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 Poupatempo no Jaboticabal Shopping
Dia 3 de agosto, na 

sala de reuniões da Pre-
feitura de Jaboticabal, 
foi assinado o contrato 
para que o Poupatempo 
se instale no Jaboticabal 
Shopping.

A assinatura aconte-
ceu na sala de reuniões 
da Prefeitura e contou 
com a participação do 
prefeito Emerson Ca-
margo, a vereadora e 
Presidente do Legislati-
vo Municipal Renata As-
sirati, o vereador Daniel 
Rodrigues, o secretário 
da Indústria, Comércio 
e Turismo, Lucas Ra-
mos, juntamente com os 
empresários Wladimir 
Morgatto, Elvio Morgat-
to, Eldino Zeli e Guilher-
me Zeli, e o advogado 
Rafael Bianco.

 É um marco histórico 

para a nossa cidade que, 
agora, passará a contar 
com este serviço inter-
nacionalmente reconhe-
cido pela sua efi ciência.

A previsão para inau-
guração da unidade 
é para este segundo 
semestre de 2021, no 
Jaboticabal Shopping, 
numa área de cerca de 
220m² e os usuários se-
rão benefi ciados com 
as facilidades do local, 
como estacionamento, 
segurança, área de la-
zer, praça de alimenta-
ção, entre outros bene-
fícios que o Jaboticabal 
Shopping traz para a so-
ciedade.

A vinda do Poupatem-
po para Jaboticabal,  irá 
atender a região, trará 
mais empregos e renda 
para nossa cidade, além 

Compromisso é com 
Jaboticabal

Prefeito Professor Emer-
son e vice-prefeito Nelson 
Gimenez, foram convida-
dos para estarem na cida-
de de Presidente Prudente, 
Centro Cultural Matarazzo 
para audiência com o Pre-
sidente Jair Messias Bolso-
naro, que na ocasião apro-
veitaram a oportunidade 
de poder protocolar um 
importante pedido de cerca 
de quase 25 milhões de re-
ais para que possa ser in-
vestido no sistema hídrico 
da cidade. O pedido é para 
três poços profundos e re-
forma da Estação de Tra-

tamento de Esgoto, ETA. No 
encontro estavam mais de 
50 prefeitos de toda a re-
gião. O presidente recebeu 
carinhosamente o pedido, 

de toda agilidade e faci-
lidade para os usuários.

demonstrou clareza e efi -
ciência na questão hídrica 
pois tem identifi cado esse 
problema em vários luga-
res do Brasil.

Jaboticabal
A GAZETA
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Padre Adilson Vieira recebe Título de Cidadão 
Jaboticabalense em Ato Solene no domingo (22/08)

A Câmara Municipal de 
Jaboticabal confere em 
Ato Solene, no próximo 
dia 22 de agosto (domin-
go), às 19 horas, durante 
a missa que será realiza-
da na Paróquia Santa Te-
resa de Jesus,  o Título de 
Cidadão Jaboticabalense 
ao Padre Adilson Vieira. 
O ato será transmitido ao 
vivo pela página da Pa-
róquia Santa Teresa de 
Jesus (https://www.fa-
cebook.com/santatere-
sa.dejesus.33), durante a 
missa dominical.

A honraria foi propos-
ta pelo então vereador 
João Bassi, em sessão 
ordinária realizada no 

dia 16 de setembro de 
2019, e aprovada por 
unanimidade pelos pelos 
integrantes do legislativo 
municipal.

Padre Adilson, que 
atualmente atua na Pa-
róquia Santa Teresa de 
Jesus, em Jaboticabal 
(SP), é natural de Rosá-
rio do Ivaí (PR), onde nas-
ceu no dia 26 de abril de 
1978. Foi o primeiro fi lho 
de Luiz Carlos Vieira e 
Neli Aparecida Vieira.

O sacerdote iniciou 
sua vida cristã ao ser 
batizado na Igreja Matriz 
de nossa Senhora do Ro-
sário, em sua terra natal. 

Mudou-se com a família 
para Taquaritinga ainda 
criança, onde cursou en-
sino fundamental, médio 
e ensino técnico para o 
Magistério. Cursou tam-
bém Teologia no Institu-
to Católico de Estudos 
Superiores do Piauí, em 
Teresina (PI), além do 
Curso Propedêutico no 
Seminário Frei Santo An-
tônio, em Monte Alto. Em 
2002 ingressou no Se-
minário Diocesano Nos-
sa Senhora do Carmo, 
de Jaboticabal, e desde 
então segue atuante na 
vida católica cristã.

Assessoria de Comuni-
cação

Fonte: Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
(Reprodução autorizada 

mediante citação da Câ-
mara Municipal de Jabo-

ticabal)
(16) 3209-9478

A maledicência e as lesões espirituais

A palavra e suas infi ni-
tas possibilidades de uso 
sempre tiveram, pra mim, 
importância potencializada. 
Na minha família de origem, 
minha fala sempre teve um 
peso além. Na escola, minha 
palavra me levava à eleição 
como representante de tur-
ma. Na profi ssão que esco-
lhi, a palavra é essencial. Em 
casa, mais uma vez, a pala-
vra preenchendo espaços 
amplos... 

Com a palavra construí-
mos, destruímos, elevamos, 
rebaixamos, acalmamos, 
curamos e também confl ita-
mos e ferimos. E é esse pon-
to que quero levantar para 
refl etirmos um pouco na co-
luna desta semana. 

