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Maestro João Carlos Martins e Camerata Bachiana 
lotam Concha Acústica e emocionam público em Jaboticabal

O espetáculo bateu recorde de público e teve uma das maiores 
arrecadações de alimentos dos últimos anos

Um dos nomes mais 
respeitados do Brasil por 
seu talento como pianis-
ta e regente, João Carlos 
Martins, juntamente com 
a Orquestra Camerata 
Bachiana, atraiu cente-
nas de pessoas à Con-
cha Acústica de Jaboti-
cabal no último sábado 
(03/06). A estimativa dos 
organizadores é de que 
1.700 pessoas tenham 
assistido à apresentação, 
o maior público desde a 
reinauguração do espaço 
em julho de 2015. 

O espetáculo faz parte 
do projeto “Na Roda com 
o Maestro - Uma homena-
gem a Johann Sebastian 
Bach” e coloca Jabotica-
bal na rota da democra-
tização da música clássi-
ca. “Quando a iniciativa 
privada e o governo mu-
nicipal estão unidos em 
defesa da cultura, você 
acredita num país me-
lhor”, enalteceu o maes-
tro na abertura do even-
to.

Feira do Artesanato movimenta Jaboticabal no 
sábado para o Dia dos Namorados

No próximo sábado 
(10/06) acontece mais uma 
Feira de Artesanato em Ja-
boticabal, entre o Mercado 
Municipal e a Casa do Arte-
são, a partir das 8 horas. A 
feira contará com a partici-
pação de artesãos da cidade 
e região, além de uma feira 
de adoção de animais pro-
movida pelo Departamento 
de Proteção e Defesa dos 
Animais de Jaboticabal.

A primeira feira de arte-
sanato, realizada na cida-

de, foi em março deste ano, 
em comemoração ao Dia 
do Artesão, para estimular 
o trabalho manual desen-
volvido por estes profi ssio-
nais. De lá para cá, as datas 
comemorativas passaram 
a ser tema para as vendas, 
como em maio, para o Dia 
das Mães, que atraiu mais 
de 20 artesãos e alavancou 
as vendas para o setor.

Prazo para inscrição de vestibular da Fatec 
termina na segunda-feira (12)
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FIQUE SABENDO
Feira do Artesanato movimenta Jaboticabal 

no sábado para o Dia dos Namorados

No próximo sábado 
(10/06) acontece mais 
uma Feira de Artesana-
to em Jaboticabal, entre 
o Mercado Municipal e a 
Casa do Artesão, a partir 
das 8 horas. A feira con-
tará com a participação 
de artesãos da cidade e 
região, além de uma fei-
ra de adoção de animais 
promovida pelo Depar-
tamento de Proteção e 
Defesa dos Animais de 
Jaboticabal.

A primeira feira de ar-
tesanato, realizada na ci-
dade, foi em março deste 
ano, em comemoração ao 
Dia do Artesão, para esti-
mular o trabalho manual 
desenvolvido por estes 
profi ssionais. De lá para 
cá, as datas comemorati-
vas passaram a ser tema 
para as vendas, como 
em maio, para o Dia das 
Mães, que atraiu mais de 
20 artesãos e alavancou 
as vendas para o setor. 

Segundo o diretor do 
Departamento de Cultura 
do Município, José Ma-
rio de Oliveira, o evento 
deve se repetir nas datas 
comemorativas ao longo 
do ano. “Está sendo feito 
um trabalho de conscien-
tização com os artesãos 
de Jaboticabal, para que 
tenham sempre o foco 
na qualidade de seus 
produtos. Dessa forma, 
procuramos incentivar e 
valorizar os trabalhos de 
artesanato daqui”, expli-
ca o diretor.

As feiras de artesana-
to são realizadas pelo 
Departamento de Cultu-
ra, por meio da Casa do 
Artesão, com o apoio da 
Associação Cultural de 
Artesãos e Artistas “Ode-
to Guersoni” (Acaart).

Cadastro e Atualização 
- O diretor lembra que é 
importante o cadastro e 
a atualização das cartei-
rinhas de artesão, emiti-
das pela SUTACO (Supe-
rintendência do Trabalho 
Artesanal nas Comunida-
des). Para participar dos 
eventos e feiras ofi ciais é 
necessário que o artesão 
esteja com a sua carteira 
da SUTACO em dia. Des-
de abril a Casa do Arte-
são “Dorival Taliberti” 
tem recebido novos ca-
dastros e atualizado as 
carteiras vencidas.

