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Famílias lotam a primeira noite da 35ª Festa do Quitute

Começou a 35ª Festa 
do Quitute e Expofeira 
de Arte e Artesanato, 
de Jaboticabal (SP). De 
11 a 16 de julho, a Es-
tação de Eventos “Cora 
Coralina” passa a ser o 
ponto de encontro da 
família e amigos, ce-
lebrando a união e a 
solidariedade nos 189 
anos do município. 

A diversidade gas-
tronômica chama a 
atenção. Pratos regio-
nais e internacionais, 
doces e salgados, são 
preparados pelas mais 
de 30 entidades do 
município presentes 
na edição deste ano. 
Além disso, artesãos 
expõem suas obras e 
evidenciam o talento 
de Jaboticabal para as 
produções manuais. 
Tudo isso regado a 
muita música para to-
dos os gostos.

Na cerimônia de 
abertura, que contou 
com a participação 
do Coral da Escola de 
Arte “Prof. Francisco 
Berlingieri Marino”, o 
prefeito José Carlos 
Hori fez questão de 
ressaltar a gestão mo-
derna do evento com 
o apoio dos patroci-
nadores e destacou 
o tema da edição. “A 
Festa do Quitute vem 
para ajudar institui-
ções que fazem mui-
to por Jaboticabal e 
também representa 
a união das famílias. 
É hora de refletirmos 

sobre a importância 
de quem está ao nos-
so lado e nos unirmos 
para vencer as dificul-
dades e desafios diá-
rios”, falou.

O presidente da fes-
ta, Welington de Caia-
do Castro, destacou a 
importância do Quitu-
te. “Há 35 anos diziam 
que era um evento po-
lítico e que, aos pou-
cos, acabaria. Três dé-
cadas depois estamos 
aqui, iniciando mais 
uma edição e cientes 
da importância que 
essa festa tem para 
as entidades sociais”, 
afirmou.

Projeto Família – a 
35ª Festa do Quitute e 
Expofeira de Arte e Ar-
tesanato representa o 
ponto de partida para 
o projeto “Jaboticabal 
em Família”, desenvol-
vido pela Prefeitura 
do município. Idea-
lizado pelo prefeito 
Hori, tem como obje-
tivo integrar institui-
ções, organizações, 
igrejas e comunidade 
para fortalecer os va-
lores familiares. 

“Nossa sociedade 
está muito imedia-
tista. Fazemos várias 
coisas ao mesmo tem-
po e estamos deixan-
do de conversar o su-
ficiente com os filhos, 
avós, irmãos, pais. Só 
com a união de todos 
vamos deixar nossas 
crianças e adolescen-
tes fortes e longe do 

doloroso caminho do 
álcool e das drogas”, 
afirma Hori 

Novidade – a edição 
deste ano reservou 
uma novidade espe-
cial para o público 
feminino. Um banhei-
ro VIP foi instalado 
na entrada da Casa 
do Menor Aprendiz 
“Joanna de Ângelis”. 
Além dos tradicionais 
itens, o local dispõe 
de ar-condicionado, 
secador de cabelo e 

grandes espelhos.
Atrações – a primei-

ra noite contou com 
bom público. No pal-
co principal, se apre-
sentaram os grupos 
cristãos Banda Mater, 
Posto 7 e Leão do Cal-
vário. O grupo paulis-
tano Dr. Jupter fechou 
a noite. No palco 2, as 
atrações foram: Con-
certo Piano e Voz com 
Tiago Cruz e Denis 
Carvalho, A2 Acústico 
e Karina Bereta e Eles.

Público contou com diversos pratos, música ao vivo e estrutura completa
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Criofrequência: o novo tratamento estético 
que é sucesso no Brasil e no mundo

Quando o assunto é 
beleza, não faltam op-
ções de tratamentos es-
téticos para quem quer 
manter os cuidados 
com o corpo dia. Mas, 
dessa vez, o queridi-
nho que tem chamado 
a atenção no Brasil e no 
mundo, é a criofrequên-
cia. Com tecnologia de 
última geração, o tra-
tamento é o que há de 
mais moderno e eficaz 
no combate à flacidez, 
gordura localizada e ce-
lulite. 

Muito eficaz, a novi-
dade é a evolução da já 
conhecida radiofrequ-
ência, e, com tecnolo-
gia inovadora, garante 
maior potência, e con-
segue agir nas camadas 
mais profundas da pele. 

Há 23 anos na área, e 
sempre à frente das no-

A esteticista e massoterapeuta, Eliane Meneguim, explica o 
que é e quais os benefícios da mais nova tecnologia de 

combate à flacidez, gordura localizada e celulite

vidades do mercado de 
beleza, a esteticista e 
massoterapeuta, Eliane 
Meneguim, da Corpus 
em Equilíbrio, foi pio-
neira ao trazer à cida-
de o novo tratamento 
e explica: “O aparelho 
desenvolvido para a 
criofrequência trazem 
um ponteira ultra gela-
da, que resfria a pele a 
-10°, enquanto isso, o 
calor da radiofrequên-
cia atinge as camadas 
mais profundas da pele 
(cerca de 50mm de es-
pessura para as pontei-
ras corporais e 20mm 
para as faciais); é  esse 
choque térmico que 
leva à lipólise (quebra 
de gordura), além de es-
timular a formação de 
novas fibras de coláge-
no e elastina”. Um efei-
to lifting instantâneo e 

duradouro. 
Com alta capacida-

de de ação no corpo, 
a criofrequência é in-
dolor (gera a sensação 
confortável de gelado, 
pela baixa temperatura 
externa) e apresenta re-
sultados rápidos. “Para 
os tratamentos corpo-
rais, é possível ver dife-
rença no mesmo dia; já 
para os faciais, o resul-
tado aparece após 15 
dias de aplicação –res-
peitando o ciclo de for-
mação do colágeno da 
pele; vale reforçar, que 
o corpo continuará rea-
gindo ao estímulo, que 
têm pico de 21 dias, e 
pode apresentar resul-
tados em até 4 meses.”, 
explica Eliane.

Para completar, entre 
seus benefícios está o 
fato de que ele trata to-
das as áreas do corpo, 
sendo rosto, papada, 
braços, costas, região 
abdominal e umbigo, 
bumbum e coxas. 

Ideal para rejuvenes-
cimento e combate à 
flacidez, gordura loca-
lizada e celulite, a crio-
frequência é a aposta 
de diversas celebrida-
des como a atriz Fer-
nanda Souza, que ade-
riu ao tratamento para 
redução da papada e 
bochechas. 

Segunda a especia-
lista, a quantidade de 
sessões é variável de 
acordo com cada clien-
te, e requer um interva-
lo de 20 dias. Já quanto 
às contraindicações, es-
tão: gestantes, diabéti-
cos (precauções), por-
tadores de marcapasso, 
pacientes com proble-
mas cardíacos ou com 
alterações de sensibili-
dade.

A criofrequência é 
uma das opções do cen-
tro de beleza e estética, 
Corpus em Equilíbrio, 
que oferece diversos 
tratamentos corporais e 
faciais, além de masso-
terapia. 
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Em reunião na Casa Civil, Ariki, Cunha e Fernandes 
destacam mais um passo pela ETEC

Os vereadores Beto 
Ariki, Samuel Cunha  
e Luis Carlos Fernan-
des estiveram em São 
Paulo na quarta-feira 
(28/06), no Palácio 
dos Bandeirantes, 

para uma reunião 
com o Secretário da 
Casa Civil, Samuel 
Moreira (PSDB), e com 
o Deputado Estadu-
al Roberto Massafera 
(PSDB) para discuti-

rem a viabilidade de 
um polo próprio da 
ETEC (Escola Técnica 
Estadual) em Jaboti-
cabal. O prefeito José 
Carlos Hori (PPS) tam-
bém esteve presente.

Segundo o secre-
tário, serão feitos os 
estudos necessários 
para que Jaboticabal 
receba o polo da es-
cola. “Entramos em 
contato com a Pro-

Vereadores estiveram ao lado do Secretário Samuel Moreira (PSDB) e com o Deputado Roberto Massafera (PSDB)

 Beto Ariki (PSL), Roberto Massafera (PSDB), Samuel Moreira (PSDB), José Carlos 
Hori (PPS), Samuel Cunha (PSDB) e Lucas Chioda (assessor do Sec. da Casa Civil)

fessora Laura Laga-
ná, superintendente 
do Centro Paula Sou-
za, para que seja fei-
ta uma visita técni-
ca no local indicado 
pela Prefeitura (pré-
dio ao lado da E. E. 
Aurélio Arrobas Mar-
tins). Vamos traba-
lhar para viabilizar 
este projeto”, afirma 
Moreira.

Segundo Beto Ari-
ki, a ETEC em Jabo-
ticabal garantiria 
maior segurança aos 
profissionais jaboti-
cabalenses. “Hoje so-
mos uma extensão de 
Bebedouro e, com a 
nossa própria escola, 
ainda poderemos ofe-
recer novos cursos 
na cidade, principal-
mente com a reforma 
do ensino médio”, co-
menta. 

Já Samuel Cunha 
destaca a importân-
cia do apoio do de-
putado Roberto Mas-
safera e do secretário 
Samuel Moreira, am-
bos do mesmo parti-
do de Cunha. “Bons 
relacionamentos são 

fundamentais para a 
administração públi-
ca. Estamos no Legis-
lativo, mas também 
é nosso dever bus-
car melhorias para 
Jaboticabal por meio 
de emendas e parce-
rias”, afirma. 

Luis Carlos Fernan-
des acredita que a 
ETEC será fundamen-
tal na educação ja-
boticabalense. “Será 
mais um polo de co-
nhecimento localiza-
do bem no centro da 
nossa cidade. Esta-
mos muito confian-
tes nesta conquista”, 
finaliza.

Esse foi o terceiro 
encontro dos verea-
dores em São Paulo 
na tentativa de viabi-
lizarem a ETEC para 
Jaboticabal. Agora, 
a visita técnica fei-
ta pelo Centro Paula 
Souza é aguardada 
pelos vereadores e 
administração muni-
cipal.

Texto e foto: Renan 
Leite – Assessor do 
vereador Beto Ariki 
(PSL)

Prefeitura fiscalizará ambulantes na Festa do Quitute

A 35ª Festa do Qui-
tute e Expofeira de 
Arte e Artesanato, que 
acontece de 11 a 16 
de julho, na Estação 
de Eventos Cora Co-
ralina, em Jaboticabal 
(SP), terá mais uma 
vez a participação de 
ambulantes. Neste ano 
foram disponibilizadas 
22 vagas para barracas 
e 14 para trailers por 
meio de cadastros pré-

Objetivo é valorizar os profissionais cadastrados para o evento
vios e, posteriormen-
te, sorteio, que definiu 
a localização de cada 
um. 

“A pedido do prefeito 
Hori, neste ano partici-
pam apenas ambulan-
tes de Jaboticabal, pois 
queremos valorizar o 
comerciante da cidade”, 
comenta o presidente 
da festa, Wellington de 
Caiado Castro.

Os ambulantes não 

cadastrados para a fes-
ta devem manter dis-
tância de pelo menos 
100 metros do local do 
evento. “Vamos cumprir 
o que está no decreto 
que regula a atividade. 
Inclusive, o setor de 
Fiscalização sinalizou 
no solo os locais que 
os ambulantes que não 
se cadastraram devem 
permanecer”, explica 
Castro.
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Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal se reúnem na 
próxima segunda-feira 
(17/07) para a discus-
são e votação de seis 
proposições, entre elas 
o 1º turno do Projeto 
de Lei Complementar 
nº 07/2017, que cria o 
Programa de Recupera-
ção Fiscal (REFIS), ex-
clusivo para os débitos 
dos concessionários de 
lotes do Distrito Indus-
trial “José Aparecido 
Tomé”. A sessão ordi-
nária começa às 20 ho-
ras e será transmitida ao 
vivo pela WEBTV da 
Câmara.

Caso o PLC nº 
07/2017 seja aprovado 
pela Casa de Leis, os 
concessionários de lotes 
no Distrito Industrial da 
cidade poderão regula-
rizar seus débitos junto 

Projeto que cria o REFIS do Distrito Industrial será votado 
na segunda-feira (17/07) na Câmara de Jaboticabal

à Prefeitura com des-
contos na cobrança dos 
juros e multa de mora 
que podem chegar a 
100%. Conforme o tex-
to, para ter direito aos 
descontos, o devedor ou 
responsável pelo lote no 
Distrito Industrial, de-
verá aderir ao Refis até 
30 de novembro. 

