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CULTURA
Exposição “Ser Naïf” chega à Jaboticabal

De 9 de setembro a 6 
de outubro, Jaboticabal 

receberá a mostra “Ser 
Naïf”, uma exposição 

itinerante com traba-
lhos dos artistas plásti-
cos Con Silva, de Bata-
tais, e Blanco Castro, de 
Jaboticabal. Estarão ex-
postas 24 obras repre-
sentativas desses dois 
artistas da pintura naïf 
do interior paulista e, 
ao longo de cada mon-
tagem da exposição, é 
realizada uma ofi cina 
de sensibilização sobre 
esse estilo de arte.

Com curadoria de 
Thaís Creolezio, pro-
dução-executiva de Ro-
drigo Touso e coorde-
nação geral de Larissa 
Rizzatti, a exposição é 
resultado do Edital de 
Chamada Pública para 
Exposições Itineran-
tes da ACAM Portinari 
com o Sistema Estadual 

de Museus (SISEM-SP) – 
instância da Secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa do Governo do 
Estado de São Paulo. 

Concebida para cir-
cular por oito cidades 
da região, o Museu His-
tórico de Jaboticabal 
Aloísio de Almeida será 
a sétima parada da ex-
posição. Anteriormen-
te “Ser Naïf” passou por 
Franca, Batatais, Jardi-
nópolis, Cravinhos, São 
Simão e Dumont. 

Em Jaboticabal a 
ofi cina acontecerá 
no dia 24/09, às 9h, 
no Museu Histórico. 
As inscrições serão 
feitas exclusivamen-
te pelo telefone (16) 
(32031126) e as vagas 
são limitadas.

Feira do Livro de Batatais reuniu15 mil visitantes
Durante seis dias, a 

festa literária promoveu 
35 atividades culturais 
entre contações de his-
tórias, palestras, shows 
musicais, peças teatrais, 
espetáculos circenses e 
sessões de cinema – com 
programação para todas 
as idades

Ribeirão Preto (SP), 3 
de setembro de 2019 – A 
8ª Feira do Livro de Ba-
tatais encerrou sua pro-
gramação com um sal-
do positivo: cerca de 15 
mil pessoas circularam 
pela festa literária, entre 
esse público, aproxima-
damente 9 mil estudan-
tes se envolveram nas 
performances de conta-
dores de histórias, nos 
espetáculos teatrais, nos 
musicais de abertura e 
encerramento do evento 
e nas sessões de cinema.

Neste ano, a agenda 
também levou para a Pra-
ça Cônego Joaquim Alves 
(Praça Matriz) atividades 
de formação para profes-
sores. Uma delas “Edu-
cação e HQ: uma sala de 
aula que está no gibi”, 
com o grupo NerdebateS. 
A atividade aconteceu no 
dia 27 de agosto e reu-
niu cerca de 200 educa-
dores da cidade. O grupo 
mostrou como é possível 
incrementar aulas com o 
uso de quadrinhos, deu 
dicas e trocou experiên-
cias com os docentes.

Para a professora da 
rede municipal, Neusa 
Galante, foi fundamen-
tal a Feira do Livro tra-
zer esta temática. Na 
ótica dela, o gibi é mui-
to importante e facili-
ta o processo de leitura 
dos alunos. “Eu sempre 
amei gibis. A criança se 
interessa principalmente 
pela Turma da Mônica. 
Os quadrinhos acabam 
infl uenciando muito no 
que os estudantes leem. 
Além de diverti-los, tam-
bém os educa”, analisa.

O professor de artes 
da Prefeitura Municipal, 
Mauricio Puntel Fiori, que 
atua na educação infantil 
e no ensino fundamental, 
comentou que a palestra 
mostrou aos professores 
como utilizar diferentes 
ferramentas em sala de 
aula e analisou os recur-
sos possíveis que elas 
oferecem. “No caso dos 
quadrinhos, eles podem 
nos auxiliar, pois é pos-
sível perceber a questão 
da narrativa, da arte, 

os diálogos, interpreta-
ções e os assuntos que 
eles abordam. É possível 
mostrarmos aos alunos 
diversos tipos de quadri-
nhos para certos tipos de 
conversas e isso fomenta 
o debate em sala de aula,
as informações, fontes e
referências, o que se tor-
na até uma fonte de pes-
quisa”, explica.

