separação, Honorários Advocatícios.
Responsabilidade de Litigantes, Aspectos Processuais da Prescrição e da Decadência.
Dano e Indenização, Responsabilidade Bancária Responsabilidade Civil.
Responsabilidade Civil do Estado. Posse. Nunciação de Obra Nova, Citação,
Responsabilidade Civil de Hotéis pela segurança de hóspedes e seus objetos, Apuração
dos Haveres de Sócio Falecido, Fraude contra Credores e Fraude à Execução, Comunhão
de aquestos no regime de separação de bens, Defraudação, Penhora e outros.
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É inegável a importância do Desembargador Yussef Said Cahali para
os estudantes das ciências jurídicas, não só pelas suas obras editadas, como por ser o
mesmo emérito Professor de Direito, título que ostenta com galhardia e que lhe
possibilita transferir aos alunos sua vasta experiência no ramo do Direito Público, de
natureza civil.
Ilustre Desembargador: a Câmara Municipal de Bauru está
cumprindo um dever cívico ao homenageá-lo esta noite.
Vossa Excelência, Doutor Yussef Cahali, como artífice, legou o
maior patrimônio que pode ser legado à humanidade, que é o patrimônio culh1ral.
Vossa Excelência, nosso conterrâneo, procurou no seu trabalho dar
uma lição paradigmática. Sentimos, na sua atuação, que Vossa Excelência se conduziu
como uma estrela de primeira grandeza em toda aquela constelação de valores que
formavam o Poder em que Vossa Excelência milita. Vossa Excelência é autor de livros,
portanto, criou alguma coisa de si, de suas experiências para os outros, dando uma lição
daquilo que aprendeu, sedimentou e transmitiu.
Assinalo em particular o meu apreço a Vossa Excelência. A sua
destacada atuação tem sido uma garantia da eficiência da Justiça. A sua serenidade
justapõe-se à seriedade modelar. Os seus predicados de autoridade estão sempre
rodeados de um superior sentido humano. Procura, com elevado espírito público e sem
injunções, dominar todas as pendências e solucioná-las com o inalterável propósito da
eficiência.
Creia, Senhor Desembargador, creia ilustre conterrâneo: Vossa
Excelência honra muito esta Casa e, principalmente, com o seu trabalho, honra nossa
Pátria, honra nosso Estado, honra nossa cidade e principalmente honra o gênero
humano.
O discurso de recepção deve ser generoso, ensinar e demonstrar
nossa tradição nesta noite em que tudo são luzes e brilhos. Assim como o filho que torna
à casa e recebe o abraço carinhoso de sua mãe e de seu pai, a nossa cidade natal, Bauru,
vos recebe de braços abertos em festa de seu primeiro Centenário.
Permitam-me recordar aqui um pequeno episódio risonho da vida de
Alexandre Dumas, ocorrido na noite de estréia de uma das peças de AJexandre Dumas
Filho.
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O velho romancista, gordo, efusivo, acomodara-se perto do palco.
Dali, num dos intervalos da representação, pôs-se a aplaudir com entusiasmo.
levantando-se.
Um de seus confrades, ao vê-lo tão expansivo, perguntou-lhe:
É o senhor o autor da peça ?
E Alexandre lhe respondeu:
Mais do que isso, amigo. Sou o autor do autor.
Assim como Alexandre Dumas, a cidade autora da vossa cidadania.
Dr. Yousse( tem razões redobradas para vos aplaudir, sobretudo nas glórias e luzes
centenárias desta noite.
Aqui, nesta Casa de Leis Dr. Ulysses Guimarães, Vossa Excelência
alcança a culminação de sua vida, no plano da merecida apoteose.
Esta noite é sua, Desembargador Youssef Said Cahali. Estas luzes
tornaram-se mais profusas em sua homenagem. Há aqui gente de todas as partes, mas é
saudável o assento bauruense nesta noite em que ao seu lado, participa de tudo, a vossa
esposa Rosa Maria Damiano Cahali.
A Cidadania Centenária lhe é outorgada com orgulho pelo povo de
Bauru.
Parabéns! Fizestes por merecê-la ilustre bauruense.
Muito obrigado.
(Este discurso foi elaborado por Nelly Nassif, Assistente Parlamentar da Câmara
Municipal de Bauru).

Título entregue em Sessão Solene realizada dia 09/08/1996
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES
EXCELENTÍSSIMAS AUTORIDADES
SENHORAS E SENHORES
SENHOR WASHINGTON UMBERTO CINEL

Bauru,
através
do
Poder
Legislativo
tem
procurado em mui tas oportunidades, homenagear aqueles que
de alguma forma contribuem, ou para o seu progresso, ou
para conceituar o renome da cidade além fronteiras.
É fato comum aos representantes do povo, nas
suas sucessivas legislaturas, prestarem essa homenagem, sem
se preocuparem com o aspecto político, crença religiosa,
ideologia ou raça, mas se preocuparem em legitimar a
homenagem aos que dela se fazem merecedores, através do
título de "Cidadão Bauruense".
O nosso homenageado, Washington Umberto Cinel,
possui o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar,
sendo declarado Aspirante à Oficial em 21 de abril de 1978,
pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em São
Paulo, e de Bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas pela
Faculdade de Direito de Bauru, onde graduou-se em 1981.
Exerceu atividades policiais militares
na
Capital do Estado, de abril a agosto de 1978, e no 4°
Batalhão da Polícia Militar, em Bauru, ainda em 1978.
Foi
Instrutor
da Escola de
Formação
de
Soldados do 4° BPM-I, nas cadeiras de Noções de Direito,
Armamento Material de Tiro e Técnica Policial Militar;
Instrutor de Tiro de Instrução da Tropa Pronta, no 4° BPMI; componente da Equipe Especial de Tiro da Polícia Militar
do Estado de São Paulo; Oficial Regimental de Tiro e
Oficial Regimental de Educação Física do 4°
BPM-I;
Comandante de Policiamento de Trânsito, da 1ª Companhia da
Polícia Militar e Instrutor credenciado pela Taurus do
Brasil em Curso Defensivo para Civis.
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Pelo
seu
brilhante
desempenho
nessas
atividades, foi agraciado com as Medalhas: Campeão de Tiro
das Unidades do Interior do Estado; 2° colocado na Prova de
Tiro Policial das Policias Mi li tares do Brasil, em 1980;
campeão de Tiro por Equipe, em Campeonato realizado em
Curitiba, na Polícia Militar do Paraná junto a Academia
Militar do Guatupé, em 1981; detentor de 21 medalhas em
Campeonatos de Tiros realizados entre as Polícias Militares
e o Clube de Tiro, de Bauru;
"Mérito Santos Dumont", por
destacados serviços prestados à Aeronáutica Brasileira, em
1995.
Além disto, participou de vários Cursos de
Aperfeiçoamento,
culminando
com
um
Seminário
de
Desenvolvimento de Tiro a Laser e seus aprimoramentos,
ministrado pela Firearms Training Systems Inc. , realizado
em Norcross, na Georgia, Estados Unidos, em 1992.
Atualmente
é
Diretor Presidente da Gocil
Serviços de Vigilância e Segurança Ltda., vitoriosa empresa
que nasceu em Bauru e expandiu-se porque Washington Cinel
não estagnou dentro dos limites da cidade, mas alçou altos
vôos,
atingindo
com
sua
visão
empreendedora
outras
localidades.
Seria ocioso lembrar que qualquer plano que
estabeleça fins sem definir os meios ou que indique meios
incompatíveis com os fins,
não passa de um estéril
exercício de imaginação.
É possível distinguir o homem de personalidade
marcante. No seu modo de ser e de se comportar, até nos
pequenos detalhes e peculiaridades, há o destaque e a marca
de um brilho próprios.

; FOLHAS_ I <.:«-

---

,...

Em
Washington
Cinel,
verifica-se
uma
verdadeira marca registrada individual,
de um quadro
verdadeiramente positivo. Bom-senso, que implica em lógica
e raciocínio equilibrado e correto. Bom-senso que sempre
determinou a viabilidade de suas ações e empreendimentos. E
o quadro se amplia em grandeza, pela grandeza da sua
perseverança.
Certamente o
êxito do
seu trabalho
é
extraordinariamente agigantado porque
sua perseverança
alia-se ao denodo e à força de vontade que sempre nortearam
os seus propósitos.
Não há como negar que Washington Cinel herdou
de seu saudoso pai Antonio Cinel, a fibra, os exemplos e o
amor ao trabalho desenvolvidos nos mais diversos setores
que o levariam à prosperidade com que sempre sonhou, além
de exercer por vinte anos o honroso mandato de Vereador e a
Presidência da Câmara Municipal de Reginópolis, cidade a
que
deu
o
máximo
dos
seus
esforços
para
seu
desenvolvimento, onde viveu de 1925 a 1995, ano em que veio
a falecer.
E neste seu propósito sentimos que Bauru
estava incluída, porque foi de Bauru que partiu a Gocil,
hoje nacionalmente conhecida e que leva o nome da nossa
cidade aos mais distantes rincões.
Senhor Washington Cinel: Só nos resta dizer da
satisfação que esta Câmara sente, nesta noite, ao lhe
outorgar o mais alto galardão com que ela premia aqueles
que se tornaram merecedores do público reconhecimento da
cidade: o título de "CIDADÃO BAURUENSE ''
Senhoria
sua
Parabéns
a
Vossa
e
à
excelentíssima esposa.
Muito obrigado.
(Este discurso foi elaborado por Nelly Nassif, Assistente
Parlamentar da Câmara Municipal de Bauru) .
Titulo entregue em Sessão Solene realizada dia 13f09/1996

EXCELENTÍSSIM() SENIIOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
EXCELENTÍSSIMC)S SENHORES VEREADORES
EXCELENTÍSSIMAS A1JTORIDADES
SENHORAS E SEJ\1110RES
ARQUITETO RIAD ELIA SAID
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Coube a mim, por delegação do Presidente desta Casa,
Vereador Claudio Petroni, a honrosa incumbência de saudá-lo nesta noite em
que recebe o título de "Cidadão Bauruense".
Nós entendemos que o mundo deve ser um mundo só,
que não deve haver fronteiras, que nós devemos conversar a mesma linguagem
de paz e de amor, principalmente numa época em que o inundo,
lamentavelmente está muito doente.

,....

É dentro deste universo de idéias que sempre
entendemos que atos eomo o que promovemos hoje nesta Casa de Leis,
fazendo este congraçamento de brasileiros com árabes, também são uma
forma de nós prestigiarmos este mundo eom vida, com muito amor, com muita
paz, com muito carinho.
Além disto, existem pessoas, as quais cumpre o dever
de reconhecer seus méritos, qualidades e excelência dos serviços que prestam
à cidade.
É o caso de Riad Elia Said, renomado arquiteto, cujas
atividades demonstram o itinerário de um homem que, movido por grande
tenacidade de espírito e bra\ura moral, se dispôs u vencer na vida pelo
trabalho, e o conseguiu brilhantemente.
Seu currículo não se resume nem se prende ao relato
restrito de u1nu carreira profissional que se por un1 lado se realça por inegável
Yalor e Ílnportância social, por outro representa eomo que a moldura de un1
nobre destino humano inserido no contexto histórico de Bauru.
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!{ouve tempo em que o Líbano pareéTI'l t61-ãÊtnQ1'.i;!d;!µ
brasileiros. Essa impressão de afastamento, porén1, já não existe. E não é só o
progresso das técnicas que fazem o dia-a-dia do nosso globo um mundo só,
mas porque, também, desde o início da nossa era de progresso fizeram-se
presentes imigrantes libaneses que, confiando na generosidade do povo
brasileiro, aqui aportaram, e trazendo no sangue, a fibra, o determinismo
histórico que marca as origens da raça, procurando o pão da vida no trabalho
honesto e socialmente útil, participaram ativamente da construção do Brasil,
pátria que adotaram como sua e que os tornaram dignos e merecedores das
nossas homenagens.
São, portanto, profundos os laços que ligam o Brasil à
Nação árabe, ainda mais quando sabemos que a colônia árabe representa
cinco por cento da nação brasileira.
Riad Elia Said nasceu no Líbano, num dia 11 de julho.
filho de Elia e Rasmie Said e após concluir seus estudos, formando-se en1
Arquitetura na Universidade Libanesa em 1971, após curto estágio em
Londres e Paris, veio para o Brasil como bolsista do Departamento de Difusão
Cultural da USP - Universidade de São Paulo -, onde realizou estudos e
pesquisas para sua tese de Mestrado na Faculdade de Arquitetura e
·urbanismo da Universidade de São Paulo.
,..

Trabalhou durante 15 anos na cidade de São Paulo, e
transferindo residência para Bauru há 12 anos, junto com seus irmãos
Edmond, Georges, Chafic e Raymond que já atuavam no comércio, fundou a
hoje vitoriosa en1presa Residec Construtora e Incorporadora Limitada.
Nos cargos que ocupa: Arquiteto membro do CREA,
1ne1nbro do CRECI, Vice-Presidente do CINCC)ESP, Vice-Presidente de
Arquitetura e Membro do Conselho da ASSENAG, n1embro representante do
SINDUSCON no Conselho Municipal de Zoneamento, Sócio-Diretor da
Garden Gerenciamento e Administração Limitada, sua atuação e inestimável
contribuição, iniludível importância, espírito aberto à cooperação e execução
modelar de suas tarefas, só tem engrandecido esses órgãos.

~.'.J- ;1 __;/__ i.'.;

,~),:
O nosso homenageado nasceu no Líbano~ foi uma
contingência da situação de seus pais; naturalizou-se brasileiro, wna opção
sua; passa a ser, a partir de hoje "CIDADÃO BAURUENSE" pela vontade
expressa do Poder Público, naturalidade que conquistou graças aos seus
inequívocos valores.

,-..

É responsável pela autoria de muitos projetos e
realização de várias obras, algun1as em construção e outras já concluídas,
tanto em São Paulo quanto em Baw·u, tais sejam: Residencial Via Pontina;
Residencial Via Massari~ Residencial Byblos; Sidon; Ebel; Araucária; Cedro e
Mônaco, e como seu carro-chefe a gigantesca obra Garden Plaza localizado na
Praça da Paz, empreendimento multi-uso composto de: Garden-Apart Hotel,
um quatro estrelas com 120 apartamentos tipo suíte; Garden Shopping Center,
com 110 lojas; Garden Office Center, com 40 conjuntos para sedes de
empresas e escritórios; Garden Odonto Center, tipo Clínica, Centro de Eventos
e o recém inaugurado Garden Place Restaurante e American Bar,
empreendimento já vitorioso, com serviços especializados e cozinha
internacional.
Outras grandiosas obras foram executadas. Em Brasília,
a Embaixada do Líbano, no Guarujá, Condomínio fechado Residencial
Pernambuco, na Praia de Pernambuco e outros mais por este Brasil afora.

,,...

Sr. Riad Elia Said: por aqui vi passar o intelectual, o
e1npresário, o político, o incstre. Aqui, onde tambén1 se faz história, porque os
nossos Ariais se confundem com a própria história de Bauru, vi serem
homenageados homens extraordinários. Mas quero que fique nos Ariais desta
Casa que traduz a história da cidade, que Vossa Senhoria acreditou em Bauru;
Vossa Senhoria, à maneira de Dante passa pela vida, mas a vida também
passa em Vossa Senhoria que não ficou na expectativa de que alguma coisa
acontecesse; Vossa Senhoria realizou qualquer coisa de realmente
extraordinário e útil para Bauru.

Enquanto tivermos nesta cidade, pessoas que acredita1n
nela, n1as acredita111 fazendo e olhando sen1pre para cin1a e para o alto, Bauru
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será a cidade que pretendemos que seja: uma das 1nais impõrtãnl:es do noss
Estado, porque é com otimismo que continuaremos a jornada dos nossos
antepassados que aqui chegando por volta de 1.873, souberam construir, com
sangue, suor e lágrimas esta hoje trepidante cidade, que neste ano comemora o
seu priineiro Centenário.

,.

O Arquiteto Riad Elia Said, filho dedicado e amoroso,
exemplar chefe de família, é casado com a Sra. Florence Rahal Said, sua
companheira de todas as horas, e dessa união tiveram os filhos: Rodrigo,
Fernanda e Rogério, razão maior de sua existência.
Acredite, eminente Dr. Riad: esta Casa se engrandece
ao conferir-lhe o título de "CIDADÃO BAURUENSE".
Foi unânime a decisão desta concessão.
A todos os presentes, a todos que vieram homar este
cerimonial, dando maior dimensão de prestígio ao Legislativo Municipal, o
nosso reconhecimento e a nossa gratidão pelo comparecimento.
À Vossa Senhoria - Arquiteto Riad Elia Said "CIDADÃO BAURUENSE" , os mais efusivos cumprimentos.

,.

Muito obrigado.
(Este discurso foi elaborado por Nelly NassiC Assistente Parlamentar da
Câmara Municipal de Bauru).

Título entregue em Sessão Solene realizada dia 27/09/1996
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EXCELENTÍSSIMC) SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA
MlJNICIPAL
EXCELENTÍSSIMOS SENHC)RES VEREADORES
EXCELENTÍSSIMAS AUTORIDADES
SENHORAS E SENHC)RES
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O Sr. Comendador Tadashi Takahashi declarado
"CiJadão Bauruensc" cm 1988, adentra novamente a este Plenário,
desta vez indicado pela comunidade japonesa de Bauru, para receber,
no primeiro Centenário de Bauru, o título de "Cidadão do
Centenário", homenagem esta que a Câmara Municipal vem
prestando a todas as raças, já que estas muito contribuíram para que
a nossa cidade pontifique hoje como uma das mais exuberantes do
Estado de São Paulo,
O nosso homenageado nasceu na cidade de
Matsuyama, Região Shida, Província de Miyugui, no Japão, a 2 de
janeiro de 1906, filho de Kissoji Takahashi e de D" Katsu Takahashi.
Em julho de 1930 chegou ao Brasil e no município
de Cravinhos, instalou-se na Fazenda das Flores, já que, sendo
agrô1101110, sua intenção era colocar em prática seus conhecirnentos.
Entretanto, naquela época, era obrigatório que os imigrantes fossem
colonos pelo período de dois anos. Vencido esse prazo, transforiu
residência para Bauru, em 1933, e iniciou-se como proprietário no
bairro Barracão, adquirindo terras cultivadas de café e de algodão,
nelas introduzindo o plantio de cereais. Empenhou-se, ainda, na
criação de bicho-da-seda, em sete ranchos do campo de Cooperação
do Estado, tendo produzido cerca de vinte mil quilos de casulos,
anuais, para o Governo do Estado
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En1 1940 foi criada a Associação do Bairro e eleito
seu primeiro Presidente, cargo que ocupou até 1951, nele constniiu a
escola que funcionava em dois períodos, já que ali residiam mais de
cinqüenta famílias, todas com filhos em idade escolar. Nessa época,
pleiteou e conseguiu junto às autoridades governamentais, que a
escola municipal ali instalada, fosse transformada em escola
estadual, para tanto, doando o terreno necessário ao Estado. Alén1
disto, construiu estradas de acesso, deu condições de lazer aos jovens
e amparou os menos favorecidos, instruindo-os e orientando-os
sempre que necessário.
Em 1951, transferindo residência para Bauru, foi o
propulsor do desenvolvimento das Vilas Nipônica e Nova Nipônica,
pois que, adquirindo todo aquele loteamento, dividiu-o em lotes,
possibilitando que mais de 250 famílias, na época, adquirissem seus
terrenos e conseqüentemente construíssem suas casas.
Em 1953, eleito Conselheiro da Associação Clube
Cultural Nipo-Brasileiro de Bauru, foi responsável pela parte cultural
do mesmo, propugnando pelo seu engrandecimento e pela sua
estabilidade financeira, o que perdura até os nossos dias.
Em 1959, naturalizou-se brasileiro, Cato este que
n1uito o orgulha,
De 1966 até a presente data é Conselheiro do Banco
Ainérica do Sul.
En1 1970, em reconhecimento a inestimáveis
serviços prestados à comunidade bauruense, Tadashi Takahashi foi
condecorado
pelo Instituto Geográfico, com a medalha "José
Bonifácio de Andrade e Silva", passando então a Comendador.
Nas comemorações do Cinqüentenário do Clube
Cultural Nipo-Brasileiro, como Presidente da Comissão dos festejos,
envidou todos os esforços no sentido de festejar condignamente a
data