Perguntas: ‘Você obser-
va, com cuidado, o uso que 
tem feito da sua palavra?’; 
‘A maledicência, a calúnia 
e a difamação do outro são 
comuns na sua fala?’; ‘Você 
se deleita em conversas que 
dizem respeito a escolhas 
infelizes dos outros?’. Então 
aqui vai um alerta: pensar, 
sentir e falar mal dos outros 
– ainda mais sem provas – 
causa mais danos a você do 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

que a quem você quer atin-
gir. Isso mesmo! 

Se essa é a sua escolha, 
você está, pouco a pouco, 
causando lesões que se 
transferem para o perispíri-
to – corpo intermediário – e, 
como consequência, para 
o seu corpo físico. Equipa-
mento cerebral, órgãos da 
fala, da visão, do ouvido, o 
coração e os pulmões so-
frem. Falando de modo bem 
generalizado, são essas le-
sões que nos levam às do-
enças e deformidades do 
corpo físico – nesta ou em 
outra encarnação. Sim, a 
questão é grave. 

Afi nal, o mal que fazemos 
é incompatível com nossa 
origem divina e, por esse 
motivo, é expurgado para 
o corpo físico, nos dando 
oportunidade de reparação 
dessas lesões. Mas, lem-
brando sempre, que cada 
Espírito responderá de for-
ma que o processo educa-
tivo se estabeleça para que 
ele deixe de realizar o mal. E 
essas possibilidades variam 
ao infi nito, tanto quanto as 
individualidades. 

Então, mais uma vez, a 
proposta é abraçarmos, 
dentro de nossos melhores 
esforços, a recomendação 
de Jesus: ‘vigiai e orai’. Vigia 
o que pensa, o que sente, o 
que faz, o que fala, principal-
mente quando isso atinge o 
outro de forma covarde. 

Com certeza, todos nós já 
fomos ‘vítimas’ de calúnias 
e difamações. Mas, sabe o 
que é mais importante? Não 
sermos nós aqueles que im-
põem isso aos outros. Afi nal, 
a cada um segundo suas 

obras! Encerro com um tre-
cho da mensagem ‘Maledi-
cência’, de Emmanuel, no 
livro Fonte Viva, psicografi a 
de Chico Xavier. 

“‘Falar mal’, na legítima 
signifi cação, será render 
homenagem aos instintos 
inferiores e renunciar ao tí-
tulo de cooperador de Deus 
para ser crítico de suas 
obras. Como observamos, 
a maledicência é um tóxico 
sutil que pode conduzir o 
discípulo a imensos dispa-
rates. Quem sorva seme-
lhante veneno é, acima de 
tudo, servo da tolice, mas 
sabemos, igualmente, que 
muitos desses tolos estão a 
um passo de grandes des-
venturas íntimas.”

********
VIBRAÇÕES DO PASSE E 

PARA FLUIDIFICAÇÃO DA 
ÁGUA

Lives: terças às 20h e sá-
bados às 18h

Facebook.com/oconsola-
dorjaboticabal

Instagram.com/oconso-
lador.jaboticabal 

Estudo de O Livro dos Es-
píritos – terças, das 20 às 
21h

Comentário e Refl exão do 
Evangelho – sábados, das 
18 às 18h30 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaboticabal
FORO DE JABOTICABAL
3ª VARA CÍVEL
Praça do Café, S/Nº, Aparecida - CEP 14870-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Digital nº: 1002530-62.2020.8.26.0291 - Controle n. 2020/000597.
Classe – Assunto: Interdição - Tutela de Urgência
Requerente: Adele Mara Bellodi Machado e outros
Requerido: Fulvia Ortega Bellodi e outro

Prioridade Idoso

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE FULVIA ORTEGA BELLODI E DELPHINO BELLODI,
REQUERIDO POR ADELE MARA BELLODI MACHADO, NORBERTO BELLODI E
MARCELO BELLODI - PROCESSO Nº 1002530-62.2020.8.26.0291.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
proferida em 31/05/2021, foi decretada a INTERDIÇÃO de FULVIA ORTEGA BELLODI,
Brasileira, Casada, DO LARDE CASA, CPF 271.878.128-92, com endereço à Travessa Duque
de Caxias, 633, Ap. 1401, Centro, CEP 14870-070, Jaboticabal - SP E DELPHINO
BELLODI Filiação: Gino Bellodi e Carolina Boschesi Data de nascimento: 27/04/1930
Naturalidade: Jaboticabal/SP R.G. nº: 1.780.508-9 SSP/SP, na forma do art. 4º, inciso III, do
Código Civil, declarando-o(a) relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, em virtude de diagnóstico de
perda da capacidade cognitiva e orientação espacial e temporal, ante a idade avançada, e
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). NORBERTO
BELLODI, Brasileiro, Divorciado, Economista, CPF 862.192.518-49, Rua Doutor Rubem
Aloysio Monteiro Moreira, 255, Ap. 71, Residencial Morro do Ipe, CEP 14021-686, Ribeirão
Preto – SP; MARCELO BELLODI, Brasileiro, Separado judicialmente, Empresário Industrial,
CPF 074.544.638-86, Rua Joao Alvares Soares, 226, Ap. 31, Campo Belo, CEP 04609-000, São
Paulo - SP E; ADELE MARA BELLODI MACHADO, Brasileira, Casada, Empresária
Industrial, RG 4.140.220, CPF 181.065.628-16, General Carneiro, 633, Av Duque de Caxias,
633, Ed. Itamaracá, Apto 1201, Centro, CEP 14870-040, Jaboticabal - SP, nos termos do artigo
1.775 do Código Civil. A curatela se estenderá a todos os atos de natureza patrimonial e negocial
do requerido, porém não repercutirá nos direitos previstos nos artigos 6º, inciso V e 85º, § 1º, da
Lei nº. 13.146/15 (LBI). O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez
dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 29
de julho de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Renata Assirati e Dr. Edu Fenerich assinam Projeto “Língua 
Portuguesa Escrita para Surdos” em parceria com a APÁS