Prazo para inscrição de vestibular da Fatec 
termina na segunda-feira (12)

As inscrições para o 
vestibular da FATEC ter-
minam na próxima segun-
da-feira (12/06). Os inte-
ressados devem acessar 
o site (www.vestibularfa-
tec.com.br) para realizar 
a inscrição e imprimir o 
boleto de pagamento. “O 
Manual do Candidato está 
disponível no site do Ves-
tibular Fatec que contém 
todas as informações so-
bre a prova”, afi rma a Co-
ordenadora do Vestibular 
e Diretora Acadêmica, Si-
mone Roberta Scatollim.

FATEC Jaboticabal: Em 
Jaboticabal, a FATEC ofe-
rece o curso de Tecnolo-
gia em Bicombustíveis, 
com 40 vagas matutinas e 
40 vagas noturnas; Gestão 
Ambiental, com 40 vagas 
noturnas; e Gestão Em-
presarial (EAD), com 20 
vagas. Para mais informa-
ções disponíveis pelo te-
lefone (16) 3202-6519.

Genaro Paschoini
OAB/SP 119.416

Advogado
Avenida Benjamin Constant, 653 - Centro - 

CEP 14870-140 - Jaboticabal/SP
Tel/Fax: (16) 3202-8181 e 3202-2904

gpadvogados@hotimail.com
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Projeto Cinemóvel Carrefour leva cinema gratuito a Jaboticabal
Mostra itinerante já exi-

biu produções que tratam 
da importância da valori-
zação da diversidade para 
mais de 8,6 mil pessoas, a 
maioria estudantes do en-
sino fundamental

Florianópolis, 6 de ju-
nho de 2017 - Lançado 
em 2015, o Cinemóvel 
Carrefour chegará a Jabo-
ticabal na próxima quinta-
feira (8), exibindo gratui-
tamente fi lmes sobre a 
diversidade. As sessões 
são realizadas em sala 
especialmente montada 
em um caminhão clima-
tizado, que conta com 
telão de 120 polegadas, 
30 poltronas, incluindo 
rampa e acomodação para 
cadeirantes, e sistema de 
som estéreo. A maioria 
das sessões é voltada ao 
público infantil, princi-
palmente alunos do en-
sino fundamental de es-
colas públicas, mas há 
na programação opções 
de fi lmes indicados para 
jovens com mais de 12 
anos, plateia mais comum 
nas sessões noturnas.  

 A iniciativa faz parte do 
Projeto Gira Brasil, coorde-

nado pela Magma Cultura 
e pelo Instituto Carrefour 
e patrocinado pelo Carre-
four Soluções Financeiras, 
por meio da Lei de Incenti-
vo à Cultura do Ministério 
da Cultura. Nesta edição, 
serão exibidos quatro fi l-
mes: Up Altas Aventuras, 
Divertida Mente, O Sorriso 
de Monalisa e Mãos Talen-
tosas. As sessões ocorre-
rão em três turnos: manhã 
(8h e 10h), tarde (13h30 e 
15h30) e noite (19h).  

Esta é a 3ª edição do 
Cinemóvel Carrefour, que 
neste ano visitará 22 cida-
des de oito estados - Rio 
Grande do Sul, Paraná, São 
Paulo, Goiás, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará e 
Amazonas, até o dia 11 de 
agosto. Antes da exibição 
dos fi lmes, os educado-
res recebem uma cartilha 
educativa que sugere ati-
vidades que podem ser 
usadas pelos professores 
em sala de aula, antes e 
após as sessões de cine-
ma, reforçando os temas 
de respeito e valorização 
das pessoas e de sua di-
versidade. Os fi lmes são 
escolhidos na hora, pela 

própria plateia.
Nas duas primeiras edi-

ções, o Cinemóvel passou 
por 17 cidades e contou 
com mais de 8,6 mil ex-
pectadores, entre crianças 
e adultos. “O Cinemóvel 
existe para democratizar 
o acesso à cultura, con-
tribuindo para estimular 
a valorização da diversi-
dade por meio da lingua-
gem do cinema. Quere-
mos atingir um número 
ainda maior de pessoas, 
principalmente crianças, 
contribuindo para sua 
formação”, destaca Jeff er-
son Bevilacqua, da Magma 
Cultura, responsável pela 
produção do projeto.