O destaque da progra-
mação para formação de 
professores foi a palestra 
“A Educação como forma-
ção humana”, ministrada 
pelo professor César Nu-
nes, no dia 28 de agosto 
(à noite), aberta a profes-
sores e à população. Nu-
nes é fi lósofo, educador 
e professor da Unicamp. 
Escreveu 33 livros e for-
mou pesquisadores em 
Educação pelo Brasil. É 
coordenador do Grupo 
de Pesquisas PAIDEIA.

Cesar Nunes destacou 
em sua apresentação que 
a educação é a maior he-
rança que uma sociedade 
pode deixar para os seus 
fi lhos. Segundo o educa-
dor, a escola que dese-
jamos construir, precisa 
superar as marcas da es-
cola do passado, que só 
formava pessoas para o 
mercado de trabalho, de 
forma a produzir obedi-
ência, com visão de mun-
do controlada e seguran-
ça militar. “Escola para 
mim não é nada disso. É 
a libertação de espírito 
e da cultura, a prepara-
ção para a convivência, a 
tolerância social, o res-
peito, a diversidade das 
pessoas, a educação am-
biental e sustentabilida-
de”, destacou.

Durante sua palestra, 
Nunes enfatizou que é 
preciso que os profes-
sores estejam aptos a 
preparar gerações para 
respeitar a vida. “Esse é 
o fundamento da educa-
ção da escola”. Ele ainda

mencionou que o profes-
sor deve ter consciência 
do seu papel como agen-
te que transmite a cul-
tura, prepara gerações, 
fazendo a união entre a 
geração mais antiga e a 
atual. “Depois dos pro-
fessores, vem a leitura e 
o livro - não existe outra
ferramenta no mundo 
capaz de ser maior trans-
missor e produtor de ci-
dadania e cultura como a
leitura, que é a base da
democratização do co-
nhecimento”.

Por último, o pales-
trante mostrou à plateia 
lotada a necessidade 
do acesso à cultura e às 
expressões culturais, o 
folclore, a arte. “Essas 
são as três medidas para 
humanizar a escola e a 
sociedade e, preparar 
uma outra possibilida-
de de globalização, que 
não seja apenas fi car 
no celular, falar com o 
mundo todo ou viajar 
para a Disneylândia. A 
globalização é entender 
a cultura humana desde 
sua formação e ainda a 
preservar para que ou-
tras gerações do futuro 
possam participar dela”, 
concluiu.

Balanço
Para o secretário de 

educação de Batatais, 
Victor Hugo Junqueira, 
a Feira cumpriu os seus 
objetivos de estimular a 
leitura, difundir cultura 
e conhecimento. Nesta 
edição, todos os alunos 
da rede municipal pude-
ram participar do evento 
e adquirir o livro de sua 
escolha, por meio do che-
que-livro no valor de R$ 
22,00, que foi disponi-
bilizado pela Prefeitura 
Municipal. “Além disso, a 
Feira conseguiu envolver 
a população batataense, 
que esteve presente em 
várias atividades”.

O secretário também 

destacou o valor da par-
ceria da Prefeitura Mu-
nicipal de Batatais com 
a Fundação do Livro e 
Leitura de Ribeirão Pre-
to. “Foi essencial para o 
sucesso do evento, pois 
permitiu ampliar a pro-
gramação com qualida-
de, atendendo todos os 
públicos”.

Para a presidente da 
Fundação do Livro de 
Ribeirão Preto, Dulce Ne-
ves, a realização da Feira 
do Livro de Batatais em 
parceria com a Funda-
ção consolidou objetivos 
que a entidade possui 
para disseminar a leitura 
e literatura na região me-
tropolitana de Ribeirão 
Preto e estabeleceu um 
marco histórico nesta 
busca. “Essa é mais uma 
importante festa literá-
ria que possibilitou, de 
forma gratuita, o acesso 
de todos à leitura, apro-
ximando o público de to-
das as idades à cultura e 
às diferentes formas de 
arte”, explica.

Feira do Livro de Bata-
tais

Os homenageados da 
8ª Feira do Livro de Ba-
tatais foram o criador da 
Turma da Mônica, Mau-
ricio de Sousa (escritor 
homenageado), Shirley 
Baldochi (homenageada 
local) e o patrono per-
manente, José Olympio. 
As atrações reuniram 
contações de histórias, 
palestras, apresenta-
ções musicais, peças 
teatrais, espetáculos 
circenses e sessões de 
cinema. A programação 
foi aberta ao público 
(totalmente gratuita) e 
aconteceram na Praça 
Cônego Joaquim Alves 
(Praça Matriz) e no Cine 
Batatais, ambos locali-
zados no centro da ci-
dade, no interior de São 
Paulo.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
de acordo com o Parágrafo Único, Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, que dis-
põe sobre a transparência na gestão iscal, CONVIDA  a população jaboticabalense 
para AUDIÊNCIA PÚBLICA de elaboração e discussão do Projeto de Lei nº 257/2019, 
que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o 
exercício inanceiro de 2020 e dá outras providências - LDO.