Quem pagar integral-
mente o débito à vista 
terá o perdão da totali-
dade dos juros e mul-
ta de mora (anistia de 
100% dos acréscimos 
legais); quem optar 
pelo pagamento parce-
lado do débito em até 
12 parcelas mensais, 
iguais e sucessivas, terá 
anistia de 60% dos ju-
ros e multa de mora; e 
para quem fizer o paga-
mento parcelado do dé-
bito em até 24 parcelas 
mensais, iguais e su-

cessivas, a anistia dos 
juros e multa de mora 
será de 40%.

Segundo o Poder 
Executivo, autor do 
projeto, o Refis do Dis-
trito Industrial compõe 
uma das ações progra-
madas pelo Governo 
para fomentar o desen-
volvimento do Distrito 
Industrial na tentativa 
de estimular a geração 
de emprego e renda na 
cidade. De acordo com 
a Administração Mu-
nicipal, além do baixo 
número de empresas 
instaladas no Distri-
to Industrial, nove das 
que estão estabelecidas 
naquela área estão com 
parcelas em atraso jun-
to ao Município.

Os parlamentares 
apreciam igualmente em 
1º discussão e votação o 
Projeto de Lei Comple-
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mentar nº 05/2017, de 
autoria do Executivo, 
que altera o Art. 3º da 
Lei Complementar nº 
158/2015, facultando, 

por parte do Município, 
na transferência de áre-
as verdes feita pelo lo-
teador, “a aceitação de 
áreas existentes na gle-
ba como sendo áreas de 
proteção ambiental áre-
as de preservação per-
manente (APP) e áreas 
de reserva legal, desde 
que o interessado exe-
cute na correspondente 
área equipamento des-
tinado a parque urbano, 
cujo projeto deverá ser 
aprovado pela Secreta-
ria Municipal de Plane-
jamento”.

Também será apre-
ciado o Projeto de Lei 
nº 40/2017, que dispõe 
sobre a compensação 
de débitos tributários 
e não tributários dos 
servidores públicos 
municipais; e o Proje-
to de Lei nº 44/2017, 
que revoga a Lei nº 
4.722/2015, que conce-
dia Direito Real de Uso 

à Igreja Internacional 
da Família Cristã por 
20 anos. O PL 44/2017 
pretende atender um 
acordo efetuado nos 
autos da Ação Civil Pú-
blica nº 1004514-23-
2016.8.26.0291, que 
pede, entre outros, pela 
não concessão de direi-
to real de uso de áreas 
institucionais a entida-
des religiosas.

Completa a Ordem 
do Dia o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
15/2017, de autoria do 
vereador Beto Ariki, 
que concede Diploma 
de Honra ao Mérito ao 
PM Capitão Gustavo 
Henrique Lázaro, e o 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 16/2017, 
de autoria do vereador 
Wilsinho Locutor, que 
outorga Título de Ci-
dadã Jaboticabalense 
à Luciana Sanches La-
bella.
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VICE-PREFEITO VITÓRIO DE SIMONI CONSEGUE A RENOVAÇÃO DA CONCESSÃO DE 
FILANTROPIA DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA SANTA CASA DE JABOTICABAL

O Vice-Prefeito 
Vitório De Simoni 
conseguiu em Bra-
sília, junto ao ór-
gão DECEBAS no Mi-
nistério da Saúde, 
através do Depu-
tado Federal Baleia 
Rossi, a renovação 
da concessão do 
Certificado de Fi-
lantropia do Hospi-
tal Santa Isabel de 
Jaboticabal.  “Essa 
é uma conquista e 
uma grande neces-
sidade que o Hos-
pital pleiteava jun-
to ao Ministério da 
Saúde há bastante 
tempo e agora com 

a nossa intercessão 
e ajuda do Depu-
tado Baleia Rossi, 
tivemos a grata no-
tícia de saber que 
conseguimos essa 
concessão, aliás 
isso é muito impor-
tante para o Hos-
pital pois mantém 
o credenciamento 
de filiantropia do 
Hospital, com al-
gumas vantagens 
de economia fiscal 
para Entidade e um 
ganho para a saúde 
da população que é 
atendida pelo SUS”, 
conclui Vitório De 
Simoni.
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A CDL de Jaboticabal tem serviços que 
servem a toda a nossa população

Você já precisou do SCPC? Já precisou do ASO para aquele exame admissional ou demissional? Já precisou de 
serviços como o Score e o Acerta para diminuir os riscos das vendas que realiza em sua loja? Então você está 

sempre com a CDL de Jaboticabal que, aos 47 anos, presidida por Renato Kamla, se consolida como 
uma das entidades de maior impacto social e econômico e financeiro e de consumo

Há quase meio século, o SCPC - 
Serviço Central de Proteção ao Cré-
dito de Jaboticabal funciona como 
um órgão da CDL. E, há 17 anos, 
Ligiane Martins de Carvalho vem 
acompanhando as mudanças. “Ele 
é um termômetro da economia. Tudo 
o que acontece no mercado de con-
sumo impacta no SCPC”, resume Li-
giane, responsável pelo serviço em 
Jaboticabal. 

Mensalmente, a média é de 5 mil 
consultas feitas pelos associados à 
CDL que, com frequência, retornam 
ligações para agradecer por não te-
rem vendido para maus clientes. 

“Procuramos auxiliar com o má-
ximo de informações. Conseguimos, 
por exemplo, alertar o lojista quan-
do percebemos, pelos dados, uma 
movimentação incomum e suspeita 
de algum consultado. Com a ajuda 

do SCPC, já evitamos que 
muito prejuízo fosse cau-
sado aos lojistas”, revela a 
profissional. 

O cenário econômico 
social atual tem exigido 
que a Boa Vista Serviços 
S/A, à qual o SCPC está 
integrado, desenvolva no-
vas ferramentas para filtrar 
o consumidor que mere-
ce confiança. O Boa Vista 
score é uma delas e reúne cálculos es-
tatísticos para indicar a probabilidade de 
inadimplência de grupos de pessoas em 
um determinado período de tempo. “Quan-
to menor o score, maior a probabilidade de 
problemas”, explica Ligiane.

E, quem pode ter tudo isso à disposi-
ção? Quem é associado CDL de Jabotica-
bal! “O SCPC é uma segurança. Ele cola-
bora para diminuir riscos”, finaliza. 

Imagine a seguinte situação: você contrata o funcionário 
acreditando que a saúde dele está perfeita. Pouco tempo depois, 
você e ele descobrem que estavam errados. 

O ASO - Atestado de Saúde Ocupacional pode colaborar 
para evitar isso. E a CDL oferece este serviço em Jaboticabal.

“Não somente na hora da contratação, mas para acompa-
nhar a saúde do colaborador e para garantir que, ao se desligar 
da empresa, ele esteja bem e não gere reclamações posterio-
res”, orienta Cláudia Ely Gazotto Casagrande, responsável pelo 
serviço.

Há 21 anos Jaboticabal conta com esse atendimento. Há 
17 anos, Claudia acompanha, de perto, os resultados benéficos 
quando o empresário adota a prevenção, evitando muitos proble-
mas. 

“A primeira questão é o cumprimento da legislação que exige 
a realização dos exames para todas as empresas. Mas o resul-
tado prático é a segurança que a documentação fornece. Mui-
tos empresários, depois de fazerem uma vez, ficam satisfeitos e 
adotam a continuidade do serviço”, explica Cláudia.

 Ela se refere ao conjunto de exames que o ASO abrange: 
admissional, realizado no momento da admissão; o periódico, 
para monitoramento da saúde; o de mudança de função, de re-
torno ao trabalho após alguma licença e, por fim, o demissional.

ASO: saiba da saúde do 
funcionário e evite problemas 
para sua empresa

Atendimento ASO
- O exame pode ser avulso 

De 2ª a 6ª - Das 14 às 15h30 

Acerta: o produto do SCPC 
que avalia o risco das 

vendas que você faz

O SCPC Boa Vista criou uma família de pro-
dutos chamada Acerta que inclui acesso a três 
tipos de relatórios: o Acerta Essencial, Acerta 
Mais e Acerta Completo.

São produtos que avaliam o risco da venda 
que o lojista faz e a segurança de receber por 
ela. 

A base de dados seguros do SCPC Boa 
Vista consegue sugerir se o negócio pode ser 
concluído ou não. 

Antes de sugerir, o Acerta Completo reali-
za, por exemplo, a Avaliação de Risco (Score) + 
Renda Estimada + Sugestão Aprova/ Não Apro-
va avenda + Indicação de Limite de Parcela + 
Dados Cadastrais + Dados Restritivos + Dados
Comportamentais. 

Score Crédito: 
a nova 

ferramenta que 
seleciona clientes, 

diminuindo 
riscos para os lojistas 

associados à CDL

PROCURE A 
CDL de Jaboticabal

Av. Benjamin Constant, 223 – Centro
Fone: 16.3202.8294 – 3202.4044

Atendimento SCPC
De 2ª a 6ª - Das 8 às 18h.



SÁBADO, 15 DE JULHO DE 2017 11

1ª Showppada reúne mais de 500 pessoas em prol do Hospital e 
Maternidade Santa Isabel e da APAE de Jaboticabal

Um grande 
show voltado 
para a saúde e 
educação espe-
cial de Jaboti-
cabal. No sába-
do, 1º de julho, 
os Voluntários 
do Bem realiza-
ram a 1ª edição 
da Showppada. 
O evento de ca-
ráter beneficen-
te, realizado 
no Sthécla Hall, 
destina 100% do 
valor arrecadado 
para o Hospital 
e Maternidade 
Santa Isabel e a 
APAE de Jaboti-
cabal.

Ao todo, a Sho-
wppada conse-
guiu reunir mais 
de 500 pessoas. 
Todos os ingres-
sos, ao custo uni-
tário de R$ 150, 
se esgotaram an-
tes do evento, e 
davam direito à 
comida de bute-

co e chopp eco-
bier à vontade.

Quem esteve 
presente tam-
bém pôde curtir 
os shows do mú-
sico Rafa Thor e 
seu parceiro Di-
nho e da dupla 
Johnny e Henri-
que, que doaram 
seus cachês para 
o evento, além 
da apresentação 
da banda Mo-
onkeys.

A comissão or-
ganizadora do 
evento emitiu 
nota agradecen-
do a confiança 
das pessoas que 
aderiram em 
massa à propos-
ta do evento. “O 
evento foi um 
sucesso. Tive-
mos o apoio de 
muitas empresas 
e pessoas sen-
sibilizadas com 
o trabalho de-
senvolvido pela 

Santa Casa e pela 
APAE em Jaboti-
cabal. Agradece-
mos a todos pela 
confiança”.

Apoio
Além das mais 

de 500 pessoas 
que compraram 
ingresso para o 

evento, dezenas 
de empresas, or-
ganizações e en-
tidades de Jabo-
ticabal apoiaram 
a realização da 1ª 
Showppada e con-
tribuíram para a 
arrecadação de 
recursos para o 

HMSI e APAE: Sté-
fani Construto-
ra, San Marino, 
S+Senepol e Pa-
ranoa Senepol, B. 
Tobace, Beraldo 
Costa, Bianco Ne-
gócios Imobiliá-
rios, Copermed, 
Bonavida, Gu-

zzo Construtora, 
KND Consultoria 
e Treinamento, 
Unimed Jaboti-
cabal, Petty Em-
balagens, Teto 
Materiais para 
Construção, Vio-
la do Bem e For-
plant.
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VICE-PREFEITO VITÓRIO DE SIMONI CADASTROU UMA VERBA DE R$ 
200 MIL REAIS PARA O HOSPITAL SANTA ISABEL PARA COMPRA DE 

EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DO DEPUTADO BALEIA ROSSI

O Vice-Prefeito 
Vitório De Simo-
ni solicitou e já 
cadastrou no Mi-
nistério da Saú-
de, uma verba 
de R$ 200 mil re-
ais, para compra 
de equipamen-
tos ao Hospital, 
como o autocla-
ve, respiradores, 
equipamentos 
de monitoramen-
to de anestesia. 
“Tenho certeza 
que em breve o 
Hospital pode-

rá adquirir esses 
equipamentos 
que muito auxi-
liarão o trabalho 
dos médicos e 
enfermeiros do 
Hospital e con-
sequentemente 
contribuirá para 
um melhor aten-
dimento aos pa-
cientes e, isso só 
foi possível pela 
grande ajuda do 
Deputado Fede-
ral Baleia Rossi”, 
enfatiza Vitório 
De Simoni.
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Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas 
de Rodeio”

Todavia, como 
está escrito:

“Olho nenhum 
viu,

ouvido ne-
nhum ouviu,

mente nenhu-
ma imaginou

o que Deus 
preparou

para aqueles 
que o amam”; 

1 Coríntios 2:9

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, 
Scouter

MAKE UP INVERNO

Dicas
Uma das tendên-

cias em maquiagem 
para esse  inverno  
mais vistas nas pas-
sarelas foi a sombra 
bronze. Esse tom é 
super sofisticado e 
elegante e, vai per-
mitir dar um pouco 
de brilho às suas 
produções na esta-
ção . Por isso, aposte 
numa sombra bron-
ze aplicada em toda 
a pálpebra móvel 
ou então apenas no 
meio da pálpebra.

