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Câmara de Jaboticabal vota PL que obriga quem vende 
bebidas alcoólicas a fazer curso de prevenção e orientação 

sobre efeitos do álcool em menores de 18 anos
A proibição para ven-

der, ofertar, fornecer, 
entregar e permitir o 
consumo de bebida al-
coólica a menores de 
18 anos de idade nos 
estabelecimentos co-
merciais da cidade, tais 
como supermercados, 
padarias, bares, restau-
rantes, entre outros, 
está em pauta na Câma-
ra Municipal de Jaboti-
cabal. 

Câmara de Jaboticabal faz 
audiência pública da LDO 

na quarta-feira (23/09)
A Comissão de Fi-

nanças e Orçamento da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal realiza, na 
próxima quarta-feira 
(23/09), às 19h30, uma 
audiência pública para 
apresentação e discus-
são da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias para 
2021 (Projeto de Lei nº 
349/2020). A previsão 
do Poder Executivo é 
que a cidade conte com 
uma receita total de R$ 
398 milhões para man-
ter os serviços públicos 
essenciais e realizar in-
vestimentos no ano que 
vem.

Jaboticabal Atlético 
6 X 0 “Royal Navy 
Army” (Marinha da 

Inglaterra)

Governo de São Paulo inicia 
cadastramento de profissionais 
da cultura para pagamento de 

renda emergencial

Em 17-09-2020 fez 98 anos que o nosso Jaboti-
cabal Atlético recebeu a Armada Inglesa para uma 
partida amistosa de futebol na inauguração de 
sua nova arquibancada coberta.

Começou o período de cadastramento de pro-
fissionais da cultura de Jaboticabal. O pagamen-
to da renda básica emergencial é composto por 
três parcelas de R$ 600, previstos na lei federal 
14.017/20, conhecida como “Lei Aldir Blanc”. É 
importante se cadastrar no endereço eletrônico 
www.dadosculturais.sp.gov.br. O subsídio será 
pago pelo Estado.

No mesmo site, é possível fazer o cadastramen-
to para o subsídio a espaços e instituições. Em 
Jaboticabal, o Departamento de Cultura está à dis-
posição para responder dúvidas.

Requisitos para solicitar o auxílio:
    • Não ter emprego formal ativo;
    • Não apresentar renda familiar mensal per 

capita superior a meio salário-mínimo ou renda 
familiar mensal total maior do que três salários-
-mínimos;

    • Não receber benefício previdenciário, assis-
tencial, seguro-desemprego ou verba de progra-
ma de transferência de renda federal, à exceção 
do Programa Bolsa Família;

    • Não ter recebido, no ano de 2018, rendi-
mentos tributáveis acima de R$ 28.559,70;

    • Não ser beneficiário do auxílio emergencial 
previsto na Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. 

Mais informações no Departamento de Cultura, 
pelo telefone (16) 3202-8323.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 35/2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, no uso das atri-
buições que lhe compete a legislação vigente 
resolve:

CONSIDERANDO que perdura a situação que ensejou os Atos da 
Presidência nº 17/2020, nº 20/2020, nº 25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020 nº 
30/2020 31/2020, 32/2020 e 34/2020;

CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 65.170 de 04 de 
setembro de 2.020, que Estende a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 
64.881, de 22 de março de 2020.

Art. 1º. Permanecem vigentes até 30 de setembro de 2020:
I - as medidas estabelecidas pelos Atos da Presidência nº 

20/2020, nº 25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020, nº 30/2020, nº 31/2020, 
32/2020 e 34/2020.

II - a suspensão dos prazos processuais das Comissões Espe-
ciais de Inquérito em curso, observado o teor dos Atos da Presidência nº17/2020, 
20/2020, 25/2020, 26/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020 e 
34/2020.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir do dia 16/09/2020.

Jaboticabal, 14 de setembro de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

EXTRATO

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: EMPRESA JORNALISTICA SCANDELAI & SCANDELAI LTDA
FUNDAMENTO: Convite nº 08/2015
OBJETO: Prorrogação de prazo limitada ao período de 60 dias ou à conclusão 

do certame licitatório, o que ocorrer primeiro, referente aos serviços de publicidade 
de atos oficiais e matérias de caráter institucional, de cunho informativo, educativo 
e cultural de interesse público editadas pela Câmara Municipal de Jaboticabal.