O Presidente da Escola 
do Legislativo da Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal, o vereador Dr. 
Carlos Eduardo Pedroso 
Fenerich e a Vereadora 
e Presidente da Câmara, 
Renata Assirati, assina-
ram na última quarta-
-feira, dia 11, o curso 

“Língua Portuguesa Es-
crita para Surdos”, vol-
tado exclusivamente ao 
público surdo ou com de-
fi ciência auditiva - usuá-
rios da Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS), em 
parceria com a Associa-
ção de Pais e Amigos dos 
Surdos (APÁS), que tem 

como presidente Tadeu 
Julio de Oliveira e a su-
pervisora Miucha Carre-
gari.

O curso oferecido é de 
português como segun-
da língua para os surdos. 
Virginia Antonino, servi-
dora da Câmara será a 
professora bilíngue para 

Vereadores votam 10 projetos na próxima segunda-feira 
(16/08), também haverá uso da Tribuna Livre

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal se reúnem 
em sessão ordinária na 
próxima segunda-feira 
(16/08) para votação 
de 10 proposições. A 
sessão começa às 20 
horas, com transmis-
são ao vivo pela página 
da Câmara no Face-
book (https://www.fa-
cebook.com/Camara-
Jaboticabal).

Entre os projetos 
pautados na Ordem do 
Dia estão, o veto Par-
cial ao Projeto de Lei 
nº 27/2021, idealizado 
pela vereadora Val Bar-
bieri (PRTB), que institui 
no âmbito do município 
de Jaboticabal o mês 
“Abril Laranja” dedica-
do à campanha contra 
a crueldade e maus 
tratos aos animais; o 
veto Parcial ao Projeto 
de Lei nº 37/2021, da 
vereadora Paula Fa-
ria (PT), que institui no 
âmbito do Município 
de Jaboticabal o “Mês 
de incentivo à Lei Nº 
11.340/2006, Maria 
da Penha”, dedicado 
ao Combate à Violên-
cia contra a Mulher. E 
o veto Parcial ao Pro-
jeto de Lei nº 44/2021, 

também da vereado-
ra Paula Faria (PT), 
que  institui e inclui no 
Calendário Ofi cial de 
Eventos do Município 
de Jaboticabal, o “Dia 
Municipal em Memó-
ria das vítimas da CO-
VID-19”, a ser levado 
a efeito anualmente no 
dia 02 de abril.

O plenário deliberará 
os pareceres: Parecer 
Contrário da Comis-
são de Justiça e Reda-
ção ao Projeto de Lei 
nº 45/2021, autoria da 
vereadora Paula Faria 
(PT), que dispõe sobre 
as Garantias Consti-
tucionais de liberda-
de de manifestação do 
pensamento, e das li-
berdades de aprender, 
ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, 
a arte e o saber no Am-
biente Escolar das Re-
des de Ensino Pública 
e Privada do Município 
de Jaboticabal. E o Pa-
recer Contrário da Co-
missão de Justiça e Re-
dação ao Projeto de Lei 
nº 60/2021, também de 
autoria da vereadora, 
que institui no âmbito 
do Município de Jaboti-
cabal a “Semana da Di-
versidade LGBTQIA+”, 

dedicada a combater o 
preconceito.

Na sequência os 
parlamentares apre-
ciam o Projeto de Lei nº 
42/2021, de autoria da 
Prefeitura Municipal 
de Jaboticabal, que dis-
põe sobre a criação do 
Conselho Municipal de 
Trânsito - COMUTRAN, 
e dá outras providên-
cias com a emenda mo-
difi cativa proposta pelo 
vereador Doutor Edu 
Fenerich (MDB). Dan-
do continuidade à ses-
são, o Projeto de Lei nº 
54/2021, de autoria do 
vereador Doutor Mau-
ro Cenço (PATRIOTA), 
que denomina a praça 
localizada entre a Rua 
Rui Barbosa, Rua Eu-
clides da Cunha e Ave-
nida Dr. Fontes de DR. 
JOSÉ TADEU DE FARIA 
e dá outras providên-
cias. O Projeto de Lei nº 
62/2021, de autoria da 
Prefeitura Municipal de 
Jaboticabal, que auto-
riza o Poder Executivo 
a alienar imóvel dado 
em Concessão de Direi-
to Real de Uso, no Par-
que 1º de Maio a BENE-
DITO JOSÉ DE SOUZA e 
BENEDITA TEODORO DE 
OLIVEIRA SOUZA. Se-

guindo a ordem o Proje-
to de Lei nº 63/2021, de 
autoria dos vereadores 
Doutor Paulo Henrique 
Advogado (PATRIOTAS) 
e Gregório Casagrande 
(SOLIDARIEDADE), que 
denomina de “Área de 
Lazer dos Ipês” a área 
de lazer localizada en-
tre as Ruas Eduardo 
Vantini com a Rua Ma-
noel Revoredo, ao lado 
do CIAF IX Dr. Edmar 
Biazibeti, bairro Resi-
dencial dos Ipês e dá 
outras providências. E 
por fi m o Projeto de Lei 
nº 65/2021, de autoria 

do Prefeito Municipal 
de Jaboticabal, que dis-
põe sobre abertura de 
crédito adicional suple-
mentar no orçamento 
da Prefeitura.