O iluminador é um 
produto de maquia-
gem essencial, pois 
ele permite desta-
car uma determina-
da zona do rosto e 
iluminar o olhar. E 
uma das tendências 
de make para esta 
temporada é, preci-
samente, iluminar 
o canto interno dos 
olhos. Iluminando o 
chamado ponto de 
luz, você consegue 
um efeito mais ra-
diante. 

No que diz respei-
to às tendências em 
batons para o outo-
no inverno 2017, as 
grandes apostas são 
os batons escuros e 
fortes. Desde o tom 
ameixa ao preto, es-
sas são as cores que 
vão triunfar na tem-
porada. Mas cuida-
do, quando apostar 
num batom escuro 
não se esqueça de 
equilibrar a make 
apostando numa 

maquiagem de olhos 
simples e natural.

Para além dos tons 
escuros, vamos ter 
também o clássico 
vermelho presente 
na próxima tempo-
rada. Tal como nos 
tons escuros, deve 
apostar numa make 
de olhos suave para 
contrastar com uma 
boca vermelha. E 
para quem gosta de 
uma visual mais su-
ave e natural, saiba 
que o gloss também 
está em alta.

#aposte
Agradec imento : 

Perfumaria Beraldo/
Ninho Cultural

Foto: Murilo Fac-
cio
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Jaboticabal comemora 189 anos com fé, 

esporte, música e um show de solidariedade

Comemorando 189 
anos no próximo do-
mingo, dia 16, Jaboti-
cabal terá um dia re-
pleto de atividades. 
A programação con-
tará com cerimônias 
religiosas, muita mú-
sica e gastronomia 
na Festa do Quitute, 
inaugurações e even-
to esportivo.

“Será um domin-
go especial, com 
bastante coisa boa 
acontecendo. Opor-
tunidade para reunir 
a família e viver um 
momento gostoso. 
Jaboticabal comple-
tará mais um ani-
versário e fico muito 
feliz por participar 
desse momento”, 
comenta o prefeito 
José Carlos Hori. 

O dia de aniver-
sário começa às 8h 
com três eventos si-
multâneos: hastea-
mento das bandeiras, 

Dia 16 terá agenda cheia

na Praça Dr. Joaquim 
Batista, Corrida Athe-
nas Paulista, com 
saída e chegada no 
Monumento Athe-
nas, e Culto de Ação 
de Graças, na Igreja 
da Redenção. Às 9h, 
terá Missa Solene, na 
Catedral de Nossa Se-
nhora do Carmo.

O domingo marca 
o último dia da 35ª 
Festa do Quitute e 
Expofeira de Arte e 
Artesanato, na Esta-
ção de Eventos Cora 
Coralina, que começa 
às 11h, mesmo ho-
rário da inauguração 
do CIAF IX “Dr. Edi-
mar Biazibeti”, no Re-
sidencial dos Ipês. Às 
17h tem mais inaugu-
ração, desta vez do 
Anel Viário “Izidoro 
Nechar”. O dia de co-
memorações termina 
às 18h, com a Procis-
são de Nossa Senhora 
do Carmo, com saí-

da do Mosteiro “Flos 
Carmeli”.

Confira a progra-
mação completa do 
dia 16:

8h – Solenidade 
de Hasteamento das 
Bandeiras 

Local: Praça Dr. Jo-
aquim Batista

8h – 32 ª Corrida 
Athenas Paulista 

Saída e Chegada – 
Monumento Athenas

8h - Culto de Ação 
de Graças Pelo Ani-
versário de Jabotica-
bal

Local: Igreja da 
Redenção - Avenida 
Benjamin Constant, 
1370

9h - Missa Solene 
Pela Diocese 

Local: Catedral De 
Nossa Senhora Do 
Carmo 

11h – Inauguração 
Do Ciaf Ix “ Dr. Edi-
mar Biazibeti “

Local : Rua Eduarto 

Vantini, 90 – Residen-
cial Dos Ipês 

11h- 35ª Festa do 
Quitute E Expofeira 
de Arte E Artesanato

Palco 1
11h - Cleyton E 

Adão 
12h30 – Banda Mp-

brock 
15 H – Impressão 

Digital 
Palco 2
11h – Tio Samba
13h30 – Paula / 

Ximu
15h – Rojane Cam-

panha
Local: Estação De 

Eventos Cora Corali-
na - Entrada Gratuita

17h – Inauguração 
Do Anel Viário “ Izi-
doro Nechar “ – Tre-
cho Sul

18h- Procissão De 
Nossa Senhora do 
Carmo

Saída: Mosteiro 
“Flos Carmeli” Até a 
Sé Catedral

Senac Jaboticabal oferta curso 
Segurança na Operação de 

Empilhadeiras

Para atender a alta 
demanda por profis-
sionais qualificados da 
área, o Senac Jabotica-
bal abre nova turma 
do curso Segurança na 
Operação de Empilha-
deiras, que capacita o 
participante para ope-
rar a máquina com téc-
nicas específicas para 
armazenamento, em-
pilhamento e transpor-
te de cargas. As aulas 
começam no dia 24 de 
julho e tem apenas três 
dias de duração.  

Utilizada em diver-
sos segmentos do mer-
cado para aperfeiçoar 
métodos de produção 
e logística do sistema 
produtivo, como in-
dústrias, comércio e 
serviços, a operação 
das empilhadeiras pre-
cisa de cuidados como 
qualquer condução de 
veículo, pois requer 
manobras complexas 
tanto no carregamento 
quanto no transporte 
e descarregamento de 
materiais e produtos. 
Por isso, a atividade 
primordial do curso no 
Senac é a preventiva. 

As aulas abordam 
habilidades que respei-
tam a legislação vigen-
te, a fim de garantir a 
segurança dos trabalha-
dores e do patrimônio e 
o ensino de conteúdos 
como: classificação das 
empilhadeiras; inspe-
ção e verificação do veí-
culo segurança no abas-
tecimento a gás e pit 
stop; normas e regras 
básicas de segurança; 
entre outros.

Pedro Geraldo Cami-
lo, docente da área de 
segurança e saúde do 
trabalho do Senac Ja-
boticabal, afirma que a 
formação em Seguran-
ça na Operação de Em-
pilhadeiras traz gran-
des chances no mundo 
corporativo. “Empresas 
de vários segmentos 
econômicos da região 
utilizam a empilhadeira 
para facilitar a logística 
interna em seus pro-
cessos, e somente um 
profissional qualifica-
do pode utilizar esse 
transporte”, diz. 

Interessados no 
curso devem possuir 
Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) nas 
categorias B, C, D ou E, 
e a idade mínima exi-
gida é de 18 anos. As 
informações completas 
estão no portal www.
sp.senac.br/jabotica-
bal. Para esclarecer dú-
vidas, basta ligar para 
(16) 3209-2800 ou ir di-
retamente ao Senac.

Em 2017, o Senac São 
Paulo oferece 30% de 
desconto em todos os 
seus cursos livres e téc-
nicos presenciais. Para 
turmas oferecidas nos 
períodos da manhã e 
tarde, no litoral e no in-
terior, o desconto pode 
chegar a 40%. A campa-
nha não é cumulativa 
a outros descontos ou 
benefícios concedidos 
pela instituição.

Serviço
Segurança na Opera-

ção de Empilhadeiras 
Data: segunda, terça 

e quarta-feira, de 24 a 
26 de julho

Horário: 8h30 às 
17h30

Local: Senac Jabotica-
bal 

Endereço: Rua 24 de 
maio, 831

São 25 vagas disponíveis e as aulas começam no dia 
24; inscrições já podem ser efetuadas pelo Portal 

Senac ou pessoalmente na unidade
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A 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 que tem 
como finalidade a discussão do Projeto de Lei nº 41/2017, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual do Município de Jaboticabal para o período de 2018 a 2021, e dá outras 
providências. (O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise 
no site: www.camarajaboticabal.sp.gov.br)

DIA: 01 de agosto de 2017 (terça-feira) 
HORáRIO: 20h.
LOCAL: Câmara Municipal (Rua Barão do Rio Branco, nº 765).

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREgÃO PRESENCIAL nº 07/2.017 - Contratação de empresa para a pres-
tação de serviços continuados, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei Federal 
nº 8.666/93, de administração e gerenciamento de fornecimento de cartões magné-
ticos com liberação de créditos em tempo real, conforme especificado no Termo de 
Referência que integra o presente Edital, para utilização em estabelecimentos co-
merciais, nos termos da Lei Municipal nº 4677/2015, que determina a concessão de 
auxílio alimentação aos servidores do Legislativo Municipal, para o período inicial 
de 12 (doze) meses, em conformidade com as especificações técnicas, condições 
e obrigações previstas no edital e seus anexos. 

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas 
às 16:30 horas ou pelo site                                  www.camarajaboticabal.sp.gov.br.

DATA fINAL ENTREgA DOS ENVELOPES: Dia 01/08/2017, até às 13:30 
horas.

INíCIO DA SESSÃO: Dia 01/08/2017, às 14:00 horas, na Sala de Reuniões 
da Câmara Municipal de Jaboticabal.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREgÃO PRESENCIAL nº 05/2.017 - REGISTRO DE PREÇOS para aqui-
sição de gêneros alimentícios, materiais e utensílios de copa e materiais de limpe-
za, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas 
às 16:30 horas ou pelo site                                 www.camarajaboticabal.sp.gov.br.

DATA fINAL ENTREgA DOS ENVELOPES: Dia 03/08/2017, até às 13:30 
horas.

INíCIO DA SESSÃO: Dia 03/08/2017, às 14:00 horas, na Sala de Reuniões 
da Câmara Municipal de Jaboticabal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Rocketnet Serviços de Comunicação Multimídia Ltda
fUNDAMENTO: Dispensa nº 067/2017
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação e insta-

lação de serviços de acesso à internet, através do fornecimento de 2 (dois) circui-
tos/acessos de 25 Mbps (25down/20up) em fibra-óptica, com garantia de velocida-
de média de 80% e velocidade mínima de 40%, além do fornecimento de 2 IPv4 
fixos e 2 subredes/48 IPv6.

VALOR DO CONTRATO: R$ 6.523,20 (seis mil, quinhentos e vinte e três 
mil e vinte centavos)

PRAZO: 12 meses
DATA DO CONTRATO: 11/07/2017

EXTRATO DE REVOgAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

REfERÊNCIA: Pregão Presencial nº 06/2017
OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de 

equipamentos de informática, com reserva de cotas de 100% do Item 2, para mi-
croempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP), conforme especificações 
constantes do Anexo I do Edital. 

A Presidência da Câmara Municipal de Jaboticabal, resolve:
REVOgAR o processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 
06/2017, que tem por objeto a aquisição de equipamentos de infor-
mática, a saber; (Item 01 - 25 computadores de 64 bits e Item 02 - 25 
nobreaks).
I. Seja instaurado novo procedimento licitatório, na mesma modali-
dade de licitação, para aquisição dos referidos bens;
II. NOTIfICAR a empresa participante do certame da presente de-
cisão, nos termos do §3º do artigo 49 da Lei Federal nº 8666/93, as-
segurando o contraditório e a ampla defesa aos interessados, como 
também a publicidade pelos meios oficiais da presente decisão para 
que todos tenham conhecimento.