 Programação | Cinemó-
vel Carrefour

Jaboticabal - 8 e 9/06
Escola Municipal de 

Educação Paulo Freire, Av. 
Fortunato João Donadon, 
111, Bairro CDHU 

Aparecida de Goiânia – 
12 e 13/06

Espaço da Praça do CEU 
das Artes do Parque Flam-
boyant - Av. Bela Vista, 
Parque Flamboyant

Sobre o Projeto Gira 
Brasil:

O GIRA BRASIL é um 

projeto de cinema itine-
rante aprovado pelo Mi-
nistério da Cultura, via 
Lei Rouanet, que utiliza o 
Cinemóvel para levar cul-
tura e entretenimento a 
diferentes pontos do País. 
Desde 2009, já esteve em 
469 cidades de 17 estados 
brasileiros. Foram promo-
vidas 5.600 sessões para 
um público superior a 
155.000 pessoas.

Sobre o Instituto Carre-
four

O Instituto Carrefour 
promove iniciativas que 
valorizem a diversidade 
e a inclusão socioeconô-
mica, seja por meio da in-
serção no mercado de tra-
balho, da educação ou da 
geração de renda. A orga-
nização contribui para a 
diminuição das desigual-
dades, estabelece o diálo-
go entre organizações de 
diferentes setores da so-
ciedade e desenvolve par-
cerias para a inclusão e o 
enfrentamento da discri-
minação, em especial nas 
comunidades nas quais 
o Grupo Carrefour Brasil 
está presente. Para mais 
informações acesse: www.
institutocarrefour.org.br.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 04/2.017 - Contratação de empresa es-
pecializada para execução de serviços continuados com fornecimento 
de equipamentos, sob o regime de comodato para impressão de có-
pias em preto e colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva 
dos equipamentos com substituição de peças, componentes e forneci-
mento de todos os suprimentos afetos aos equipamentos, exceto pa-
pel para impressão, considerando quantidade mínima de impressão 
de acordo com o Anexo I, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei 
Federal n° 8.666/93 e conforme especificações e quantidades, carac-
terísticas e demais obrigações e informações constantes no Anexo I 
- Termo de Referência, parte integrante do Edital.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 ho-
ras às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site                                 
www.camarajaboticabal.sp.gov.br.

Data final entrega dos envelopes: Dia 20/06/2017, até às 
13:30 horas.

Início da sessão: Dia 20/06/2017, às 14:00 horas, na Sala de 
Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal.

SENAC Jaboticabal promove 3ª Jornada de Meio Ambiente

Mais do que uma cele-
bração internacional, o Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 
festejado em 5 de junho, 
serve para conscientizar e 
refl etir sobre atitudes sus-
tentáveis de proteção ao 
ecossistema. Reforçando 
essa teoria, o Senac Jabo-
ticabal coloca em prática 
diversas ações com alunos, 
funcionários e comunida-
de durante a 3° Jornada do 
Meio Ambiente.

A programação inicia-
se nesta segunda-feira (5) 
com a palestra Gestão de 
Resíduos Eletrônicos, com 
o objetivo de sensibilizar 
os participantes sobre a 
importância de realizar o 
descarte adequado do lixo 

Unidade também 
será ponto de coleta 
de lixo eletrônico 
até o dia 30 de 
junho.

eletrônico para evitar im-
pactos ambientais. 

Outros temas relevan-
tes, como a complexidade 
da presença de compostos 
orgânicos na água, conse-
quências à saúde e as for-
mas corretas de tratamento, 
serão discutidos durante a 
palestra Qualidade da Água 
e a Sustentabilidade de Am-
bientes, ministrada na terça-
feira (27) por Marco Antonio 
Belo, doutor em medicina 
veterinária pela Unesp.