TRIBUNA LIVRE – An-
tes do início da sessão, 
a partir das 19h40, 
haverá uso da Tribu-
na Livre pelos muníci-
pes: Gideoni Ribeiro de 
Moraes, Presidente da 
Igreja Redenção, Paulo 
André da Silva, repre-
sentando o Conselho 
dos Pastores de Jabo-
ticabal, Renato Candido 

e Roger Eduardo da Sil-
va Felício que explana-
rão sobre o Projeto de 
Lei nº 45 e Projeto de 
Lei nº 60, em tramita-
ção no Poder Legislati-
vo Jaboticabalense.

Assessoria de Comu-
nicação

Fonte: Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
(Reprodução autoriza-
da mediante citação da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal)

(16) 3209-9478
imprensa@camara-

jaboticabal.sp.gov.br

os alunos inscritos. As 
aulas acontecem somen-
te nas quartas-feiras 
e terão início no próxi-
mo dia 18. As aulas se-
rão das 8h às 11h e das 
13h30 às 17h.

“Foi um dia de imen-
sa felicidade para mim. 
Como presidente da Es-
cola do Legislativo da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, e com inte-
gral apoio da presidente 
Vereadora Renata Assi-
rati, assinamos impor-
tantíssima parceria com 
a nossa Associação de 
Pais e Amigos dos Sur-
dos (APÁS). A partir da 
próxima quarta-feira, dia 
18 de agosto e em todas 
as quartas-feiras, a Es-
cola do Legislativo inicia-
rá, na sede da APÁS, cur-
so de português como 
segunda língua para os 
surdos. A nossa servido-
ra e amiga Virginia Anto-
nino será a professora e 
tradutora para os alunos 
inscritos”, destaca o ve-
reador e presidente da 
Escola do Legislativo, Dr. 

Edu Fenerich.
A presidente da Casa 

de Leis, Renata Assirati 
também destaca a satis-
fação em assinar o pro-
jeto desta parceria tão 
importante. “Parabeni-
zo todos os envolvidos, 
principalmente ao pre-
sidente da Escola do Le-
gislativo, Dr. Edu Feneri-
ch. Uma oportunidade de 
garantir conhecimento, 
informação e oportuni-
dades para todos os sur-
dos, principalmente em 
um curso gratuito e que 
acontece até o mês de 
dezembro. Esta parceria 
da Escola do Legislati-
vo da Câmara Municipal 
está sempre à disposi-
ção para atender a nos-
sa população”, comenta 
Renata Assirati.

A APÁS existe há 43 
anos, atendendo 120 
crianças, jovens e adul-
tos surdos de Jabotica-
bal e toda a região. Conta 
atualmente com 13 fun-
cionários.

Sobre a Lei
O presente Projeto 

será desenvolvido pela 
Escola do Legislativo, em 
parceria com a APÁS, 
conforme permissão le-
gal, prevista no art. 1º, 
IV do Ato da Mesa nº 
05/2013, a saber:

 Art. 1° A Escola do Le-
gislativo da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
criada pela Resolução 
n° 324, de 17 de dezem-
bro de 2012, vinculada 
diretamente à Mesa Di-
retora da Câmara Mu-
nicipal será supervisio-
nada pelo Departamento 
Técnico Legislativo e pelo 
Conselho Escolar. (...) En-
tre os objetivos: IV - de-
senvolver programas 
de ensino, objetivando a 
integração da Câmara 
Municipal de Jaboticabal 
à sociedade civil organi-
zada.(...)

Texto: Poliana Taliberti 
| Assessoria de Gabinete 
da vereadora Renata As-
sirati

Fotos: Gabinete da ve-
readora Renata Assirati
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SAAMA 
representada

Jaboticabal foi contemplada com 
400 mil reais em recursos

Dia 12 de agosto o Pre-
feito Emerson, e o vice-pre-
feito Nelsinho estiveram em 
São Paulo acompanhados 
pelo Vice Presidente da Co-
operativa Agroindústrial 

Através do deputado estadual Carlos Cezar e do deputado federal Jeferson Campos, Jaboticabal foi contemplada com 
R$ 400 mil reais em recursos, sendo R$ 200 mil para infraestrutura e R$ 200 mil para a área da saúde.

Coplana, Rossato Júnior,  
acompanhando o lança-
mento e assinatura de im-
portantes projetos voltados 
ao setor produtivo agro. O 
Governo do Estado de São 

Paulo por intermédio da 
Secretaria de Agricultura 
anuncia fontes de recur-
sos, programas e projetos 
que iram benefi ciar o se-
tor. Dentre esses podemos 

destacar o programa Cida-
dania no Campo que imple-
mentará a patrulha rural, 
trazendo mais segurança 
e tranquilidade para o pro-
dutor e de quem mora na 
área rural de Jaboticabal. 
Saindo na frente, se cre-
dencia para receber esse 
importante projeto. Apoio 
aos produtores rurais e 
a cadeia agro também é o 
foco. Prefeitura de Jaboti-
cabal trabalhando para o 
benefício de todos.

Orlando Cristófaro foi o sortudo 
que levou uma linda camiseta gola 
polo da Montreal Magazine, en-
tregue por Gilmar, gerente da loja 
Montreal de Jaboticabal. Sorteio 
ocorreu no último domingo, duran-
te o programa Viola & CIA, apre-
sentado pelo locutor Lucas Júnior. 
Parabéns ao sorteado!