DATA DA REVOgAÇÃO: 12/07/2017

TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 14/2016 
DO PREgÃO PRESENCIAL Nº 05/2016

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA 

E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
fUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 05/2016
OBJETO DO ADITAMENTO: Reajuste contratual para manutenção do equi-

líbrio econômico e financeiro.
DATA DO ADITAMENTO: 13/07/2017
VALOR ADITAMENTO: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

PORTARIAS

Nº 33, DE 12 DE JULHO DE 2017 – CONCEDE 45 (quarenta e cinco) dias de 
Licença Prêmio, em pecúnia (paga por meio do parâmetro de cálculo nº 406), 
referente ao período aquisitivo de 01/07/2012 a 30/06/2017, ao servidor MAURO 
IVO ASSINE.

Nº 34, DE 12 DE JULHO DE 2017 – CONCEDE 45 (quarenta e cinco) dias de 
Licença Prêmio, em pecúnia (paga por meio do parâmetro de cálculo nº 406), re-
ferente ao período aquisitivo de 01/07/2012 a 30/06/2017, à servidora ROBERTA 
LUCAS SCATOLIM.

Nº 35, DE 12 DE JULHO DE 2017 – CONCEDE 45 (quarenta e cinco) dias de 
Licença Prêmio, em pecúnia (paga por meio do parâmetro de cálculo nº 406), 
referente ao período aquisitivo de 01/07/2012 a 30/06/2017, à servidora CARINA 
MOREIRA.

Nº 36, DE 13 DE JULHO DE 2017 – CONCEDE 05 (cinco) dias de Licença Prêmio, 
em gozo, referente ao período aquisitivo de 01/07/2012 a 30/06/2017, à servidora 
CARINA MOREIRA, no período de 17/07/2017 a 21/07/2017.
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112 anos de zootecnia responsável

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo

O Instituto de Zootec-
nia, o conhecido IZ, com-
pleta neste 15 de julho 
112 anos de atuação em 
favor da pecuária paulis-
ta e nacional. É referência 
de qualidade, tecnologia 
e inovação e motivo de 
orgulho para nós da Se-
cretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo.

São do IZ iniciativas 
que vêm melhorando o 
cotidiano dos criadores 
de animais no Brasil todo, 
que buscam as informa-
ções e o conhecimento. 
Um trabalho desenvol-
vido por equipe séria e 
competente, capacitada e 
atuante nas unidades de 
pesquisa localizadas em 

PARABÉNS JABOTICABAL ! 

Pr. Anastácio Martins

Mais um ano abenço-
ado para a nossa que-
rida Jaboticabal! Que 
vem crescendo a cada 
dia e se fortalecendo 
a cada ano. É um dia 
muito Especial para 
todos os moradores 
desta linda cidade, que 
está completando mais 
ano de vitórias e con-
quistas. A nossa cidade 
é uma benção e deve-
mos orar pelo seu cres-
cimento e por todas 
as autoridades, para 
que Senhor Deus lhes 
dê sabedoria e conhe-
cimento. Isso é muito 

Nova Odessa e em Ser-
tãozinho.

Equipe de 160 fun-
cionários que auxiliam 
e oferecem à sociedade 
produtos e tecnologias 
inovadoras relacionadas 
às plantas forrageiras 
tropicais, bovinos de cor-
te e de leite, ovinos, suí-
nos e aves. 

Centros de pesquisas 
contemplados com exce-
lente infraestrutura para 
prestação de serviços, 
capacitação de recursos 
humanos e o desenvol-
vimento de estudos em 
parceria com instituições 
públicas e privadas. A 
mais recente delas, feita 
via Núcleo de Inovação 
Tecnológica (NIT), é com 
a empresa HYG Systems 
para desenvolver carra-
paticida natural, o IZ uti-
liza produto formulado 
com óleos essenciais – 
oriundos de substâncias 
naturais – para avaliar a 
efi cácia em relação a pra-
gas de importância vete-
rinária, como a mosca do 
chifre, mosca do berne, 
mosca dos estábulos e o 
carrapato. 

O objetivo é obter re-

sultados em testes de efi -
cácia como carrapaticida, 
mosquicida, em outros 
insetos de interesse vete-
rinário e investigação de 
novos princípios ativos 
da formulação, além de 
análises de toxicidade do 
produto. Atenderemos 
ainda ao foco sustentabi-
lidade, por empregar um 
produto que não deixará 
resíduo e não prejudicará 
o meio ambiente.

A preocupação am-
biental pode ser vista 
ainda na utilização das 
técnicas de manejo am-
plamente estudadas pelo 
IZ consegue-se minimi-
zar os efeitos prejudi-
ciais ao meio ambiente 
e aumentar a efi ciência 
do sistema. São ações 
como suplementação 
alimentar e aditivos (mi-
tigação), aplicação dos 
conceitos de bem-estar, 
confi namento estratégi-
co, aumento da efi ciência 
alimentar (CAR), repro-
dutiva e sanitária, melho-
ramento genético animal 
e vegetal, introdução de 
leguminosas e introdução 
com agricultura (integra-
ção lavoura-pecuária) e 

fl orestais (integração la-
voura-pecuária-fl oresta).

Dentre os trabalhos de 
pesquisa em pastagens, 
o IZ trabalha constante-
mente para fortalecer o 
“Programa de Produção 
Animal em Sistemas In-
tegrados” (Propasi), que 
avalia sistemas integra-
dos de produção em 
suas diferentes formas 
ou entre si, demonstran-
do viabilidades técnica e 
econômica, além de be-
nefícios ecológicos e am-
bientais.

O foco é em ciclagem 
de nutrientes, cobertura 
do solo, fi xação de car-
bono, conservação do 
solo e da água, modifi ca-
ção do microclima, bem-
estar animal e redução 
na emissão ou melhoria 
no balanço de gases de 
efeito estufa – metano e 
óxido nitroso. Isso gera 
serviços ambientais e 
produção orgânica.

Outro ponto forte do 
IZ é sua grande quantida-
de de material genético 
animal e de plantas for-
rageiras, hoje em dia uti-
lizado nacionalmente, foi 
resultado das pesquisas 

realizadas neste Institu-
to. É do nosso IZ o banco 
ativo de germoplasma de 
plantas forrageiras (BAG) 
que é o único em diver-
sidade de espécies forra-
geiras tropicais da Amé-
rica Latina. 

Outro ponto de refe-
rência ao pecuarista, a 
comercialização de sê-
men, embriões, repro-
dutores e matrizes, e de 
379 cabeças de bovinos 
das raças Nelore, Ca-
racu e Guzerá desenvol-
vidas pelo Instituto de 
Zootecnia somaram R$ 
1.548.752,96 em 2016. 
Essa ação refl ete no au-
mento da produtividade 
e da renda do produtor, 
impactando diretamente 
na produção de carne do 
Brasil.

Reconhecidos em 
todo Brasil como “Linha-
gem IZ, uma linhagem 
de peso”, os bovinos do 
Instituto e resultam de 
um criterioso trabalho 
de seleção para ganho 
em peso realizado desde 
1976. O rebanho é prati-
camente fechado à intro-
dução de material genéti-
co externo, com evidente 

capacidade dos touros e 
matrizes em imprimir ve-
locidade de crescimento 
e musculosidade nos be-
zerros.

A seleção de animais 
do Programa de Melho-
ramento Genético do IZ 
contribuiu para fomentar 
a genética e a cadeia pro-
dutiva de carne do Brasil 
para maior rentabilidade, 
um trabalho sério e com-
prometido com o desen-
volvimento da pecuária 
sustentável, uma das 
principais recomenda-
ções do governador Ge-
raldo Alckmin para nós 
da Secretaria. 

Além disso, o IZ é pio-
neiro na pesquisa cientí-
fi ca mundial com a raça 
Nelore. Desde a década 
de 50, desenvolve pes-
quisas científi cas com 
bovinos e o curso da evo-
lução dessas pesquisas 
foi marcado pelo estudo 
pioneiro e fomento de 
inúmeras tecnologias. 
Uma atuação que mudou 
e continua mudando a 
efi ciência e os ganhos da 
pecuária nacional. 

Parabéns ao nosso Ins-
tituto de Zootecnia!

importante e agrada o 
coração de Deus, por-
que todas as cidades 
são abençoadas. 

É por isso que deve-
mos pregar o evange-
lho, ou seja, as boas 
notícias em todas as 
cidades, mostrando 
o Poder de Deus, que 
cura e transforma vi-
das, que estão sem es-
perança e sem rumo. 
Jesus enviou setenta 
discípulos de dois em 
dois a todas as cidades 
e lugares onde Ele ha-
via de ir, e disse-lhes: 
Grande é, em verdade, 
a seara, mas os traba-
lhadores são poucos; 
rogai, pois, ao Senhor 
da seara que envie 
trabalhadores. Isso é 
verdade, têm muitas 
cidades precisando 
de um socorro divino. 
Precisamos nos orga-
nizar, para falar de Je-

sus, mostrar que só Ele 
pode mudar qualquer 
situação. 

Muitos estão viven-
do em sofrimento por 
não conhecerem a ver-
dade, nem o poder de 
Deus. Mas se obedecer-
mos ao Senhor Jesus 
e levarmos a Palavra 
de Deus, para todos 
que estão precisando 
ou necessitando, eles 
concluirão que Deus é 
maravilhoso e tremen-
do e todos vão querer 
servi-Lo com todo o 
coração. Os discípulos 
obedeceram, e Deus 
honrou a fé de cada um 
deles. Quando eles vol-
taram, disseram: Mes-
tre! Quando falávamos 
no seu nome, os demô-
nios saiam e os enfer-
mos eram curados de 
todos os tipos de doen-
ças. Foi incrível! É isso 
que acontece quando 

você usa o nome de 
Jesus. Este nome tem 
poder, para mudar, não 
somente uma cidade, 
mas uma nação inteira. 

Todas as cidades 
daquela época foram 
impactadas pelo Po-
der do nome de Jesus. 
Hoje não é diferente, 
podemos e devemos 
seguir o exemplo dos 
discípulos do Senhor. 
Vamos abençoar to-
das as cidades, usan-
do o Poderoso nome 
de Jesus, para a glória 
de Deus!  (Leia Lucas 
10:1). 

Esta é a minha ora-
ção. Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade da 
Palavra. Diáriamente 
na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook 
catedral_dopovode-
deus@hotmail.com 

 PROFESSOR BENÊ

- MODERNIDADE-

Parece que o universo 
da comunicação pade-
ce de uma “hemorragia 
verbal”.

Um dilúvio escorre 
através dos meios de 
comunicação: imprensa 
jornalística, noticiário 
eletrônico! Até os celu-
lares escravizam, é a fe-
bre da modernidade!

Basta acomodar-se 
nos assentos dos trans-
portes coletivos que, 
aparelhinhos de diver-
sos formatos apresen-
tem pistas para captar e 

enviar mensagens! Não 
se limitam a simples e 
úteis contatos, mas es-
tendem-se a um univer-
so infantil e adulto tan-
tas vezes imaturo, pois 
o importante é: “mostrar 
que tem”!

Na realidade o objeti-
vo deveria ser:construir 
um mundo fraterno:

orientar para o bem 
estar comunitário e 
não,” espalhar lixo”!

Tudo aquilo que ape-
nas “parece” novida-
de mas nada constrói, 
transforma-se em inuti-
lidade ou “cacareco”!

Livrar-se das “ novi-
dades” é abolir a escra-
vidão da vaidade!

O mercado parece 
semear a tentação da 
modernidade: “ surfa” 
na onda do progresso”!  
Não podemos enjaular-
mo-nos nas ondas do 
comércio:” a vaidade do 
ter”!
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É hora de desco-
nectar! Pais, avós, 
padrinhos, tios. Se-
cretarias de Saúde, 
Assistência Social, 
Educação. Promo-
tores, juízes, con-
selheiros tutelares. 
Instituições, igre-
jas e templos. Não 
importa a religião, 
o estado civil, o 
parentesco, a pro-
fissão ou a classe 
social. A Prefeitu-
ra de Jaboticabal 
está juntando todo 
mundo para res-
gatar os vínculos 
familiares e for-
talecer os valores 
sociais. O prefeito 
José Carlos Hori 
lançou o projeto 
“Jaboticabal em Fa-
mília”, durante o 
lançamento da 35ª 
Festa do Quitute, 
na terça-feira (11).

