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Lojas abrem domingo com 
otimismo para as vendas

Rua XV de Novembro, 1548. Fone: (14)  3416.8807

Na reta final das ven-
das para o Natal, as lojas 
de Jaú ficam abertas nes-
te domingo (21) das 9h às 
18h. Há uma expectativa 
muito boa de vendas por 
parte dos lojistas, apos-
tando que o domingo vai 
atrair clientes não só de 
Jaú mas de toda a região.  
Além das roupas em geral 
e dos calçados, que ven-
dem muito no Natal, os 

telefones celulares conti-
nuam sendo o grande hit 
das vendas. . A onda agora 
são os smartphones, que 
são celulares integrados 
com a internet e  ofere-
cem uma série de serviços 
para o usuário. O paga-
mento da segunda parce-
la do 13º salário é um fa-
tor que deve alavancar as 
vendas nestes dias que 
antecedem o Natal.
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Atrações culturais 
se concentram na 
Galeria de Artes.
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Maria Luiza IV terá piscinão 
contra as enchentes

Obras de drenagem continuam no Sempre Verde
A Prefeitura de Jaú, 

por meio da Secretaria de 
Projetos, está executan-
do nova etapa das obras 
de drenagem urbana e de 
contenção de enchentes. 
O serviço chegou agora 
ao Jardim Sempre Ver-
de, que recebe galerias 
de águas pluviais, bocas 
de lobo, bueiros e outras 
obras para acabar com 
o histórico problema de 
inundações. O serviço é 
uma extensão do realiza-
do no Jardim João Ballan 
2 e faz parte de um traba-
lho mais amplo, que pre-
vê construção de dique 
na margem do rio Jaú e de 
muro polder no córrego 
Bom Retiro.
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Milhares de metros 
cúbicos de terra já foram 
retirados da margem do 
córrego da Figueira, no 
Jardim Maria Luiza IV,  
para dar lugar a um imen-
so tanque de contenção de 
águas pluviais. As obras 
nessa região da cidade fa-

zem parte do projeto de 
macrodrenagem urbana 
que incluem ainda o Lago 
do Silvério e o Córrego do 
Pires. O Maria Luiza IV 
terá uma espécie de pis-
cinão que vai segurar as 
águas das chuvas, evitan-
do inundações.
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Cléo Furquim preside a 
Câmara a partir de janeiro
Sem surpresa, a vereadora 
Cleonice Furquim (PMDB)  
foi eleita presidente da 
Câmara de Jaú para o biênio 
2015-2016. Ela obteve 15 
votos. Foram contrários à 
chapa única apresentada 
apenas os vereadores Tito 
Coló Neto (PSDB) e Ronaldo 
Formigão (DEM).  A mesa fi-
cará composta, além da pre-
sidente, que é do PMDB, por 
Fernando Barbieri (PT), vice-
presidente;  Wagner Brasil 
(Pros), primeiro secretário, e 
Roberto Carlos Vanucci (PT), 
segundo secretário. pág. 4 Orçamento de 2015 é 

aprovado com 16 emendas.
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Jauenses estão na diretoria 
da Federação da Saúde

Foi empossada a di-
retoria da Federação dos 
Trabalhadores da Saúde 
do Estado de São Paulo. O 
presidente Edison Olivei-
ra, continua no comando 
da entidade. De Jaú, quatro 
trabalhadores do setor es-

tão na diretoria. Edna Alves, 
presidente do Sindsaúde, é a 
primeira secretária da enti-
dade. Maria Jerusa assumiu 
a diretoria de Sede e de Pa-
trimônio. Sofia Borges e Iva-
nilde Almeida são suplentes 
de diretores. pág. 5

Jauense é 
premiado por 
acessibilidade 
na rede
O programador jauense 
Tiago Rafael Leite Neves, 30 
anos, conquistou a segunda 
colocação da categoria Ser-
viços / E-Commerce no 3ª 
Prêmio Nacional de Acessi-
bilidade na Web, promovido 
pelos maiores órgãos da 
internet no Brasil. A pre-
miação foi pelo portal Casa 
Jaú, lançado em março de 
2013, totalmente desenvolvi-
do com técnicas especiais de 
programação que garantem a 
acessibilidade inclusive pelos 
deficientes visuais. pág. 9

BKP e Esportiva decidem 
título do basquete
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