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JAHU | O piloto-aviador, jauense, João Ribeiro de 
Barros, será sempre considerado um herói nacional pelo 
povo brasileiro, e lembrado pelos cidadãos da nossa terra, 
Jahu. (Na foto: travessia do Oceano Atlântico, agosto 
1927). São muitas as personagens que fizeram essa cidade 
ser o que ela é hoje. Apontada como a Capital do Calçado 
Feminino da América Latina, Jahu vai-se tornando numa 
Estância Turística de referência. Com o novel e jovem a-
tuante Prefeito, Rafael Agostini, mesmo assumindo uma 
prefeitura deficitária, está tornando possível, e viável, alguns 
projetos importantes para a nossa cidade, antes abandonados. 
 

JAHU | Dia 15 de agosto, a cidade completou 160 anos: 
1853-2013. Uma terra de gente lutadora, cheia de sonhos, 
tentando sobreviver as duras realidades do dia-a-dia. Essa 
tem sido a tônica, desde os áureos tempos da rua Major 
Prado (foto à esquerda) e da rua Lourenço Prado (fo-to 
seguinte), ambas situadas no centro da cidade. Atual-
mente, o histórico-cultural, urbano, mistura-se com o pós-
moderno numa cidade próspera, crescendo a olhos vistos. 
Foram os seus heróis e pessoas modestas anônimas, que fi-
zeram a história desta rica cidade, no coração do Estado de 
São Paulo.  

 
 

Colaboradora Sul-Americana para África via Europa 

JAHU: 160 ANOS de REALIZAÇÕES! 

O Passado Fez-se Presente – Chega num Futuro Próspero 
JAHU | Um futuro que parece chegar devagar, mas 

que vem em hora certa, para toda a população. Há pouco 
mais de 2 meses o prefeito Rafael Agostini entregou 40 ca-
sas que estavam abandonadas por outras administrações 
(foto pág. seguinte). Foi assinado um acordo com a Caixa 
Econômica Federal para a construção do projeto Minha Ca-
sa, Minha Vida que fará mais 52 residências. As obras en-
contram-se em curso. Para além disso, o nosso prefeito in-
veste também no esporte através do SESI (Serviço Nacio-
nal da Indústria) cuja escola abre com 500 vagas para ini-
ciação esportiva, em diversas modalidades. A prefeitura irá 
dispor de profissionais, espaço, e o SESI dará os uniformes, 
lanches, transportes para os alunos. O prefeito assinou, 
também, junto à Secretária Estadual de Justiça, a reforma e 
a ampliação do Fórum judiciário (tribunais). Pois, as suas 
instalações ficaram abandonadas durante décadas. 
  JAHU | Existe um outro programa chamado Cida-
de Escola, que transforma o Patrimônio Histórico e Cultu-
ral de Jahu, clubes culturais e desportivos, cinemas, asso-
ciações  e  entidades,  em  locais onde o aluno aprende com  

vivências multidisciplinares (foto pág. seguinte) O progra-
ma completou 3 meses com 42 atividades, que juntas aten-
dem 10 mil crianças. São 19 projetos criados pela Secreta-
ria Municipal de Educação mais as 23 oficinas do Progra-
ma Mais Educação, uma parceria com o Governo Federal 
que a partir deste mês será ampliado a 7 escolas. 

JAHU | Foram também recuperadas, diversas hor-
tas comunitárias que estão produzindo 13 mil ‘pés’ de hor-
taliças por mês, 2 mil ‘pés’ por semana nas hortas conven-
cionais. Na produção hidropônica são 1.250 ‘pés’ por se-
mana, totalizando 3.250 ‘pés’ por mês. Quando o atual pre-
feito assumiu o comando havia apenas 20% da produção. 
Hoje, as hortas atendem cerca de 500 pessoas ao dia. Cada 
‘pé’ de hortaliça custa R$ 1 real (50 centavos do dólar ame-
ricano | 15 meticais). Temos ainda muitos projetos pela frente, 
e torcemos para quê tudo corra bem no seu devido tempo.  

O Prefeito atual, Rafael Agostini, está de parabéns 
pelo que tem feito pela nossa JAHU em tão pouco espaço 
de tempo. 
     A Prefeitura de Jahu vai por bom caminho. BEM-HAJA!■ 
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rios, maquinários, além das atrações tradicionais – parque 
de diversões, área de alimentação, variados shows musicais 
todas as noites. Presentes nomes consagrados da música a-
tual do nosso Brasil. Os festejos durarão o mês todo, exce-
tuando a Expo, de 09 a 18 de agosto. Parabéns Jahu por 
mais esse ano de existência. Silvya Gallanni. | Créditos I-
magens: via Google e Facebook. 
 

Vamos falar das festividades que estão a decorrer 
na nossa querida JAHU, para comemorar os 160 anos: - na 
cidade estão em curso muitos eventos cuja marca identitá-
ria é a Expo Jaú, tradição de 23 anos. É organizada pela 
Associação Agropecuária da Região de Jaú, em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Jahu. Na Expo existem es-
tandes de diversas  empresas,  tais  como: - roupas,  acessó- 
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