Os smartphones, 
tablets e redes so-
ciais vêm ganhan-
do cada vez mais 

Jaboticabal em Família: projeto une comunidade para 
fortalecer crianças e adolescentes

espaço nas casas e 
refeições no mun-
do inteiro. O diálo-
go e a tão gostosa 
troca de informa-
ção entre gerações 
está ficando de 
lado. “Nossa socie-
dade está muito 
imediatista. Faze-
mos várias coisas 
ao mesmo tempo 
e estamos deixan-
do de conversar 
o suficiente com 
os filhos, avós, ir-
mãos, pais. Esta-
mos esquecendo 
de estender a mão, 
compartilhar bons 
momentos, assistir 
a um filme e comer 
pipoca com os ne-
tos”, diz o prefeito 
Hori, idealizador 
do projeto.

Na prática, a 
Rede Família abri-
rá um leque de 
opções para mem-
bros de toda a fa-
mília, em especial, 
as crianças e ado-

lescentes. Os ser-
viços públicos e 
privados serão ofe-
recidos de forma 
integrada, de fácil 
acesso. “Criamos a 
Rede Família para 
isso: conversar, 
apontar caminhos, 
dar atenção e amor 
para as pessoas 
especiais. Só com 
a união de todos 
vamos deixar nos-
sas crianças e ado-
lescentes fortes e 
longe do doloroso 
caminho do álcool 
e das drogas”, en-
fatiza Hori.

Todos os depar-
tamentos da pre-
feitura, as insti-
tuições sociais e 
grupos religiosos 
vão desenvolver ao 
longo do ano uma 
série de atividades 
lúdicas, culturais 
e de lazer. Com a 
união de ideias e 
esforços, serão de-
senvolvidas ações 

Rede Família: sociedade entra “de cabeça” para fortalecer valores e dar o apoio que essa geração tanto precisa

e campanhas que 
condizem com as 
demandas da co-
munidade. “O foco 
sempre será o for-

talecimento da fa-
mília como núcleo 
social, o grande 
pilar para o desen-
volvimento pessoal 

e coletivo. Vamos 
dar o apoio que 
essa geração tanto 
precisa”, finaliza o 
prefeito Hori.
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EQUIPE DE VENDAS DA ATLAS CHEVROLET SUPERA 
EXPECTATIVAS NO FEIRÃO DO HELICÓPTERO
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Jaboticabal ganha anel viário, posto de saúde e 
praça em comemoração aos 189 anos

Conclusão das obras representa avanços em vários setores

Em comemoração 
ao aniversário, três 
inaugurações serão 
realizadas neste mês 
em Jaboticabal. Um 
novo CIAF, o anel 
viário e uma praça 
estarão liberadas 
para utilização. A 
conclusão das obras 
representa avanços 
em vários setores 
para o município, 

entre eles, mobilida-
de, meio ambiente e 
saúde.

“São obras que re-
presentam grandes 
avanços em Jaboti-
cabal. Sabemos da 
necessidade de ob-
ter novas conquis-
tas, e estamos nos 
esforçando desde ja-
neiro, quando assu-
mimos a prefeitura. 

Pegamos obras para-
das, inclusive algu-
mas inauguradas e 
que ainda faltavam 
terminar. Vamos 
continuar trabalhan-
do para presentar 
Jaboticabal não só 
em julho, mas du-
rante todo o ano”, 
comenta o prefeito 
José Carlos Hori.

No domingo, dia 

16, às 11h, Jaboti-
cabal ganhará mais 
unidade de saúde – o 
CIAF IX “Dr. Edimar 
Biazibeti”, localiza-
do no Residencial 
dos Ipês, que am-
pliará o atendimen-
to de saúde no mu-
nicípio. No final da 
tarde, a partir das 
17h45, será a vez do 
Anel Viário “Izido-

ro Nechar”, que terá 
grande importância 
no escoamento do 
trânsito. A praça En-
nio Verardino será 
entregue no dia 29, 
às 10h, no Jardim 
Montana. 

Confira os endere-
ços completos:

Dia 16 
11h – Ciaf IX “Dr. 

Edimar Biazibeti”

Local : Rua Eduar-
to Vantini, 90 – Resi-
dencial Dos Ipês 

17h – Anel Viário 
“Izidoro Nechar” – 
Trecho Sul

Local: Rua Ítalo 
Poli, altura do nº 250

Dia 29 
10h - Praça Enio 

Verardino
Local – Jardim 

Montana

Hori conquista R$ 100 mil para o 
Hospital e Maternidade Santa Isabel

Valor ajudará no custeio de despesas
O prefeito de Jaboti-

cabal (SP), José Carlos 
Hori, conseguiu mais 
uma importante contri-
buição para a Saúde de 
Jaboticabal. Uma verba 
de R$ 100 mil será des-
tinada ao município, que 
repassará ao Hospital e 
Maternidade Santa Isabel 
– HMSI para custear des-
pesas do local.

“É um momento difícil 
que todos nós estamos 
enfrentando. Essa verba 
vem em boa hora e, des-

sa forma, conseguiremos 
ajudar mais um pouco 
esse hospital tão impor-
tante para nossa cidade. 
Agradeço ao deputado 
Davi Zaia por interme-
diar essa conquista jun-
to ao Governo do Esta-
do”, comenta Hori.

O HMSI atende pacien-
tes do Sistema Único de 
Saúde - SUS e de convê-
nios privados de saúde. 
Atualmente, o hospital 
gera mais de 300 postos 
de trabalho.
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Melhor Parto terá destaque em publicação inédita

O Melhor Parto, pro-
grama criado e manti-
do pelo Hospital e Ma-
ternidade Santa Isabel 
(HMSI) e Unimed Jabo-
ticabal, terá destaque 
em uma publicação 
inédita na América La-
tina sobre boas práti-
cas de gestão e de cui-
dado na assistência ao 
parto.O material está 
sendo desenvolvido 
pela Rede de Humani-
zação do Parto e Nas-
cimento (ReHuNa).

“Nosso objetivo com 
essa publicação é ins-
pirar profissionais e 
serviços no Brasil e em 

outros países da Amé-
rica Latina no sentido 
de avançar na qualifi-
cação de seu trabalho, 
incorporando as boas 
práticas descritas”, ex-
plica Luciana Benatti, 
integrante da ReHuNa, 
que esteve recente-
mente em Jaboticabal 
para conhecer de per-
to o Melhor Parto.

Durante sua visi-
ta ao HMSI, Luciana 
teve a oportunidade 
de se reunir com toda 
a equipe responsável 
pelo programa e en-
tender quais foram as 
principais dificulda-

des enfrentadas para 
implantá-lo, assim 
como toda as con-
quistas alcançadas até 
hoje.

“O Melhor Parto é 
um programa pionei-
ro que conseguiu não 
apenas reduzir as al-
tas taxas de cesárea 
anteriormente regis-
tradas na maternida-
de, mas, também, pro-
moveu uma mudança 
de modelo, resultando 
numa assistência ao 
parto mais respeitosa 
com as mulheres e os 
bebês. Ele também re-
alizou uma verdadeira 

mudança de mentali-
dade na equipe, nas 
usuárias e na socie-
dade como um todo”, 

ressalta a represen-
tante da ReHuNa.

Segundo Luciana, 
por se tratar de um 

trabalho de fôlego, 
ainda não há data de-
finida para o material 
ser publicado.

Zaad Mondo, lançamento upper premium do Boticário, 
convida o homem a buscar novas descobertas

Fragrância amadeirada traz ingrediente exclusivo e inovador com origem na região dos Balcãs.  
Novo eau de parfum chegou ao mercado em 3 de julho

Representante da ReHuNa esteve no Hospital e Maternidade Santa Isabel e destacou 
o pioneirismo do programa desenvolvido em Jaboticabal

Estar seguro de 
suas realizações, mas 
em constante movi-
mento para viver no-
vas experiências e se 
conectar com o mun-
do, é um dos desejos 
do homem moderno, 
elegante e bem-suce-
dido. Agora ele ganha 
uma tradução perfeita 
em Zaad Mondo, nova 
fragrância upper pre-
mium masculina do 
Boticário. A novidade 
está disponível nas 
lojas, no e-commerce 
(www.boticario.com.
br) e com as reven-
dedoras da marca lí-
der em perfumaria no 
país*.

O novo eau de par-
fum combina notas 
amadeiradas e de es-
peciarias aromáticas 
ao toque levemente 
frutado do exclusivo 
acorde Blue Juniper, 
criando uma com-
binação sofisticada 

e inovadora para o 
mercado brasileiro. A 
composição do acorde 
tem como ingredien-
te principal o Juniper 
– berry originária das 
regiões frias e monta-
nhosas da região do 
Balcãs. A combinação 
inédita traz, ainda, o 
cítrico do grapefruit, 
a tonalidade verde do 
cipreste e o contraste 
quente e amadeirada 
da noz moscada. Os 
quatro elementos tra-
zem para o consumi-
dor a experiência do 
cheiro do Juniper na 
floresta, diferente do 
uso mais tradicional 
da perfumaria, com o 
fruto seco e processa-
do. 

“Zaad Mondo evi-
dencia as madeiras 
frescas, uma tendên-
cia internacional que 
O Boticário traz para 
o Brasil, com o fresco 
frutado do Blue Juni-

per. O resultado é um 
eau de parfum elegan-
te e sofisticado”, ex-
plica o gerente de Per-
fumaria do Boticário, 
Jean Bueno. “Ele foi 
criado para acompa-
nhar esse homem mo-
derno que está sem-
pre no mundo, porque 
acredita que viajar 
é a melhor forma de 
se libertar da rotina 
e viver para o novo, 
conhecendo pessoas, 
culturas e lugares.”

A fragrância é as-
sinada pelos perfu-
mistas Adilson Rato e 
Frank Voelkl, da Casa 
de Fragrância Firmeni-
ch. 

A embalagem tra-
duz a sofisticação de 
Zaad Mondo. O tom 
azul e a textura do 
cartucho têm inspira-
ção no passaporte e 
no universo das via-
gens. No interior da 
caixa, o toque especial 
de carimbos de diver-

sos países reforçam 
o convite para viajar 
pelo mundo.

Promoção 
Para o lançamento 

de Zaad Mondo, O Bo-
ticário traz uma pro-
moção especial para 
esse homem moderno 
que adora conhecer o 
mundo. A marca vai 
sortear uma viagem 
de volta ao mundo, 
com direito a acom-
panhante – com valor 
equivalente a R$ 200 
mil. Para participar, é 
preciso comprar qual-
quer eau de parfum 
da linha Zaad e fazer a 
inscrição cadastrando 
o código de barra no 
site boticario.com.br/
promocaozaadmondo.  
O concurso é regula-
mentado pela Caixa 
Econômica Federal, 
número 4-0439/2017, 
e o sorteio acontece 
em 2 de agosto.

 Fonte: Kantar Worl-
dpanel, Share Valor 
no Painel Nacional 
de Consumidores, 
Full Year 2016 – 
T.Fragrâncias

SERVIÇO:
Zaad Mondo, Eau de 

Parfum, 95 ml
Preço sugerido: R$ 

199
Família olfativa: 

Amadeirado Aromáti-
co

Notas saída: berga-
mota, absinto, carda-
momo, acorde Blue 
Juniper e maça verde.

Notas de Corpo: 
violeta, gerânio, fré-
sia, lavanda, hedione 
e sálvia.

Notas de fundo: ve-
tiver, patchouli, bau-
nilha, sândalo, cedro 
e musk.

Antitranspirante ae-
rossol 75 g,

Preço sugerido: R$ 
27,90

Representante da ReHuNa (3ª da esquerda para a direita) ao 
lado da equipe do HMSI
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LOVE BRANDS 
JABOTICABAL

A ranquia Love 
Brands vem para 
Jaboticabal por 
entender que exis-
tia uma demanda 
para esse tipo de 
varejo na cidade, 
principalmente em 
se tratando de um 
horário diferencia-
do. Por isso a ideia 
de abrir a loja no 
Jaboticabal Shop-
ping.

A Love Brands é 
uma franquia que 
une três grandes 
marcas brasileiras 
e de renome no va-
rejo nacional: Ima-
ginarium, Puket e 
Balonè. O que nos 
atraiu para o ne-
gócio foi o fato de 
poder oferecer pro-
dutos exclusivos e 
de marcas tão dife-
rentes em um único 
espaço, o que acaba 
proporcionando aos 
nossos clientes uma 
gama muito grande 
de opções para pre-
sentes, sem a neces-
sidade de se deslo-
car para os grandes 
centros para ter 
acesso aos produtos 
das marcas.