Em 1988, quando por iniciativa do então vereador
Oiro Ishicava recebeu o título de "Cidadão Bauruense" em
reconhecimento às suas múltiplas e profícuas realizações; a
solenidade contou com a participação de seus inúmeros amigos,
admiradores e parentes, todos unânimes em ressaltar o seu trabalho e
dedicação às coisas de Baunt.
En1 1989, recebeu do Imperador do Japào,
Certificado e Medalha, honraria àqueles que pela Terra do Sol
Nascente são considerados benfeitores.
Tadashi Takahashi é casado com a Sra. Aiko
Takahashi e os cinco filhos do casal: Yoko, professora universitária
aposentada; Catarina, professora li\Te docente, Chefe do
Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo; Maria,
Assistente Social, Tetsuo, engenheiro civil e Os\valdo, também
engenheiro civil, honram e dignificam o nome e os exemplos do pai.
É justamente esta lição de coragem e de tenacidade,
aqui representada por Tadashi Takahashi que nos deixa a história da
imigração japonesa no Brasil.
Seus
concidadãos,
devolvendo-lhe
em
reconhecin1ento e gratidão os serviços que prestou à comunidade a
qual dedicou com devoção e amor toda a força da sua solidariedade,
houveram por bem indicar seu nome que esta Câmara, jubilosamente
referenda e nesta noite entrega ao Sr. Tadashi Takahashi o título de
"CIDADÃO DO CENTENÁRIO" de Bauru.
Parabéns a Vossa Senhoria e à sua digníssima
esposa.
Muito obrigado

1

(Este discurso foi elaborado por Nelly Nassif, Assistente Parlan1entar
da Cân1ara Municipal de Bauru).
Título entregue em Sesão Solene realizada dia 28/09/1996
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES
EXCELENTÍSSIMAS AUTORIDADES
SENHORAS E SENHORES:
SENHOR GABRIEL RUIZ PELEGRINA

Em 1979, por iniciativa do ex-Vereador Irineu Bastos, esta
Câmara reuniu-se festivamente para entregar o título de "Cidadão Benemérito"
ao ilustre historiador Gabriel Ruiz Pelegrina.
Hoje receberá o título de "Cidadão do Centenário", como
representante da comunidade hispano-brasileira, indicado que foi pelos seus
concidadãos.
A outorga do título é honra que nos desvanece, além de
simbolizar a amizade e o entendimento existentes, não apenas entre
bauruenses e descendentes espanhóis, mas também entre nossos dois povos.
Razões profündas existem para a boa compreensão entre Espanha e Brasil,
pois os espanhóis são herdeiros de uma cultura e de uma história a que nós,
brasileiros, também em ampla medida, nos filiamos .
Falar de Gabriel Ruiz Pelegrina é falar de Bauru de ontem
e de Bauru de hoje, eis que o nosso homenageado faz parte da sua história a
partir de 1940 quando iniciou sua participação na imprensa bauruense, como
redator do jornal esportivo "Esporte Clube Noroeste" .
N aturai de Bauru onde nasceu a 13 de agosto de 1921, é
filho de José Ruiz Pelegrina e de D8 Dolores Cara Ruiz.
Casado com a Sra.. Naide Ruiz, são seus filhos: Carlos
Roberto; Sérgio Eduardo; Maria Aparecida e Luiz Antonio Ruiz.
Desde muito jovem e seguindo a tradição da época,
desempenhou seu primeiro trabalho quando tinha apenas 12 anos de idade.
Aos 18 anos, após concluir o Tiro de Guerra, foi admitido como praticante na
antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, na qual, após o exercício de vários
cargos de chefia e desempenho de missões de confiança, veio a aposentar-se
no cargo de Supervisor de Administração, após totalizar 39 anos e 11 meses
de excelentes serviços prestados àquela ferrovia.
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Nossos registros dão como intensa sua atuação na área da
cultura fisica, tanto que de 1938 a 1981, por 43 anos, portanto, Gabriel Ruiz
Pelegrina ocupou inúmeros cargos da área esportiva, pois, embora nunca
. tenha se dedicado à prática de esportes, foi um entusiasta. e incentivador dos
exercícios atléticos.
Durante 30 anos colaborou com a parte artística da cidade:
settJP lllll J os fu111..laJ01 ~ . ,,., l J.,:-;,, LJa.u1u .... u.:> .... ~..... r~rn.~S Plásticas, em 1947, e
o 0.lganizador Jo ! 0 Salão Oficial de Belas Artes, em maio de 1948.
Acompanhou e acompanha de perto as atividades políticas
da cidade, por entender que é um dever de cidadania participar deste sistema
de regras respeitantes à direção dos negócios públicos, tanto que em 1955
concordou com a inclusão do seu nome em uma chapa de candidatos à
Vereança, e tendo se classificado como um dos primeiros suplentes, teve a
oportunidade de ser convocado para assumir o cargo de Vereador, fato qu~ se
deu a 16 de março de 1959.
Durante os anos dt:. · 1946, 1947 e 1948, quando era
Redator de Esportes do "Correio da Noroeste", passou a interessar-se pelo
conhecimento dos fatos mais importantes relacionados com o passado de
Bauru. Nesse período tinha acesso às coleções de jornais antigos que faziam
parte do arquivo do jornalista e historiador de saudosa memória José
Fernandes, nascendo daí o hoje pesquisador e diwlgador da história de Bauru.
Em 1956, no Semanário "A Verdade", manteve por muito
tempo uma seção de Perguntas e Respostas, sobre o passado da cidade.
De 1968 a 1970, redigia a seção intitulada "Bauru de
Outrora", com farta ilustração fotográfica e que ocupava várias páginas da
Revista Realce. Organizou e fez publicar nesse mesmo órgão da imprensa, o
Calendário Histórico de Bauru.
Em 1972, passou a redigir a série de crônicas sob o título
"Reminiscências", publicadas aos domingos no Jornal da Cidade.
Colabora, ainda, com o Baum Ilustrado, numa louvável
inspiração.
Chegam a quase meia centena as palestras que proferiu em
Universidades, Faculdades, Colégios, Clubes de serviço, Salões e Simpósios,
proporcionando aos seus participantes conhecimentos importantes sobre os
primórdios de Bauru.
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Ao longo de sua existência, Gabriel Ruiz Pelegrina foi alvo
de inúmeras homenagens, recebendo títulos de Sócio Benemérito, Medalhas
de Honra, Cartões de Prata e Diplomas, das mais variadas instituições e
órgãos públicos. Tão grande é a sua importância no contexto da história de
Bauru que, a título de homenagem, recebeu o Distintivo da USC em sessão
comemorativa dos l 00 anos de fundação da Congregação das Apóstolas do
Sagrado, 40 anos de fundação da FAFIL - hoje USC -, e 10 anos de instalação
do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica de Bauru e Região. E ainda,
em 17 de novembro de 1994, por Decreto da Magnífica Reitora da
Universidade do Sagrado Coração, o Centro de História de Bauru, mantido
pela USC, passou a denominar-se Núcleo de Documentação e Pesquisa
Histórica de Bauru e Região "PROF. GABRIEL RUIZ PELEGRINA".
Inúmeras publicações de autores diversos - teses e
monografias -, contaram com a sua colaboração, dentre elas, o estudo do
espanhol José Maria Buades y Juan, de Palma de Majorca, Espanha, sobre a
imigração espanhola - no caso de Bauru -, fornecendo-lhe farta documentação,
fotos, informações orais, permitindo ao estagiário a elaboração de um trabalho
de mais de 400 páginas.
Atualmente Gabriel Ruiz Pelegrina exerce os seguintes
cargos: Coordenador do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica de
Baun1 e Região, desde 1983; Membro do Conselho Administrativo do Museu
Histórico e Pedagógico "Morgado Mateus", nomeado por Decreto do Prefeito
Municipal, em 1979, único membro reconduzido ao cargo por três vezes;
Membro do Conselho de Administração do Museu Ferroviário Regional de
Bauru, desde 1986, também nomeado por Decreto do Prefeito Municipal;
Membro do Conselho Superior de Administração do Museu Histórico
Municipal de Bauru, desde 1989, nomeado por Decreto do Prefeito Municipal;
Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Hispano-Brasileira
"Miguel de Cervantes"~ Diretor-tesoureiro da Ordem dos Velhos Jornalistas do
Estado de São Paulo, desde 1980~ titular da seção ''Notas Históricais" do
Jornal da Cidade, desde sua fundação; Juiz de Casamentos da Comarca de
Bauru, nomeado pelo Secretário da Justiça do Estado de São Paulo.
Gabriel Ruiz Pelegrina: a comunidade hispano-brasileira
não poderia ser mais justa nem mais feliz quando indicou seu nome para
representá-la nesta solenidade. Vossa Senhoria é o maior arquivo vivo de
informações sobre a cidade. Oxalá seus exemplos de trabalho sejam seguidos
pela geração atual; oxalá sua extraordinária vocação de servir, servir sempre,
seja imitada por todos aqueles que militam nesta cidade que o senhor tanto
ama e que conhece como o pai conhece o filho.
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Gabriel Ruíz Pelegrina: seja este um instante de grande
alegria para a sua alma de historiador, instante que marca a homenagem que a
Câmara Municipal lhe presta no Centenário da Bauru, como digno
representante da comunidade hispano-brasileira.
Parabéns!
Muito obrigado.
(Este discurso foi elaborado por Nelly Nassi( Assistente Parlamentar da
Câmara Municipal de Bauru).

Título entregue em SEssão Solene realizada dia 11/10/96
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE BAURU
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES
DIGNÍSSIMAS AUTORIDADES
SENHORAS E SENHORES
ILUSTRES CONVIDADOS
SENHOR ROBERTO RUFINO DA SILVA

O Poder Legislativo tem como obrigação positivar,
através dos seus atos, as intenções da sociedade que representa. Ao
propor aos nossos ilustres pares, a concessão de um título honorifico
ao cidadão Roberto Rufino da Silva, o fizemos conscientes de que
estamos apenas interpretando um desejo de segmentos ponderáveis
da sociedade bauruense.
Filho de Lázaro Rufino da Silva e de IY' Tertuliana
Rosa, o nosso Homenageado é natmal de Duartina, neste Estado,
onde nasceu a 6 de agosto de 1936.
Formado pela Faculdade de Direito da Instituição
Toledo de Ensino, em 1968, para melhor se aprofundar nos
conhecimentos ali adquiridos, participou de dezenas de Cursos de
Extensão, Aperfeiçoamento e Especialização, dentre eles: Direito
Civil, Direito do Trabalho, Medicina Legal, Direito Constitucional,
Direito Penal e Processual Penal, e tantos outros.
É um meritório propulsor de atividades sociais e de
beneficência e um empresário exemplar, daqueles que lutam pelo
nosso desenvolvimento e que sabem que os benefícios da riqueza
devem permanecer em nossa terra.
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Quem conhece Roberto Rufino da Silva e mantém
co1n ele relações de amizade, sabe que o menino pobre, que trabalhou
duro desde criança para ajudar no sustento da família, conhece o seu
caráter e sabe que este permitiu-lhe vencer na vida sem ter do que se
arrepender, porque tudo conquistou com dignidade e esforço próprio.
Os que o procuram como empresário, muitas vezes
até se surpreendem com o seu comportamento ético-profissional
]evado aos extremos, fato cada vez mais raro no mundo dos negócios.
Como jornalista, talvez a faceta mais exposta de Roberto Rufino da
Silva - soube conquistar a adrniração de milhares de leitores diários,
''co1nbatendo o bom combate", Roberto encarna hoje, o mais
autêntico e apaixonado "bawuísmo". Un1 estado de espírito muito
bem compreendido por todos aqueles que aqui vivem e amam esta
cidade, quer tenham ou não nascido neste solo de terras brancas.
Trabalhando desde a fundação do "Jornal da
Cidade", cuja grandeza ajudou a construir, fez da sua coluna uma
trincheira. Mais do que o aplauso social, suas críticas serenas e
justas, sempre c laram fundo na opinião pública. Jamais exarcebou,
pelo contrário, notabilizou-se por apontar problemas, oferecer
soluções e até ajudar a viabilizá-las. Foi assim, na can1panha pela
ampliação dos níveis de segurança da população, nun1a época de
recrudescimento da violência. Viaturas policiais foram refonnadas ou
recuperadas, co1n a ajuda financeira da con1unidade, atendendo à
clarinada do jornalista.
Os exemplos seriam vários e a sua biografia fala por
si. Sequer somos os mais credenciados a historiá-los por completo.
·No entanto, é preciso mencionar sua luta diária pelo desenvolvimento
da cidade. Muitas indústrias e empresas comerciais aqui se
instalaram porque seus investidores acabaram convencidos por
Rufino de que aqui está o "Portão de Ouro'' do Oeste Paulista, e a
oportunidade para quem quer progredir em bases sólidas.

Inúmeros outros empreendimentos como o primeiro
"shopping-center" regional, contou com o aval, coragem profissional
e trabalho criativo. Sempre confiante na predestinação histórica de
Bauru, como cidade hegemônica, Rufino enfrentou ceticismos com fé
e tenacidade, acabando por transformar sonhos em palpáveis
realidades.
Conduta ética, transparência nos negócios,
responsabilidade social, caridade cristã, fazem do homem não muito
mais que um mero cumpridor de obrigações perante Deus e à
sociedade. Sempre voltado para sua família - esposa Magaly e filhos-,
vê com alegria o êxito alcançado.
Inúmeras provas de reconhecimento pelo seu
trabalho partiram dos mais variados segmentos. Assim é que em
1984, Roberto Rufino recebeu o Prêmio de "Melhor do Ano" no
jornalismo, em concurso realizado pela Revista Atenção, e ainda pela
mesma Revista, em 1989, foi premiado como o "Melhor do Ano" na
área do comércio, pela viabilização do Bauru Shopping Center; em
1992 e 1993, sucessivamente, foi agraciado com o Prêmio
"Qualidade Brasi ",na área de jornalismo, pela International Exporter
Service, prêmios estes recebidos no Hilton Hotel e Transamérica
Hotel, em São Paulo; foi patrono dos formandos de Jornalismo da
UNESP, en1 1993 ~ recebeu o título de "Amigo do Ano", conferido
pelo Rotary Clube Centro, em 1992.
Fazendo de sua coluna diária no Jornal da Cidade,
uma verdadeira trincheira em defesa da con1lll1idade, recebeu do 4°
Batalhão da Polícia Militar merecida homenagem, em 1983, pela
realização da campanha de reforma das viaturas policiais, e da
Instituição Toledo de Ensino, em abril de 1995, pela coordenação da
palestra com os membros da "Operação Mãos Limpas", da Itália.
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Estamos convencidos que, e1n se tratando de
Roberto Rufino da Silva, existe algo mais que transcende a obrigação
de ser bom e justo, para transformá-lo num virtuoso. É preciso que
todo cidadão de Bauru, com a virtude de colocar vontade cívica,
trabalho, inteligência e saúde, em beneficio do bem-estar coletivo,
seja sempre reconhecido oficialmente, como forma de exemplo e
incentivo às gerações futuras .
Foi por tudo isto, que a honorável Câmara
Municipal de Bauru, por decreto-legislativo, teve o acerto de acolher
a nossa sugestão e outorgar o título de Cidadão Bauruense a Roberto
Parabéns!
Rufino da Silva.
(Este discurso foi elaborado por Nelly Nassif, Assistente Parlamentar
da Câmara Municipal de Bauru).
Título entregue em Sessão Solene realizada dia 18/10/1996

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMÀRA
MUNICIPAL DE BAURU
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES
EXCELENTÍSSIMAS AUTORIDADES
SENHORAS E SENHORES:
DIGNÍSSIMO ROMENA.GEADO:

Em 1988 esta Câmara conferiu ao Excelentíssimo
Senhor Professor Doutor Damásio Evangelista de Jesus, o título de
"Cidadão Bauruense", honraria proposta pelo Decreto-Legislativo
nº 10/88, de autoria do então vereador Milton Dota.
Hoje, na data do centésimo aniversário de Bauru,
cumprindo o dever de homenagear aqueles que se destacaram e se
destacam em suas atividades, nos mais variados segmentos, tanto a
nível nacional como internacional, este Legislativo num gesto de
reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Professor Doutor
Damásio Evangelista de Jesus, um dos mais respeitados penalistas
do país, decidiu por unanimidade, entregar-lhe o título de "Cidadã.o
do Centenário".
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Filho de Domingos Evangelista dos Santos e de D8
Benedita Martins de Mello dos Santos, o nosso homenageado
nasceu em Cerquilho, neste Estado, nwn dia 4 de julho, fez seus
estudos preliminares em Marília e graduou-se em Direito em Bauru
em 1960, tendo ingressado no Ministério Público a 1º de janeiro de
1962.
Casado com a Sra. Neusa dos Santos de Jesus, o
casal possui duas filhas: Rosângela e Rosana, e dois netos, Nathália
e Vinícius.
De 1955 a 1977, o Dr. Damásio fez os seguintes

cursos: Curso de Teologia, de Lógica, de Psicologia Educacional, de
Polícia e Criminalidade, curso de Oratória e Retórica, curso de
Controle Mental (Silva Mind Control) e Pós Graduação na
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em Direito
Penal, Direito Processual Penal e Penalogia, submetendo-se a
exame de qualificação em 19 de dezembro de 1975.

Exerceu as seguintes funções:

Assessor Jwídico do Procurador Geral de Justiça, a
partir de 15 de março de 1973; Coordenador do Serviço de
Informação e Pesquisa da Procuradoria Geral de Justiça de São
Paulo, a partir de n1arço de 1975; convocado para Sub-Procurador
do Estado, em maio de 1979; membro do Grupo de Trabalho
designado pelo Ministro da Justiça Petrônio Portela para estudo da
violência e criminalidade no Brasil, em 1979; representante do
Procurador-Geral de Justiça perante o Plenário do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, em 1982; coordenador do Setor de
Recursos Extraordinários Criminais da Procuradoria Geral de
Justiça, em 1984; coordenador do Curso sobre a Reforma Penal,
pela Procuradoria Geral de Justiça e Associação Paulista do
Ministério Público, em 1984; membro do Grupo de Trabalho
instituído pela Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo para
apresentar sugestões ao Projeto de Combate à Violência e à
Criminalidade, em junho de 1986.
Dr. Damásio Evangelista de Jesus aposentou-se do
Ministério Público no dia 17 de junho de 1988, e na verdade, foi a

partir daí que começou sua intensa atividade no mundo jurídico.

Senão vejamos:

,

E membro da Sociedade Internacional de
Criminologia e de Direito Penal; membro do Grupo Brasileiro da
Sociedade Internacional de Direito Penal; conselheiro do Instituto
Brasileiro de Direito Penal; membro da Comissão Paulista de
redação do Código Penal Tipo para a América Latina, em 1976 ~
sócio-honorário da Sociedade Brasileira de Direito Criminal,
pergaminho outorgado em 05/08/1977, em São Paulo; membro da
Academia Paulista de Letras Jurídicas, sendo seu patrono o Dr.
Nélson Hungria, em 1979; membro do Conselho Consultivo do
Grupo Brasileiro da Sociedade Internacional de Direito Militar e da
Guerra, em 1980; Vice-Presidente para São Paulo do Grupo
Brasileiro da Sociedade Internacional de Direito Penal, em 1988;
membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, em 1990; membro
da Comissão Permanente de Direito Penal do Instituto dos
Advogados Brasileiros, em 1991; membro do Grupo Brasileiro da
Associação Internacional de Direito Penal; membro do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária; Delegado do Brasil
no 9° Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e
Tratamento do Delinqüente, em Cairo, no Egito, em abril-maio de
1995; Presidente da Comissão de Reforma da Lei de Execução
Penal e do Sistema de Pena, da Secretaria da Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo; Delegado do Brasil no 3°
período de sessões da Comissão de Prevenção do Crime e Justiça
Penal da ONU, em Viena, Áustria, em maio de 1996.

É membro da Comissão de Redação da revista
"Ciência Penal"; colaborador da seção de jurisprudência da "Revista
de Direito Penal", do Rio de Janeiro; integrante da Comissão do
Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento integrado
da Grande São Paulo, que colabora, na parte criminal com a
elaboração de Projeto de Lei do Senado, de autoria do senador Otto
Cyrilo Lehmann, sobre parcelamento do solo urbano; membro da
Comissão de Direito Penal do II Congresso Nacional do Ministério
Público, designado pelo Procurador-Geral de Justiça, em dezembro
de 1971 ; nlembro do Grupo de Trabalho incumbido pela
Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo de examinar as
disposições da Lei nº 6.416, de maio de 1977, que inseriu novas
regras no Código Penal, Código de Processo Penal e Lei das
Contravenções Penais; professor no Curso Intensivo de Adaptação
para Promotores Públicos Substitutos da Procuradoria-Geral de
Justiça de São Paulo, em. 1977; membro do Conselho de Redação
da revista "Justitia", São Paulo, biênio 78/79; representou a
Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo no III Seminário
Paulista de Administração Penitenciária e 1 Congresso Brasileiro de
Administração Penitenciária, realizado em São Paulo em 1978;
colaborador da Enciclopédia Saraiva de Direito; membro da
Comissão de Apuração do Prêmio Costa e Silva, da Associação
Paulista do Ministério Público; colaborador da revista Forense, e
outras tantas e inúmeras atividades na sua área de jurista.
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Ainda en1 agosto último, numa bem sucedida
realização, foi Presidente do 1 Congresso Internacional de Direito
Ambiental, oportunidade em que Bauru orgulhosamente recebeu
altas personalidades do mundo do Direito, e que constituiu, sem
dúvida, um marco histórico na vida da nossa cidade, no ano do seu
centésimo aniversário, onde foram apresentados subsídios para a
criação do Código Ambiental de Bauru, já em andamento.
Dr. Damásio já está designado para presidir, em
março de 1997, em São Paulo, o Simpósio Internacional sobre

Penas Alternativas e Regime Penitenciário.
Dando seqüência aos seus elevados objetivos, e com
a grande autori ade que possui, escreveu inúmeros livros que
abriram melhores caminhos para a adequação do profissional de
Direito às suas pendências jurídicas.