Na quinta-feira (29), 
acontece o projeto Revita-
liza Jaboticabal, que pro-
moverá uma discussão 
entre lideranças públicas e 
privadas do município, do-
centes e alunos da unida-
de. “A ideia é elaborar pro-
postas para recuperação 
das nascentes, arboriza-
ção do perímetro urbano e 
mobilização da população 
para melhoria de qualida-
de de vida a partir de atitu-

des sustentáveis”, destaca 
Darlan Rocha, gerente do 
Senac Jaboticabal.

Para reforçar como pe-
quenas mudanças de hábi-
to no dia a dia fortalecem 
a preservação ambiental, o 
Senac também promoverá 
atividades exclusivas para 
alunos e docentes. 

A Blitz da Reciclagem 
tem o intuito de conscien-
tizar sobre a geração de 
resíduos, possibilidades e 
limitações da reciclagem 
de materiais. Já a ofi cina 
Aproveitamento Integral 
de Alimentos apresentará 
as vantagens nutricionais 
e ambientais da utilização 
total dos alimentos, como 
cascas, talos e outras par-
tes que, normalmente, são 
descartadas.

Outra ação será o Pro-
grama Sustentabilidade 
Pessoal, que, por meio da 
produção de botons cria-
tivos, incentivará a equipe 
de funcionários a praticar 
atitudes saudáveis diaria-
mente.

Recicle e desapegue
Fomentando as inciati-

vas da 3ª Jornada do Meio 
Ambiente, o Senac Jaboti-
cabal também será ponto 
de coleta de lixo eletrônico. 
Em parceria com a empresa 
Reciclabytes, a unidade re-
colherá materiais de infor-
mática, telefonia, eletrodo-
mésticos, eletroportáteis, 

televisores, fi os, cabos e 
conectores. A partir deste 
5 de junho, o container de 
arrecadação estará presen-
te na entrada da unidade.

Entre 27 e 29 de junho, 
será a vez da Feira do De-
sapego, que receberá do-
ações de roupas, sapatos, 
brinquedos e objetos de 
pequeno porte, em bom 
estado de conservação. In-
teressados também pode-
rão realizar trocas de uma 
peça por outra da mesma 
categoria. Os artigos reco-
lhidos serão doados a ins-
tituições carentes do muní-
cipio.

“Todas as ações são para 
promoção do consumo 
consciente e fortalecimen-
to da sustentabilidade. 
Com pequenas atitudes 
diárias mudamos nosso 
espaço, a cidade, o país e 
o mundo. Por isso, as ati-
vidades, além de práticas 
e educativas, estarão asso-
ciadas ao nosso cenário re-
gional ambiental”, fi naliza 
Darlan.

As palestras Gestão 
de Resíduos Eletrônicos 
e Qualidade da Água e a 
Sustentabilidade de Am-
bientes são gratuitas e 
abertas ao público. Os in-
teressados devem efetuar 
inscrição pelo Portal Senac: 
www.sp.senac.br/jabotica-
bal. Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-2800.
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Maestro João Carlos Martins e Camerata Bachiana 
lotam Concha Acústica e emocionam público em Jaboticabal

O espetáculo bateu recorde de público e teve uma das maiores 
arrecadações de alimentos dos últimos anos

Da Redação
Um dos nomes mais 

respeitados do Brasil 
por seu talento como 
pianista e regente, 
João Carlos Martins, 
juntamente com a 
Orquestra Camerata 
Bachiana, atraiu cen-
tenas de pessoas à 
Concha Acústica de 
Jaboticabal no últi-
mo sábado (03/06). 
A estimativa dos or-
ganizadores é de que 
1.700 pessoas tenham 
assistido à apresenta-
ção, o maior público 
desde a reinauguração 
do espaço em julho de 
2015. 

O espetáculo faz 
parte do projeto “Na 
Roda com o Maestro - 
Uma homenagem a Jo-
hann Sebastian Bach” 
e coloca Jaboticabal 
na rota da democra-
tização da música 
clássica. “Quando a 
iniciativa privada e o 
governo municipal es-
tão unidos em defesa 
da cultura, você acre-
dita num país melhor”, 
enalteceu o maestro 
na abertura do evento.

Apesar das limita-
ções físicas impos-
tas por incidentes ao 
longo da vida, João 
Carlos Martins, que 
passou recentemente 
pela 23ª cirurgia para 
tentar recuperar mo-
vimentos da mão e do 
braço esquerdo, ain-
da encara as teclas do 
piano e emocionou o 
público jaboticabalen-
se esbanjando simpa-
tia e competência na 
regência. 