Dia dos Pais foi especial aqui na 
GAZETA FM 107.9 - Vários prê-
mios e brindes foram sorteados! 
Edson Cesar Pires foi o sortudo que 
levou um Super Kit da Maran. 

Sorteio ocorreu no último do-
mingo, durante o programa Viola & 
CIA, apresentado pelo locutor Lu-
cas Júnior. Parabéns ao sortudo!!!

SORTEIO DO DIA DOS PAIS DO PROGRAMA 
VIOLA E CIAGAZETA FM 107.9 FM
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Conferências da FIL 2021 começam com participação 
do escritor moçambicano Mia Couto

Em sua primeira versão 
internacional, a Feira do Li-
vro de Ribeirão Preto rece-
be também o crítico literá-
rio alemão Martin Puchner 
e o sociólogo italiano Dome-
nico De Masi, entre outros 
conferencistas

Ribeirão Preto (SP), 2 de 
agosto de 2021 – Com mais 
de 60 atividades culturais 
gratuitas e um total de 110 
horas de programação, a 
20ª FIL - Feira Internacio-
nal do Livro de Ribeirão 
Preto terá, na modalida-
de Conferências, um palco 
para lá de especial, com 
participantes brasileiros 
e estrangeiros, discutin-
do questões que envolvem 
“Velhas e Novas Utopias”, 
tema central do evento. Re-
alizada em formato 100% 
on-line, em função da pan-
demia do novo coronavírus, 
a FIL 2021 ocorre entre os 
dias 20 e 29 de agosto, com 
acesso gratuito por meio da 
plataforma ofi cial e canal 
do YouTube da Fundação do 
Livro e Leitura de Ribeirão 
Preto, entidade organizado-
ra. No total, serão oito con-
ferências.

Com participação em 
tempo real, o escritor mo-
çambicano Mia Couto será 
o primeiro a se encontrar 
com o público da Feira, no 
dia 22 de agosto, às 16h30. 
O autor, que é homenagea-
do do evento, não esconde 
sua simpatia com o Brasil 
e com a literatura brasilei-
ra – já escreveu mais de 30 
livros entre poesia, contos, 
crônicas, romances e lite-
ratura infantil. Ganhador 
de diversos prêmios literá-
rios em seu país e fora dele, 
Mia Couto, biólogo de for-
mação, também trabalhou 
como jornalista por quase 
dez anos, e atualmente con-
cilia a atividade de escritor 
com a de professor univer-
sitário.

O romance “Terra So-
nâmbula”, seu primeiro li-
vro, publicado em 1992, foi 
escolhido como um dos me-
lhores livros africanos do 
século 20 e, em 1988, Mia 
Couto se tornou o segundo 
escritor africano a ser elei-
to para a Academia Brasi-
leira de Letras, como sócio 
correspondente. “O traba-
lho literário de Mia Couto 
transcende fronteiras de 
uma maneira forte e defi ni-
tiva. Há muita internaciona-
lidade em sua obra e, tam-
bém, há muita brasilidade”, 
pontua Adriana Silva, cura-
dora da FIL e vice-presi-
dente da Fundação do Livro 
e Leitura de Ribeirão Preto. 

A mediação da Conferência 
será feita pelo músico Fer-
nando Anitelli que, antes do 
bate-papo apresenta a per-
formance em homenagem 
a Mia Couto, “Visitação ao 
Impossível”. Anitelli é o ide-
alizador do projeto O Teatro 
Mágico, que mistura músi-
ca, poesia, circo e teatro, 
grupo com o qual ganhou 
diversos prêmios.

Ainda no dia 22 de agos-
to, às 19h, a FIL realiza a 
Conferência “O papel da 
educação para viabilizar 
as utopias humanas”, com 
Claudio Yusta e Sebástian 
Gaggero, ambos membros 
da Matriztica, grupo de 
estudos de Humberto Ma-
turana. Claudio Yusta é 
sócio-diretor da Matriztica-
-Brasil, docente em Biolo-
gia-Cultural, mestrando em 
Psicologia Organizacional, 
com formação em psicaná-
lises pela Sociedade Paulis-
ta de Psicanálise, Licencia-
do em Terapia Ocupacional 
pela Faculdade de Medicina 
da Universidade do Chile. 
Sebástian Gaggero é soció-
logo, diretor da Matriztica, 
docente em Biologia-Cultu-
ral e aprendiz de Humberto 
Maturana e Ximena Dávila 
desde 2010, além de apai-
xonado por aprender as 
dinâmicas de bem-estar e 
cooperatividade na socie-
dade. 

No dia 23 de agosto, a 
partir das 19 horas, Renan 
Inquérito e convidados se-
rão responsáveis pela Con-
ferência em homenagem a 
Milton Santos, maior nome 
da Geografi a brasileira, e 
autor educação homenage-
ado da edição. A literatura 
e a educação balizam toda 
a programação da FIL 2021 
e, nesse contexto, home-
nagens a profi ssionais que 
são ícones dessas áreas fo-
ram construídas de manei-
ra cuidadosa. Bacharel em 
Direito e doutor em Geogra-
fi a, o baiano Milton Santos 
atuou como escritor, geó-
grafo, advogado, jornalista 
e professor universitário.  
Viveu no Brasil até 1964, 
ano em que deixou o país 
em razão do golpe militar, 
e começou carreira acadê-
mica internacional na Fran-
ça, Canadá e Venezuela. De 
volta ao Brasil, em 1977, 
publicou “Por uma Geo-
grafi a Nova, da crítica da 
Geografi a a uma Geografi a 
crítica”, obra que ressigni-
fi cou a ciência em território 
brasileiro.