O Dr. Damásio Evangelista de Jesus, agigantou-se
como personalidade marcante dotada de uma inteligência arguta e
ágil, compatibilizada pela rigidez de uma caráter norteado pelos
n1ais sólidos valores ético-morais. Estudioso e jurista de alto nível,
professor querido, esforçado no didatismo brilhante que desenvolve
con10 arte e elemento norteador da moderna doutrina jurídica
brasileira, lançado nas rotas do sucesso, ele é membro de diversas
outras instituições culturais, profissionais e autor de diversos livros,
opúsculos, pareceres e artigos, cuja divulgação lhe confere os louros
da leitura e citações obrigatórias.
Tudo isso é o cidadão, jurista, professor emérito,
Damásio Evangelista de Jusus. E a pessoa Damásio Evangelista de
Jesus, como será?
Pelo que o conheço, é altivo, gracioso, maravilhoso,
como são suas preciosas orquídeas e seus flamingos, exímios
dançarinos. Aliás, a boa orquestra começa nas mãos hábeis de seu
maestro, e Vossa Excelência, Dr. Damásio, tem regido a sua vida e
a daqueles que o cercam em total hannonia com a natureza.

E aqui vai uma curiosidade que poucos co ecem:
baseado, talvez, na figura daquele que foi o maior herói de sua
infância, o lendário Tarzan, o Rei das Selvas, cultua o respeito pela
natureza, a preservação do meio ambiente, a luta pelo equilíbrio
ecológico, e tudo isto, Dr. Damásio, o dignifica muito mais como
ser humano, como pessoa que Vossa Excelência exatamente é.
Professor Doutor Damásio Evangelista de Jesus: A
29 de abril de 1996, esta Câmara, através do Decreto nº 237,
instituiu o título de "Cidadão do Centenário". Seu artigo 1° reza que
o título será concedido por iniciativa da Mesa da Câmara àqueles
que "nasceram em Bauru ou aqui residiram ou residem, e se
destacam ou se destacaram nacional ou internacionalmente nos
campos das atividades profissionais".
Vossa Excelência preencheu todos as exigências do
Decreto; Vossa
Excelência
se
destaca
nacional
e
internacionalmente; Vossa Excelência honra e dignifica a nossa
cidade. Por isto que, num ato de justiça, de reconhecimento e de
gratidão, até, lhe confere, nesta noite memorável, ano do centésimo
aniversário de Bauru, o título de "CIDADÃO DO CENTENÁRIO".
Parabéns a Vossa Excelência e Digníssima esposa,
D3 Neusa.
Muito obrigado !
(Este discurso foi elaborado por Nelly Nassif, Assistente
Parlrunentar da Câmara Municipal de Bauru).
Este Título foi entregue em Sessão Solene realizada dia 25/10/1996
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES
SENHOR
PREFEITO
EXCELENTÍSSIMO
MUNICIPAL DR ANTONIO TIDEI DE LIMA
DIGNÍSSIMAS AUTORIDADES
SENHORAS E SENHORES
SENHOR WALTHER MORTARI, NOSSO DIGNO
HOMENAGEADO:

A Câmara Municipal entendeu que no
transcurso do Centenário de Bauru, deveria homenagear
aqueles que se destacaram nos mais diferentes segmentos da
sociedade, promovendo Bauru dentro ou fora dos seus limites.
Assim é que na área de Artes Plásticas e Escultura, Walther
Mortari se sobressai pela reconhecida aptidão e competência.
Walther Mortari é natural de Bauru, onde
nasceu a 22 de setembro de 1922, filho de Luiz Mortari e de
D8 Milena Roda Mortari. Casado com a Sr8 Darci Figueira
Lima Mortari, são seus filhos: Walther José, Milena Maria,
Cristiane e Adriane.
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Em 1933 recebeu o diploma do curso
primário, completado no então Primeiro Grupo Escolar de
Bauru; no antigo Colégio Guedes de Azevedo completou o
curso ginasial e e1n seguida cursou Contabilidade no Instituto
Técnico Guedes de Azevedo, tendo se diplomado Contador,
em 1966.
Dedicou-se algum tempo à prática de esportes
no Bauru Tênis Clube e no Clube Luzitana, hoje Bauru
Atlético Clube, e embora não tenha sido estrela de primeira
grandeza, foi através destas atividades que completou sua
cultura e graças aos ensinamentos recebidos passou em
concurso no Banco do Brasil onde trabalhou durante 32 anos.
Graças ao amparo que o Banco lhe fornecia pode,
paralelamente, desenvolver sua segunda atividade: a da
pintura.
Sempre procurando dar vazão àquela vontade
de conseguir interpretar wna paisagem, uma tela de natureza
morta ou cenas do cotidiano, encontrou certa dificuldade
porque, à época eram raros os artistas plásticos em Bauru e
nã.o havia mercado próprio à confecção de pinturas. A solução
foi encontrada quando iniciou amizade com os Irmãos Ponce
em atividade em Bauru, com os quais trabalhou muitos anos.
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Com o pensamento sempre voltado para as
coisas de Bauru, tanto na fase de estudo, como já na fase
plena, o seu trabalho foi todo voltado para a visão da cidade,
pois, constantemente empunhava as telas, o cavalete e as
tintas e se postava em um recanto qualquer a fim de
interpretar a "paisagem bauruense".
E tamanha é a sua identificação com este tema
que estas pinturas despertaram o interesse, tanto de alunos de
Faculdades, como de escritores, de publicações, e assim elas
são divulgadas em ilustrações de livros, revistas e trabalhos
escolares. Ainda agora, podemos ver nos índices telefônicos
de Bauru e região, que foram recentemente distribuídos, uma
reprodução da tela do artista Walther Mortari - "Paisagem
Bauruense - Praça D.Pedro II".
Freqüentou cursos de pintura, aquarela e
têmpera, com a saudosa artista plástica Angelina Waldemarin
Messemberg e com José Moraes, e para complementar seu
aprendizado estudou História da Arte com a Profl Cleide
Biancardi e Hélcio Pupo Ribeiro.
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Artista muitas vezes laureado, foi professor na
Escola Bauruense de Belas Artes, lecionou pintura de
paisagens e modelagem sob os auspícios da Delegacia
Regional de Cultura de Bauru e Oficina Cultural "Glauco
Pinto de Moraes", nas décadas de 80 e 90.
Participou de centenas de exposições no Brasil
e no exterior, conquistando incontáveis medalhas. Foi
premiado nas cidades de Bauru, São Paulo, J aboticabal,
Assis, São Bernardo do Campo, Rio Claro, Belo Horizonte,
Piracicaba, Matão, Barueri, Araras, São José do Rio Preto,
dentre outras.
Exposições individuais: comemorativa do
pintor Benedito Calixto, em Bocaina, em 1980; galeria Banco
Itaú e SESC, em Bauru, em 1981; Telas da "História de
Bauru", na Universidade do Sagrado Coração, em 1982; via
sacra para a Catedral de Nossa Senhora Aparecida, em 1982;
galeria Banco do Brasil, em Bauru; Universidade de São
Paulo; retratos do poeta bauruense Rodrigues de Abreu para a
Universidade do Sagrado Coração e Tiro de Guerra, em 1985;
oito telas sobre o mistério das águas do Batismo e três telas
do mesmo assunto para as igrejas de São Sebastião e "Mãe do
Redentor", de Bauru. Expôs nas galerias de Paramaribo
(Suriname) e Mana Saint Laurent, na Guiana Francesa, em
1995.

Afora estas exposições individuais, Walther
Mortari participou de dezenas e dezenas de exposições
coletivas. Em 1994, foi homenageado com exposição
comemorativa do 7 5° aniversário do Banco do Brasil e em
1993 foi escolhido o melhor do setor artístico pela Revista
"Atenção".
Para pintar a "História de Bauru", pesquisou
laboriosa e longamente nos museus, bibliotecas e arquivos, no
desejo de reconstituir com absoluta veracidade histórica, os
cenários da Bauru antiga. Sob o ponto de vista dessa
reconstituição histórica, a sua obra é irrepreensível.
Composta de doze telas, hoje ela faz parte do acervo da
Universidade do Sagrado Coração.
Um quadro é uma representação que se
constitui por linhas, espaços, tintas, luzes e cores. Todos estes
elementos integrados, se encontram em diferentes proporções,
segundo a natureza, o temperamento, a finalidade e a
concepção de cada pintor. Em um quadro se impõe a
suavidade e elegância de suas linhas; em outro, sua
tonalidade; em outro a exuberância de suas cores e em outro,
o nristério e a infinidade de seu jogo de luzes e sombras.
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Walther Mortari sabe como poucos juntar tudo
isto em suas telas para as quais transporta todas as suas idéias
pictóricas, porque é comum ao artista ir sentindo, percebendo
e armazenando no subconsciente as imagens que surgem,
então, embelezadas por sua sensibilidade.
Um verdadeiro golpe de sorte, digamos assim,
aconteceu para mudar a vida artística de Walther Mortari. Ao
fazer uma visita ao Centro de Recuperação de Lesões LabioPalatais da Universidade de São Paulo, em Bauru, o casal
Arthur Paul Strelick e Adheleid Strelick, à epoca, ele Consul
Norte-americano em São Paulo, ao receber das mãos do
Prefeito de então, Tuga Angerami, uma tela com paisagem de
Bauru, ficou impressionado pela interpretação utilizada e
declarou que voltaria a Bauru para travar melhor
conhecimento da obra de Mortari. Foi o que fez, e assim
iniciou-se uma grande amizade com este casal que patrocinou
exposições do artista em São Paulo e no Suriname e Guiana
Francesa.
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Como alto funcionário da Embaixada
Americana, Strelick foi para Bonn e Frankfurt, na Alemanha,
onde continuou a promover os trabalhos de Mortari, tendo
vendido naquelas cidades nada menos de cinqüenta telas.
Outras tantas foram colocadas no Suriname, onde no
Ministério da Cultura pode ser vista wna paisagem bauruense
de regular tamanho.
Walther Mortari, a partir de hoje "Cidadão do
Centenário".
Ao lhe outorgar este título, a Câmara
Municipal, exatamente quando Bauru completa cem anos de
emancipação político-administrativa, homenageia em Vossa
Senhoria todos os pintores em tela de nossa cidade, porque
Vossa Senhoria, honra, dignifica e enobrece a classe dos
artistas plásticos.
Parabéns a Vossa Senhoria.
Muito obrigado !

(Este discurso foi elaborado por Nelly Nassif, Assistente
Parlamentar da Câmara Municipal de Bauru).
Este Título foi entregue em Sessão Solene realizada dia 31/10/1996

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES
EXCELENTÍSSIMAS AUTORIDADES
SENHORAS E SENHORES:

Com o escopo de homenagear as colônias
inigratórias que aportaran1 em Bauru e ajudaram na
construção de nossa cidade, no ano de seu Centenário, a
Câmara Municipal de Bauru decidiu, pela unanin1idade dos
seus pares, homenageá-las, solicitando aos seus órgãos de
representação locais, a indicação de wn de seus filhos para
receber, em seus nomes, o título que marca essa
co1nemoração: o de CIDADÃO DO CENTENÁRIO.
Consultada a Sociedade Italiana "Dante Alighieri", esta houve
por ben1 designar o Professor Doutor Armando Turtelli
Junior, como seu representante.
O nosso homenageado nasceu etn Bauru,
em 8 de fevereiro de 1942, filho do saudoso Armando Turtelli
e de IY1 Dulce Turtelli.

Formou-se Bacharel en1 Física pela
Universidade de São Paulo, em 1968~ doutorou-se em Física
pela Universidade Estadual de Can1pinas, em 1974; pósdoutorou-se através do Instituto di Cosmogeofisica /CNR, de
Torino, na Itália, em 1982.
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Turtelli Junior é um dos mais respeitáveis
cientistas do país. Desenvolve inúmeros
projetos,
principalmente experiências com satélites e balões, inclusive
o "SACI I", aparelho que realizará suas medidas durante o
período do sol mínimo, reduzindo o efeito das tempestades
magnéticas. O projeto conta com a colaboração do INPE,
NASA e Instituto RIKEN (Japão). Os coordenadores técnicos
são Tsuyoshi Kohno (Riken), Udaya Jayanthi (Inpe), James
Adams (Nasa) e Armando Turtelli. O lançam.ento do projeto
está previsto para 1997, com um foguete Longa Marcha, da
República Popular da China.
Dentre suas atividades científicas atuais,
destaca-se o Projeto AUGE~ proposto por um grupo de
físicos de 19 países para a construção de um novo laboratório
de raios cósmicos. O novo observatório terá 5000 km2 e se
destina a identificar fontes desconhecidas de raios cósmicos, ·
obtendo informações sobre a origem e a evolução do
wriverso. São previstos um detector no hemisfério norte e
outro no sul (Argentina). Em outubro de 1995, o Prof. Turtelli
participou de reunião realizada na sede da UNESCO, em
Paris, para definir o staff da colaboração e o loca] de
construção dos detectores.
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Há de se ressaltar sua participaçã.o em
inúmeras conferências no Brasil e no exterior, desde 1971,
apresentando trabalhos científicos de seu grupo na Itália,
Japão, Rússia, Uzbequistão, Kazaquistão, Austrália e Índia;
árbitro da Revista de Física Aplicada e Instrumentação, da
Sociedade Brasileira de Física; pesquisador associado do
Instituto Nazionale di Física Nucleare (Itália); membro da
Cosmic Ray Con1ission, da Internacional Union of Pure and
Applied Physics, da UNESCO. Além disso, exerce atividades
administrativas e de gestão universitária con10 Membro do
Conselho Orientador de Recursos Humanos da UNICAMP,
de 1990 a 1994; Pró-Reitor de Pesquisa de 27/04/1990 a
26/04/1994; membro do Conselho de Administração da
Fw1dação Centto Tecnológico de Informática do MCT ( 19901994); membro do Conselho dos Institutos de Pesquisa do
Estado de São Paulo (1990-1994); presidente da Comissão
Diretora de Informática, da UNICAMP ( 1990-1997); e,
Coordenador Geral de Informática da UNICAMP ( 19901997).
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Professor Doutor Armando Turtelli
Junior: A Sociedade Dante Alighieri não poderia ser mais
feliz na escolha do representante do seu país, nesta
solenidade. Afora estarmos homenageando o bauruense que
ocupa uma posição de rara proeminência no contexto das
atividades científicas ligadas a satélites, energia cósmica e
outros, honra-nos sobremaneira reverenciar, na pessoa de
Vossa Senhoria, o nobre povo italiano, tão fratemahnente a
nós ligado pelos laços da amizade. É histórica a contribuição
que os imigrantes italianos trouxeram à formação do Brasil
contemporâneo, à sua prosperidade, à sua cultura. Na
agricultura e na indústria, nas artes e na ciência, o trabalho e a
capacidade criadora dos italianos imigrados e de seus
descendentes itl.tegraram-se na vida e na tradição brasileira,
enriquecendo-as de novos valores. O Brasil não ignora a
importância desta contribuição e sente-se orgulhoso por ter
sabido incorporá-la à sua cultura.

Professor Doutor Armando Turtelli
Junior: As suas qualidades, tanto pessoais, quanto
profissionais, que o projetaram internacionalmente, aliados ao
fato de ser bauruense nato, são motivos mais do que
suficientes para que esta Casa acate a escolha da Sociedade
Dante Alighieri e passe às suas mãos a placa que o declara
"CIDADÃO DO CENTENÁRIO" de Bauru, neste ano de
1996, ano do seu Centenário.
Parabéns a Vossa Senhoria.

(Este discurso foi elaborado por Nelly N assif, Assistente
Parlamentar d Câmara Municipal de Bauru).

Título entregue em Sessão Solene realizada dia 08/11/1996
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Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Bauru
Excelentíssimos Senhores Vereadores
Excelentíssimo Sr. Prefeito l\'lunicipal
Digníssimas Autoridades
Senhores Convidados
Senhoras e Senhores

DIGNÍSSIMOS HOMENAGEADOS
A noite de hoje deve entrar para a História de nossa cidade,
mas não apenas como mais uma noite de homenagens a ilustres
Cidadãos do Centenário. A noite de hoje é histórica por reunir soh
um mesmo teto três das mais marcantes personalidades políticas
dos últimos quarenta anos. Lado a lado, o deputado estadual
Roberto Purini, o eterno prefeito e deputado Nicola Avalone Jr., e
o eterno vereador •desta Casa, Giro Ishioava. Três faces de uma
história política de muitas conquistas, de muitos avanços, de muito
trabalho.
Bauruenses de nascimento ou por ado9âo, estes três marcos
da política local prestaram serviços a nossa comunidade na Câmara
Municipal, na Assembléia Legislativa e na Prefeitura Municipal.
Mas como a noite de hoje é premiada, vamos destacar então a
trajetória de cada um desses astros que hoje homenageamos.
O professor e advogado Roberto Hilvo Giovani Purini,
nascido na pequena Poloni (SP), iniciou seu percurso político em
1968, nesta Câmara Municipal, onde atuou até 1976. Nesta época,
há exatos vinte anos, passou a ser o representante bauruense na
Assembléia Legislativa, como deputado estadual. Compromissado
com sua comunidade, respeitado por onde quer que passe,
incansável em seus objetivos, Roberto Purini cumpre a sua quinta
legislatura, alcançando um recorde entre seus pares. Sim, o nosso
deputado estadual Roberto Purini é o parlamentar mais antigo da
Assembléia Legislativa de São Paulo! E isso graças à tradição de
seu trabalho e respeito com a comunidade que representa. O
reconhecimento, no entanto, não vem apenas através do voto de
VISITE BAURU NO SEU CENTENÁRIO - 1996
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confiança que cada um de nós deposita nas urnas.
reconhecimento vem também na forma dos títulos de cidadania que
o deputado Roberto Purini recebeu em pelo menos dezenove
cidades da região, e demais comendas, como a Ordem de Cristo, o
Mérito ex-Combatente do Brasil e a honraria de Paladino da
Cidadania.
Mas o valor mais notável, a capacidade mais saliente, a
cultura mais invejável deste deputado não consolidariam seus altos

ât;!iiÍgI'lio;,1 nílo fon1 ;;i ;;;ua ;,impliciàflàe no trfltar e a sua objetividade
no decidir. É também por essa razão que a população de Bauru
devota tanto respeito e apreço a esse nosso homenageado.
Respaldado por sua família - a esposa Dona Maria lielena e os
filhos Roberta Helena, Renata Helena, Roberto Augusto e Renato
Celso - , a partir de hoje, o deputado estadual Roberto Purini
prossegue em sua caminhada, agora não apenas como bauruense
ilustre, mas também oomo Cidadão do Centenário.
Já dissemos anteriormente que a noite de hoje é repleta de

brilho, emoção e homenagens. Vamos então dar continuidade à
apresentação de nossos homenageados.
Nicola Avalone Jr. foi prefeito, deputado, empresário e
visionário. Nascido em 1922, esse bauruense carinhosamente
chamado de Nicolinha, desde muito cedo, demonstrou sua
capacidade de administração públioa, sua destreza política, seu
entusiasmo no trabalho e sua visão privilegiada. Já aos 23 anos, por
determinação da senhora Darcy Vargas, esposa do presidente da
república Getúlio Vargas, tomou-se interventor da LBA, entidade
que atendia a uma centena de familias carentes. Um ano depois, em
1946, num ato de ousadia considerado para a época, fundou o
Diário de Bauru, cunhando um novo conceito de jornalismo na
região, assimilando os anseios da população e convertendo-os num
veículo de comunicação sério, sólido e compromissado com os
fatos.
Marcadamente um líder movido por suas paixões, Nicolinha
se tornou o primeiro deputado estadual eleito por Bauru. Em 1956,
coroado pela população, Nicolinha assumiu a prefeitura municipal,
VISITE BAURU NO SEU CENTENÁRIO - 1996
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construindo uma gestão recheada de conquistas, de obras
e
avanços. Pertence ao seu mandato, por exemplo, a construção do
Viaduto JK, que liga o centro da cidade à Bela Vista, obra
intrépida para a época e que até hoje se conserva corno urna das
principais calhas para o fluxo de veículos na ligação bairro-centro.
Polêmico em suas declarações públicas, irreverente em
algumas atitudes, brilhante na antevisão dos acontecimentos,
Nicolinha é um homem fora do comum. Não apenas por ter tido
uma trajetória política corno a que teve, nem ao menos pelas
notáveis conquistas em nome de nossa comunidade, mas por ser um
dos poucos homens que residem longe de seus corações. Se o
eterno prefeito e eterno deputado hoje atua em São Paulo, seu
coração jamais deixou a Bauru Sem Limites - slogan por ele criado.
Bauru ainda conforta o coração apaixonado de Nicola Avalone Jr.,
mas também seu espírito empreendedor e sua vontade indomável.
Parabétis, Cidadão do Centenário Nicola Avalone Jr. !
Entretanto, nosso rol de homenagem ti.ão estaria completo
caso encerrássemos nossa noite sem nominar aquele que é uma
verdadeira muralha~ . do Legislativo Bau:ruense. Sim, o eterno
vereador Giro Ishiéava entrou para a história local como o
vereador eleito por mais legislaturas oonsecutivas, acumulando um
trabalho de 27 anos!
Filho de imigrantes japoneses, esse membro da comunidade
nipônica é natural de Cravinhos (SP), de onde logo se transferiu
para nossa cidade. Em Bauru, Giro Ishicava iniciou sua trajetória de
atuação na Igreja Tenri Kyo, tomando-se em seguida o
representante da colônia na Câmara Municipal em 1956. A partir
daí, Giro Ischicava começa a escrever uma história parlamentar
pautada na seriedade, no compromisso e na fidelidade com a
população de Bauru. Incansável promotor do estreitamento das
relações Brasil-Japão, Giro fahicava compôs em 1970 a Comissão
de Vereadores que foi ao Japão firmar decreto que declara Bauru e
Tenri cidades irmãs. Dez anos depois, em 1980, o vereador
retornaria a Tenri para o lançamento da pedra fundamental da
Praça Bauru, homenagem à Sem Limites.
VISITE BAURU NO SEU CENTENÁRIO • 1996
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E.-n 1983, depois de 27 anos devotados à comuní

e
bauruense, o vereador Giro Ischicava deixava a Câmara 111unicipal
para entrar para os anais da I:Iistória Local, como o vereador
recordista de mandatos consecutivos. l:Ioje, em 1996, o eterno
vereador escreve mais um capítulo de sua história, um capitulo que
o coloca não mais como bauruense ilustre, mas como Cidadão do
Centenário.
Digníssimas autoridades, senhoras e senhores presentes, eis aí
a trajetória desses três totens da política local: Roberto Purini,
Nicola Avalone Jr., e Giro Ishicava.
l\ noite de hoje marca a entrega do Título de Cidadão do
Centenário aos ilustres, elevando suas condições a um rol limitado
de personagens da I-:Iistória de Bauru. A noite de hoje é de festa, de
brilho e de reconhecimento. Parabéns aos novos Cidadãos do
Centenário!