Um pouco sobre 
as marcas:

- Imaginarium : 
Empresa que sur-
giu na década de 
oitenta, criada por 
um médico e uma 
arquiteta no Rio de 
Janeiro, que inicial-
mente produzia en-

feites de Natal para 
a vizinhança. Hoje 
possui mais de 190 
lojas exclusivas e 
600 multimarcas e 
é referência em de-
sign com inovação 
e diversão.

- Puket: Desta-
ca-se no setor de 
moda íntima nacio-
nal e internacional, 
reconhecida por 
combinar inova-
ção, criatividade, 
bom humor e irre-
verência à melhor 
matéria prima e 
tecnologia do mer-
cado, oferecendo 
coleções diverti-
das e irreverentes 
de lingeries, pija-
mas e meias que 
despertam o bom 
humor e a alegria 
na hora de se ves-
tir.

- Balonè: Eis aqui 
uma marca em ple-
na evolução, que 
proporciona às 
consumidoras um 
momento de com-
pra diferenciado, 
com acessórios e 
bijuterias pensa-
dos para clientes 
com comporta-
mento focado em 
moda. A consumi-
dora encontra nas 
lojas produtos mo-
dernos e conecta-
dos aos principais 
movimentos de 
moda. A Balonè é 
uma marca fashion 
de bijoux.
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Médicos cooperados da Unimed dão nome 
a novas obras em Jaboticabal

Fundador e ex-presidente da Unimed, o médico Domingos Silva Lavecchia receberá 
homenagem póstuma em rotatória do novo anel viário, no próximo domingo; pediatra 

Edimar Biazibeti dará nome a nova unidade de saúde

Duas obras que se-
rão inauguradas neste 
domingo (16) conta-
rão com homenagens 
póstumas a dois mé-
dicos cooperados da 
Unimed Jaboticabal. A 

rotatória que interliga 
as avenidas Ítalo Poli e 
Miguel Messana e a via 
de acesso Izidoro Ne-
char receberá o nome 
de Dr. Domingos Silva 
Lavecchia, fundador e 

ex-presidente da Uni-
med de 1993 a 2011.

A homenagem so-
ma-se ao reconhe-
cimento já recebido 
postumamente pela 
família Lavecchia, vis-
to que Dr. Domingos 
dá nome ao Auditó-
rio da Federação das 
Unimeds do Estado de 
São Paulo – FESP, à Ga-
leria de Ex-Presidentes 
da Unimed Nordeste 
Paulista e ao Serviço 
de Medicina Preventi-
va da Unimed Jaboti-
cabal. A cerimônia de 
inauguração ocorrerá 
às 17 horas, na Rua 
Ítalo Poli, altura do nº 
250.

Já o CIAF IX levará o 
nome de “Dr. Edimar 
Biazibeti”. Localizada 
na Rua Eduardo Vanti-

ni, 90, no Residencial 
dos Ipês, a nova unida-
de de saúde será inau-
gurada às 11 horas.

Médico pediatra, 
Edimar Biazibeti ini-
ciou a atividade profis-
sional em Jaboticabal 
em 1985. A partir de 
1993, passou a atuar 
pela saúde pública do 
município, no CIAF III.

Trecho sul
Além das duas ho-

menagens póstumas a 
médicos cooperados, 
o trecho sul (via de 
acesso) do anel viário, 
que será inaugurado 
neste fim de semana, 
receberá o nome de 
Izidoro Nechar, pai do 
médico cooperado da 
Unimed Sérgio Nechar.

Fotos: Acervo Uni-
med Jaboticabal

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Oficial de 
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, 
com  cartório estabelecido à Avenida Major No-
vaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015. 

   FAZ SABER a todos quan-
tos virem o presente edital ou dele conhecimento 
tiverem e a quem possa interessar que FRANCO 
BORSARI, RG nº 18.695.366-5-SSP/SP, CPF nº 
108.993.488/23, engenheiro agrônomo, casado sob  
regime da separação convencional de bens, na vi-
gência da Lei nº 6.515/77, com Amália Cristina Pia-
zentim Borsari, RG nº 27.185.175-2-SSP/SP, CPF nº 
317.030.448/86, ambos brasileiros, residente e domi-
ciliado nesta cidade, na Avenida 13 de Maio, núme-
ro 229, centro, depositou nesta Serventia, conforme 
prenotação nº 156.055, os documentos exigidos pelo 
art. 18, da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro 
de 1.979, para o registro do Desmembramento do 
imóvel denominado “BORSARI”, situado  nesta ci-
dade e comarca de Jaboticabal, objeto da matricula 
nº 41.566, livro 2RG, com área de 8.390,08 metros 
quadrados, cuja exata localização acha-se retratada 
no desenho abaixo. O desmembramento que contém 
24 (vinte e quatro) lotes, foi aprovado pela Prefeitu-
ra Municipal de Jaboticabal, conforme Decreto Mu-
nicipal nº 6.557, de 20 de dezembro de 2016, onde 
consta que já foram realizadas todas as obras de in-
fraestrutura exigidas pelo município, tendo obtido 
em 31 de janeiro de 2017, junto ao GRAPROHAB, 
a Dispensa de análise, conforme expediente número 
0087/17. Para conhecimento de todos, expede-se o 
presente edital, que será publicado em jornal de cir-
culação no local do empreendimento, por três dias 
consecutivos, podendo o registro ser impugnado no 
prazo de quinze dias, contados da última publica-
ção, nos termos do art. 19, da citada Lei Federal n. 
6.766/79. Jaboticabal, 10 de julho de 2017. Eu, José 
Pedro Júnior, Substituto do Oficial, digitei, subscre-
vi.

Domingos S. Lavecchia Edimar Biazibeti

SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRI-
VADO, INSCRITA JUNTO AO CNPJ/MF. SOB Nº 00.636.975/0001-00, COM SEDE À RUA TREZE DE 
MAIO Nº 1437, CENTRO, CATANDUVA, ESTADO DE SÃO PAULO, NOTIFICA TODOS OS BENEFI-
CIÁRIOS CLIENTES ABAIXO INFORMADOS, A COMPARECEREM À SEDE INFORMADA, PARA 
DAR QUITAÇÃO AOS VALORES REFERENTES ÀS MENSALIDAES EM ATRASO NUM PRAZO DE 
05 DIAS CONTADOS DO PRIMEIRO DIA DE CICULAÇÃO DO PRESENTE EDITAL, SOB PENA DE 
NÃO O FAZENDO, O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE SERÁ SUSPENSO E RESCINDIDO.

O SÃO DOMINGOS SAÚDE INFORMA AINDA QUE O PAGAMENTO PARCIAL DO MONTANTE 
DOS DÉBITOS CITADOS, NÃO ISENTARÁ O CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE NO PRAZO 
ESTIPULADO PELAS REGRAS CONTRATUAIS DO PLANO DE SAÚDE, BEM COMO, A OPERADO-
RA SE RESGUARDA NO DIREITO DE COBRAR EVENTUAIS VALORES, NO QUE TANGE A COPAR-
TICIPAÇÕES E OU ENCARGOS CONTRATUAIS, MESMO ESTANDO O CONTRATO CANCELADO 
PELA OPERADORA.

A NOTIFICANTE DESTACA QUE A QUITAÇÃO DE PARCELAS EMITIDAS POSTERIORES A NO-
TIFICAÇÃO DE PARCELAS INADIMPLIDAS NÃO CONSTITUIRÁ EM NOVAÇÃO DA DÍVIDA MUI-
TO MENOS ACORDO TÁCITO

CASO AS PARCELAS INADIMPLIDAS JÁ TENHAM SIDO PAGAS, SOLICITAMOS QUE SEJA DES-
CONSIDERADA A REFERIDA NOTIFICAÇÃO E ENTRE EM CONTATO A EMPRESA NOTIFICANTE 
O MAIS BREVE POSSÍVEL PARA ESCLARECIMENTO DA SITUAÇÃO, BEM COMO COMPROVAN-
DO O EVENTUAL PAGAMENTO, CASO TENHA SIDO REALIZADO, SENDO QUE O CONTATO DE-
VERÁ SER FEITO POR TELEFONE (17) 3531-7777, OU PRESENCIAL NA SEDE DA OPERADORA.

CPF- 172.102.948-XX; COD - 10160103039000013; MOD TERMO 01/3038/3039; MESÊS ATRASA-
DOS E VALORES: 20/08/2016 (101,76); 20/08/2016 (101,76); 20/09/2016 (100,84); 20/09/2016 (100,84); 
20/10/2016 (99,94); 20/10/2016 (99,94); 20/11/2016 (99,02); 20/11/2016 (99,02); 20/12/2016 (98,43); 
20/12/2016 (98,43); 20/01/2017 (97,20); 20/01/2017 (97,20); 20/02/2017 (96,28); 20/02/2017 (96,28); 
20/03/2017 (95,45); 20/03/2017 (95,45); 20/04/2017 (94,53); 20/04/2017 (94,53); 20/05/2017 (93,63); 
20/05/2017 (93,63); 20/06/2017 (117,82); 20/06/2017 (130,39).
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Origem e Evolução de Jaboticabal
O fundador de Jabo-

ticabal, João Pinto Fer-
reira, nasceu por volta 
de 1778, na Freguesia 
de Santo Estevão de 
Regadas, Conselho Ce-
lórico de Bastos, em 
Portugal.

Em 2 de dezembro 
de 1816, adquiriu a 
posse de João Rodri-
gues de Lima das ter-
ras relativas à Fazen-
da Cachoeira, mais 
tarde denominada de 
Fazenda Pintos, onde 
começou a ser edifica-
da a cidade de Jaboti-
cabal. Como primeiro 
apossante daquelas 
terras, João Rodrigues 
de Lima devia ter en-
trado para o sertão 
por volta de 1809, 
porque na escritura de 
venda, ele e sua mu-
lher Joana Eufrosina 
de Jesus se dizem se-
nhores e possuidores 
de “uma sorte de ter-
ras, composta de cam-
pos e matas virgens, 
cerrados e capoeiras, 
e uma casa de morada, 
paiol, monjolo e rego 
d’água, currais e seus 
pertences e árvores de 
espinhos, bananeiras 
de seis ou sete anos, 
de posse atual, sem 
contradição de pessoa 
alguma nesta paragem 
denominada Ribeirão 
da Cachoeira”.

Povoadas as terras 
da fazenda, verificou-
se a dificuldade de 
comunicação com o 
povoado de São Bento 
de Araraquara (o mais 
próximo, 12 léguas da 
fazenda), não só pelas 
famílias que vieram a 
constituir seus nume-
rosos descendentes, 
mais ainda pelas famí-
lias de agregados que, 
segundo o costume 
do tempo, eram sem-
pre bem recebidos por 
constituírem elemen-
tos de defesa contra 
eventual invasão de 
intrusos e por todos 
aqueles a quem Pinto 

e os seus fizeram as 
primeiras vendas de 
terras do grande lati-
fúndio.

Cogitou, então, Pin-
to Ferreira de fundar 
uma povoação dentro 
de suas terras, doando 
para isso à Nossa Se-
nhora do Carmo, uma 
gleba cujo perímetro 
envolve a nascente do 
Córrego Jaboticabal, 
na qual e à margem 
direita deste edificou, 
uma pequena igreja, 
coberta com folhas de 
palmeira.

Em 1848, Jabotica-
bal é elevada a Distri-
to de Paz.

Em 1857, a Assem-
bléia Legislativa Pro-
vincial eleva o Cura-
to de Jaboticabal à 
Freguesia. Trinta e 
nove anos após sua 
fundação, em 1867, 
Jaboticabal é elevada 
a categoria de vila, 
desmembrando-se de 
Araraquara.

Também neste ano, 
em 7 de outubro, fa-
leceu João Pinto Fer-
reira, sepultado no 
cemitério da Vila de 
Jaboticabal, atual Pra-
ça 9 de Julho, no cen-
tro da cidade.

Em 1868, é instala-
da a Câmara dos Vere-
adores e, em 6 de ou-
tubro de 1894, a sede 
do município recebe 
foros de cidade.

Historicamente, o 
município de Jaboti-
cabal, no ano de 1867, 
abrangia regiões de 
São José do Rio Preto, 
Jales, Fernandópolis, 
Votuporanga, Araça-
tuba, Barretos, Catan-
duva, Novo Horizonte, 
entre outras, estando 
limitado pelos rios 
Mogi Guaçu, Grande, 
Tietê e Paraná. Des-
de então, Jaboticabal 
teve diversos des-
membramentos.