Antecedendo a Confe-
rência, Renan Inquérito 
também comanda a apre-

sentação artística “A exis-
tência e a resistência dos 
lugares: a razão e a emoção 
do geógrafo na voz do poe-
ta”. Compositor e doutor em 
geografi a, ele também é po-
eta e se defi ne como doutor 
em educação ostentação. 
Renan Inquérito utiliza a 
música e a literatura como 
ferramentas de transfor-
mação e interferência so-
cial. Além dos palcos, ele 
visita escolas e unidades da 
Fundação Casa realizando 
saraus, shows, debates e 
ofi cinas.

No dia 24 de agosto é a 
vez da participação do fi -
lósofo alemão Martin Pu-
chner, em Conferência que 
começa às 19h. Professor 
de inglês e literatura com-
parada na Universidade de 
Harvard, Puchner também 
é escritor e crítico literá-
rio. Seus livros premiados 
variam de fi losofi a a artes e 
estão traduzidos em cerca 
de 20 idiomas. Entre eles, 
destaque para “O Mundo 
da Escrita: como a litera-
tura transformou a civili-
zação”, publicado no Brasil 
pela Companhia das Letras, 
e tema do bate-papo, que 
será mediado pelo fi lósofo 
Filipe Martone. A abertura 
da atividade será feita pela 
atriz e produtora cultural, 
Ana Luz, que apresenta a 
intervenção artística Cone-
xões Literárias, em home-
nagem a Martin Puchner.

Na Conferência do dia 25 
de agosto, às 19h, o antro-
pólogo, sociólogo e fi lósofo 
francês, Edgar Morin, tam-
bém ganha homenagem es-
pecial nesta edição da FIL. 
A atividade será comanda-
da pelo escritor que estuda 
a oralidade e tem experiên-
cia em intervenções urba-
nas com poesia, Daniel Min-
choni, e convidados. Morin, 
que em julho completou 
100 anos de idade, é pes-
quisador emérito do CNRS 
(Centro Nacional de Pes-
quisa Científi ca, na sigla em 
francês) de Paris, doutor 
honoris causa em 17 uni-
versidades pelo mundo e 
um dos últimos grandes in-
telectuais da época de ouro 
do pensamento francês do 
século 20. Formado em Di-
reito, História e Geografi a, 
Edgar Morin realizou estu-
dos em Filosofi a, Sociologia 
e Epistemologia e é autor 
de mais de 60 livros sobre 
temas que vão do cinema à 
fi losofi a, da política à psico-
logia e da etnologia à edu-
cação. A abertura atividade 
será também com Daniel 
Minchoni, que é poeta per-
formático, e apresentará 
o espetáculo intitulado “O 
Gorila no Zoo”, a partir da 
obra “A Via”, de Edgar Mo-
rin. 

No dia 26 de agosto, às 
19h, a presença feminina 
chega forte na agenda da 
Feira Internacional do Li-
vro de Ribeirão Preto, com 
a participação da escritora 
mineira Conceição Evaristo 
na Conferência “Escrevi-
vência”. Escritora home-
nageada desta edição do 
evento, Conceição Evaris-
to, que também é ensaísta 
e fi ccionista, publicou seus 
textos pela primeira vez 
na série Cadernos Negros 
do grupo Quilombhoje, em 

1990. Seus sete livros pu-
blicados renderam a ela 
vários prêmios, como dois 
Jabutis. A escritora é Mes-
tre em Literatura Brasileira 
e doutora em Literatura. 
Para abrir a atividade, Ro-
berta Estrela D’Alva, atriz-
-MC, diretora, curadora, 
pesquisadora e slammer 
apresenta a performance 
poética “Vocigrafi as e Es-
crivivências”, em homena-
gem à autora. Roberta tam-
bém será a mediadora da 
atividade.

No dia 27 de agosto, às 
19h, o sociólogo italiano 
Domenico De Masi partici-
pa da FIL 2021 em Confe-
rência com o tema “O Ócio 
Criativo”, expressão que é 
título de um de seus livros 
e criada por ele para ex-
plicar um tempo livre ou o 
justo equilíbrio entre tra-
balho, estudo e descanso, 
favorecendo a criativida-
de. É professor emérito de 
Sociologia do Trabalho na 
Universidade La Sapienza, 
de Roma, onde foi reitor da 
Faculdade de Ciências da 
Comunicação. A sociologia 
dos processos criativos, 
do futuro do trabalho e das 
cidades é o tema central 
de sua trajetória como so-
ciólogo e escritor. De Masi 
tem mais de dez livros tra-
duzidos para o português e 
em 2010 tornou-se cidadão 
honorário da cidade do Rio 
de Janeiro. “O Mundo ainda 
é Jovem”, “Uma simples re-
volução” e “O Futuro do Tra-
balho” são algumas de suas 
obras publicadas por edito-
ras brasileiras. A mediação 
da atividade será com Ma-
risa Costa. Antes da apre-
sentação, o sociólogo será 
homenageado com a apre-
sentação do vídeo Grifos Li-
terários, um projeto digital 
para difusão da literatura 
criado para compor a Pla-
taforma da Fundação do 
Livro e Leitura de Ribeirão 
Preto. A proposta é reunir 
leitores e debater os grifos 
feitos ao longo das leituras. 
Assim como, enfatizar fra-
ses de efeito, fazer recor-
tes temporais, observar a 
atenção dada a trechos es-
pecífi cos e aprender mais, 
inclusive, sobre aquilo que 
se pensa já saber.