(Este discurso foi elaborado por Nelly Nassif, Assistente
Parlamentar da Câmara Municipal de Bauru).

Títulos entregues em 14 de novembro de 1 996.
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Indicado pela comunidade árabe de Bauru
que Yê no Sr. Hecmet Farha seu mais legítimo representante,
esta Câmara se reúne hoje para outorgar-lhe o título de
Cidadão do Centenário. conferido dentro do processo de
resgate dos nossos colaboradores, dirigida hoje à comunidade
árabe a nossa homenagem.
Todos conhecem a trajetória de Hecmet
Farha, portanto. seria ocioso repetir, eis que, ten1pos atrás.
esta mesma Câmara, em reunião solene lhe fez entrega do
Lítulo de Cidadão Bauruense, honraria tão son1ente oferecida
àqueles que realmente tenham prestado bons serviços à
cidade.
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Reportemo-nos, então, à personahdade
distinta e privilegiada da nação árabe na qual vive e se
desenvolve, há milênios, uma coletividade humana forte, que
no passado. singrou niarcs. erigiu cidades. aproxin1ou povos.
inventou e divtdgou o alfabeto fonético, e no presente
participa ativan1cntc en1 países de todo o Continente
Americano, da Oceania, da África e da Europa, do processo
de dcscnvohi111ento cn1 todos os níveis das atividades
humanas e em todos os segmentos da sociedade.
O árabe é um forte, porque é un1
devotado à liberdade. Tem compromisso com a justiça social,
con1 os direitos humanos, em suma, com a valori1.ação do
hon1cm.
Vindos de terras longínquas, os
cn1igrantcs árabes que optaram pelo BrasiL aqui construíram
suas tendas, não para uma vida nômade, mas para uma
vi\ ência pen11anenlc, para con' iver con1 seus novos irn1ãos
bn1sileiros, participando e vitalizando os múltiplos setores da
nação cn1 que lhes foi possível atuar. desde o con1ércio até a
cultura, desde a ciência até a política.

E se os laços que unem o Brasil e os
países árabes. os árabes e os brasileiros precisasse111 hoje de
provas, elas não poderiam ser mais evidentes que a manifesta
participação do árabe no dcsenvolvünento de Bauru que se
iniciou com a chegada do Sr. Elias Salomão e a instalação da
Casa São Jorge, loja de lccidos alé os nossos dias en1
atividade à Rua Azarias Leite, precedido por tantos outros
que se dcdicaran1 ao engrandecimento da incipiente Bauru do
início do século. Hoje, temos a ressaltar a participação,
histórica e sociológica dos e111igrantcs árabes. cujo objetivo
colimado era preparar os filhos para, como cidadãos
qualificados. servirem à pátria cm que nasccran1 e que seus
pais adotaram como "pátria de eleição".
Na realidade, o povo que disseminou o
alfabeto pelo mundo, o povo que já no século IV da Era
Cristã organizou uma Faculdade de Direito. en1 Beirute, não
poderia deixar de projetar no Brasil a sua cultura milenar. Os
descendentes, que são aulênticos cidadãos brasileiros. foram
sendo atraídos para as riquezas das inteligências e da cultura.
Assin1. formn surgindo e se projetarain no cenário brasileiro
os non1es de notáveis políticos. nlagistrados, n1édicos.
advogados. cientislas. jornalistas. engenheiros. enfi1n.
profissionais de todas as áreas de atividades.
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.Acreditamos ter delineado. em rápidos
traços. a força do po\ o árabe e a participação dos seus
milhões de descendentes na !:,'Tandeza do nosso Brasil.
Sr. Hecn1et Farha: À cidade de Baun1.
através de seus legítünos representantes, reconhece en1 Vossa
Senhoria o benfeitor da cornunidade árabe. Sua hermética
estrutura moraL suas atiYidades, o trabalho que desenYOlYe
tendo sen1pre en1 n1ente o progresso. o desenvolvüncnto e o
reno1ne de Bauru. sua proyerbial fidalguia árabe e o desvelo
constante no sentido de promover a união da con1unidade,
fora1n fatores decisivos para que a escolha da homenagen1
recaisse no seu nome.
Nós o crnnprin1entamos. Sr. Hecn1et
Farha, por tudo isto; nós o cumprimentamos ao receber, no
ano do prin1ciro centenário de Bauru, o título de Cidadão do
Centenário, Vossa Senhoria, que tão bem representa a
con1unidade árabe de Bauru.
Parabéns !
(Este discurso foi elaborado por Nelly Nassif. Assistente
Parlamentar da Câ1nara Iv1unicipal de Baun1).
Titulo entregue em Sessão Solene realizada dia 29/11/96
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DIGNÍSSJIVIA HOMENAGEADA.

A noite de hoje derruba u111 111ilo: o de que
atrás de ho1nens ilustres sempre estão grandes mulheres. Estn
afírn1ação. que acabou entrando para o imaginário popular.
ho.1e se rcYcla inverídica e, porque não dizer, injusta.

1
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Na noite de hoje relembraremos a história de
wn sonho que se perpetua há quase setenta anos e que é
partilhado por três gerações de uma família. Uma tàmília que
lc\ e à sua frente ho1nens en1prccndedores. corajosos e
determinados, iniciada com o casamento do Sr. João Baptista
~·1arlins Coube con1 Dª Carnlcn Carrijo. con1plctada co1n o
nascimento de quatro filhos: Henrique, Ruben1, Sen·io Túlio e
Luil: Edinundo.
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Mas se o sucesso atual é grande, a luta inicial
lan1bé111 foi intensa. E111 1928, un1 .jove1n carioca chegava a
Bauru com dezoito contos de réis no bolso e um milhão de
sonhos na cabeça. João Baptista :tv1artins Coube vendera o
único 1móYel de que dispunha - sua própria casa -, e resolYeu
abrir un1a pequena c1npresa: a Tvpografia Brasil.
~

,,..

~1omentos

difíceis, mo1nentos de trabalho
árduo em busca de um lugar na sociedade emergente. Venceu
a persistência. Con1 o tempo, os quatro colaboradores iniciais
n1ult1plicaram-se, a demanda aumentou, as instalações
precisaran1 ser ampliadas e o maquinário moden1izado. Os
Coube enfrentaram a Segunda Guerra Mundial. a
concorrência, os planos econônúcos e demais adyersidades do
n1ercado. E venceram.
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A pequena Typografia Brasil. converteu-se en1
Tipografíns e LiYrarias Brasil, e depois e1n Tilibra S/ A
Co1nércio e Indústria Gráfica. João Coube. no estilo peculiar
dos pioneiros, ergueu uma empresa e constniiu uma família.
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Os filhos cresceram, assumiram a direção da
cn1presa e reto1narrun o trilho do sucesso ünposto pelo pai.
Ligados de forma umbilical à comunidade bauruense,
participara111 da história local assrunindo con1pro1nissos
políticos. Sen·io Túlio, por exemplo, chegou n legislar nesta
Cân1ara l'v1unicipaL enquanto seu innão Luiz Ed111undo
assumiu a Prefeitura em l 973 para um mandato que cessaria
Clll
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1976.

Considerada a empresa líder no nlercado de
papelaria, a Tílibra é, sem dúvida, un1 orgulho para os
baurucnscs. Quase septuagenária, abastece o voraz 111crcado
consu1nidor brasileiro com seus cadernos, agendas e de1nais
produtos. r-.1as não apenas o consumidor brasileiro. Exporta
qualídade para todos os continentes do planeta, indo do
Surinrunc à Inglaterra, do Congo Africano ao Canadá, da
Arábia Saudita aos Estados Unidos, da Austrália a Barbados,
e neste ano de 1996, foi criada a Tilibra-Argcntina, mais um
1narco do progresso dessa e1npresa genuinan1ente baun1ense.

,...

Os anos 80 marcaram de forma indelével a
história da f an1ílía. O clã perdeu três 111cn1bros de sua segunda
geração, obrigando a familia a reorientar seus planos
sucessórios na ad1niníslração. Preparada para as grandes
crises, a matriarca OLGA npontou - mais uma yez -, o
caininho a seguir. e ton1ando as 111ãos dos filhos Caio Diretor Superintendente; Viníc1os - Diretor de Vendas; Stela Assistente de Diretoria. e Rodrigo - Gerente Geral de Vendas.
seguiu cm frente para colocar a Tilibra onde hoje ela se
encontra: no pedestal de vencedora.
l1tualmente a Tilibra é a pri1ncira c1npresa
grafica na fabricação e vendas de caden1os no Brasil e a
tcrceir<i na A1nérica Latina, incluindo o México.E a prüncíra
na fabricação de agendas. no Brasil, numa demonstração de
que os sucessores do Sr. João !'v1artins Coube souben:nn aliar
o senso prático aos conhecÍlnentos técnicos. soubera1n
trabalhar con1 especialistas de todas as áreas afins e
enfrentando o desafio de novos te1npos caracterizados pelo
a\ anço da tecnologia. garantira1n sua expansão que \ en1 se
1nantendo en1 ríl1no vertiginoso.
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Hoje, passados tantos anos, não se sente a
diferença na condução da c1npresa. apesar da transição
precoce ..Ao contrário, a T1libra só estende seus ramos no
inercado. Dona OLGA. da \'ice-presidência da e1nprcsa.
observa as ações do filhos. Não é a dirigente supen·ísionando
os atos ad1ninistrativos. Não é a 111ãc Lclando pelos filhos. É a
mulher guiando o homem. Como no principio.
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f)ona OLGA: A história da Ti1ibra se
confunde con1 a própria história do Centenário de Bauru.
Nesse contexto sobressai o seu vulto de n1ulher dinfünica.
tenaz, con1bativa, que se realça por inegável valor e
importância social. Como mãe, mostrou-se sen1pre extren1osa
e vigilante. Como pessoa, seus exemplos de dignidade são
como que a moldura de um nobre destino inserido no contexto
histórico de wna cidade. Seu lado humano pontifica nos atos
de hene1nerência, nos gestos de filantropia. no co111pulsivo
a111or ao próxüno e na inexaurível disponibilidade para scn'ir.
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Nós inicrnmos nossa saudação, dizendo que a
noite de hoje derruba o nülo de que atrás de un1 grande
homem existe uma grande mulher. Entretanto, as ações de
inulhcres co1no a senhora. Dona OLGA. conteslan1 o dito
popular. Essas mulheres vêm revelando que seu lugar na
história da htunanidade lc111 sido ao lado dos grandes hon1ens.
So que no caso presente, grandes homens estão ao lado de
un1a grande 111ulher.
O rol dos Cidadãos do Centenário, sente-se
honrado ao receber uma inulher de tanto valor e fibra.
Parabéns. Dona OLGA VIOTTO COUBE.
ilustre e sob todos os pontos, digna CIDADÃ DO
CENTENÁRIO DE BAURU !
(Este discurso foi elaborado por Nelly Nassif. Assistente
Parlamentar da Cfünara Municipal de Bauru).

Título entregue em Sessão Solene realizada dia 05/12/1996
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ILUSTRE HOMENAGEADO:

O nosso homenageado desta noite, exPrefeito Municipal de BaW11 e ex-Deputado Estadual,
Oswaldo Sbeghen, nasceu em Mineiros do Tietê, filho de José
Sbeghen e de D8 Severina Dario Sbeghen, tendo seus pais,
porém, transferido residência para BaW11 quando ele contava
apenas l O anos de idade, onde seu círculo de amizades
começou a ser formado.
Em 1959 casou-se com a Prof! Sarah da
Silva Telles Sbeghen, constituindo a família que hoje
completa-se com os filhos: Renato, Marcelo e Giselle.

,....

Em 1968, Oswaldo Sbeghen participou
ativamente da campanha de Alcides Franciscato que vitorioso,
convidou-o para ser seu assessor geral na Prefeitura
Municipal de Bauru. Afeito às obras, Sbeghen iniciou seu
trabalho em 1969, e, segundo a opinião unânime da
população, foi o "braço direito" do Prefeito Franciscato. Sua
filosofia de trabalho sempre foi a de estar nas obras, junto
com os funcionários municipais, para acompanhamento direto
de todos os trabalhos.
Iniciava-se aí, uma trajetória política
pontilhada de sucesso.
Em 1976, escolhido pelas lideranças
políticas da época, e graças aos seus profundos
conhecimentos de administração pública, venceu as eleições
para o cargo de Prefeito Municipal, o qual desenvolveu com
enorme capacidade de realizações, concretizando obras
importantes, como Terminal Rodoviário, Anfiteatro Vitória
Régia, Viaduto Antonio Eufrásio de Toledo (gigante do vale),
18 poços profundos de captação de água potável, Zoológico
Municipal, Bosque da Comunidade, trevos de acesso à
Rodovia Marechal Rondon, Entreposto do Ceasa, um milhão
e meio de metros quadrados de asfalto, escolas de Educação
Infantil, 1O mil casas populares, dentre outras realizações de
importância para a cidade.
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Em 15 de novembro de 1986, com
expressiva votação, foi eleito Deputado Estadual, assumindo
o mandato em 15 de março de 198 7.
Oswaldo Sbeghen teve destacada atuação
naquele Parlamento, dentre elas, a de membro das Comissões
incumbidas de deliberar e opinar, respectivamente, sobre as
emendas do anteprojeto e Projeto da Constituição, tendo
exercido atividades na Comissão Temática então instalada.
Em 1989, o nosso homenageado teve a
honra de assinar a Carta Magna dos Paulistas, a sua
Constituição Estadual, fruto de muita dedicação e de trabalho
de 12 meses. E a sua gratificação foi bem maior, ao verificar
no texto as emendas de sua autoria, bem corno a redução do
período de recesso dos Deputados. Além disto, Oswaldo
Sbeghen foi um dos Deputados que mais lutou para a
moralização da Assembléia Legislativa. Foi um dos primeiros
a desligar-se da Carteira de Aposentadoria dos Deputados que
dava direito aos parlamentares de aposentarem-se com apenas
oito anos de mandato.

A sua reeleição para Deputado Estadual
em 1990, veio comprovar o trabalho proficuo que realizou
durante o mandato anterior, ao qual deu prosseguimento mais
quatro anos, defendendo tão somente os legítimos interesses
de Bauru e região.
Sua atuação em favor dos municípios da
região foi reconhecida por meio da concessão de títulos de
cidadania, dentre eles, os de Iacanga, Barra Bonita, Agudos e
Balbinos.
Além disso, Oswaldo Sbeghen recebeu
inúmeros prêmios pelos serviços prestados, destacadamente:
Diploma de "Honra ao Mérito" da Força Expedicionária
Brasileira; Diploma e Medalha de "Amigo da Marinha",
instituído pelas Forças Armadas Brasileiras; Presidente
Honorário do Esporte Clube Noroeste; Bombeiro Honorário,
documento firmado pelo Comandante Geral de São Paulo, por
seu grande interesse e dedicação no desenvolvimento da
prevenção e extinção de incêndios e salvamentos.
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Foi durante sua gestão como Prefeito
Municipal que na cidade de Tenri, no Japão, foi inaugurado o
"Parque Bauru", festividade da qual participou em 1980 com
uma comitiva de vereadores e jornalistas bauruenses,
oportunidade em que houve o descerramento do véu
"Monumento Comemorativo" do transcurso do 1Oº
aniversário do convênio cultural de cidades irmãs Bauru e
Tenri.
Sr. Oswaldo Sbeghen: A Câmara
Municipal de Bauru, sente-se orgulhosa e envaidecida por
contar em sua galeria de homenageados com o título de
Cidadão Bauruense, com o seu digno e honrado nome. Esteja
certo Vossa Senhoria que esta noite constará dos nossos
Anais como uma noite histórica.
Parabéns a Vossa Senhoria,
Digníssima esposa e filhos.