Atualmente Jaboti-
cabal tem 708,6 km2, 

divididos entre os 
distritos de Lusitânia, 
Córrego Rico e a sede 
municipal.

A expansão da ca-
feicultura para o oeste 
do Estado de São Pau-
lo, na segunda metade 
do século XIX, além da 
implantação das ferro-
vias, foram os marcos 
do desenvolvimento 
da região.

Em 1872, a popula-
ção local era de 5.269 
habitantes. Em 1886, 
atingia 26.224 habi-
tantes.

A primeira metade 
do século XX foi mar-
cada pelo predomínio 
da imigração, com 
destaque para os ita-
lianos, portugueses, 
espanhóis e japone-
ses.

Com base econô-
mica na agricultura, 
Jaboticabal se desta-
cou como importante 
centro regional nas 
atividades industriais, 
comerciais, bancárias 
e de prestação de ser-
viços.

Esta fase do iní-
cio do século XX foi 
a mais importante no 
setor econômico, dei-
xando marcos na ar-
quitetura da cidade, 
apresentando casas e 
prédios públicos ain-
da em uso.

As indústrias de 
alimentação se desta-
cavam regionalmen-
te, juntamente com a 
cerâmica, fábricas de 
louças e olarias. Na 
década de 30, Jabo-
ticabal tornou-se um 
importante centro re-
gional, sendo conhe-
cida como “Athenas 
Paulista” pela grande 
atividade cultural.

Com a decadência 
da cafeicultura, ocor-
rida a partir da de-
pressão dos anos 30, 
Jaboticabal enfrentou 
a estagnação econô-
mica, perdurando até 

o começo dos anos 50.
Como mecanismo 

de reativação eco-
nômica, o município 
procurou diversificar 
sua lavoura, desta-
cando-se o algodão, o 
amendoim, o arroz e o 
milho.

A partir dos anos 
50, a cana-de-açúcar 
adquiriu importância 
crescente, transfor-
mando-se na principal 
atividade econômica 
do município, particu-
larmente na produção 
de álcool e açúcar.

Outra modificação 
marcante ocorrida foi 
o êxodo rural.

Nos anos 50, 60 e 
70, a população urba-
na representou 48%, 
61% e 76% da popula-

ção total do municí-
pio, respectivamente, 
caracterizando uma 
intensa urbanização.

ORIGEM DO NOME
A origem do nome 

deriva de um Bosque 
de Jabuticabeiras na-
tivas, existente dentro 
do primeiro perímetro 
demarcado.

Jabuticabal signifi-
ca, portando, bosque 
das jabuticabeiras. A 
origem da palavra ja-
buticaba é indígena 
(tupi), “iaouti kaua”, 
fruto de que se ali-
menta o jabuti.

A palavra tem di-
versas variações: ja-
boticaba, jabuticaba, 
jabaticaba, jabotecaba 
e jabuticava.

A grafia tradicional 

do nome foi sempre 
Jaboticabal, e tornou-
se oficial pela Lei Mu-
nicipal nº 421 de 20 
de setembro de 1960.

ETNIAS
Desde sua funda-

ção, Jaboticabal so-
freu declarada influ-
ência de elementos 
de origem portugue-
sa, vindos de Minas 
Gerais, aos quais se 
juntaram mais tarde 
consideráveis contin-
gentes de italianos e 
espanhóis, bem como 
árabes e japoneses.

ANIVERSÁRIO DA 
CIDADE

16 de Julho. Dia 
consagrado à Padro-
eira Nossa Senhora do 
Carmo.

Fotos: DJ Botinha
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Um mês de atividades para a família 
no Jaboticabal Shopping

Terminou nes-
ta semana, a 
Feira do Livro 
realizada no Ja-
boticabal Shop-
ping. Este even-
to de grande 
sucesso propor-
cionou aos apai-
xonados pela 
leitura, a opor-
tunidade de 
adquirir livros 
incríveis da lite-
ratura nacional 
e mundial.

Além disso, no 
último dia 12, 
o shopping re-
cebeu a visita 
dos super he-
róis (Homem de 
Ferro, Capitão 
América, Thor, 
Homem Aranha, 
Venon, Batman 
e Mulher Ma-
ravilha), com a 
participação es-
pecial da turma 

dos Star Wars. 
Este evento faz 
parte da progra-
mação de férias. 
É algo diferente 
para a família, 
elaborado espe-
cialmente para 
a criançada se 
divertir todas as 
quartas-feiras.

Fazendo parte 
do calendário de 
eventos, no dia 
19 de julho, a 
partir das 19 ho-
ras, as crianças 
poderão assis-
tir o teatro com 
sessão de fotos 
com as prince-
sas. E para co-
memorar o Dia 
do Amigo, o Ja-
boticabal Shop-
ping apresenta 
O Melhor do For-
ró e Baião, com 
a Banda Mala e 
Cuia. Este show 

será realizado 
na Praça de Ali-
mentação, dia 
20, a partir das 
20h30.

E por fim, no 
dia 26, a par-
tir das 20 ho-
ras, uma super 
atração para to-
das as idades. 
A apresentação 
do Mágico Dia-
rkan Junior. É 
um dia de pura 

magia!
Aproveite! Tra-

ga a família e 
os amigos para 
curtir momen-
tos especiais. 
Com certeza, as 
crianças terão 
boas histórias 
para contar aos 
amigos, no re-
torno das férias 
escolares. Espe-
ramos por vo-
cês!

Veridiana Gerbasi - Diretora de Marketing do Jaboticabal Shopping ladeada por promotoras de vendas da Feira dos Livros
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189 ANOS DE HISTÓRIA EM JABOTICABAL
Na primeira meta-

de do século XIX, foi 
fundado um núcleo 
urbano às margens 
da nascente do córre-
go Jabuticabal, dentro 
das terras pertencen-
tes ao português João 
Pinto Ferreira.

A categoria Distri-
to de Paz, foi dada a 
esse núcleo urbano 
em 1848 e, em 1857, 
o distrito foi levado a 
Câmara Municipal.

Manoel Martins 
Fontes (primeiro pre-
sidente), escolheu o 
primeiro prefeito da 
cidade, João Nepomu-
ceno Rosa. Porém, os 
reais chefes políticos 
da cidade eram os co-
ronéis da Guarda Na-
cional: Juca Vaz, Juca 
Quito, Major Novaes.

Na primeira metade 
do século XX, inten-
sificou-se a chegada 
de imigrantes: italia-
nos, portugueses, es-
panhóis e japoneses. 
Na década de 1930, a 
agricultura da região 
se diversificou com 
culturas de algodão, 
amendoim, arroz, mi-
lho e cana de açúcar. 
Nessa época, a cidade 
já tinha destaque pela 

sua indústria cerâmi-
ca.

Jaboticabal é co-
nhecida por ser “Ci-
dade das Rosas”, pela 
beleza e exuberância 
de seus jardins, pelas 
praças ornamentadas, 
pelas várias roseiras 
nos jardins das casas 
e pelas belas mulhe-
res.

Nossa cidade tam-
bém é conhecida por 
ser ‘Cidade da Músi-
ca”, possui hstória de 
glamour musical, pro-
tagonizado pelas ban-
das: Corporação Musi-
cal Gomes e Puccini e 
Sociedade Filarmônica 
Pietro Mascagni.

Por priorizar a edu-
cação, Jaboticabal é 

cognominada, ainda, 
por “Athenas Paulis-
ta”, pelos seus colé-
gios tradicionais e 
pelas cinco unidades 
de ensino superior 
(incluindo um câmpus 
da Unesp).

O município locali-
za-se numa das mais 
ricas regiões do esta-
do de São Paulo. E é 

1.969 - Vista da Praça 9 de julho, com o Cine Theatro Polytheama, já demolido.
1.954 - Vista aérea da cidade, notando-se a abertura das primeiras ruas do loteamento 

do bairro da Nova Jaboticabal

uma das cidades do 
estado que oferece 
melhores condições 
de moradias. As suas 
vias localizadas no 
perímetro urbano são 
pavimentadas quase a 
totalidade. Possui cem 
por cento de esgoto 
coletado e água trata-
da.

Jaboticabal é a 

maior produtora de 
artefatos de cerâmica 
do país e tem desta-
que na produção de 
amendoim, exportan-
do como maior produ-
tora para a Europa. 

Na nossa Jabotica-
bal de hoje, muitos 
outros acontecimen-
tos estão por vir.
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Turismo de Inverno – Entregue-se ao Clima
Quando a tempe-

ratura desce, o corpo 
e a alma pedem um 
cantinho mais acon-
chegante para curtir 
os primeiros e últi-
mos raios de sol. Hora 
de procurar um refú-
gio no meio da mata, 
apreciar os lugares 
mais silenciosos, vi-
ver um momento zen 
junto à natureza para, 
depois, se emaranhar 
no cobertor de uma 
cama bem quentinha. 
Seja para curtir com 
a família ou para um 
romance a dois, a 
temporada de inver-
no é um convite para 
viajar.

Em várias regiões 
do País, é possível en-
contrar um inverno 
intenso e uma ótima 
opção de viagem.

No estado de São 
Paulo, Campos do Jor-
dão, localizada a 483 
km de Jaboticabal, 
situada a 1.700 me-
tros de altitude, na 
Serra da Mantiqueira, 
a cidade é considera-
da a Suíça brasileira, 
por causa do clima 
de montanha e das 
belíssimas paisagens, 
cenário ideal para na-
morados de todas as 
idades. Recebe uma 
enxurrada de visitan-
tes durante a estação 
e geralmente faltam 
lugares para se hos-
pedar nesta época do 
ano. Os bairros mais 
badalados, como Vila 
Capivari e Abernéssia, 
concentram as grifes 
da moda e as filiais 
de casas noturnas, 
que costumam fazer a 
alegria dos endinhei-
rados que chegam à 
cidade. As atrações 
turísticas são: o bon-
de, a estrada de ferro, 
o Parque da Floresta 
Encantada, o Parque 
dos Lagos, o Parque 
Estadual Orto Flores-
tal, a Gruta dos Criou-
los, o Complexo Pedra 

do Baú, o Pico Itapeva 
entre outros. 

Também parte do 
núcleo de Campos do 
Jordão - São Bento do 
Sapucaí, Santo Antô-
nio do Pinhal esban-
ja charme serrano. 
Como a maioria das 
cidades encravadas 
na Serra da Manti-
queira, oferece várias 
atrações naturais. 
Vale a pena também 
visitar suas igreji-
nhas, passear na Praça 
Benedito Marcondes 
Raposo (e comprar 
umas lembrancinhas 
artesanais, como tri-
côs, crochês e borda-
dos). E se você tem fé, 
pode fazer um pedido 
e provar as águas da 
Fonte Santo Antônio é 
considerada por mui-
tos como milagrosa.

Já no estado de 
Minas, Monte Verde, 
considerada Suíça Mi-
neira, situada no sul 
do estado, 411 Km de 
Jaboticabal, em plena 
Serra da Mantiqueira, 
é uma cidade que re-
cebe casais apaixona-
dos o ano todo. O cli-
ma de paixão não está 
somente na arquitetu-
ra inspirada nas frias 
cidades européias, 
mas também nas di-
versas pousadas da 
cidade, que ofere-
cem serviços exclu-
sivos, como lareiras 
e banheiras de hidro-
massagem em quase 
todos os quartos. O 
pequeno distrito de 
Camanducaia, a ape-
nas 27 quilômetros 
de distância, também 
acolhe os casais aven-
tureiros, com ativi-
dades radicais como 
tirolesa, boia-cross e 
passeios de avião e 
a cavalo. As atrações 
mais procuradas são: 
O Mirante da Colina, 
o Passeio de Mono-
motor, a Pista de Pati-
nação no Gelo, o Pico 
do Selado, a Pedra Re-

donda, a Pedra Parti-
da, o Chapel do Bispo, 
as charretes e cavalos 
para passeios etc. 

No estado do Rio de 
Janeiro, Visconde de 
Mauá, 733 km de Jabo-
ticabal, é um dos mais 
concorridos redutos 
de inverno do Sudes-
te. A 1.300 metros de 
altitude, a vila e seus 
arredores reservam 
agradáveis surpresas 
aos visitantes que en-
caram as estradas de 
terra cheias de curvas 
sinuosas e muitos bu-
racos para conhecer 
os encantos da região. 
Encontram mais que 
um romântico friozi-
nho e uma natureza 
exuberante. Deparam-
se com uma gastrono-
mia de primeira com 
pratos à base de tru-
ta, pinhão e fondues, 
sempre servidos ao 
lado da lareira em res-
taurantes charmosos; 
e pousadas aconche-
gantes, perfeitas para 
uma lua-de-mel. As 
atrações muito procu-
radas são: O Pico das 
Agulhas Negras, a Pe-
dra Selada, a Cacho-
eira de Santa Clara, o 
Véu da Noiva, o Poço 
das Antas, o Pocinho, 
o Poção Maromba e a 
Cachoeira do Escorre-
ga.