(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no 

site: www.jaboticabal.sp.leg.br)

Data: 02 de outubro de 2019 (quarta-feira) 
Horário: 19hs.
Local: Câmara Municipal de Jaboticabal
(Rua Barão do Rio Branco, nº 765)

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PORTARIAS

Nº 195, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019 – NOMEIA, a partir de 05 de 
setembro de 2019, TIAGO DA SILVA PIRES para ocupar o cargo de Assessor de 
Gabinete, lotado no Gabinete do Vereador Luis Carlos Fernandes, de acordo com a 
Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015.

 Nº 196, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019 – NOMEIA, a partir de 04 de se-
tembro de 2.019, a servidora RAQUEL SBARDELOTO SANCHES como membro da 
Equipe de Apoio de Pregão Presencial da Câmara Municipal de Jaboticabal.

EXTRATOS

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 07/2.019 - PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor 
preço por empreitada global para contratação de empresa para execução de servi-
ços de radiodifusão objetivando a veiculação de matérias de caráter institucional de 
cunho informativo, educativo e cultural, conforme especiicações constantes do Anexo 
I do Edital (Termo de Referência).

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 7:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 
17:00 horas ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br.

Recebimento das Propostas: Dia 19/09/2019, até às 14:00 horas.
Início da sessão: Dia 19/09/2019, após o término do credenciamento.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 06/2.019 - PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor 
preço por empreitada global para contratação de empresa para a prestação de ser-
viços especializados de consultoria e assessoramento técnico presencial e a distância 
aos agentes públicos acerca de procedimentos no âmbito da administração pública, 
conforme especiicações constantes do edital e seu Anexo I (Termo de Referência).

Data da Sessão: 05/09/2019
Resultado da sessão: Adjudicada.
Licitante Vencedora: T.M.O CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
Valor: R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais), sendo R$ 13.000,00 (treze 

mil reais) mensais (24 meses).

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SGP – SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
FUNDAMENTO: Contrato nº 43/2019
OBJETO: Aquisição da assinatura anual de 2019 dos Periódicos on-line so-

bre Licitações e Contratos, bem como fornecimento de orientações técnico-jurídicas 
sobre dúvidas ou casos concretos a serem enviados pelo contratante e respondidas 
no prazo de 24 a 72 horas.

VALOR DO CONTRATO: R$ 8.389,92 (oito mil, trezentos e oitenta e nove 
reais e noventa e dois centavos), em 12 parcelas mensais ixas de R$ 699,16 (seis-
centos e noventa e nove reais e dezesseis centavos)

DATA DO CONTRATO: 19/08/2019.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 07/2017
OBJETO: Acréscimo de prazo ao contrato consubstanciado na prestação 

de serviços de organização, gerenciamento e administração de Sistema de Cartão 
Alimentação Eletrônico.

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 850.000,00  (oitocentos e cin-
quenta mil reais)

DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 28/08/2019.

Edital para Conhecimento de Terceiros interessados, com Prazo de 10 dias, expedido nos autos do PROC. Nº 
0003106-34.2004.8.26.0291. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Jaboicabal/SP, Dr(a). 
Andrea Schiavo, na forma da Lei, etc. Faz Saber A Terceiros Interessados na Lide que o(a) Triangulo do Sol Auto
Estradas SA move uma Desapropriação - Desapropriação de Desapropriação contra Luziana Bellodi Boverio, 
Monica Franco Montans, Zina Maria Bellodi, Antonio Revoli, Tonica Segecic Revoli, José Revoli Filho, Osvaldo 
Aparecido Revoli, Sérgio Revoli, Nelson Revoli, Apparecida Theodoro da Silva Revoli, Lucia Guidelli Revoli 
e Edemilson Antonio Revoli, objeivando o cumprimento do Arigo 34 do Decreto-Lei 3.365/41 (sendo o teor: 
O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas iscais que 
recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de 
terceiros), e declarados de uilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. Para o 
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 dias a contar 
da publicação no Órgão Oicial, nos termos e para os ins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será 
aixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboicabal, aos 23/07/2019.