à sua

Discurso elaborado por Nelly Nassif, Assistente Parlamentar
da Câmara Municipal de Bauru
Título entregue dia 06/12/1996

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES
DIGNÍSSIMAS AUTORIDADES
SENHORES E SENHORES:
DIGNÍSSIMOS HOMENAGEADOS:
Na expressiva galeria de homenageados desta
Câmara Municipal, já se encontram muitos nomes de
cidadãos ilustres. Bauru e os bauruenses muito se orgulham
de tê-los como irmãos e conterrâneos honorários, uma vez que
todos eles, como bauruenses dos mais prestantes, fizeram jús
às homenagens que lhes foram prestadas.
Agora, seis senhoras e senhores são
homenageados. A outorga do título de Cidadão do Centenário
a uns, e da Medalha do Mérito "Custos Vigilat" a outros,
representa a gratidão que a Câmara Municipal lhes devota
pelos seus reconhecidos méritos pessoais, e também pelo
inuito que fizeram ou veêm fazendo pela nossa cidade, nos
mais diferentes setores de atividades.
Iniciamos nossa saudação falando de João
Carlos de Almeida, jornalista formado em Ciências Físicas e
Biológicas pela Fundação Educacional de Bauru, hoje bem
sucedido empresário, nasceu num dia 08 de hovembro, nesta

cidade, filho de Cyrilo Francisco de Almeida e de D8
Francisca de Oliveira Rocha.
Iniciou sua carreira como radialista, na Radio
Terra Branca, hoje 710, e a partir de 1968 atuou na Radio
Auriverde, inicialmente como locutor esportivo e
posteriormente, por influência do saudoso Tobias Ferreira,
como Astrólogo, nascendo assim o João Bidu, que hoje
desenvolve este trabalho participando de programs na Rede
Líder do Brasil e en1 emissoras atendidas diretamente,
estando presente em mais de cem emissoras.
João Carlos de Almeida, foi também
responsável por uma seção de esportes no Diário de Bauru,
mas seu feito maior foi a criação da revista "Guia Astral",
uma das dez mais vendidas em bancas no nosso país, sendo
que numa versão hispânica, antes da crise econômica hoje
instalada
no Brasil, circulou na Argentina, Uruguai,
Venezuela, Colômbia, Chile, Mexico e Estados Unidos.
Hoje a Editora Astral, líder no segmento
místico no Brasil, mantem outras publicações e outras
revistas especiais lançadas para todo o mercado nacional,
atingindo em muitos n1eses, tiragem superior a um milhão de
exemplares.
Além de sua atividade editorial, João Carlos
de Almeida ocupa há mais de cinco anos a presidência do
Conselho da SORRI, entidade que atua na integração social
da pessoa deficiente, para a qual dedica o máximo dos seus
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esforços no sentido de melhorar a cada dia o atendimento aos
seus assistidos.
Dentre suas realizações, idealizou um
programa educativo, cuja proposta básica é a integração
plena, sem qualquer discriminação entre os alunos com algum
tipo de deficiência, para cuja aplicação é utilizado o teatro de
bonecos.
Implantado há dez anos na cidade, pela
Sociedade para Reabilitação e Reintegração do Incapacitado,
recentemente a Secretaria da Educação do Município firmou
convênio para a extensão da proposta às unidades educativas
da rede de ensino à partir do próximo ano.
O programa vem sendo desenvolvido pela
Escola Municipal de Educação Infantil "Stélio Machado",
com resultados altamente positivos em termos de
sensibilização para colocar um fim no preconceito contra os
deficientes.
Esta Câmara sente-se à vontade para
homenageá-lo. Temos certeza que o nosso gesto representa a
vontade de grande parcela da população que vê no seu
trabalho um exemplo a ser seguido pelas gerações futuras,
porque João Carlos de Almeida propagou o non1e de Bauru
além fronteiras municipais, estaduais e nacionais. Merece a
nossa admiração, respeito e reconhecimento.
E é pelos seus predicados pessoais e
profissionais que o projetaram nacional e internacionalmente,
pela sua extraordinária contribuição ao renome de nossa

cidade, que a Câmara MlUlicipal lhe concede nesta noite
memorável, o título de Cidão do Centenário, legitimamente
conquistado.
Oxalá seus filhos, João Carlos de Almeida
Filho
e Angélica de Queiroz Almeida, um dia, ao
relembrarem esta noite e contemplarem o troféu conquistado
com tanto merecimento digam: "Nosso pai foi um herói".
Parabéns, João Carlos de Almeida, Cidadão
do Centenário.

Prosseguindo, vamos dar continuidade à
apresentação de nossos homenageados.
Sra. Prof. Déborah Pádua Mello Neves:
Certa vez, Monteiro Lobato disse que um país
se faz com homens e com livros. E' verdade. Ao passo em que
os cidadãos constróem e velam pelo presente, os livros
resgatam os fatos do passado e transmitem os feitos ao
futuro.

Na noite de hoje, a Câmara Municipal de
Bauru tem o prazer e a honra de homenagear uma pessoa que
devota uma vida inteiro ao conhecimento, à educação: Dona
Déborah Pádua Mello Neves.
E caso alguém aqui não conheça a professora
que veio de Laranjal Paulista para cursar a Escola Normal em

Bauru, basta lembrar-se do tempo dos bancos escolares. Dona
Déborah sempre esteve ao nosso lado, explicando da forma
mais clara e objetiva, ensinando da maneira mais prazeros.
Dona Déborah está conosco na escola, através dos seus livros,
através dos seus Cadernos.
Sim, Dona Déborah é a responsável pela
edição dos famosos cadernos de Geografia, de História, de
Ciências e de Matemática. Quem não se lembra ?
Mas, apesar de ter vindo de Laranjal Paulista,
Dona Déborah, na verdade, nasceu na pequena Maracaí,
interior do nosso Estado. Ainda muito jovem, foi estudar em
Laranjal Paulista e depois, formou-se professora,
diplomando-se na turma de 1936 do nosso então Ginásio
Guedes de Azevedo. A partir de 1939, lecionou em diversos
colégios da cidade, aposentando-se em 1964. Antes
disso,preocupada não apenas com seus alunos, planejou um
sistema de ensino que chegasse com igual eficácia e com
resultados positivos aos demais alunos do primeiro grau.
Desta forma, criou os célebres "Cadernos",1rn.de ensinava
planaltos e planícies, capitais e
Estados, guerras e
conquistas, biologia humana e expressões matemáticas.
Os resultados obtidos nas turmas que
adotavam os livros, fizeram com que o sistema extrapolasse
os limítes da cidade,chegando rapidamente a outros
municípios. Os Cadernos chegaram, inclusive, aos alunos
portadores de deficiência de visão, já que foram editados
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também em linguagem Braille. Depois, o Instituto Brasileiro
de EdiçõesPedagógicas (IBEP), lançou os livros didáticos
para todo o Brasil e transformou a professora numa das
autoras mais editadas do país, muito além dos sonhos de
Dona Déborah.
Desta forma, nesta noite , rendemos
homenagens àquela que se converteu numa das professoras
mais publicadas do Brasil; formadora de gerações de alunos;
educadora em todos os momentos; professora atenta e
cuidadosa; Dona DÉBORAH PÁDUA MELLO NEVES,
CIDADÃ DO CENTENÁRIO DE BAURU !
Parabéns.

A próxima personalidade a ser homenageada
nesta noite, é uma figura largamente conhecida e relacionada
em nossa cidade: Dr. Odorante Octavio Tavano.
Dr. Odoronte Octavio Tavano é filho de
imigrantes italianos, Paschoal Tavano e D8 Carmela Megna,
que chegaram ao Brasil em 1903.
Oitavo filho de uma prole de onze irmãos,
Odorante nasceu num dia 03 de maio, na cidade de Dourados,
neste Estado.
Sua vocação para a carreira odontológica
manifestou-se desde a 1nais tenra idade. Aoa oito anos sentiu

\
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wn entusiasmo mais expressivo ao presenciar tratamento
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dentário, realizado em sua mãe.
Enquanto cursava
o curso primário,
contrariando os desejos de seu pai que o queria como
aprendiz e funcionário de sua loja de calçados, dava as suas
longas escapadelas para ficar "ajudando" no consultório do
dentista. Nisso contava com a conivência de sua mãe.
Isto aconteceu há 64 anos !
Em 1938 veio para Bauru, a fim de prepararse para ingressar no curso ginasial, no Colégio Guedes de
Azevedo, onde concluiu esse curso, bem como o Colegial.
Fez, então, o curso científico, que terminou em
1945. Durante esse tempo, já trabalhava em prótese dentária,
atendendo alguns dentistas da época.
Em 1946, ingressou na Faculdade de Farmácia
e Odontologia de Araraquara. Paralelamente aos estudos,
continuava desenvolvendo as atividades na área protética.
Formou-se
em 1948 e, em seguida,
precisamente a 6 de janeiro de 1949, iniciou sua carreira
profissional em seu consultório, hoje prestigiosa Clínica
Odontológica, à Rua Batista de Carvalho nº 9-20, onde
tambpem exercem a profissão, seus filhos Otavio e Odete.
Sempre com os olhos voltados para tudo
quanto diz respeito à odontologia, contribuiu enormemente
pela instalação da Facuidade de Lins, onde veio a lecionar por
muitos anos.

Seu casamento deu-se em 1952 com Djanira
Oliveira Alvarenga,Orientadoria Educacional do antigo
Instituto de Educação "Ernesto Monte".
No decorrer de sua vida profissional foi
condecorado com alguns títulos, medalhas e diplomas, como:
Título "Profissional Emérito", outorgado pela Associação
Paulista de Cirurgiões Dentistas; Medalha comemorativa do
Centenário dos Cursos Odontológicos no Brasil, conferido
pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo;
Membro "Pierre Fauchrd Academy, e outros tantos,
conquistados ao longo de uma carreira brilhante sob todos os
aspectos.
Membro fundador do Lions Clube de BauruNorte, Dr. Odorante Tavano, graças à sua postura de homem
íntegro, conduta ilibada e afeito ao trabalho honrado e digno,
é merecedor da admiração e respeito desta Câmara Municipal
que resgata o seu passado outorgando-lhe o título de
'
"CIDADAO DO CENTENARIO"
de Bauru.
Parabéns a Vossa Senhoria e digníssima
esposa.

-
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Estes são os "Cidadãos do Centenário" de
Bauru, nomes respeitáveis, que orgulham a nossa
comunidade.

'

Passaremos à seguir, à saudação às ilustres
personalidades agraciadas com a Medalha do Mérito "Custos
Vigilat".

A Medalha do Mérito "Custos Vigilat", é
uma honraria conferida pela Câmara Municipal àquelas
pessoas que tenham realmente prestado relevantes serviços à
Bauru.
A Sra. Olga Bicudo Tognozzi, professora
aposentada, vem ocupando a presidência da APAE Sociedade de Pais e Amigos de Excepcionais de Bauru, desde
1984.
São anos e anos de dedicação, carinho e
trabalho dedicados a uma instituição que abriga centenas de
excepcionais que recebem toda a gama de assistência e é
diante desta perspectiva que a sua educação adquire uma real
e valiosa importância, possibilitando-lhes participar do
processo produtivo e adquirir o status de cidadãos úteis.
Para tal fim, torna-se necessário que os
excepcionais disponham de escolas adquadas, onde possam
desenvolver habilidades para o exercício de atividades
específicas, de acordo com o seu nível mental.
Acrescente-se, ainda,
que é nos
primeiros anos de vida que o tratamento específico ao
excepcional, com Q.I. abaixo da normalidade, surte maiores
resultados, deixando antever possibilidades concretas de uma
melhor recuperação fisico-mental.

Recuperar UIU deficiente é U111
investünento hU111ano e é isto a que se propõe a AP AE de
Bauru que tem na Sra. Olga Bicudo Tognozzi o seu porto
seguro, mercê de sua invulgar dedicação.
Além disto, a nossa homenageada
participa de outras instituições, dentre elas: Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Conselho MUI1icipal de Assistência Social; Delegada Estadual
da 7ª Região das AP AES e, membro da Loja Maçonica Mista
Igualdade Jaime Bichuski nº 7.
Como se vê, sua atuação na área scial é
intensa; sua dedicação a dignifica; seu carinho beira ao
carinho niatemal.
Sra. Olga Bicudo Tognozzi: E1n
reconhecimento ao seu trabalho prestado em nosso
Município, à cidade de Bauru, a Câmara Municipal lhe presta
esta homenagem, concedendo-lhe a "Medalha do Mérito
Custos Vigilat", honra.ria concedida aos bons, aos que
souberam ser grandes para tomarem esta cidade não apenas
1naior, mas sobretudo, mais próspera e mais hU111ana.
Parabéns.

Dando seqüência à esta solenidade, enfocaremos a
personalidade da Prof'. Celina Lourdes Alves Neves.

"Uma mulher simples existe que, pela imensidão do
seu amor, tem um pouco de Deus, e pela constância de sua
dedicação, tem muito de anjo" ...
Sei que existem mulheres maravilhosas em Bauru,
cada uma levando a sua cruz e disfarçando as lágrimas de
suas emoções. Mas a escolha da Prof'. Celina Lourdes Alves
Neves pela Câmara Municipal, para receber a medalha do
Mérito "Custos Vigilat", dignifica, antes de mais nada, a
mulher bauruense, aquela que dando vazão ao seu instinto de
servir, vem pautanto sua vida por realizações voltadas para a
cultura e o saber em nossa cidade.
Filha de Antonio Alves Filho e de Carminda
Ribeiro Alves, a nossa homenageada nasceu em Taquaritinga
neste Estado, num dia 06 de abril, passando a residir em
Bauru aos 14 anos de idade.

r

Contituiu família casando-se com Eurico Camargo
Neves, a qual se completou com o nascimento dos filhos
Paulo Roberto, Carlos Alberto e Celina Elizabeth, hoje que
exercem o 1nagistério, seguindo as pegadas da mãe.
Dando sequência à sua vocação de servir, Dna.
Celina flllldou a Escola Progresso em 1952 e alí implantou os
cursos de inglês, francês, esperanto, alemão, taquigrafia,
secretariado comercial bilingüe e secretariano normal.

Em 1956, fundou o grupo de Teatro Amador "Gil
Vicente" que funcionou até 1988, sendo que no momento
encontra-se inativo, por motivo de saúde da sua fundadora,
Dna. Celina.
Grande afeiçoada de teatro, em 1964 fundou a
Federação Bauruense de Teatro Amador, que dirigiu até
1976, e tendo passado para outras mãos que não souberam
conservar aquilo que lhe custava tantos sacrificios, a chamada
"Febata" foi desativada.
Participou de inúmeros Festivais de Teatro Amador
do Estado de São Paulo, recebendo diversas medalhas e
troféus por seus trabalhos.

,.

Inúmeros menores assistidos pelo CIPS de nossa
cidade, tiveram em Dna. Celina a mestra em datilografia,
possibilitando-lhes novos horizontes em seus aprendizados.
Dna. Celina mantém uma coluna no Jornal da
Cidade há muitos anos, e no seu "Bom Dia Bauru" enfoca os
mais diversos assuntos, discorrendo sempre com muita
propriedade.
Batalhou enormemente para a Fundação da
Academia Bauruense de Letras, fundada recentemente,

ocupando com invulgar capacidade o cargo de sua primeira
Presidente.
Esta Câmara direciona a concessão da Medalha do
Mérito "Custos Vigilat" àquelas pessoas de conduta ilibada,
estôfo moral acentuado e que sobretudo, tenham prestado
relevantes serviços à comunidade bauruense.
A Prof!. Celina Lourdes Alves Neves preenche
todos os requisitos exigidos e muito mais do que isto, é
merecedora da homenagem e do reconhecimento desta Casa
de Leis por que, à exemplo dos Vereadores, sempre
propugnou pelo engrandecimento de Bauru, tanto à nível
doméstico, como além :fronteiras municipais. Força de
vontade, determinação e constância são características que
exornam a sua personalidade.
Parabéns, Prof!. Celina Lourdes Alves Neves: A
Câmara Municipal de Bauru sente-se sumamente honrada ao
. conceder-lhe a Medalha do Mérito "Custos Vigilat".

Em prosseguimento, a nossa homenagem será
dirigida a um dedicado personagem da máquina
administrativa municipal que vem dedicando sua vida ao
progresso de Bauru.
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O Conselho de Honrárias e Mérito desta Casa
de Leis houve por bem conceder ao Sr. Adelrno Bertussi a
Medalha de Mérito "Custos Vigilat", funcionário municipal
oposentado, que pelas suas qualidades morais e profissionais
foi recontratado pela Secretaria Municipal de Planejamento,
para desenvolver projetos do sistema viário municipal,
assunto no qual ele é grande especialista.
Coluna basilar na sustentação da máquina
burocrática, Adelino Bertussi foi também responsável pelos
projetos da avenida nações Unidas (trecho entre a Rodoviária
e a via Bauru-Marília), da Avenida Nações Unidas Norte, da
Avenida do Oeste, do Viaduto Bela Vista / Falcão, do
Viaduto Vila Quaggio / Av. Rodrigues Alves, da Av. da Água
Comprida, da Av. Getúlio Vargas e da Av. Comendador José
da Silva Martha.
Se bem que, corno funcionário municipal nem
sempre seja remunerado à altura das necessidades da vida
moderna, persiste no seu cargo, na confortadora recompensa
moral de que contribuí decisivamente para o desenvolvimento
da máquina administrativa e para a grandeza e progresso da
cidade.
Sr. Adelmo Bertussi: O que desponta em sua
personalidade é a sua honesta simplicidade, de caráter, de

•

humildade e sobretudo da capacidade de fazer amigos. Estes

contam-se às centenas.
A municipalidade muito lhe deve, daí porque
esta Câmara, pelo seu Conselho de Honrarias e Mérito lhe

concede, com muita satisfação, por que é um ato de plena
justiça, a Medalha de Mérito "Custos Vigilat".

,..
(Estes discursos foram elaborados por Nelly Nassif, Assistente
Parlamentar da Câmara Municipal de Bauru).

Títulos e medalhas entregues em Sessão Solene de 12/12/1996

EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PRESIDENTE
DA
CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU
EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
EXCELENTÍSSIMAS AUTORIDADES
SENHORAS E SENHORES:

,...
SENHORES HOMENAGEADOS,
DO LICEU NOROESTE

REPRESENTANTES

O Liceu Noroeste foi fundado em 1935 pelo
professor bauruense, ex-Vereador e ex-Vice-Prefeito
Municipal de Bauru, Prof. José Ranieri, que adaptou um
prédio residencial para fins educacionais, principalmente com
o objetivo e preparar alunos para concursos de admissão aos
cursos médios e ministrar ensino primário.
Em 1938 a área construída foi ampliada e
implantado o ensino secundário na instituição, sendo
instalado o curso ginasial, e em 1943, o curso técnico de
contador.
Dez anos após, os prédios antigos foram
demolidos dando lugar a um edifício de três pavimentos, com
quinze salas de aulas, onde se instalou a Escola Normal Livre
"Professor José Ranieri".
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São os homenageados de hoje, seus
representantes, sócios diretores da instituição escolar que
nunca parou de crescer, sucessores do pioneiro, continuadores
da modernização e ampliação do Liceu Noroeste, a escola
privada mais antiga de Bauru em funcionamento, com
inúmeros cursos profissionalizantes, responsáveis pela
farmação de bauruenses que habilmente são qualificados para
o mercado de trabalho, já que, para o lado em que nos
voltarmos, o que se nos depara é a necessidade de homens
educados e preparados para as funções que lhes estão
reservadas, e que serão tanto melhor desempenhadas ,quanto
maior for o grau de conhecimentos especializados que
possuam.

,...

Em 1968, a razão social do Liceu Noroeste foi
transformada, passando a denominar-se Liceu Noroeste
Sociedade Civil de Educação, sendo sócios diretores, José
Augusto Vieira Ranieri, Servio Tulio Vieira Ranieri e Maria
Lucía Ranieri Previdello.
Com a transformação do ensino colegial no
Estado de São Paulo, o estabelecimento passou a ministrar o
curso colegial com área de Ciências Físicas e Biológicas,
vinculado ao Sistema Estadual de Ensino.
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Daí para a frente outros cursos vieram, tais
como: Curso Técnico de Administração, Curso Técnico
Industrial de Eletrônica, habilitações profissionais de II Grau
de Técnico em Publicidade e Técnico cm Telecomunicações,
em
Laboratórios
Médicos,
denominação
Técnico
posteriormente alterada para Técnico cm Patologia Clínica e
Cursos Supletivos de 1° e 2º graus.
Dotada de equipamentos e material de
laboratório para os cursos técnicos, os alunos auferem
conhecimentos tão profundos que dali saem aptos para
exercerem a profissão com sabedora e alta capacidade.
Em 1980, a escola voltou a adotar a
denominação de Liceu Noroeste, mas os sócios permaneceram
os mesmos.

í
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Eis aí, em rápidas pinceladas, algumas das
atividades escolares do Liceu Noroeste, escola genuinamente
bauruense, aliás, a mais antiga da cidade, ligada por isto
mesmo, por fortes laços à história da Bauru centenária.
Deslindar traços biográficos dessas três
figuras exponenciais do ensino em Bauru - José Augusto
Vieira Ranieri, Servio Tulio Vieira Ranieri e Maria Lucia
Ranieri Previdello -, é tarefa dificil, porque atrás de suas
personalidades escondem-se pessoas que tem se dedicado a
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grandes empreitadas, embora suas modéstia procure escondelas.
Cabe-nos hoje, espancar essa humildade e
trazer à tona, em sumaríssimo perfil, alguns traços de suas
vidas, para que os Anais desta Câmara conservem estes
momentos na memória deste Legislativo que, desde 1.896
escreve a história da Bauru hoje centenária.
Os três professores descendem do casal José
Ranieri e Alice Vieira Ranieri, ambos professores, fundadores
do Liceu Noroeste.
O Prof. José Augusto Vieira Ranieri, Diretor
do Liceu Noroeste, portador de inún1eros títulos e diplomas
na área da Educação, Bacharel em Direito, é figura
largamente relacionada em Bauru em virtude de sua
participação ativa na política local, tendo inclusive disputado
várias eleições.
Integrando as administrações municipais, de
1977 a 1980 foi Secretário da Educação do Município,
período em que planejou e reestruturou administrativamente
o ensino municipal, apontando como meta prioritária a
Educação Infantil, sem contudo, descuidar-se do ensino de 1°
grau.