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$5053,55 (cinco mil e cinquenta e 
três reais e cinquenta e cinco centavos)

DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 18/09/2020

CONVITE

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 dispõe 
sobre a transparência na gestão fiscal, CONVIDA a população de Jaboticabal para 
AUDIÊNCIA PÚBLICA de elaboração e discussão do Projeto de Lei nº 349/2020, que 
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o exercí-
cio financeiro de 2021 e dá outras providências – LDO.

(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no site: 
www.camarajaboticabal.sp.gov.br

Data: 23 de setembro de 2020 (quarta-feira) 
Horário: 19H30.
A Audiência poderá ser acompanhada pelo site oficial da Câmara Municipal de 

Jaboticabal no seguinte endereço: www.jaboticabal.sp.leg.br

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Jaboticabal Atlético 6 X 0 
“Royal Navy Army” (Marinha da Inglaterra)

Em 17-09-2020 fez 98 
anos que o nosso Jabo-
ticabal Atlético recebeu 
a Armada Inglesa para 
uma partida amistosa 
de futebol na inaugura-
ção de sua nova arqui-
bancada coberta.

Atlético: Borges, Da-
rio e Rodrigues. Torqua-
to, Virgílio e Merchiori; 
Junqueira, Caetano, De 
Biasi, Campeão e Aldi-
ghieri. Árbitro: Mister 
Mc. Lean

Texto da época: 
Às 16h de sábado 

chegaram a Jabotica-
bal na Estação Ferrovi-
ária da Paulista os ma-
rinheiros dos navios 

“Repulse” e do Encoura-
çado “H.M.S. Hood” da 
Armada Inglesa, vindos 
precedidos de enorme 
fama, convidados pelo 
nosso Jaboticabal Atlé-
tico para uma amistosa 
pugna de ludopédio em 
sua majestosa praça de 
esportes na cidade, em 
cima da Avenida Mare-
chal Deodoro. Descem 
16 atletas e mais os ofi-
ciais.

A esperai-os á estação 
foram as nossas autori-
dades.

A Banda Filarmônica 
“Pietro Mascagni” sob 
o comando do Maestro 
Frederico Grossi exe-

cutou o Hino Nacional 
do Reino Unido - “God 
save the King” (Deus 
Salve o Rei) na chegada 
do trem, que foi ouvi-
do de pé por todos os 
assistentes e em con-
tinência respeitosa 
dos marinheiros e dos 
nossos jogadores. Os 
atletas estrangeiros fi-
caram hospedados no 
Hotel dos Viajantes e os 
oficiais na Chácara Dr. 
Locke.

O JOGO DE DOMINGO
A brilhante victória 

do “Athlético”
17 de Setembro de 

1922, domingo, estádio 
lotado, equipes perfila-
das, a Banda da Mascag-
ni executa novamente o 
Hino Inglês levando os 
visitantes a se comove-
rem.

Começou a pugna.
Diga-se de passagem 

que raras vezes temos 
assistido a jogo tão em-
penhado e com tantos 
requintes de gentileza 
de parte a parte.

Foi uma partida bri-
lhante, delicada em que 
o nosso Athlético se fir-
mou por muito tempo, 
indiscutivelmente.

Depois de fazer 3 a 0, 
Serelepe conquista o 4 
gol, às 5 e 45 Caetano 
marca o 5º e às 5 e 53 
o nosso querido Virgilio 
marca brilhantemente o 
nosso 6º e ultimo ponto 
da luzida pugna, entre 
aclamações.

Terminado o segundo 
“half time” penetraram 
a praça o governador 
da cidade, a Directoria 
do Athletico e mais pes-
soas, levando o Cava-
lheiro “Carlos Tonanni” 
a riquíssima taça que 
offerecêra ao vencedor 
da pugna, pela qual be-
beram champagne.

Após o jantar, os jo-
gadores ingleses de 

movem a pé até a es-
tação ferroviária acom-
panhados nas ruas pela 
Filarmônica “Mascagni” 
executando um exclu-
sivo repertório inglês. 
Despedem-se da cida-
de, os oficiais ficam 
para um baile à eles 
oferecidos no Clube Re-
creativo e vão embora 
no outro dia”

Em 1922 na Inglater-
ra reinava o Monarca 
Jorge V - Rei do Reino 
Unido da Grã-Bretanha, 
Irlanda e Domínios Bri-
tânicos de Além-mar e 
Imperador da Índia.

