Revista Eletrônica Thesis 8 - Editorial
A Revista Eletrônica Thesis em sua 8ª edição vem manter seu compromisso
com a sociedade de se apresentar como mais um espaço importante para a
publicação e divulgação da produção científica e intelectual, oferecendo
oportunidade aos pesquisadores, docentes e alunos, de nossa instituição ou
convidados, das diversas áreas do conhecimento para que exponham seus
trabalhos e estudos.
A diversidade de temas das diferentes áreas do saber científico, aqui
apresentada, ajuda a pensar a necessidade de continuar e persistir no trabalho
de divulgação e exposição da produção acadêmica. A cada número nós, da
comissão editorial, nos surpreendemos com a qualidade dos textos e a
abrangência que a Thesis vem alcançando. Não há o que se possa destacar
nesta edição sob o risco de sermos injustos. Todos os artigos merecem ser
lidos por todos e não apenas pelos interessados das áreas às quais se
referem.
Nesta edição, Pereira, mestrando em Políticas Sociais, nos apresenta em seu
artigo: Prevenção de Incêndios nas Edificações e Áreas de Risco no Estado de
São Paulo, um trabalho de reflexão e compilação de questões pertinentes à
área de gestão pública, no que diz respeito à atitude governamental em relação
a incêndios desde as primeiras legislações a respeito até a hoje, descrevendo
as medidas implantadas pelos órgãos públicos responsáveis, incluindo
legislações e normas técnicas no que se refere à gestão técnica de prevenção
de incêndios.
No artigo Agricultura e aquecimento global: efeitos e soluções, de Leandro,
mais um ex-aluno de nossa instituição e hoje engenheiro agrônomo, encontrase em uma das grandes questões da atualidade: a sustentabilidade da
produção em relação ao setor chamado agronegócio. Um apontamento que
convida à reflexão a respeito de práticas produtivas com menor impacto
agressivo no ambiente a serem consideradas para a realização,
particularmente do setor agrário.
Penteado, professor do curso de direito de nossa instituição nos traz uma
reflexão de grande interesse, não só aos profissionais de direito, diga-se de
passagem, em: Figuras parcelares da boa-fé objetiva e venire contra factum
proprium. Um tema instigante e extremamente atual na vida cotidiana das
relações de negócio tratado sob a ótica do direito com propriedade e
levantamento de detalhes e referências não menos importantes.
Mais dois ex-alunos, hoje bacharéis em direito por nossa faculdade nos trazem
um dos resultados de seus trabalhos de pesquisa e reflexão. Golizia e Pereira
escrevem sobre O contrato de fiança e a penhorabilidade do bem de família do
garantidor, objetivando analisar tal contrato como instrumento que garante a
relação de obrigação jurídica do garantidor quando do não cumprimento das
obrigações do devedor principal, a partir das discussões acerca da
possibilidade de penhora do bem de família para cumprimento do débito.

O último artigo Flutuação Populacional de Grapholita molesta (Busk, 1916)
(Lepidoptera: Tortricidae) na cultura do pêssego (safra 2005/2006) em Mogidas-Cruzes – SP, um grupo de autores que inclui dois docentes e dois exalunos, hoje engenheiros agrônomos do curso de agronomia da nossa
instituição e um convidado, o professor doutor Wilson B. Crocomo, nos
apresentam o trabalho de desenvolvimento, análise e conclusão da pesquisa
realizada entre os anos de 2005 e 2006 acerca da flutuação populacional dos
indivíduos machos de uma espécie de mariposa presente na cultura comercial
de pêssego. O trabalho, que descreve toda a metodologia utilizada, permite
comparação com o mesmo fenômeno em outras regiões que praticam a
mesma cultura entre outros aspectos observados e contribui para o
aprimoramento de práticas mais eficientes destinadas ao controle deste inseto
que interfere na produção, otimizando, por exemplo, a utilização de inseticidas.
Fechando de modo precioso essa edição de Thesis, Nohara e Silva,
respectivamente docente e discente de nosso curso de direito desenvolvem
uma resenha discorrendo sobre uma das práticas sociais e políticas mais
antigas de nossa sociedade brasileira. Em Coronelismo, enxada e voto: da
imprescindibilidade da análise de Victor Nunes Leal para a compreensão das
raízes da manifestação do poder privado no âmbito das Administrações
Municipais da República Velha, a dupla de autores parte da figura de Victor
Nunes Leal, advogado brasileiro, mineiro, que atuou na primeira metade do
século passado e que, por meio da célebre obra Coronelismo, Enxada e Voto,
resultado de sua tese, de 1948 sobre a municipalidade e o sistema político
representativo no Brasil, aborda pioneira sobre o tema, para nos apresentar
uma análise do fenômeno do poder privado em nossas relações sociais. Uma
análise que considera aspectos sociais, políticos, econômicos e históricos que
desenharam as relações de poder no Brasil.
Uma excelente leitura a todos!