Educação

Duplicou a rede fisica dos Centros de
e Recreação Infantil em número de
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estabelecimentos e de vagas, promoveu diversos cursos de
reciclagem, instalou bibliotecas distritais e foi ainda, em sua
gestão que o Estatuto do Magistério Municipal foi elaborado
e transformado em lei.
De março de 1993 a março de 1996, foi
Secretário de Esportes e Lazer do Município de Bauru, cargo
que exerceu com a maior competência e dignidade. Incentivou
o esporte comunitário e dentre outras modalidades, instituiu a
Supercopa de Futebol Infanto Juvenil, tendo mobilizado
aproximadamente quatro mil crianças e jovens, neste ano de
1996, em mais de 120 equipes.
Educador emérito, incentivador do esporte
amador e sempre voltado para as boas causas, ao instituir essa
Supercopa, a finalidade de José Augusto Vieira Ranieri, além
de revelar craques, era afastar os jovens, através da prática do
esporte, da ociosidade e das drogas, gesto louvável sob todas
as óticas.
Como político, em 1989 desligou-se do P.T.B.
por discordar de diretrizes traçadas pelo diretório regional, e
em 1990, em companhia de quatro vereadores, organizou o
Partido Liberal de Bauru. Hoje encontra-se vinculado ao
P.S.C. - Partido Social Cristão.
Prof José Augusto Vieira Ranieri, Diretor do
Liceu Noroeste, carinhosamente chamado Dudu: A história
de uma cidade não pode ser entendida apenas à luz dos

edifícios e das avenidas; ela precisa e deve ser entendida,
também, à luz dos homens que a compõem, que a formam,
aqueles que se unem em torno de um ideal de bem servir à sua
cidade. Por isto, entendemos que pelas suas realizações no
setor educacional e político, seu nome está inserido na história
da Bauru do centenário.
,..

Casado com a Profi Marli Pertinhes Ranieri, o
casal possui quatro filhos: José Ranieri Neto, Chiara Ranieri,
Giovana Ranieri e Bruna Ranieri, que naturalmente
continuarão a obra iniciada por José Ranieri nos idos de 1935.
Parabéns, prezado Dudu, pela homenagem
que lhe é direcionada.
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Prosseguindo, enfocaremos agora o perfil do
Sr. Servio Tulio Vieira Ranieri, Diretor Administrativo do
Liceu Noroeste, portador do diploma de Professor e
licenciado em Educação Física pela Escola de Educação
Física de Bauru.

,..

Servio Tulio participa ativamente da vida do
Liceu Noroeste. Com pulso firme e destemor, sempre foi um
instrumento vigoroso de participação nas decisões mais
importantes, tendo sempre em mente, o engrandecimento, a
prosperidade e o renome desse estabelecimento de ensino.
Numa família, entre os irmãos, o irmão do meio é
quase sempre aquele que fica em segundo plano, porque as
atenções são para o irmão mais velho e o irmão mais novo.
No caso presente, porém, a mesma responsabilidade que pesa
sobre aqueles, recai, também, sobre este, investido que está de
cargo ao qual compete o bom andamento do colégio.

1
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Seria quase desnecessário lembrar aqui que
Servio Tulio Vieira Ranieri está de tal forma integrado ao
Liceu Noroeste pelo espírito, pelo trabalho, pelas
peculiaridades de sua personalidade modesta, que tem
buscado responder às suas necessidades, não por meio de
alguma publicidade dirigida, mas por atos inequívocos e
capazes de oferecerem uma nítida imagem daquela casa de
.
ensino.
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Presidente do Grêmio Recreativo do Liceu no
bienio 1988/1989, propugnou por realizações e eventos que
marcaram época. Ligado ao esporte amador de nossa cidade,
incentivou a sua prática e como Vice-Presidente da Liga
Bauruense de Futebol Amador. gravou seu nome naquele
órgão ao qual se dedicou com invulgar capacidade.
Esta Câmara sente-se jubilosa ao retribuir, com o título
de Cidadão do Centenário, a organização que representa, da
qual é um das molas propulsoras.
Parabéns.

.

,_

Passaremos à seguir à saudação à ilustre
senhora Maria Lucia Ranieri Previdello, professora com larga
especialização na área do magistério, além de Pedagoga,
Administradora Escolar, Orientadora Educacional e
Especialista em Educação, é Diretora Financeira do Liceu
Noroeste.
Sua atividade dentro daquele estabelecimento,
não se resume, porém, apenas a esse setor. É também,
diretora da Banda Marcial, sua menina dos olhos, que tantas
glórias tem trazido para o colégio e tanto tem enaltecido e
honrado o nome da nossa querida Bauru, em todas as
localidades onde se apresenta, no Brasil ou no exterior. E'
Bauru que estende sua sombra de notoriedade. É o interior do
nosso Estado, na pujança dos seus mais expressivos
empreendedores. Certamente, o êxito do seu trabalho é
extraordinariamente agigantado, porque a sua perseverança
alia-se ao denodo e à força de vontade que sempre nortearam
os seus propósitos. A sua palavra de animo e de
encorajamento é também um traço característico da sua
personalidade. O seu otimismo nos momentos mais dificeis, é
irradiante, o seu pulso firme contorna todos os obstáculos e o
seu imenso desejo de vencer, contagia a todos que tem a
oportunidade da sua convivência. Por isto que é uma
vencedora.
Preocupada com a sua atualização, a Prof.
Maria Lucia Ranieri Previdello participa com freqüência de
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Encontros e Congressos de Educação no Brasil e no exterior,
enriquecendo o seu cabedal de conhecimentos.
Em 1968, casou-se com o Sr. João Carlos
Previdello, completando-se a família com o nascimento das
filhas Alessandra e Patrícia.
Prof1 Maria Lucia Ranieri Previdello: Pela sua
imensa contribuição para o renome de Bauru, receba a nossa
mais calorosa homenagem, quando a cidade comemora o seu
Centenário, porque o Liceu Noroeste, da qual a ilustre
professora é parte integrante, está inserido nas festividades
do Centenário.
Historicamente, todos sabemos que o Liceu
Noroeste nasceu do esforço, do idealismo e do arrojo de José
Ranieri e de sua esposa Alice Vieira Ranieri.
Outra grande expressão, porém, da
constituição dessa escola de tantas glórias, foi a Prof1 Rosa
Ranieri que dedicou a ela uma parte de sua existência,
responsável também, pela formação de gerações e gerações
de alunos que hoje exercem a cidadania com dignidade e em
toda a sua plenitude.
Faltaríamos aqui, a um dever de consciência se
omitíssemos o nome dessa querida mestra, uma das pilastras
que sustentou o Liceu Noroeste em sua caminhada para o
progresso.
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Receba, Prof8 Rosa Ranieri, o preito das
nossas homenagens e da nossa gratidão, pela sua contribuição
ao ensino e ao progresso de Bauru.
Parabéns!

(Este discurso foi elaborado por Nelly Nassif, Assistente
Parlamentar da Câmara Municipal de Bauru).

Títulos entregues em Sessão Solene realizada dia 13/12/1996

D1PLO J'J\J.\
"- Qlamuru 4ffi{unictpltl õc tfiluuru,
Ifistuõo hc ~ão '.Jaulo, conccõc o
õiplomu referente it 4ffi{cõull1a õo 4ffi{érito
"@ustos ~igilut" ao ~r. Ifing. "-ntonio
W:iõci oc Ifiima, '.Jrcfcito 4ffi{unicipal oc
tfilauru cm rcconqc.cim.ento aos rclc&antcs
scr&iços prcstuõos un 4ffi{unicipio . .
tfilauru, 22 oc sctcnthro o.e 1995

Qilauoio Jctroni
Jrcsiocntc
Jrnjetu b.e inidntiftn bo ~er. Wosé ~nltcr 1Ueln ~obrigues

CülVIEl\iIORAÇÕES DO CENTENARIO

•

Convite

"Sessão Solene da Instalação da
Câtuara Municipal"

•

Cláudio Pctroni
Pn:si<kntc da Câmara Municipal <k Bauru

Tidci de Lima
P rdcito de Bauru

Dr.111adcu Toledo Soares
D iretor do Fômm/ ~Juiz da Segunda Va ra C ín:l

•
A CÂMARA. MUNICIPAL DE BAURU te111
a honra <lc cmwiclar Yossa Senhoria, 1; ra a
sessão solene alusiyn ú con11?morac;ãn do
ccntcnúrio de Banrn.

Sessão sokne no d ia 08 de J anciro <lc 1996,
data cm que ocorreu a iustalac;úo da Câmara
l\lunicipal cm Bauru, transferida no dia m1terior do ~Innicípio elo Espírito Santo da
Fmiakza.

•

1. l\Iostra no saguüo de entrada da Câmara e
adjacências, dos trabalhos dos alunos de
todas as escolas, que participaram da
primeira fo.se do projeto "Pequeno C"idadüo".
2. Corte da fita simbólica, <kelnrando-se
ina ugnnu 1os:

a) G·alcria dos ex-prcside11tcs da Cümara
;\Iunicipal de Bauru, desde s ua instalac;ào
cxpcmdo-se ns seguintes fotograflas:
,Joaquim C hrispim Akcs Fcncirn, Ismnc 1
~Iari11ho Falcüo, Francisco ele Souza 3ai
A:
Azarins Ferreira Leite, ,João
~> .
( ;onçalYes, Francisco Gomes dos Santos,
<Joilo Augusto Pereira da Sika, ~Ianocl llento
da Crnz, Gnsüwo l\Iacicl, Luiz Vicente
Figueira de ~kllo, Virgílio de Toledo 1\falta,
Eduardo Vergnciro de Lorena e l\Im10cl de
Camargo.
h) Galeria dos "Vereadores do Centenário";

d

Exposição dos trabalhos dos 1rês
vl'nccdorcs do pn~jcto "Pequeno Cidadão";

Exposição-histórica, com o apoio do
Núcleo de Documentaçüo e Pesquisa
Histórica de Banrn e Reaião "Gabriel Ruiz
Pckgrina", da UniYers~ladc do Sagrad(;
Coração, com documentos e fotos
relacionados a o Poder Lcgislati\'o l\lunicipal.
d)

.

Sala dos Vereadores "Engenheiro ,José
Queda".

e)

• O Sala ".\kxmulrc de Campos Poncc"
2tJ::JtJ l10,.11s:

8 .. \hertura da sessào solene comcmorati\'a da
instalação da Câmara no ~Iunicípío de llmu-u,
onde também ocorrerá a entrega dos 1 í1 ulos
h011orífieos de Pequeno Cidadào Bnurncnsc
aos alunos que fizeram os três trabalhos
Ye11cedorcs ela primeira fase do projeto
citado.
4. Após o encerramento ela scssüo suknc,
larn.;amcnto do "l\Icmorial dos Cem Anos da
Câmara l\Iuuicipal", lhTo de Gabriel Ruiz
Pckgriua, que docnmcutou toda a hbtúria
do nosso Poder Lcgislati,To ~Iunicipal, desde
• 18S9. qrnuHlo se instalou cm For1alcza do
Espírito Sru1to e depois foi trnnskriclo para
Bauru, por a<;ão ela 111aioria dos seis
Ycrcaclores e leitos, 110 dia 07 ele jm1ciro de
1896, sendo <1ue no d ia sc:gn inte foí realizada
a sua primeira sessão no nosso Município.
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

4: BATALHÃO POLICIAL DO INTERIOR

VII DIVISÃO REGIONAL . DE EDUCAÇÃO
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O Ten. Cel. PM Comandante do 4.º Batalhão Policial Militar, e o Diretor da VII Divisão Regional de Educação outorgam
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JOÃO BAPTISTA
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Diretorta VII Divisão Regional de E
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DrQ LITERCILIO BONIFACIO E SILVA e familia
R. Travessa Terra Branca, 1-48
BaurL1-SP
ALDO VALENTIM e familia
R. ProfQ Gerson Rodri9L1es~ 6-22
Bauru - SP
WALTER MINICUCCI e familia
R . Olimpio de Macedo, 5-77
Bélll ru - SP
DrQ CL~BER PICIRILLI
e familia
Alberto Brand~o de Resende~ 5-45 J. América
Bauru - SP
DEOLINDO BICUDO e familia
R. Dos Ingazeiros
nQ 2-33 Gaisel
BaLiru - SP
DrQ JO~O BATISTA GORLA
R. Anvar Dabus~ 9 - 94
BaLlrll

-

e familia

SP

DARCY RODRIGUES e familia
R. Araójo Leite, 16-10 1 7015-341
Bauru - SP
ANTONIO LIPPI e familia
R. Gustavo Maciel, 22-26
BaLlrLI SP

DrQ MICHEL MIGUEL e familia
R. Virgilio Malta,
16- 56
Bauru -· SP
FRANCISCO EVANGELISTA DE ARAOJO e familia
R. Tereza Verza Madi, nQ 1-63
Bauru - SP

DrQ LUIZ AUGUSTO CARDIA
R. 7 de Setembro, b-66
BaL1ru - SP

e familia

ANTONIO GERSON DE ARAl'.JJO e familia
R. Renato Tambara, 1-30
BaurLI - SP
DrQ OZIRES BATISTA DE SOUZA
R. Miguel Buzzu, 3-39
BaurLI

e familia

JOS* HUMBER·ro SAN"íANA E
R. José de Alencar~ 2 - 59
Bauru - SP
JOS ~

familia

CARLOS AUGUSTO FERNANDES e familia

R. Tupiniquins, nQ 1-85
Bauru - SP
ALICIO FERNANDES NAVARRO MORENO e familia
R. Célio Daibém, nQ 3-7
Bauru - SP
ISMAEL LIBANO CABESTR~ e familia
R. Antonio Garcia, nQ 9-42
Bauru - SP

DrQ FABIO JOS~ DE SOUZA e familia
R. Rio Branco~ 7-19 sala 403 4Q andar
Bauru - SP
WALTER CORDEIRO RODRIGUES 10- 18 e familia
R. Manoel Pereira Rola, 10-18
Bauru - SP
DrQ GERVASIO A. DOMINGUES F IGUEIREDO
R. Joào Poletti~ 3 -67
Bauru - SP
EMANOEL BUENO
R. Almerindo Cardelli, 2-72
Bauru - SP

VANIA M. B. GRASSI
R . José Cardoso Junior, 2 - 2 7 J . Samambai a
Bauru SP
ANA CRISTINA A. M. SERAFIM
R. Raposo Ta v a r es, 6-16 ApartQ 1-11
ANA CLAUDIA CASARIM
Av . Comen d a dor J o sé d a Sil va Martha
Bauru

TERE ZINHA APADª POMPONI
Av . Amapá, nQ 7-30
Bauru - SP
NEIDE TRASSI PEREIRA
Afonso Pena, 6-5
Bauru - SP
ROBERVAL CERVANTES DORO
R. J o sé Bo n i fác io , 1 5 - 7 2
Bauru - S P

Ed . S~ o

Jorge

2-60 ApartQ 202

ELOIZA QUATRINA
R. Fausto Tibiriça do Amaral,
Bauru - SP

1-35

ELIZETE APDª DO NASCIMENíO
R. Araújo Leite, 16-10 17015-341
Bauru - SP
DORIVAL VIEIRA
Av. Joaquim da Silva Martha, 14-65 ApartQ 32
Bauru - SP
HELGA EMMA AMBALD KIZYS
R. Padre Anchieta, 5-41
Bauru - Sp

MARIA IZILDA BICUDO
R. Pedro Bertoline, 3-17
Bauru - SP

17030-660

ALCIDES ROSSI
R. Marques de Pinedo, 1-37
Bauru - SP
SOELLY BICUDO NUNES PINTO
Av. Tiradentes, 183
Cafelândia - 16500-000
AD~LIA

PRADO LIBEL

R. Rodrigo Romeiro, 380
Bauru - SP

ABIBIA A. MONTEIRO
R. Monoel Pereira Rola, 3-49
Bauru - SP

ANUNCIATA DOS SANTOS CREPALDI
R. Ibrahin Nobre, 8-70
Bauru - SP
MARTHA C. KUMINI
R. 13 de Maio, 20-40
Bauru - SP

NAIR S. RODRIGUES
R. Gustavo Maciel, 4-45
Bauru - SP
OLENCA MONTEIRO
R. Virgilio Malta , 10-43
Bauru - SP
VITORIA TRABULSI
Praça Rui Barbosa,
Bauru -SP

IRIS T. BAPTISTA SILVA
R. Julio Maringoni, 9-59
Bauru - Sp
MARIA APARECIDA IBANHEZ
R. Alfredo Ruiz, 13- 49
Bauru -- SP
MARINA TOLEDO
R. Saint. Martin, 22-79
Bauru - SP

DINAH GUIRARDELLO
Av. Getulio Vargas, 6-60
Bauru - SP
MARIA HELENA PIMENTEL MARTHA
Praça Rodrigues de Abreu - Edifício Tókio
Bauru - SP
CARMEM DE LOURDES LOPES LEANDRO
R. Araújo Leite, 16-10 17015-341
Bauru ·- SP
CINTIA APDQ SILVA SPIM
R. Araújo Leite, 16-10
BaL1r-u - SP

17015-3 41

GISELE APDª DE CAMARGO TAVARES
R. Ar-aujo Leite, 16-10
17015-341
Bauru - SP
VIVIANE DOS SANTOS UBEDA
R. Araújo Leite, 16-10 1 7 015-3 41
Bauru - SP

ELIANA ANTONIA LOPES
R. Araújo Leite, 16-10
Bauru - SP

17015- 341

DAL.VA PANICE
R. Espir-ito Santo, 1-52
Bauru - SP

V. Souto

TUGA ANGERAMI
R. Joaquim Silva Martha, 2 7-40
Bauru - SP
ALBERTO SOUZA FREITAS
R. Julie de Mesquita Filho, 1-16
Baur-u - SP
JOS~

Eng9 ANíONIO TIDEI DE LIMA
Pr-aça das Cerejeiras, s/n .
flaurLI /SP

1 7 043 - 4 3 0

,(.

~:

Em 20 de agosto de 1955 foi-me conferido pela Sra.
Carolina Ribeiro DD. Secretária de Estado dos Negócios de Educaçao um
Diploma de Honra por haver alfabetizado mais de 90% dos alunos da
e•cola rural Macaubas / Bauru , no ano do 4Q centenário da cidade de S~o
Paulo~ juntamente com uma medalha •
Em 08 de março de 1955 homen~geada fui pelo Rotar y
Internacional da Mulher, pela dedicaç~o total
Parque das Naçbes no dia
a frente da APAE/Bauru.
Em maio de 1988 homenagem
Policia Militar Feminina de Bauru.
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A FAMÍll.IA

Esposa:

DARCI FIGUEIRA LIMA MORTARI

Filhos:

Walter Jose• Mortari, casado com Eliane Campanelli Mortar1
*3 filhos: Patricia, Eduardo e Rafael
Milena Maria ~ortar1 Pereira, casada com Almir Pereira
*2 filhos: Fabricio e Vinicius
Cristiane Lima Mortari Sevilhano, casada com Carlos Sevilhano
*2 filhos: Tatiana e Carlos Eduardo
Adriane L1ma Mortari Moret, casila com
•
*l f:l.lha: V:!.toria

Julio Moret
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WAL1'HER MOR1'ARI
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••• e• bauruense, nascido em 22 de setembro de 1923. Casado com
Darci Fi!'ueira Lima Mortar:!., tem quatro filhos e, oito netos.
Em 1933 recebeu o diploma do curso primario completado no Prime1
,
ro Grupo Escolar de Bauru. O curso secundarJo, "ginas:!o", foi cumprido
no antieo Colé<-io nuedes de Azevedo e, em sei>:u:!da, do Instituto Técnico
Guedes de Azevedo, recebeu o diploma de Contador, no ano de 19'-'·
As recordaçoes de sua infancia sao as ruas areentas de Bauru, o
,..
..
....
passeio ate ao Horto Florestal;. as brincadeiras as marsens do Ribeirao
das Flores, hoje Avenida Nações Unidas ou a partida de "salva" tendo como
local de escondirijo a Praça Rui Barbosa. Um pouco mais alem a natação
na Piscina Recreio da família Arenas ou a piscina da ch~cara Tirintan,
Em 1934 ou 1935 começou a frequentar a piscina do Bauru Tenis
Clube, tendo-se destacado como um dos melhores competidores enfrentando
equipes de outras cidades e competindo inúmeras vezes nessa modalidade.
Tambem fez incursão ao àola ao cesto no antiPo clube Lusitana (hoje
Bauru Atfetico Clube) e se tornou ainda campeão de futebol banc~rio p~
•
lo Satelite.
Como em sua arte, sua vida esportiva foj diversificada
e,
,
embora não tenha sido estrela de primeira ~randeza, foi atreves desssas
atividades que completou sua cultura e, ~raças ao ensinamentos recebi•
dos passou em concurso para funcionar:!o
do Banco do Brasil onde trabalhou durante 32 anos. Oraças a esse amparo que o Banco lhe fornecia
pode, paralelamente desenvolver sua segunda atividade, a da pintura.
A
Sua tendoncia para as artes foi despertada ja qu~ndo cursava o
•
•
Gina81o,
por intermedio
do Professor Elias D'Anzunciata que, paralelamente ao currículo normal de Desenho, ensinava tambem elementos de piD
tura artística, que os alunos executavam com "crayon", aquarela ou lapis
de cor.
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Sempre buscando dar vazão •aquela vontade de conse6uir interpretar
uma paisagem, uma tela de.natureza morta ou cenas cotidianas,
,
encontrou certa dificuldade por que a epoca eram raros os artistas
pintores em Bauru e não havia mercado de material pr&prjo à confecção
de pinturas.
Bssa solução foi encontrada quando iniciou amizade
com os IrmãaiPonce em atividade nesta Bauru e com os quais trabalhou
junto por muitos anos.
Deve seu aprimoramento t~cnico ~ emérita pintora Dá An,,elina
Waldemarin ~es·senberll' que, inclusive lhe enc8minhou para os mercados
de arte alem das fronteiras bauruenees.
Sempre com o pensi:imento voltado para as co1.ses de Bauru, tanto
na fase de estudo, como ja• na fase plena, o seu trabalho foi todo
voltado para a visão da cidade, pois, constantemente empunha•a as
telas, o cavalete e as tintas e se postava em um recanto qualquer
a fim de interpretar a "paisa,,em bauruense".
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Aqpra já possuidor da técnica m:Í.nima necessária, fazia-se aco111- -2panhar de vários artistas de Bauru,tais como os saudosos Irmãos João
e s~1vador Pence, José nomes Fernandes, ~arino Mastrangell1 e Perez
Filho inclusive o nosso José Baccan• para uma sessão de pintura ao
ar livre.
Quando consjderou que j~ pedi.a dominar a paisa!"em, Mortari iniciou
,
,
um periodo de estudo sobre a historia de Bauru, pesquisando e fazendo
esboços de cenas apenas narradas em livros ou publicações de jornais.
Assim, nasceram as telas que hoje se Encontram na Universidade do Saprado
,
Coraçao~ tral:alhos esses a que o artista intitulou "Historia
de Bauru".
A par com essa atividade, executa Via Sacra para a Matriz da Aparecida
de maneira livre, onde coloca a fi!"ura de Cristo sempre ante uma !"'reja
de Bauru. Realiza trabalhos sobre o batismo para a Matriz de São Sebastião e para a Matriz Mãe do Redentor.

