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Começa neste sábado o 1º Festival Gastronômico
da Jabuticaba em Casa Branca

Casa Branca, a Capital Estadu-
al da Jabuticaba, vai realizar de 11
a 25 de novembro o 1º Festival Gas-
tronômico da Jabuticaba. Organiza-
do pela Prefeitura Municipal, por
meio da Diretoria de Cultura e Tu-
rismo, o evento tem por objetivo
promover o turismo na cidade e
aquecer a economia local.

Participam do Festival Gastronô-
mico 21 estabelecimentos comerci-
ais, entre bares, restaurantes, ca-
fés, sorveterias e lanchonetes, que
vão oferecer receitas exclusivas fei-
tas com jabuticaba. Os participan-

tes criaram um prato com a jabuti-
caba para poder participar desse 1º
Festival Gastronômico de Casa
Branca. Farmácias também desen-
volveram cosméticos a base da fru-
ta para poderem participar do
evento.

Durante os dias em que aconte-
cer o Festival Gastronômico a Pra-
ça da Matriz (Barão de Mogi Guaçu)
vai receber apresentações musicais.
Haverá apresentação de música ao
vivo e música eletrônica.

No dia 18 de novembro, a partir
das 18h30, no salão nobre do Insti-

tuto de Educação Dr. Francisco Tho-
maz de Carvalho, haverá um Encon-
tro de Corais com a participação de
grupos de corais de diversas cida-
des.  Entre os confirmados estão:
Coral Municipal de Rio Claro, Coral
Jovem da Guardinha de Rio Claro,
Coral Vocalista/ Unimed de Ameri-
cana, Coral Conviver Ocian de Praia
Grande, Coral Agnus Dei de Praia
Grande, Coral Cantares de España
de Santos, Coral Municipal de Casa
Branca e Coral Geração Experiência
do Centro Comunitário de Casa
Branca.

O 1º Festival Gastronômico da
Jabuticaba faz parte das estratégi-
as promovidas pela atual Adminis-
tração Municipal de Casa Branca
para a retomada da atividade eco-
nômica voltada ao turismo e a ge-
ração de emprego e renda com in-
clusão social. Recentemente a cida-
de realizou o Jabuticaba Rodeo Fes-
tival que aumentou em 40% o lucro
de diversos comerciantes locais,
que elogiaram os eventos.

Confira os locais que estão par-
ticipando do 1º Festival Gastronô-
mico da Jabuticaba.
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Distribuição Gratuita

Basquete sub-12 Casa Branca vence o primeiro
jogo do playoffs da semifinal

A equipe de basquete sub-12 de Casa Bran-
ca entrou em quadra na noite de terça-feira (7),
no primeiro jogo do playoffs da semifinal da Liga

A equipe de Casa Branca venceu a equipe de Mococa Equipe de basquete sub-12 de Casa Branca

Regional de Basquete de Iracemápolis, que acon-
teceu no Ginásio Municipal, no bairro Nazareth.

Casa Branca e Mococa disputaram uma

partida com boas jogadas dos jovens atletas. A
equipe do técnico Luiz Carlos Pereira Barreto
venceu Mococa com um placar final de 41 x 32.

Com o resultado a equipe de Casa Branca irá
disputar mais um jogo e se vencer estará na
semifinal do campeonato.

Prefeitura de Casa Branca
realiza campanha para
diagnóstico precoce da

tuberculose
A Prefeitura de Casa Branca iniciou uma

campanha para detecção precoce de casos

novos e suspeitas de tuberculose. Para par-
ticipar basta solicitar a coleta da amostra em
qualquer unidade de saúde.

As agentes de saúde do PACS do Des-
terro, PSF de Venda Branca e PSF João de Oli-
veira irão realizar visitas nas casas e ofere-

cer o frasco para coleta.
A campanha segue até o dia 20 de no-

vembro.
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Secretaria Geral/2017

Autoria do Vereador José Cláudio Martins dos Reis (Jacaré)

LEI No.  3.428 de 26 de outubro de 2017.

AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DESAPROPRIAR
E/OU CEDER ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPU-
LARES.

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito
Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a destinar
área de sua propriedade, ou desapropriar gleba necessária,
para construção de moradias populares em sistema de muti-
rão.

Art. 2°. Caberá ao serviço de engenharia da municipali-
dade fornecer o projeto das moradias, que deverá seguir um
padrão único de construção.

Parágrafo único. A fiscalização e o acompanhamento das
obras serão feito pelo Departamento de Obras da Prefeitura
Municipal, através de engenheiro designado pelo município.

Art. 3°. A Prefeitura Municipal poderá realizar convê-
nio com a Penitenciária Joaquim de Syllos Cintra, objetivan-
do a confecção de blocos destinados à construção dessas
moradias.

Art. 4°. Caberá ao Departamento de Promoção Social
do município realizar o cadastramento dos interessados e
a seleção dos contemplados com a construção das moradi-
as que trata esta lei, dando preferência, sempre, às famíli-
as de pequena renda.

Art. 5°. Os beneficiados não poderão possuir imóvel em
seu nome, devendo apresentar certidão negativa do Cartório
de Registro de Imóveis e da própria Prefeitura Municipal nes-
se sentido no ato da inscrição para a seleção.

Art. 6°. As moradias só poderão receber seus respectivos
moradores depois que todas as unidades projetadas e autori-
zadas tiverem sido totalmente construídas e liberadas com o
competente habite-se.

Art. 7°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 26 de outubro
de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/2017

Autoria do Vereador José Cláudio Martins dos Reis (Jacaré)

LEI No.  3.431 de 26 de outubro de 2017.

AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO CONCILIAR HORÁRI-
OS DE ÔNIBUS CIRCULAR COM AS EMPRESAS INSTALADAS EM
CASA BRANCA.

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefeito
Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Executivo autorizado a conciliar os

horários de ônibus circular no município de Casa Branca com as
empresas instaladas em Casa Branca.

Art. 2°. O transporte coletivo no município de Casa Branca
deverá observar na fixação do itinerário, a compatibilidade com
os horários de início e final de atividades do expediente comer-
cial e industrial, a fim de conciliar horários dos usuários.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 26 de outubro de 2017.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFÍRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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Está prevista para dezembro a conclu-
são da reforma e modernização do Cen-
tro Cirúrgico da Santa Casa de Casa Bran-
ca.  De acordo com engenheiros respon-
sáveis pela obra, 75% dos trabalhos já
foram executados, o que inclui instalação
de fios, cabos, tomadas, tubulação de
água, esgoto, água de chuva, alvenarias,

Reforma do Centro Cirúrgico da Santa Casa segue
em ritmo acelerado

revestimentos e contra piso.
 Em fase de instalação de pisos e azu-

lejos, o novo Centro Cirúrgico da Santa
Casa de Casa Branca será um dos mais
modernos e completos da região.

Os próximos serviços que serão execu-
tados são pintura do local, instalação de re-
vestimentos, forros, louças, torneiras, metais

e luminárias. A previsão para instalação do
ar condicionado é em janeiro do próximo ano.

A unidade que passa por ampliações,
irá dispor de equipes de profissionais al-
tamente qualificados para garantir total
segurança dos pacientes. A funcionalida-
de do Centro Cirúrgico será garantida
tanto para cirurgias eletivas de baixa e

média complexidade, como para os casos
de urgência e emergência através do
apoio dos médicos plantonistas de cada
área e demais equipes multidisciplinares.
A proposta da direção da unidade é reali-
zar ao menos 150 cirurgias por mês. As
especialidades ainda estão sendo defini-
das pela direção da Santa Casa.

Parte elétrica já foi concluída  Centro Cirúrgico será o mais moderno e completo da região

Obra está na fase de colocação de pisos e azulejos