Ainda no Estado do 
Rio, Petrópolis, locali-
zada no alto da Serra 
da Estrela, a 845 me-
tros de altitude, e dis-
tante 775 km de Jabo-
ticabal. Não apenas a 
topografia montanho-
sa deste refúgio a ape-
nas 65 quilômetros do 
Rio de Janeiro que en-
canta os turistas: Mas 
também a história de 
suas mansões e pala-
cetes. Em meados do 
século 19, Petrópolis 
foi sede do palácio de 
verão, da família real. 
Hoje é uma cidade re-
pleta de cantinhos de 
artesanatos, sabores, 

charmes. Em junho e 
julho, dois importan-
tes eventos ocorrem: 
a Festa do Colono e o 
Festival de Inverno.

Se você deseja co-
mer muito bem no 
inverno, passe a con-
siderar Gramado e 
Canela, situado no 
Sul do país, no estado 
do Rio Grande do Sul 
como possíveis op-
ções para passar o seu 
inverno, destinos pre-
feridos dos turistas, 
a cidade fica próxima 
de Porto Alegre, mas a 
900 metros de altitu-
de. Distante 1236 km 
de Jaboticabal, quei-
jos, chocolates e fon-
dues são o que há de 
melhor neste pedaço 
da serra gaúcha, jun-
tamente com a grande 
variedade de cervejas 
e vinhos servidos nos 
restaurantes da cida-
de. O café colonial é 
outra especialidade 
da cidade, com pães 
variados, bolos, em-
butidos, cuca, bis-
coitos, chás, sucos e 
cafés produzidos na 
cidade. Quem gosta 
de compras também 
se sentirá bem à von-
tade em Gramado, 
pois encontrará op-
ções e preços baca-
nas para chocolates, 
geléias, vinhos e sa-
lames. A expectativa 
por neve e o clima 
bucólico da cidade 
também contribuem 
para que Gramado fi-
que bem cheia nesta 
época do ano. Já Ca-
nela, que faz divisa 
com Gramado, tam-
bém compartilha da 
mesma inspiração 
alemã, com delicio-
sas cucas, disponí-
veis em todas as do-
cerias e confeitarias 
da cidade. O Parque 
do Caracol é parada 
obrigatória, por con-
ta da principal atra-
ção local, a Cascata 
do Caracol, uma que-

da d’água com 131 
metros.

Essas são as cida-
des mais procuradas 
para o inverno, que 

oferecem hospeda-
gens ideais para o cli-
ma, comidas e ativi-
dades que combinam 
com a estação.
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CARLOS EDUARDO AMBRUSTER-ME, CNPJ 
nº 15.568.552/0001-78, torna público que 
solicitou junto à CETESB a Licença Prévia de 
Instalação e de Operação para a Atividade 
de Artefatos de Serralheria, exceto Esqua-
drias, sem Tratamento Superficial, sito à Via 
Major Hilário Tavares Pinheiro, nº 2.751 - 
Bairro Sorocabano, Jaboticabal/SP.

Oficina de pipas é finalizada com alegria e 
descontração, no sábado (8)

Programação conscientizou sobre os perigos do cerol e reuniu famílias no campo do Cruzeirão
Crianças e adoles-

centes de Jabotica-
bal reuniram-se no 
sábado (8), no cam-
po do Cruzeirão, no 
Jardim Santa Rosa, 

para empinar pipas. 
O evento finalizou 
uma programação 
especial desenvolvi-
da durante a sema-
na pela secretaria de 

Assistência Social.
“Eles participaram 

de uma oficina de pi-
pas, no CRAS do Par-
que 1º de Maio, e no 
sábado foi o dia de 

‘soltá-las’. As famí-
lias compareceram, 
pais e mães partici-
param diretamente 
da brincadeira”, co-
menta a secretária 

de Assistência So-
cial, Tatiana Pellegri-
ni.

A secretária ressal-
ta ainda os resulta-
dos obtidos. “Finali-

zamos com um saldo 
positivo, promoven-
do a união dentro de 
casa e a conscienti-
zação sobre o risco 
do cerol”, finaliza.

BALTICO AUTOMÓVEIS  LTDA 
SELECIONA URGENTE:

MENOR APRENDIZ
SALÁRIO R$ 960,00 POR MÊS

INTERESSADOS ENVIAR EMAIL PARA 
consultoriarh@baltico.com.br
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Ribeirão recebe 25 cidades para fortalecer atendimento à 
criança e ao adolescente

Seminário regional  nos dias 14 e 15 de julho; objetivo é ouvir todos os envolvidos com o tema

Nos dias 14 e 15 de 
julho, Ribeirão Preto  
recebe profissionais 
e representantes de 
25 cidades da região 
que atuam no atendi-
mento e defesa dos 
direitos da Criança 
e do Adolescente. 
Assistentes sociais, 
psicólogos, juristas, 
prefeitos, vereadores, 
promotores públicos, 
conselheiros e enti-
dades participam do 
Seminário Regional 
de Fortalecimento do 
Sistema de Garantia 
de Direitos Humanos 
das Crianças e Ado-
lescentes do Estado 
de São Paulo. Entre 

os assuntos em pau-
ta estão as medidas 
socioeducativas (em 
meio aberto e de pri-
vação de liberdade) e 
o fortalecimento dos 
conselhos municipais 
de Direitos e dos con-
selhos tutelares.

O Seminário é rea-
lizado pelo CONDECA 
(Conselho Estadual 
dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente), 
em parceria com a 
Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento 
Social de São Paulo. 
Eventos no mesmo 
modelo já foram rea-
lizados nas outras re-
giões administrativas 

do Estado.
Vítor Benez Pegler, 

presidente do CON-
DECA, que veio para 
o Seminário de Ri-
beirão, explica que 
o objetivo é descen-
tralizar os debates e 
ações do CONDECA, 
cuja função é orientar 
e controlar as polí-
ticas públicas do se-
tor. Assim, os debates 
se ampliam e cresce 
o envolvimento dos 
profissionais atuantes 
em cada município. 
“Com isso, fortale-
cemos o trabalho de 
cada uma das 26 re-
giões administrativas 
do Estado, respeitan-

do suas particulari-
dades”, afirmou. “O 
nível de participação 
e envolvimento tem 
sido alto e é grande 
a expectativa para a 
edição de Ribeirão 
Preto, que encerra a 
série de seminários”, 
concluiu.

Também presente 
a Secretária Nacional 
de Promoção dos Di-
reitos da Criança e do 
Adolescente, Cláudia 
Vidigal.

PALESTRAS
Ruth Estevão, co-

ordenadora do pro-
grama de Liberdade 
Assistida da Organiza-
ção Comunitária Santo 

Antonio Maria de Cla-
ret (OCSAMC), de Ri-
beirão Preto, palestra 
sobre “O trabalho com 
adolescentes infrato-
res: uma prática em 
desenvolvimento”.

Também apresen-
tadas suas experiên-
cias Márcio Eduardo 
de Paula e João Rafa-
el Mião, da Fundação 
CAS; Lívia Valim Nico-
lino, do CREAS de Ser-
tãozinho, e Laís Setti 
Galinari, também da 
OCSAMC.

As 25 cidades parti-
cipantes são Altinópo-
lis, Barrinha, Brodo-
wski, Cajuru, Cássia 
dos Coqueiros, Cravi-

nhos, Dumont, Guari-
ba, Guatapará, Jabo-
ticabal, Jardinópolis, 
Luiz Antônio, Monte 
Alto, Pitangueiras, 
Pontal, Pradópolis, 
Ribeirão Preto, Santa 
Cruz da Esperança, 
Santa Rosa de Viterbo, 
Santo Antônio da Ale-
gria, São Simão, Serra 
Azul, Serrana, Sertão-
zinho e Taquaral.

O evento ocorre das 
9h às 17h, na sexta 
e neste sábado (14 e 
15/7), no Hotel Oasis 
Tower, bairro Ribeirâ-
nia. Mais informações 
pelo e-mail atendi-
mentocondeca@con-
deca.sp.gov.br

“Terapia do Riso” é tema de palestra na Câmara Municipal 
A OAB - 6ª Subsec-

ção de Jaboticabal, 
com apoio da Esco-
la do Legislativo da 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal, pro-
move na terça-feira 
(18/07), às 19 ho-
ras, no plenário da 
Câmara, a palestra 
“Terapia do Riso – 
Aprenda a rir de si 
mesmo”, com a profª 
Ivone Engelmann. A 
exposição será trans-
mitida ao vivo pela 
WEBTV da Câmara.

Voltada para o pú-
blico jovem, adulto 
e melhor idade, a 
palestra aborda as-
suntos como a inteli-
gência interpessoal; 
o resgate da saúde 
mental pela liber-
tação da endorfina 
após o riso; o auto-
conhecimento; a au-
toconfiança; a auto-

motivação e o alívio 
do estresse.

A entrada é gratui-
ta e aberta a toda co-
munidade, mediante 
a doação de um qui-
lo de alimento não 
perecível, que deve 
ser entregue na re-
cepção do evento. A 
OAB emitirá certifica-
do de participação. 
Inscrições e informa-
ções pelo telefone 
(16) 3202-8545. 

A PALESTRANTE – 
Ivone Engelmann é 
professora licencia-
da em Química pela 
UMC, pós-graduada 
em Programação 
Neurol inguíst ica 
(PNL) também pela 
UMC. Practitioner e 
Master em PNL pela 
Holon do Brasil. Pro-
fessora desde 1982, 
autora dos livros de 
bolso “Terapia do 

riso: Aprenda a rir 
de si mesmo; Terapia 
Automotivacional: 
Autoestima x Auto-

motivação; Transfor-
mando um sonho em 
Realidade; e Educar-
se para a Felicidade: 

Através do contro-
le das nossas emo-
ções”; e palestrante 
do Departamento de 

Cultura e Eventos da 
OAB-SP.

Veja abaixo o reca-
dinho da palestrante: 
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Nasceu em Jaboti-
cabal, em 30 de Agosto 
de 1.910; e faleceu na 
mesma cidade, em  20 
de julho de 1.967. Sua 
mocidade viveu em Bar-
retos. Casa-se em 1.935, 
em Jaboticabal, com 
LILIANA AUGELLI, e 
foram morar em Barre-
tos, onde exerceu ofício 
de alfaiate e fazia parte 
do conjunto JAZZ SÃO 
PAULO.

Em 1.940, mudou-se 
para a cidade de Ja-
boticabal/SP, e funda 
a ORQUESTRA SUL 
AMÉRICA, com seu 
cunhado, CADORNO 
AUGELLI, ambos di-
retores da orquestra. 
Em 1.943, o senhor 
DOMINGOS vende 
sua alfaiataria; em 
1.954, como Diretor da 
FILARMÔNICA PIE-
TRO MASCAGNI, ga-
nha o prêmio de melhor 
banda do interior de 
São Paulo e neste mes-
mo ano, abre o CINE 
JÓIA com os dois só-

cios, SILVA e SAN-
TOS; em 1.957, compra 
o prédio CINE THE-
ATRO MUNICIPAL, 
reformando-o instala 
o cinema, colocando-o 
em funcionamento, tra-
balhando até a data de 
20 de Julho de 1.967, 
data de seu óbito.

Após seu óbito, na 
data de 20 de Julho 
de 1.967, deixa viúva 
a senhora LILIANA 
AUGELLI FERRARI, 
mais conhecida como 
ZIZI e seus três filhos: 
JOÃO, HELIÉR E AN-
GELITA FERRARI DE 
SOUZA.

Informa seu filho, o 
senhor HELIER PE-
DRO FERRARI, que 
será realizada uma 
missa em memória de 
seu pai, o senhor DO-
MINGOS ANTÔNIO 
FERRARI, na IGREJA 
DE SÃO BENEDITO, 
na Praça Dom José 
Marcondes Homem de 
Mello, no dia 23 de Ju-
lho, às l9:00 horas.

HOMENAGEM À
DOMINGOS ANTÔNIO FERRARI
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