Eis aí uma grande 
data de relação inter-
nacional da “Athenas 
Paulista” romântica, cí-
vica e culta também no 
esporte, que merece ser 
sempre relembrada.

Neste período a Mari-
nha da Inglaterra era a 
maior do mundo em nú-
mero de navios de guer-
ra, com diversas frotas 
atuando em todos os 
oceanos do planeta e 
o futebol era extrema-
mente incentivado en-
tre seu pessoal.

Para organizar cam-
peonatos entre as vá-
rias frotas, só com uma 
entidade própria, no 
caso uma associação. 
A Royal Navy Football 
Association havia sido 
criada em fevereiro de 
1904 e tinha a sua sede 
na Base Naval de Ports-
mouth, uma das maio-
res daquela marinha.

Não é difícil de imagi-
nar que naquela época, 
esta entidade futebo-
lística era maior e ti-
nha uma atuação muito 
mais ampla que a pró-
pria FIFA.

Mas agora os maru-
jos da terra de Sua Ma-
jestade se batiam pela 
primeira vez com sul-
-americanos.

Abel Zeviani 
Produtor Cultural, 

Pesquisador Histórico 
e Assessor de Políticas 
Públicas

Jaboticabal - SP - Bra-
sil

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de Fernando Prestes tiveram seu funcionamento 
prejudicado no dia 15/09/2020 das 13h41 às 19h15. Assim que houve a ocorrência, 
enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi 
recuperado.

Comunicado
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Câmara de Jaboticabal vota PL que obriga quem vende 
bebidas alcoólicas a fazer curso de prevenção e orientação 

sobre efeitos do álcool em menores de 18 anos
A proibição para ven-

der, ofertar, fornecer, 
entregar e permitir o 
consumo de bebida al-
coólica a menores de 
18 anos de idade nos 
estabelecimentos co-
merciais da cidade, tais 
como supermercados, 
padarias, bares, restau-
rantes, entre outros, 
está em pauta na Câma-
ra Municipal de Jaboti-
cabal. 

Na próxima segunda-
-feira (21/09), a partir 
das 20 horas, os ve-
readores votam nove 
proposições, entre 
elas, o Projeto de Lei nº 
348/2020, de autoria 
do Poder Executivo, que 
prevê, entre outros, a 
obrigatoriedade de pro-
prietários e funcioná-
rios de estabelecimen-
tos que comercializam 
bebidas alcoólicas de 
cuidar para que não se 
permita o consumo de 
bebidas alcoólicas por 
menores de 18 anos nas 
dependências dos esta-
belecimentos. Donos e 
funcionários também 
deverão passar por um 
curso de prevenção e 
orientação quanto aos 
efeitos da bebida alco-
ólica, principalmente 

quando usada antes 
dos 18 anos, a ser mi-
nistrado pelo Municí-
pio, com carga horária 
de 2 horas. O curso de-
verá ser gratuito e ofe-
recido pelo Município 
em todos os bimestres 
do ano. Além disso, os 
alvarás de funciona-
mento só poderão ser 
renovados se o estabe-
lecimento apresentar a 
certificação do curso.

Festas e quermesses 
igualmente não esca-
pam do projeto, e para 
a obtenção do alvará de 
realização do evento, 
deverá ser comprova-
do que os empregados, 
funcionários ou volun-
tários que trabalharão 
no evento concluíram 
o curso a ser ofereci-
do pelo Município. Em 
caso de descumprimen-
to, a multa vai de R$ 
2.761,00 e pode chegar 
a R$ 138.050,00 (con-
siderando o valor atual 
da UFESP, de R$ 27,61), 
e em caso de reincidên-
cia, o estabelecimento 
ou evento será interdi-
tado, além de ter a cas-
sação do alvará de fun-
cionamento.