-

Essas pinturas despertaram o interesse tanto de alunos de Faculdades, como de escritores, como de publica~Ões e, assim eles são
divul~ados em ilustrações de livros, revistas e trabalhos escolares.
Um verdadeiro, di~amos assim, "Olpe de sorte aconteceu para
'
mudar a vida artistice
de Mortari e que foi a visita que fez ao
Centrinho em ma:l.o de 1988 o casal Arthur Paul Strelick e Adheleid
,
Strelick, a epoca ele era o Consul Norte Americano em São Paulo.
Ao receber das mãcg de nosso Prefeito ru .. a An.,.erami uma tela com paiSa!"em de Bauru, os homena"'eados ficaram impressionados e cativos
pela interpretação utilizada e decla.raram que voltariam a Bauru para
travar melhor conhecimento da obra de Mortari. Foi o que fizeram
e assim iniciou-se uma "rende amiz~de com esse casal que patrocinou
exposições do artista em São Paulo e no Suriname e Jl(.a Ouiana Francesa.
•
Como !ilto funcionario
da Bmbaixada Americana, Strelick
1'oi para Bonn e Frankfurt, na Alemanha, onde continou a colocar os
trabalhos de Mortari, tendo vendido nessas cidades nada menos que
cinquenta telas. Outr<E tantos foram colocadas no Sur1 name, onde na
Ministério da Gultura figura uma paisa!"em bauruense de re.,.ular tamanho.
,
Dai para Atenas, na Crecia, o casal continou se corresoondendo
e anunciou a venda de diversas telas. Eles agora estão em Pittsbur"h
nos Estados Unidos e continuam promovendo este bauruense-. eis que
em discurso de apresentação do artista em exposições o diplomata
diz que Bauru sendo conhecido pelo seu célebre sanduiche, a&ora passa
a ser conhecido tambem pelas pinturas de Mortari.
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Walther Yortar1 responde:
1) - ~ ~ rte e ~teve 11~~ d P r to rles Fl S m n n1fe ~ t~ções politic n ~, soc1a1s e
rel1rr1os· s.
O seu tr:::ibalho tem essas mr:in 1 fe~t nçÕes?
- Creio i.tue o rreu tra bt'l lho or1nc1onl, voltAdo ·1."'I'A l'l S co ~ s ~ s de BaJJ.
ru, t enh~ mu' to 8 ver corr n temati c n soei al, oorem, sem a preocu~ac;fio de co.nce1 tu ar ou form nl i ZAr denÚnc1 ~ s e, bem A ~s~ rr , 1rrande
p arte el e lT' ~ nhn ob1·a e~te circunscrita e'T' terr. Rs dFl v1d :'l cotidhina
normal ou cen~ s de oes~o ~ s em nt1v1 ~~ des d1v9rs Ps. Mo Rmb1to rel1P'1oso tento ~e senvolYer meu trflb:·lho em consonânci a co!T' o 1·e~neito
4ue o !) ssunto requer. . iP.o tenho 1ns ni rAçêo ri.r rA reAl 1 Zfl r obrr-i s de
conotaçÃo pol{ticA.
?) - Onde vocP. encon ~ rA 1nsoir~c;Ão onra a real ização de su ~ s obras?
- A ins o 1roç ~o unra encetar qualquer tr~bAlho ~ 1ntrfnsecR AO
meu
temperamento e el ~ nflora A O vislumbra r qualquer motivo, nesde dll
simples r amo de flores, de pes ~o r r s em ::i tivi dflde, de cem: sdde trabnlhRdores ~as ruas, nns cer ~m1c R s, nns fundiçoos, n ~ roçA,
nte
... motiv ~ d n pelo l'3i tur r:i de p::i s!-':ri e?ens hi stor.!
um por de ~ol ou entao
,..
C R S ou cron 1 c~s que s ~ ra o 1ntern retAd ~ s o1ctor1camente.
3) - Toe~ r:i ce~ t r-i r i A um F-1 encomenda, nor exemolo, de Rltl'uem •lUe qn1 c;es ~e
ser retr ~ t n do ou sol 1c1tFlS"" e A re :1 roduç3o de um " 1mR~em 4uPl4uer?
- IneY.1 ~ tem razões que 1moeç Rm o art1 stFi de rr cei t P. l' um ~ encorr.endA,de~
~
de 4ue el ~ nRo. venh~ ~ ferir a et1c
~ prof1ss1onRl e n~o sej ~
uma
"folsif1cAção"; e, do mesmo modo, tor.o :- rt1st n cr1 nt1vo ev~t ~ o tr~
,
...
bnlho de efetuAr umf'I reproduç Ro ou copi Rt ~ orque 1~ s o nRo l he traz
1
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~ uRl ~ uer 9 ro«Pres ~ o.

soc1edAde bauruense n r9~ t1~1a a SU A obr A do ~ onto de vi s t~
comerei al "i
- Veu tr P. b~ lho tem sido mu1to bem Ace1to pela socied nàe b ~uruense, o
que tem me 1ncent1vRdo A oroduz1r, ~ nesqu1s nr e a cont1nUAI' co!TI Ar
àor nest ~ a ttv1dRde.
5 ) - ~ Al A sua posturn em relaçRo F1 ooeçao de obra s de f1 rte'I
- Tent nre1 eYn11car lev~ndo-se em cont ~ as se~u1ntes colocRçÕess
a - ~m se trntando de~tfl minha c1 d ~ de, onde l"'eu s FTvos, meus p ~ is
e os r101'l'fl 1 ~ membros d r- fAmÍ11 a vivermn e v1vem, como eu 8«Porn ,
considerando ~ue el P nos nroporcionou condiç~o f Pvoravel
de
pro-resso e· tendo em vista l jUe est~ sur(pindo ( a meu entr-mder)
um n conscient1zaçÕo pare se firmnr umn trRdiçÃo bauruense,por
1ntennen1o do trR hRlho de d~versos or~ãos de noss ns ryniversidA
des e de outr~~ ~ntidades socia1s, Justifico ~ do Rção de obras
de cunho estri t Am"ntt:> bRuruense parf'I oreÃos ou museu s ofi cifl is
e que tenham condições de preservti r esse F.l cervo, desde
GUe
resultem infrutíferos os meio s de s e conse~uir um pa trocina-dor que recompense o trfl brilho do rJ rtista. s ~more que ooss1vel, t al med1d n deve ser ofi c ia l izada nor contrato de comoda,.
to ou convenio,
decl a r ando ~ obra 'a d j spos1ç fl o do RrtistA
av1ndo-se que se o depos i t~r1o nAo ma1s se inter~ ~ r nor ele
,
"
:'l OderFl devolve-l a ::i o ~n tor ou seu s herdeiros.
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b - Tfao e, Aconselhnvel A pret1cR de door ourn P ~1mplesmente
trJ!
balho de VAlor art f st1 co. fi. rneu entend r? r , n ~nt1dade deve ester prepArarlA o ~ ra anR11sAr a obr~ e def1n1r se deve ou
nao
,
aceitar A ofertA. Ser:f a ot1mo ou o mais justo, s~ a &nt1dade
se 1nteres~as s e pelo objAto e efetuasse res!.Prc1mento a que o
autor faz nor merecer~
e - E~~ "' prrit1ca resulte '9rr.t1r1~!:!nte oArFt o doP.dor e oarA o depo,
.
s:f ta rio, por1 sso, fJcred1 to neo ~ h_àver sent:frr.ento de 1nq,,1 Gtaç ~o
em se re!rn'31 tAr r-i nt1•tnde qu~ .i:!S · parte,s se d1 soonhnm a tom~r.,
com vistas a o res e :cv~çao r~e nosso oatr1mon1o h1stor1 co, 1 sto
·•.
!J01'que "Ars
Lo.n~ à'·, !1 ta 1'rev1s".
.
... ...
!) - Que tioo de contr1bu1çlQ•.. ·v o Art1st~,
AtrRv~s-de SUA obrR tr~ z pAre ~ ~
•
soc1ed r:ide?
,
,
- Entre ::is 1numeros contr1bu1çoes que o art1st ~1 atrRves de sua obra
"
• -· I
.
!')Ode ·. proo:fcfar F) !'"OC1etiade, 00~81'!'lOS ~ft r-1 .i:' ::i,,, dê_ efe~to decor~t:fvo:
..
..
"t,
- que P.l'redn' " vi ~.t3 do ' ex::lec t ~dort ~ ~q ~J)t1 _to emoc:f o.n Rl: que
u
,
'
comove o seu_ :".lroDt'f."ltar1o e o de1~: A . ..f!flV :?"i qÔc1do.
todn a vez que ri
..
ob~erv::q_, n... ~voc à t~va: - 4ue ~el!lpe-!"~~- ce-~2úi ~~mbr:=inçns ou
fatos
nn memo\·1 r:i. qq observndor1 e d1dat1ca·:1 - ond_~ nodemos colocar as de
. •·
'
•
. •
I>
earli~er r~lf·P1o~o · e t:J S . de cArater h1 stor:t cO- e ma1 ~ QS -q ue
sao
inseridas no; :11·.,,ros eqcolarEfs; ·r-i s de cartlter .$oc1al: - quRndo o
.
.
art1 st.a tenta despertar ·a. Ptençcio da soc1edn4.~ 1 ~ ~ to onra o lP,do
. .
,,
.-.f~~ ,· '
..
,
da pobres~ como n,q ra o .f:Â.ú!t€'o 1 ou e1nd ~ tece,ddó-~;~ cr1t1c ~
aos costumes.
&t !';Uma, toda a 11an1·1~s.tação nrtf st1 cri tende a contr1 buir de alPum modo em orol dA sociedAde!
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• Walther Mortari
••• e descia ele a rflmp e em curYa de uma praça, portando num;:i das maos
um saquinho de pipocas, donde yez por outra ret1raYR um erão nnr P leyar 'e boca, quase que beilAndo, num c ~minha r leTe e cndenciAdo, deno•
,
tando inteire desoreocupeçeo, ate atin~ir e pequena ~ onte que seonra
,
do1s laros, quando lhe ocorreu o oens ~mento de que naquelas aeuas deY!
ri am haYer habitantes.
Debruçado na "'raae ")rotetora, durfl nte nlvuns momentos obserYou a mir{!
de de retle11os produzidos oP.lo~ ra i os do sol de maio 1nc1nd1ndo sobre
as pequen1nRs ondulações tormadas nelo suaye Yento, e então atirou um
' ,
ounhado de t'locos a e•ua.
Lopo os pei ~ inhos começaram a salt ~ r e a
aboca.nhar a "'uloseime at1 rede !)Or d1Yer!: ns yezes.
Sobre aquela ponte pa ss ~ ram e nind n pass am mu ite.s pessoas, 1nteress l'l das apen ~ s em cort ar CPmfrtho o r P mais 10 ~ 0 cheo Arem ao de stino, m11s , o nosso persona- v.em pEirou!
Parou e oôs-se a 1mal!f1nc r. !maoine r o que? quais pensamentos diYa•aYam e~ seu ama~o? que lerr.brançes ca otadas dos ane• js, dJl "'""\.
corridos poderi am tocar seus sent~mentos? Por que naquele momento es- ~
taYa ali sobre a l')Onte at1rabdo j>ipocas sem qualquer inspiração
e sem
,
planos pôra o futuro e, t ambem, sem remorsos dos temoos ja YiY1dos~
YiYi.a ele apenes o ato mecan1co de atirar as pipocas e obserYar
que
,
desapareciam uma a uma, no suaye borrit'o de a~ua proYocado pelo bote
das t1l~pies.
lquele momento nada lhe interess aYAt porem, quando e!
taYa a meio caminho, perece que num toque de Ala•ria ou de bem estar,
ao rememorar a 1ma ~em da querida mãe, s ôntiu-se Y1Yo e a pensar 9quase
a pensar em yoz alta, t el ando o~ ra dentro de s1 mesmos sou te11z: Sou
feliz! Por que sou feliz? Sou teliz norque me sinto ut11, porque
Ja•
ultrapassei a casa das setenta pr1maTeres, porque trabalhei, constituí
famfl1at eduquei OS filhos e neo tiTe problemeS apesar de ostentar m,2
derados haYeres!
~
· O sent1.mento de tel icidade sentido 'equele inst•ate tocou tundo em sua
,.
sensibilidade. Pos-se a oens Rr ent ao, como tambem a sentir, que era
feliz t não oelo que re ,.~ lizou OU dei::KOU de realisar, nno pelo que ain•
da poderi a enfrentar, nno oelos haYeres, faTOr9St tlltfltO recebidos COmo concedidos1 era feliz porque apenas num at1mo eTocetiyo da 1maarem
materna, que representou toda a su e vida, ele se sentirn feliz:
0
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Bauru, 05-05-1991!

'

·EMBASSY OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

,
INTRODUCTION: Good evening Your Excellency Minister
honorable members of the Government of Suriname, honorable
members of the diplomatic corps, and the art loving citizens of
Suriname and other countries represented here.
;,,,;;~,t~.)..~{ '

Let me introduce you to Walther Mortari ·and his wife Darci. I
met Mr. and Mrs. Mortari several years ago in his home town of
Bauru in the State of sao Paulo, Brazil. I was representing the
American consul General in paying a visit to the fine Children•s
Hospital and met the Mortaris at the ceremo.ny. It was also
during this visit that I became acquainted with the artistic
talents of Walther Mortari. Let me mention something about the
city of Bauru. The city is famous throughout Brazil for a
sandwich which is called a Bauru! In my opinion, the city is
also famous for the artistic talents of Walther Mortari.
Walther is the unofficial historian of the city of Bauru. A
large number of his paintings depict the history of the city, its
early development as a railroad center, and its agricultural
heritage. His paintings on these subjects hang in the
university, banks, hotels and a number of public buildings.
Walther started painting at the age of 19 and had the good
fortune to study under several of Brazil's finest artista. He is
not only a painter but sculpts in a number of mediums. Walther
is not a professional artist in the sense that he earns his
living from his paintings. ,He worked in a bank for 32 years.
In the 51 years that Walther has been active as an artist, he has
developed several styles of painting, as you can see displayed
here. Mr. Mortari won his first award, a bronze medal, at an art
exhibit in 1957. since then he has won numerous awards at
exhibitions in a number of cities in Brazil.
This is Mr. Mortari's first trip outside of erazil, but it is not
the first exhibitiori of his paintings outside of Brazil. We
bought a large ~umber of Mr. Mortari's paíntings while we were
living in Sao Paulo. When we were assigned to Bonn, Germany a
number of our German visitors were so impressed with the
paintings that we had Walther send us over a supply. It is
gratifying to know that his paintings, with their very Brazilian
themes and warm tropical colors, find a welcome home and bring
warmth and life to the often cold and dark interior of German
homes. We also have a large number of Walther's paintings in our
home here in Paramaribo and they are a perfect complement to the
number of paintings by local artista that we have purchased.
so now, without further delay, I will turn the microphone over to
Dr. James Ramlal, who will say a few words. Thank you.
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Welther Morteri
••• e descia ele a rampa de uma curTa da praç f1 , portando numa das mãos
um saquinho de pipocas, do.n de yez por
outra retirava um ~rão pRra levar 'a
boca, quase qUG bailando, num
cam,1
nhar leYe e c~denciado, denotando 1~
teira desnreocupaçao, nte otiniir a
pequena oonte que sepor~ dois la~os,
quando lhe ocorreu o o ens n~ento
de
,
que nnquelas FJl'Ues deyeriam heYer h~
b1t Antes. Debruçndo na Prade protetora, durAnte alouns momentos obserYOU a mir{ade de reflezos produzidos
nelos r'lios do sol de maio 1ncind1ndo sobre AS pequeninns ondulBçÕes fOrmJã
,
das pela suaye brisa, e entao atirou um punhado de flocos 'n a~ua.
toro os
oebrinhos começ nram a ! nlt flr e o abocanhar a i:ruloseima ot1 rAdo nor d1Yers ~ s vezes.
Sobre a ~uele nonte pa ssAram e ainda posscm muitas pessoas 9 interessadFis apenas em cort~r c nm1nho ·1flra mais locro che"arem no destino.
~as , o nosso ,ersonR~em parou:
Parou e começou e 1ma~inar. Imav.inar o que?
quais ~ ensamentos diTo,aTom em seu âmaro? que lembranças can tadas dos anos
j~ ••c'coJ'.·.v:Hios poderiam tocar seussentimentos? Por que naquele momento esta•a ali sobre D ~ onte atir~ndo pipocfjs s em qu rlquer 1ns, 1raçÃo e sem pla,
.n os pn r a o futuro e, tambem, sem remorsos do~ tempos la YiY1dos?
Yjvia ele aoen~ s o ato mecânico de ot1rar as pipocas e obserYar que desan~
,
,
reci~m uma ~ uma, no suave borrifo de a~ua oroyocndo pelo bote das tilApies.
Àquele momento nuda lhe interessnva , oore~ , quP-ndo e s tavA a
meio
caminho, ~ arece que num toque de ~ lePri n ou de bem e~tnr, ao rememorar
a
voz
ima"em dn quer1dA mãe, sent1u-se v1vo e A pen~ ~l r, qunse fl .-,ensar em
elt~, f~l í ndo p ~ ra dentro de s1 me~o: sou :feliz:
Sou fel:i z!
Por
que
,
sou fel~ z"'?
Sou f eliz norquP me sinto ut11, porque Je ultrapRssei A cesa
dos setenta primRYeras , oorque trabalhei, constituf fAmflia, eduquei
os
filhos e não tive oroblemns anes Fr de ostentar moderados h nveres.:
..
O sentimento de felicidade sentjdo aquele instante tocou fundo em SUD sensibil1dFJde.
Ima,.1nou então, como tembem senti.u, que era feliz, não pelo
que re nl 1zou ou deixou de real "zRr , nõo ·elo 1 ue ainda "'.l oder1n enfrentr.ir ,
n~ o oelos hnveres, fa Yore~, t~nto r e cebidos como concedido s J ara fe l1z p o~
,
que aoanas num atjmo evocntivo fü1 im "em mc-itern , representativo ·ae todo a
su i vido, ele se sentirn feli z:
..
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BU, Walther Mortar1, bauruense de 1923, tocado que fui pelo ~ erme propul,
sor da veia p1c0or1ca, a mais de qu Rrénta anos enovelado nos meios atuantes dos tratadores das cores, talvez incentivado, motiv0do ou mesmo obr1P-ado a real i za r uma mostra de •eus trabalhos criadofs apenas para d Ar v azão ao subjet:fvismo empressionista ,inerente a toda .. a alma cri at1 v a t tomei
a 1nic1at1Ta de, alheio a re s sonancia porventura ecoada, coloca r ao juizo
conceitua!, dos e!lfpectadores, os . trabalho·s nascido s or!'anic P.mente no decor
rer de inumeros anos de ••••~~·'.9»9~x•~~!191lttisa tr8to, pesquisa e elaboração, sem a vã eapectat1.va de que a v arieP ada cama de assunto oro posto
possa interrer1r na avaljação !ormalou int r:l nsec a da qualidade e da atua•
lidade do ass1Jnto .,._,.,.... em causa.
Bsta mostra def1.ne, sem retÓr:tca e sem l ai vos deelii.ii~s1Bg vaid ade,
a
,
alma, ou o esn1r1to cr1at1vo de um p j ntor versado mais para o assunto de
,
sua cidade e mais para a , sustentaçao de, uma pratica
voltada 'a ma t ll r1dade da a r te, arte como oficio nobre, assíduo e honesto, praticada com al•ru1smq e dedicação.
Ars Lo~~ a Yita Brevis - Se, ainda hoje, cultu amos artistas desaparecidos
,
1
,
ha mais de t r ezentos anos, e por que a obr a dele s f o1 realizada com toda a pama de Yalores ; ist o nos faa arPuir, mode s tamente, s e r á que talvez
os a duais arttstas terio essa mesma aval 1ação?
.
,
Kou"f pr ande mudança no modus vivendi ,da human1.dade e o reP : onalismo e
mui( º G1f1cil de aflorar, abafado que e pela comple!Ra fo ~maçao un1Yer-'
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B' suma , t emos aqui, nad a ma is, n ~ d ?. meno s ,qre o 1ntiJ1to cl aro e honesto
d.é um p11)tor Yers ado em assnntos <11Ye.r sos , t entando sobressair al em
de
)seus pares.
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O artista chora porque
a vida passa.
O art~sta passa,mas a obra fica.
Se o amor ao oficio pennanece
a alegria da inspiração voa para o infinito,
o infinito •••
infinito •••
•

A

O ponto de fuga eclipsou-se na arte conternporanea
Porque o artista chora a hora que passa.