A FIL encerra o ciclo de 
Conferências no dia 28 de 

agosto, às 19h, com a pre-
sença da escritora carioca 
Heloisa Seixas. Autora de 
mais de 20 livros, em dife-
rentes gêneros literários 
(romance, conto, crônica, 
além de títulos infantis e 
juvenis e de não-fi cção), 
Heloisa também é autora 
de peças teatrais. Finalista 
do prêmio Jabuti em duas 
oportunidades, com as 
obras “Pente de Vênus” e 
“O oitavo selo”, a escritora 
levou o processo da doen-
ça de Alzheimer de sua mãe 
para “O lugar escuro”, livro 
de memórias. 

Considerada a segunda 
maior feira do livro a céu 
aberto do Brasil e uma das 
maiores da América Latina, 
a Feira Internacional do Li-
vro de Ribeirão Preto 2021 
chega com uma edição his-
tórica com participações 
internacionais. “Estamos 
felizes com a ampliação da 
possibilidade de participa-
ção na FIL de internautas 
do todo o Brasil e do mun-
do, por meio do acesso onli-
ne e gratuito”, festeja Dulce 
Neves, presidente da Fun-
dação do Livro e Leitura de 
Ribeirão Preto. 

SERVIÇO - AGENDA CON-
FERÊNCIAS 

DIA 22 DE AGOSTO (do-
mingo)

16h30: Abertura com a 
apresentação artística “Vi-
sitação ao Impossível”, com 
Fernando Anitelli

17h: Conferência com 
Mia Couto e mediação de 
Fernando Anitelli

19h: Conferência com 
Claudio Yusta e Sebástian 
Gaggero, com o tema “O pa-
pel da educação para viabi-
lizar as utopias humanas”

DIA 23 DE AGOSTO (se-
gunda-feira)

19h: Abertura com a 
apresentação artística “A 
existência e a resistência 
dos lugares: a razão e a 
emoção do geógrafo na voz 
do poeta”, com Renan In-
quérito 

19h30: Conferência com 
Renan Inquérito e convida-
dos em homenagem a Mil-
ton Santos

DIA 24 DE AGOSTO (ter-
ça-feira)

19h: Abertura com a in-
tervenção artística “Cone-
xões Literárias”, com Ana 
Luz

19h30: Conferência com 

Martin Puchner e mediação 
de Filipe Martone, com o 
tema “O Mundo da Escrita: 
como a literatura transfor-
mou a civilização”

DIA 25 DE AGOSTO (quar-
ta-feira)

19h: Abertura com o es-
petáculo “O Gorila no Zoo”, 
com Daniel Minchoni

19h30: Conferência com 
Daniel Minchoni e convida-
dos em homenagem a Ed-
gar Morin

DIA 26 DE AGOSTO (quin-
ta-feira)

19h: Abertura com a per-
formance poética “Vocigra-
fi as e Escrevivências”, com 
Roberta Estrela D’Alva

19h30: Conferência com 
Conceição Evaristo e me-
diação de Roberta Estrela 
D’Alva

DIA 27 DE AGOSTO (sex-
ta-feira)

19h: Abertura com a in-
tervenção artística “Grifos 
Literários”, com Adriana 
Silva

19h30: Conferência com 
Domenico De Masi e media-
ção de Marisa Costa, com o 
tema “O Ócio Criativo”

DIA 28 DE AGOSTO (sába-
do)

19h30: Conferência com 
Heloisa Seixas, com o tema 
“O que teria acontecido 
se....”

20ª FIL – FEIRA INTERNA-
CIONAL DO LIVRO DE RIBEI-
RÃO PRETO

A 20ª edição da FIL - Fei-
ra Internacional do Livro 
de Ribeirão Preto será re-
alizada integralmente no 
formato on-line, entre os 
dias 21 e 29 de agosto, com 
cerimônia de abertura no 
dia 20. No ano passado, o 
evento foi adiado em função 
do avanço do Coronavírus 
(Covid-19) no país, mas foi 
anunciado com abrangên-
cia internacional a partir da 
sua 20ª edição. Por isso, re-
cebeu recentemente nova 
nomenclatura e teve identi-
dade visual reformulada.

Para 2021, diante da 
continuidade da crise sani-
tária, a decisão estratégica 
da organização do evento 
convergiu para realizá-lo 
no ambiente virtual, com 
transmissão ao vivo pela 
plataforma ofi cial da Fun-
dação: www.fundacaodo-
livroeleiturarp.com e You-
Tube da instituição www.
youtube.com/user/Feira-
DoLivroRibeirao.

A Feira consagrou-
-se como um dos maiores 
eventos culturais do país: 
com 20 anos de história e 
19 edições realizadas, já 
reuniu mais de 3 mil escri-
tores e artistas com 6 mi-
lhões de leitores visitantes. 
Neste ano, a FIL contará 
com cerca de 60 atividades, 
durante 10 dias, e em torno 
de 110 horas de programa-
ção.
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Projeto Construindo Vidas

Evite queimadas
Se fl agrar alguma irregularidade, denuncie no 

setor de fi scalização: (16) 3209-3364!

2º SEDUC em ação

Na segunda-feira 
(09/08) mais uma capa-
citação para o Projeto 
Construindo Vidas, desen-
volvido pela Secretaria de 
Educação, Cultura, Espor-
te e Lazer e que tem como 
proposta oferecer a escu-
ta ativa, realizando atendi-
mentos de forma voluntá-
ria e gratuita às pessoas 
que querem e necessitam 
conversar. O atendimento 
será sob total sigilo, por 
telefone, 24 horas, todos 
os dias. 