O concerto passeou 
pela música clássica 
e envolveu o públi-
co em interpretações 
nas quais o erudito e 
o popular se encaixa-
ram em uma perfeita 
harmonia. Os violinos 
chorosos, somados ao 
cello, oboé, clarine-

te, fagote, flauta, per-
cussão, e ao piano de 
João Carlos Martins 
reverberaram na con-
cha ao executar gran-
des nomes da músi-
ca clássica mundial, 
como Bach e Mozart. O 
maestro também apro-
veitou para anunciar 
seu filme biográfico, 
“João: O Maestro”, es-
trelado por Alexandre 
Nero, que estreia mun-
dialmente em agosto 
deste ano. 

Antes de chamar a 
participação especial 
do tenor Jean Willian, 
da cidade vizinha de 
Barrinha, que iniciou 
entoando “Nessun 
Dorma”, de Giacomo 
Puccini, João Carlos 
Martins afirmou que 
“não adianta só buscar 
a excelência musical. 
É importante a des-
coberta de diamantes 
em nosso país. É o que 
aconteceu em Barri-
nha, com Willian, que 
é uma das grandes es-
peranças brasileiras 
no cenário musical 
mundial”. Jean Willian 
já cantou com o Mar-
tins em Nova York, 
Dubai, Itália, entre ou-
tros países.

Para finalizar, João 
Carlos Martins in-
terpretou o Hino Na-
cional Brasileiro, tal 
como na abertura das 
Olimpíadas do Rio 
2016. A sensação de 
‘quero mais’ perma-
neceu após o espetá-
culo, como visto em 
manifestações pelo 
Facebook, como a de 
Domingos José: “Pena 
que o show durou tão 
pouco...”, ou de Ricar-
do Moretto, em apenas 
duas palavras: “Gran-
de evento”, em comen-
tários no evento cria-
do pela Prefeitura na 
mídia social.

“O Maestro é um 
exemplo vivo de supe-

ração. É um prazer re-
cebê-lo em Jaboticabal 
para esse espetácu-
lo gratuito. Agradeço 
ao empenho da CPFL 
Energia por propiciar 
esse momento mági-
co para os amantes 
da boa música”, disse 
o prefeito José Carlos 
Hori.

O diretor do depar-
tamento de Cultura do 
Município, José Mario 
de Oliveira, destacou 
a grande participação 
popular. “Não ape-
nas lotamos a Concha 
Acústica, como tam-
bém lotamos uma pe-
rua kombi com alimen-
tos para as famílias 
atendidas pelo Fundo 
Social de Solidarieda-
de. Agradecimentos 
ao Prefeito Hori; as 
diversas secretarias, 
dentre elas Educação, 
Administração, Obras 
e Saúde, que se mobi-
lizaram para o even-
to; a Polícia Militar 
pelo apoio externo; a 
imprensa que cobriu 
o evento; ao público 
que compareceu em 
massa; e em especial 
a equipe do Depar-
tamento de Cultura”, 
comemorou o diretor 
pelo Facebook.

O Concerto “Na Roda 
com o Maestro – Uma 
homenagem a Johann 
Sebastian Bach” inte-
gra o Circuito CPFL 
de Arte e Cultura e é 
viabilizado pela Lei de 
Incentivo Fiscal ProAc, 
com apoio da Prefeitu-
ra de Jaboticabal, por 
meio do Departamen-
to de Cultura, patro-
cínio da CPFL, apoio 
do Instituto CPFL, com 
produção da D’Color 
Produções Artísticas 
e Fundação Bachianas, 
coprodução do Insti-
tutas Produção Cultu-
ral e realização da Se-
cretaria de Cultura do 
Estado de São Paulo.