E a hora nao passa para quem assina o ponto •••
Mas ~e a obra e• boa,
O artiota nao chora a hora que passa •••
e passa •••
pass:i. •••
Ele sabe que deixou algo ao mundo,
Mesmo que seja um mundinho
limitado pelas divisas dG su.9 cidade
ou do seu quiQtal
ou do seu cubiculo.
O artista não mais chora

qUEµldO a hora passa
,
Ao sentir que marcou no livro do Ccu
As cores do seu sentimento
na moldura das estrelas
das estrelas
estrelas •••
••• oooOOO)~(OOOooo •••

\

Pendurei meu pincel no cabide do tempo
Como se fora velho casaco puido
,
Ja fnrto de tantas esfregndns e lid3s
r, cansado de servir calado
A rnao fucaz de todas as tendencias •••
~

.

Enrolei as telas velhas, novos e nquelas
Aintb apen11s esboçadas em pensl'lmento
r:. com o barbante do esquecim<into
Arru.rnei tudo bem aconchegado no fundo,
Bem n0 fundo do velho baÚ da desesperança.

,

,

As tintas, velhas tintas, ate ja ressequidas,
Enfileinl(11ls qual sebe prinwveril
LeV"lnns para o vasio sem inspir~ção
Quedam no incomcnsurnvel céu de ideias novas.
P".lr:: se começar um futuro, novo futuro,
,
lfo que se pendurar todos os pinceis no tempo
Lnnçnr o grito de guerra
Çuebr3r as velhas l~nças
Pisotear velhos escudos
Ferir trRcliç5es e trndiç3es
l!r:!rchnr firme p3rn o ponto de vista
E recomeçnr tudo, tudo, tudc, de nevo •••
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As malas dos imigrantes,
As praças coneestionadns,
Os pedintes de todos os instantes
E as pichações nas muradas.

1

1
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As ruas atravancad~s,
O passeio calmo dcs visitantes,
As roupas nos vai·ais esticRdas
,
A dançor as musicas irrit~ntes
Has cnsns de discos repisndos.
O jc~o de truco nr1 prnço ferrndo,
Os famigerados buracos das ccilçadas,
Os l:vJrÕes com proezas ousadas
,
Amalgamam o tor1·ao bnuruense amado
PelR eente nos~n, a~ todns .a~ c~modns.
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O carro de bois de eixo cantador
,
Jamais se apagara da memoria
,
Daqueles que com te e amor
,
Forjaram deste Brasil a historia.
De dois, quatro ou mais
Lembro-me deles em juntas atadas
•
De treinados e doceis
animais
Subindo ou descendo velhas estradas.
Pinto esses titãs quase esquecidos
Na esperança de que um dia
Todos possamos com galhardia
Contar aos nossos filhos queridos,
Embora estej~ o mundo mudado,
O tradicional seja sempre glorificado.

1

i

f

(Inspirado na tela catalogada
sob nD 63/84: carro de bois,
com caRela de Passagem de Ma
riana lOuro Preto)
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Ir

Sequitos.
Rua cheia. Bares faturando.
Gente. Mais gente. Folia.
Guardas. Cordas isolando.
,
Ha um atraso. Passnrala vasia.
Povo ansioso. Um folião passando.
Curiosidade: bloco de pirRtaria.
Moleques dns vilas e~ bando•
Primeiro cordão. Lonro hieto
Um trator. Sucesso falRz.
Um travesti. Um bebado. Um chato.
~ hora passR. Crianças dormem.
Reclamaç5es. Povo loquaz.
,
Pes cansados. Ilusoes esmaecem.
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Em sombria cela do mundo d11s somb1 s,
,
Bnfiou o destino apenas: a materiF
De um verdadeiro vate.
A falta da retina vivaz e observadora
Poderia
abater o animo de fracos,
,
E ate de fortes.
A uma porta que se fecha
Outra pode abrir-se. Pode abrir-se
,
Uma porta secundaria.
Pode~se abrir
,.
Saida de emergencia •••
Mas, os tocados pelo estiima da provaçao
Parte fazem dos escolhidos,
De maior, envergadura e força.
Força fisica ou moral,
Intuitiva, criativa, humana ou divina.
,.
Podem os abrolhos abater animas
De simples e humildes;
Podem derribar ricos e poderosos,
,
Abalar estruturas f isicas e morais
E mudar conceitos e costumes.
Podem murchar muita inspiraçio,
Como des3calentar belos sonhos •••
Até consumir vidas extempor;neamente.
,.
Mas, nao podem tocar no animo
Deste meu a~igo: Perez Filho.
.:.~
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Que pintou o amor com tintas claras,
A dor com pinceladas largas
E a alegria com o coração leve.
'
Enalteceu a vida artistica,
Enriqueceu de amigos,
Enriqueceu de admiradores,
,.
Enriqueceu o patrimonio cultur3l de nossa Bauru.
Canta poeta}_ Canta, Canta o canto
Dos eleitos, mescla de alegrja, Emoção
B dor que brotam de tuas entranhas
,
Em caudais de figuraçoes ineditas~
Sut!s, por vezes maliciosas.
,
Ora plangentes, ora alacres. Canta.
Cnnta a chuva nas folhas,
,
O cantar dos passares
E o miscer de urna flor.
Intimista por for;a do destino,
Otimista por natureza, pintor por vocaçao,
Poeta por força divina.
Tens a felicidade e a dor.
Tens a gl~ria e o olvido.
Tens a forçl'l de expressão
E o vasio da doença •••
So nao tens desan1mo, abatim~nto.
Canta. Nas tuasr horas tom2das pela deusa da noite
Onde conta o sentimento,
Divar,ando ate• o negrwne infjnito,
,
Formnndo Imagens t"!teaveis,
,
Quase concretas, so sentidas
Pelos verdadeiros poetas; la• onde voam,
Evoluem, dançam e se transformam imagens
Form0das em desesperançados sonhos~
,.
La no fundo, no amago do teu sent!mento,
Ainda perduram, aindn vivem, aindR falam
As imagens pP.ssadas pela tua retina,
Tocadas pelo .~eu pineal,
For:nadas pelr tua inspiração
E cristaljzadas pelo teu valor.
Continua a cantar. Continua, meu amigo •••
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Estas minhas maos sempre
De tintas encardidas,
Procurando as vidas
Que o amor pressente
"
No amago
da gente,
Em cofres escondidas,
E em estrelas perdidas
No ignoto Oriente,

Não param de saudar
Dé cada manhã, a alegria,
O calor do meio dia,
O Tento a bailar;
Do entardecer as cores
E 1 da noite, os amores.
(Verso inspirado porque
na minha atividade, as
mãu;sempre encardidas
deixam marcas onde to-

cam)
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Hoje sou um homem contente
Com a vida ou com a morte.
Problemas resolvidos com sorte,
Saude plena, amor patente.

..

Ba§'bA; simples gesto ardente
Para enriquecer animo forte,
Por o ego no mais longo Norte
R sorrir e cantar alaeremente.
Por ser hoje homem de
, amor prente,
E levar a vida ao leu, _
Estou inspirado e itemente:

-

O verso meu nao e, de grande porte,
Mas a Musa minha não esmoreceu
,
~, a gloria me da o transporte.
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Arte • .Arte que me domina
'
E fere as entranhas com ferro 'sem gume,
De:!xa-me viver - de:!xa-me viveT ,'
Em cada pincelada, cm cndr. obra,
Em cada rascunho inspirndo
;
Ou em cada ponto sem nexo •••
Deixa-me viver amando o dia
Ou curtindo a noite vasia
Sorrindo cor.io criança
,
E preocupac1o coo os , idosos.
Deixa-me pintar o ceu,
O mar e as estrelEs
Que dormem dentro C 1 Elma
E são o pão dos votes todos.
Tu, arte querida,
Mulher safara e exigente,
AljJiga terna e cruenta,
So tu oodes levar r. termo
D esbo~o das ilus5e~ e enseioi
Latente no ego de nos todos.
Deixa-me viver como penso,
No alto do 12edestal do amor,
Com o cornçao cheio de alegria
Pnra que se,transfcrmem os sonhos
Um dia, em alacre renlidnde.
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Tu es linda porque refletes
l~nrelos raios do sol br~sileiro.
S ~s linda porque nnsceste
Da inspir~ção e do devvneio

1

.

Deste artiste de sensibil1d?de
,
Que busca onde so ha deserto
•
O ideal, a gloria,
a vaidnde
De perpetuar o mundo do incerto.

1' i'
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Linda
, es, cara "vidR mulher",
Gloria telvez fugaz de seu criador,
Çue n~o sabe se v~le e$colher

t
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Entre o prazer etereo
da arte
E a r~alíznção da vida cor
Pera renRscer em outra parte.
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PASSAGENS PITORESCAS DA
ATIVIDADE ARTÍSTICA DE
WALTHER MORTARI
A PINTURA DA CASA
'\
Em todas as atividades existem certas exR~edsões ou manel

ra de dizer as coisas que podem gerer 1nterpret~ão diferente da
intenção do seu autor.
;:.:;;.
Há muitos anos, ainda ao tempo em que o ~rez Filho podia
exercer a sua nobre atividade, eu,ele, o Salvador Ponce Paz
e
possivelmente outros amigos, dirigimo-nos aos arredores desta
'
nossa cidade de Bauru, para pintar paisagens ou eenas
rurais,ate
•
qu$dahw:;...ll01 as proximidades de umas casas de madeira, muito
velhas e mal tratadas (assunto predileto da maioria dos artistas).
Olha daqui, olha dali, em busca do melhor angulo para
o
desenho na tela, afinal começamos a armar o cavalete e a abrir a
caixa de tintas e pinceis, ajeitando o suporte no respectivo apoio, ao mesmo tempo em que trocávamos id~ias e tecíamos comentá
rios, medindo, tazendo visadas, com intenção de cons~guir o mel
lhor resultado ou um quadro que, mesmo sem grandes pretensoes,
pudesse transmitir um pouco do sentimento de cada um?
,
.
Logicamente, alguns moradores das casas, vend'\ os nosso.s
movimentos, acercaram-se, entabularam conversa e foram se inte,,
grando ao grupo. Ate que ••• movidos pela curiosidade ou pelo d~
se~o de se ilustrarem, interpelaram o motivo de nossa'presença
naquele local tão simples e semi abandonado.
,
Então respondemos, usando a expressão tão comum para nos
acostumados a essas sessões de paisagens do natural: 11 Viemos aqui
para pintar essas casas".
Não deu outra: os nossos expectadores deram mostra
de
grande alegria e disseram com naturalidade - "Isso mesmo! Puxa:
As nossas casas estão mesmo precisando de PINTURA nova.n
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PASSAGENS PITORESCAS DA
VIDA ARTÍSTICA

DE

ESSE BARCO É MEU

j
1

•
A
Tarde de verso
as margens do rio Tiete,
em Arealva,qu~
·do ele ainda não era répresado. Dois pintores de cavaletes armados 'a beira de uma cerca, num local onde era o porto da bal
sa que transportava para a outra margem aqueles que demandassem a Bariri. Havia um pequenb bar, construido de madeira, típico "beira de estrada", de um lado e logo em frente,
uma anti
,
ga casa de tijolos, cujo quintal terminava num ingreme barranco utilizado como porto, onde estava ancorada uma barcªça
de
transportar areia, amarrada a um estaleiro onde se apoiavam os
'
elementares maquinarias
destinados ao armazenamento da areia.
Dando-se por devidamente instalados, os artistas segui-.
ram com a sua faina, tentando tirar do motivo uma tela bem expressiva do barco a sua frente ancorado, quando, ja em meio ao
trabalho surge um c1dadao ja, um tanto "alto" devido 'as constan
,
tes idas e vindas ao bar para "matar o bicho" e diz que e
o
dono do porto, da casa, do barco etc. que estavam sendo retratados •••
Um dos pintores era eu, o outro o Perez Filho, que tentou explicar ao homem o espÍrito de nosso trabalho, mas, parece que não surtiu o desejado efeito. O cidadão fazia questão
,
de frizar a legitima propriedade do motivo de nossas telas e~
como se diz na gÍria, "começou a engrossar", achando-se tambem
dono do nosso trabalho.
E voltou ao bar.
Na expectativa de que o assunto estivesse encerrado,c~.c
t1nuarnos a trabalhar tranquilamente até nova visita do nosso
amigo, desta vez mais agressivo e tentando razer valer
o
•seu direito" sobre as telas.
'
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Com muita habilidade e humildade fomos levando o bicho,
at~ que ele sentiu falta de mais um gole e, voltou ao bar.
Então eu e o Perez combinamos uma ação evasiva e deixamos nosso
material todo arrumado e pronto para ser colocado no carro,para
.,
"
uma retirada estrategics,
caso fossemos novamente assediados por
,
quem, a essa altura, ja era importuno.
,
,
Muitos anos ja sao decorridos e a cena muito rapiãa esca,
pa-me da memoria
em seus detalhes, mas, ainda conservo viva a le,m
,
brança dos ultimôs momentos: como havismos arrumado tudo sem que
o cidadão notasse a nossa intenção, continuamos alÍ plantados en
quanto ele nos vigiava la• do interior do bar.
Chegado o momento em que a vigilancia estava desatenta,
com a velocidade de um raio, colocamos a caixa de tintas, o cav~
e
lete, as telas no carro que fizemos arrancar incontinenti ver o homem sair correndo, gesticulando e esbraveainda pudemos
,
jando atras da presa que lhe escapara.
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UM BANHO mESPERADO
A Delegacia Regional de Cultura de Bauru fez uma promoção de estudo da paisagem do natural e me encarregou de minis,
trar es necessarias sessoes aos diversos interessados.
,
,
Tudo corria normalmente ate demais. Saiamos, estudava•
,
mos e voltavamos sem preocupaçoes ou casos pitorescos,
ate
que •••
O nosso colega Salvador Ponce Paz tambem fazia parte da
equipe de monitores e acompanhava a turma alegrando e extravasando a sua natural silllpatia, fazendo com que o trabalho
se
transfonnasse em verdadeiro prazer. Certa tarde fomos desenhar
,
,
la a beira da represa da Associaçao Atletica Banco do Brasil.
Seriam quinze pessoas, cada nma escolhendo um local, fazendo
,
,
,
#
com que tivessemos de andar de ca para la a fim de examinar t,2
,
dos os trabalhos. Ja quase na hora de encerrar a sessao,
o
Salvador quiz fazer um desenho e foi buscar o angulo justamente embarcado num dos pequenos botes de a.lumÍnio, muito ligeiros e sem estabilidade, amarrados a uma plataforma de madei~
ra.
De repente, um dos desenhistas veio correndo me chamar,
assustado, dizendo que o professor Salvador havia caído na água
' e chegamos a tempo de ver
e poderia estar ferido. La' fomos nos
'
,
o "banhista forçado" se debatendo, com agua ate aos joelhos ,pr,2
curando os Óculos e os documentos e ainda muito assustado ,pois,
,
para sua felicidade, quando o barco lhe escapou dos pes ele sait
,
vonndo e caiu de prancha dentro dagua, a poucos centÍmetros das
•
taboas que serviam de plataforma. A essa altura, desapareceram
o desenho e a vontade de continuar com o trabalho, como mai!l ta:
de st:mir<llll as manchas deixadas no assento do carro que trouxe de volt& o artista todo ensopado.
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**************************************************************
O ZÉ DA BRONCA
Ainda na fase de realização de paisagens do natural,segundo plano da Delegacia Regional de Cultura de Bauru, no mes
de ootubro de 1983, formamos um grupo da pintores e fomos •a c~
,
ta de um local pitoresco ou o mais proximo possivel de
nosso
objetivo.
Optamos pelo interior da Serraria São Sebastião, l~ na
A
,
Vila Independencia. Pedimos a devida autorizaçao ao proprieta,
rio do imovel para nos locomovermos a vontade dentro da grande
,
,
area onde estao os predios da serraria, quase inativa, e
nos
instalamos a sombra de um bambual. Do local vislumbrava-se
uma casa simples, residencia do guarda noturno da firma, vista essa que passou a prender toda a nossa atenção e serviria
de assunto para as telas montadas em nossos cavaletes de campo.
Como de costume, iniciamos o trabalho, desenhando e tecendo comentarios, tirando visadas e tomando as providencias
,
,
proprias de nossa atividade. Antes de montarinos "a banca" era,
mos um alacre grupo de pessoas passeando pela propriedade - e
a alguma distancia, passou um carroceiro que ao nos ver fez
uma festa danada, acenando e cumprimentando todo sorridente.
Retribuimos e perguntamos ao anfritião quem era: ni o nosso
guarda noturno, mora ali naquela casa e durante o dia faz carretos.
,
,
,
,
Bem, la pelas tantas, quando ja estavamos ba cerca
de
uma hora trabalhando, localizados a uns cinquenta metros de r.J:t
,
ferida cass, aparece o nosso guarda ja meio alto pela ingestao
de uns goles da branquinha e, com ar de desconfiado, meio arr~
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d1o, tenta saber o que era aquela coisa que est~vamos fazendo
da sua casa e do terreno •
•
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Bxp1icBll!os, como sempre fazemos, pois, por incrivei que
pareça, raramente encontramos pessoas esclarecidas que entendem o nosso tipo de trabalho ou que saibam da verdadeira finalidade desse lavor •••
O dito carroceiro, guarda noturno e empregado da firma,
não entendeu absolutamente
coisa alguma de
,
,
, nossa explanação e
insinuou que ali estavamos para prejudica-lo e fazer com
que
\v
fosse mando 6 embora, perdendo o seu emprego. Foi dificil mas,
afinal ele retirou-se para a sua residencia, onde deve ter EX~
gerado na dosagem de pinga e ficou mais agressivo. Voltou,
E
,
desta vez furioso conosco que, a seu entender, estavamas
lhe
causando graves prejuizos e começou a engrossar deveras.
Ao percebermos que não tÍnhrunos salda ou maneira alguma
de serenar os anilnos do homem, ·fomos chamar o seu patrao para
que ele explicasse a razão de nossa estada ali. Mesmo com os
,
esclarecimentos do empreserio, o nosso homenzinho não se dispunha a serenar e aceitar a nossa presença, pois, achava que
ele e que deveria ser consultado se poderia.mos ou nao ali pe~
manecer. Graças a Deus, o seu patrao e' Ulll homem de boa paz ,
·.muito compreensivo e maneiroso e conseguiu, finalmente, fazer
o tal entender e retirar-se para a sua casa, onde, segundo
soubemos, acabou de curtir a bebedeira e não mais deu notícias
,
ate ao fim da tarde, quando nos retiramos.
Não nos preocupamos em ficar sabendo do nome do guarda
carroceiro, elemento bronco e verdadeiramente inculto,incapaz
de entender qualquer manifestação do espírito artístico humano, mas, pelo que ele nos demonstrou e estribados nas suas at,!
tudes, fornos unanilnes em chama-lo de "Ze da Bronca".
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