Os parlamentares 
igualmente vão discu-

tir e votar em 1º tur-
no o PL nº 338/2020, 
de autoria do vereador 
Pepa Servidone (DEM), 
que denomina de a área 
adquirida pela Prefei-
tura Municipal de Ja-
boticabal, próximo ao 
Campus da Unesp, de 
“Parque de Desenvolvi-
mento Tecnológico Be-
nedicto Tobace”; o PL 
nº 347/2020, de autoria 
do vereador Pretto Mi-
randa Cabeleireiro, que 
denomina a Rua L do Lo-
teamento Planalto Ver-
de I, de “Deivid Cami-
lotti”; o PL nº 350/2020, 
de autoria do vereador 
Pepa Servidone, que de-
nomina a estrada rural 
JBT 050, que liga Jabo-
ticabal a Taquaritinga, 
de “Raimundo Saurin”; 
o PL nº 351/2020, de 
autoria do vereador 
João Bassi (PATRI), que 
denomina a Área de La-
zer entre a Av. Caetano 
Merlino, Travessa Au-
gusto Tonanni, Av. Aris-
tides Cardoso da Cunha 
e Alameda Prof. Maria 
das Dores Ferreira Bas-
tos, entre o Jardim São 
Marcos I e o Residencial 
Barcelona, de “Prof. Wal-
demar Martins”; e o PL 
nº 352/2020, de autoria 

Câmara de Jaboticabal faz audiência pública 
da LDO na quarta-feira (23/09)

A Comissão de Fi-
nanças e Orçamento da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal realiza, na 
próxima quarta-feira 
(23/09), às 19h30, uma 
audiência pública para 

apresentação e discus-
são da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias para 
2021 (Projeto de Lei nº 
349/2020). A previsão 
do Poder Executivo é 
que a cidade conte com 

uma receita total de R$ 
398 milhões para man-
ter os serviços públicos 
essenciais e realizar in-
vestimentos no ano que 
vem.

A audiência será 

transmitida ao vivo 
pela WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br), com acesso 
também pelo site insti-
tucional (www.jabotica-
bal.sp.leg.br) para que a 
população possa acom-
panhar a exposição.

A matéria, protoco-
lizada na Casa de Leis 
pelo Executivo no dia 
28 de agosto e lido na 
sessão ordinária do dia 
02 de setembro, traz a 
relação do que deverá 
ser prioridade nos in-
vestimentos da prefei-
tura no ano que vem e 
qual a previsão do cus-
to financeiro das ações 
onde o governo munici-
pal deverá investir o di-
nheiro em 2021. A LDO 
deve ser discutida em 
Plenário, em sessão or-
dinária, até o dia 05 de 
outubro.

Caso a população 
tenha alguma suges-
tão, já pode enviá-la, 

a partir de sexta-feira 
(18/09), para a Ouvido-
ria da Câmara até o dia 
30 de setembro pelo e-
-mail: ouvidoria@cama-
rajaboticabal.sp.gov.
br. Se preferir, pode 
encaminhar a sugestão 
por meio de um formu-
lário específico da Ou-
vidoria, disponível no 
site institucional (www.
jaboticabal.sp.leg.br) 
- com acesso por ban-
ner na página principal 
do site ou pelo menu 
Transparência -, ou ain-
da pelo telefone (16) 
3209-9471. Com as su-
gestões, os vereadores 
poderão propor emen-
das para serem apro-
vadas junto com o tex-
to original que veio da 
prefeitura.

Para enviar as suges-
tões, vale seguir algu-
mas instruções: lem-
bre-se de ser pontual 
no que você considera 
prioridade para a cida-

de no ano que vem. No 
comentário, descreva 
sua ideia, pontuando o 
nome da rua, da unida-
de de saúde, da creche, 
da linha de ônibus, se 
quer casa popular, luz 
no poste, assistência a 
crianças ou idosos, cul-
tura, esporte, meio am-
biente, etc. Essa é a hora 
de dar sugestões de me-
lhorias para a cidade.

Lembrando que a 
LDO estabelece as me-
tas financeiras, as prio-
ridades da prefeitura 
e as diretrizes para a 
elaboração da Lei Orça-
mentária Anual (LOA), 
ou seja, o Orçamento 
propriamente dito, que 
deve ser encaminha-
da para a Câmara até 
o dia 31 de outubro, e 
avaliada e votada pelos 
vereadores antes do re-
cesso parlamentar, que 
começa no dia 23 de de-
zembro, conforme a Lei 
Orgânica do Município. 