Fique ligado na programação 
cultural em Jaboticabal:

06/06 - 14h - Escritor Caio Riter na Biblioteca
08/06 - 8h - Cine Móvel Carrefour na Paulo Freire
08/06 - 19h30 - Banda Terra Marte no Museu
09/06 - 8h - Cine Móvel Carrefour na Paulo Freire
09/06 - 9h - Expo de artesanato na 9 de julho
10/06 - 8h - Feira Artesanato na Casa do Artesão
11/06 - 14h - Encontro Sertanejo na Concha

 – João Carlos Martins 
iniciou seus estudos de 
piano na infância e, aos 
13 anos, começou sua 
carreira no Brasil. Cin-
co anos depois ganhou 
projeção no exterior. 
Aos 20 anos, estreou 
no famoso Carnegie 
Hall, em Nova York, 
em apresentações pa-
trocinadas pela então 
primeira dama dos Es-
tados Unidos, Eleanor 
Roosevelt.

O maestro passou 
por dois incidentes 
que poderiam ter pos-
to fi m à sua carreira 
musical. Em 1966, aos 
26 anos, sofreu uma 
lesão no braço quando 
jogava uma partida de 
futebol em Nova York, 
que o manteve afasta-
do dos palcos por sete 
anos. Quando retornou 
às atividades, gravou a 
obra completa de Bach. 
Em 1995 foi ferido num 
assalto na Bulgária e fi -
cou com o lado direito 
do corpo paralisado. 

Apesar da não obri-
gatoriedade da doa-
ção de alimentos para 
acesso ao show, que foi 
gratuito, a população 
confi rmou a vocação 
solidária dos jabotica-
balenses. Segundo os 
organizadores, foram 
arrecadados aproxima-

FOTOLEGENDA (Crédito da foto: Zé Mario):
No período da tarde, o maestro se reuniu com músicos e maestros de Jaboticabal e região para um 

bate-papo sobre o Projeto Orquestrando SP, no auditório do Paço Municipal de Jaboticabal.Crédito: Divulgação D’Color Produções Culturais

Crédito: Divulgação D’Color Produções Culturais

Vítima da síndrome de 
movimentos repetiti-
vos encerrou a carreira 
de pianista aos 63 anos, 
mas não deixou o uni-
verso da música. Estu-
dou regência, fundou 
a Filarmônica Bachiana 
Jovem em 2006 e hoje é 
regente e diretor-artís-
tico da Bachiana Filar-
mônica SESI-SP.

A Orquestra Bachiana 
Filarmônica apresen-
tou-se pela primeira 
vez em 2004, em São 
Paulo e, depois disso, 
com um repertório que 
inclui sinfonias de Bee-
thoven, Brahms e Tchai-
kovsky, esteve nas mais 
importantes salas de 
concerto do Brasil e do 
mundo. 

Em 2006, com objeti-
vo de trabalhar na evo-
lução musical de jovens 
musicistas e democra-
tizar a música clássica 
com apresentações em 
espaços variados, João 
Carlos Martins fundou 
a orquestra Bachiana 

Jovem. Em 2010, as 
duas orquestras se 
fundiram formando a 
Bachiana Filarmônica 
SESI-SP, um grupo que 
reúne músicos profi s-
sionais, orientadores 
e jovens musicistas. É 
uma das mais impor-
tantes orquestras da 
iniciativa privada do 
Brasil, mantendo os 
ideais que deram ori-
gem à Bachiana Filar-
mônica e à Bachiana 
Jovem.

O termo Bachiana 
remete à riqueza mu-
sical do Brasil, numa 
homenagem ao imor-
tal maestro e composi-
tor Heitor Villa-Lobos, 
autor das célebres 
Bachianas Brasileiras, 
e à Johann Sebastian 
Bach. A Camerata Ba-
chiana, parte da Fun-
dação Bachiana Filar-
mônica, é formada por 
viola, cello, oboé, cla-
rinete, fagote, fl auta, 
percussão e dois violi-
nos.

damente 1.300 kg de 
alimentos para o Fundo 
Social, uma das maiores 
arrecadações dos últi-
mos anos. “Fico muito 
feliz que o maestro João 
Carlos Martins tenha 
sido recebido por um 
público tão grande. Foi 
um momento especial 

para Jaboticabal, quan-
do conseguimos aliar 
um grande espetácu-
lo a uma arrecadação 
fantástica de alimentos 
que servirá para aten-
der, em parte, a deman-
da do Fundo Social”, 
concluiu o diretor de 
cultura, José Mario.

SOLIDARIEDADE

QUEM É?