Nesta semana a palestra 
foi realizada pela psicólo-
ga Michele Ribeiro com o 
tema “Ética Profissional”. 
Os conselheiros serão ca-
pacitados para estes aten-
dimentos, visando amparar 
os munícipes de Jabotica-
bal. O Projeto firmou par-
cerias com outras secreta-
rias municipais, sociedade 
civil e órgão públicos

Estamos em um pe-
ríodo seco e frio, o que 
torna a respiração mais 
difícil. Não torne esse 
período ainda pior. Evite 
queimadas. Não coloque 
fogo em lixo, canavial ou 
áreas verdes. Seja cons-
ciente e responsável! Ao 
provocar queimadas e 
incêndios, além de come-
ter crime, você agride o 
ambiente e, consequen-
temente, toda a popula-
ção.

Na manhã de quinta-
-feira, 12, a secretária 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Lucia 
Vasques, acompanhada 
de servidores da Pas-
ta, participou do “2º SE-
DUC em ação”, realizado 
na cidade de Batatais/
SP, com a presença do 
secretário estadual da 
Educação, Rossieli Soa-
res da Silva.

O SEDUC em Ação é um 
programa desenvolvido 
pelo governo do Estado 
para levar os departa-
mentos da Secretaria da 
Educação do Estado para 
as cidades mais afasta-
das da sede. O encontro, 

que teve início no dia 12, 
seguiu até sexta-feira, 
com apresentação de 

programas em regime de 
colaboração entre Esta-
do e Município. A agenda 

ainda contou com o aten-
dimento aos secretários 
municipais.

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Apresento 
Thais Nicolete

A bela modelo de 1,80 de 
altura, da cidade de Ribei-
rão Preto, é mais uma es-
trela da First Models. Thais 
(25) começou a carreira aos 
14 anos participando de se-
letivas e concursos, mas a 
preparação e grande desa-
fi o foi a partir dos 16 anos, 
onde morou sozinha e teve 
a oportunidade de cresci-
mento profi ssional e princi-

palmente pessoal.
Aos 20 anos embarcou  

para Milão e teve a opor-
tunidade de conhecer e vi-
venciar o mercado de moda 
internacional, que foi funda-
mental para a ascensão da 
carreira.

Pronta para brilhar, vol-
tou  ao Brasil e fez diversos 
trabalhos nacionais.

Atualmente agências in-
ternacionais estão de olho 
neste grande talento. 

Vamos fi car de olho por 
que vem notícia boa por aí: 
uma grande agência de Mi-
lão se rendeu à sua beleza e 
carisma, portanto ela volta-
rá ao mercado de moda in-
ternacional e já fechou con-
trato de exclusividade. 

Este é o próximo passo 
para uma carreira ainda 
mais sólida e com grandes 
oportunidades mundo a- 
fora!

Promete!!!




          
           
              


     
             
             
               


                


 

 

 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA DA ONG-MUDA MOVIMENTO UNIFICADO DE 
DEFESA AMBIENTAL, PARA COMPOSIÇÃO DE NOVA DI-
RETORIA, A SER REALIZADA AOS 21 DIAS DO MÊS DE 
AGOSTO DESTE ANO DE 2021, ÀS NOVE HORAS (09:00), 
NA ALAMEDA BEM TE VI, 881, BAIRRO PLANALTO DO 
BOSQUE/ JABOTICABAL/SP, DA DIRETORIA EXECUTIVA 
E DO CONSELHO FISCAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 33, DE 9 DE AGOSTO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em gozo no 
período de 17/08/2021 a 31/08/2021 ao servidor SERGIO APARECIDO MOITEIRO.
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TÊNIS ESPORTIVOS - ARTIGOS PARA NATAÇÃO 
 CHUTEIRAS - ARTIGOS ESPORTIVOS EM GERAL

16 3202-266816 3204-3634

LEILÃO DE IMÓVEIS DO BANCO DO 
BRASIL PAGAMENTO À VISTA OU 

FINANCIADO - DIA 31/08/2021

LOTE 11– RIBEIRÃO PRETO/SP – Imóvel Urbano: 
Prédio comercial com área de 1.382,00m², em um terre-
no com área de 529,92m², situado na Rua Duque de Ca-
xias, 425, Centro, em Ribeirão Preto/SP. Melhor descrito 
na matrícula 191.131 do 2º ORI de Ribeirão Preto - SP.

Lance Mínimo: R$ 2.700,000,00 -  
Acesse: www.lancenoleilao.com.br 

Telefone: (11) 2359-7351.

LEILÃO DE IMÓVEIS DO BANCO 
DO BRASIL PAGAMENTO À VISTA 
OU FINANCIADO - DIA 31/08/2021

LOTE 05 – JABOTICABAL/SP – Imóvel Urbano: 
Um prédio e seu respectivo terreno, situado na Praça 9 
de Julho n°s 113/119/125/135, Centro, no município de 
Jaboticabal/SP. Melhor descrito na Matrícula nº 8.698 
CRI de Jaboticabal- SP. 

Lance Mínimo: R$ 1.791.000,00 -  
Acesse: www.lancenoleilao.com.br 

Telefone: (11) 2359-7351.

Telefone: (11) 2359-7351.

Acesse: www.lancenoleilao.com.br 
Telefone: (11) 2359-7351.

Jaboticabal conquistou nesta última semana 
duas novas viaturas da Polícia Científi ca, 

além de coletes e novos uniformes

Prefeito Emerson recebeu a equipe da Polícia Científi ca no Paço Municipal, onde foram 
apresentadas as novas viaturas para uso no município