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 01 de outubro de 2020, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 13 de outubro de 2020, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,  
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E  
ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 14/03/2017, cujo Fiduciante é 
CONSTRUÇÕES METÁLICAS CALDEIRARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/MF sob nº 57.686.743/0001-84, em PRIMEIRO LEILÃO 
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 2.719.943,30 (Dois Milhões Setecentos e Dezenove Mil Novecentos e Quarenta 
e Três Reais e Trinta Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), os imóveis constituídos por “Apartamento nº 01, localizado no 
térreo, com 68,0700m² de área útil ou privativa, e área total de 88,5360m²,com direito a 02 (duas) vagas de garagem descobertas individuais 
e determinadas como de números 01/01, localizadas no pátio de estacionamento do edifício; Apartamento nº 02, localizado no térreo, com 
68,0700m² de área útil ou privativa, e área total de 88,5360m², com direito a 02 (duas) vagas de garagem descobertas individuais e determinadas 
como de números 02/02, localizadas no pátio de estacionamento do edifício; Apartamento nº 04, localizado no 1º andar, com 68,0700m² de 
área útil ou privativa, e área total de 88,5360m², com direito a 01 (uma) vaga de garagem coberta, individual e determinada como de número 04, 
localizadas no térreo do edifício; Apartamento nº 05, localizado no 1º andar, com 68,0700m² de área útil ou privativa, e área total de 88,5360m², 
com direito a 01 (uma) vagas de garagem coberta individual e determinada como de número 05, localizadas no térreo do edifício; Apartamento 
nº 06, localizado no 1º andar, com 68,0700m² de área útil ou privativa, e área total de 88,5360m², 01 vaga na garagem de nº 06, Apartamento  
nº 07, localizado no 2º andar, com 68,0700m² de área útil ou privativa, e área total de 88,5360m², com direito a 01 (uma) vagas de garagem 
coberta individual e determinada como de número 06, localizadas no térreo do edifício; Apartamento nº 08, localizado no 2º andar, com 
68,0700m² de área útil ou privativa, e área total de 88,5360m², com direito a 01 (uma) vagas de garagem coberta individual e determinada como 
de número 07, localizadas no térreo do edifício; e Apartamento nº 10, localizado no 2º andar, com 68,0700m² de área útil ou privativa, e área 
total de 88,5360m², com direito a 01 (uma) vagas de garagem coberta individual e determinada como de número 10, localizadas no térreo do 
Edifício Residencial Merano, situado na Rua Walter Ítalo Poli, nº 100/110, Jardim Santa Rita, Jaboticabal/SP; e Uma área de terras, terreno “A”, 
contendo área de 14.000,00m², ou seja, 1,40 hectare, da Chácara Aurora encravada Fazenda Aurora, localizada à Avenida João Afonso Costa, 
com o Km 342 da Rodovia Brigadeiro Faria Lima SP - 326, (antiga estrada que liga Jaboticabal a Barretos), Jaboticabal/SP”, melhor descrito 
nas matrículas nºs 46.450, 46.451, 46.453, nº 46.454, 46.455, 46.456, 46.457, 46.459 e 28.212 do Registro de Imóveis da Comarca 
de Jaboticabal/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Pendências sobre 
o imóvel: Pendências sobre o imóvel: Consta ação de revisão contratual não transitado em julgado  processo nº 1005460-24.2018.8.26.0291.  
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 2.382.996,58 (Dois Milhões Trezentos e Oitenta e Dois Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos -  
nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do 
leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do 
cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: 
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5514_01 Sc).

do vereador João Bassi 
(PATRI), que denomina 
a área de lazer entre a 
Alameda Zenon Vargas 
da Silva, Av. Capitão 
Francisco Borges de Go-
doy Macota, Rua Fran-
cisco Ribeiro Travessa 
Gentil da Cruz Lopes e 
Alameda Zenon Vargas, 
no Jardim Nova Apare-
cida, de “Maria Apareci-
da Chioda Marques”.

Os vereadores tam-
bém votam três proje-

tos de Decreto Legisla-
tivo: o PDL nº 82/2020, 
de autoria do vereador 
Beto Ariki (PTC), que 
outorga o Título de Ci-
dadã Jaboticabalense 
a Dra. Iramaia da Ro-
cha; o PDL nº 83/2020, 
de autoria do vereador 
Samuel Cunha (PODE-
MOS), que concede Di-
ploma de Honra ao Mé-
rito ao Professor Carlos 
César Ignácio (Loyola); 
e o PDL nº 84/2020, 

de autoria do vereador 
Luís Carlos Fernandes 
(PODEMOS), que outor-
ga Título de Cidadão 
Jaboticabalense a Lucas 
Souza Ramos Neto.

A sessão ordinária co-
meça às 20 horas com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br), e também 
pelo canal da Câma-
ra no YouTube (WEBTV 
CMJaboticabal)
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