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Começou na manhã de sexta-feira (18) a recuperação do asfalto da Ave-
nida Ítalo Poli, no bairro Colina Verde, em Jaboticabal. O vice-prefeito 
em exercício Vitório de Simoni acompanhou de perto o movimento das 
máquinas e destacou a importância da via.

Vitório De Simoni acompanha 
recape da Avenida Ítalo Poli

Local recebe fluxo intenso de 
veículos diariamente

Com a proximidade 
das festas juninas, es-
tudantes da Unesp de 
Jaboticabal, das repú-
blicas Xic no Urtimo 
e Canekão, promo-
vem o tradicional Ar-
raiá D’Ajuda. O evento 
acontece no Centro de 
Convivência do Idoso 
(Terceira Idade),no dia 
23 de maio, às 19h.

Arraiá d’Ajuda acontece na 
próxima quarta-feira (23)

Evento realizado 
por estudantes da 
Unesp arrecada 
alimentos para o 
Fundo Social de 
Solidariedade e 
outras entidades 

da cidade

Projeto “Adote uma praça” tem os 
primeiros convênios assinados

Na sexta-feira (11), 
o salão nobre do Paço 
Municipal recebeu re-
presentantes de grupos 
da sociedade e setor 
privado para a assinatu-
ra dos primeiros convê-
nios do projeto “Adote 
uma praça”. A iniciativa 
ajudará na manutenção 
de áreas verdes de Ja-
boticabal.

Poder público e 
iniciativa privada 

se unem na 
manutenção de 

áreas verdes

A Prefeitura de 
Jaboticabal realiza 
nova Campanha de 
Vacinação Antirrá-
bica Canina e Feli-
na no próximo mês. 
Os animais da zona 
urbana serão vaci-
nados nos sábados 
- 19 e 26 de maio, 
das 8h às 17h; e os 
da zona rural de 7 
de maio a 05 de ju-
nho. As doses são 
gratuitas.

Vacinação contra 
raiva animal será 
neste 19 de maio

Palestra marca Dia do Assistente 
Social em Jaboticabal

No dia 15 de maio foi comemorado o Dia do Assistente Social. A prefei-
tura, através da Secretaria de Assistência Social, reuniu os profissionais da 
área para um dia de qualificação. O prefeito em exercício, Vitório De Simoni, 
recepcionou todos os participantes.

Jaboticabal promove evento contra o 
abuso e exploração sexual juvenil
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“Bala de Prata”
Versículos da 

Bíblia 

Novo mandamento  
vos dou: que vos ameis 
uns aos outros; assim 
como eu vos amei, que 
também vos ameis uns 
aos outros.  Nisto co-
nhecerão todos que sois 
meus discípulos: se ti-
verdes amor uns aos ou-
tros.

João 13:34 e 35 

Prefeitura disponibilizou 30 vagas para a nova turma

O Serviço de Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal promoveu na 
quinta-feira (17) treinamento para funcionários da autarquia.

Os interessados em 
participar da nova tur-
ma do Time do Empre-
go tem até 30 de maio 
para procurar o Pos-
to de Atendimento ao 
Trabalhador, no Paço 
Municipal. 

“O Time do Emprego 
prepara os participan-
tes para a reinserção 
no mercado de traba-
lho. Os interessados 
devem apresentar o 
RG, CPF e Carteira de 

Realizado no au-
ditório do Saaej, o 
evento foi ministra-
do por Maurício Se-
mensato, da empresa 
Tigre do Brasil. Tu-
bos em PEAD, tanque 
de retenção e deten-
ção e separador de 
areia e óleo foram al-
guns assuntos abor-
dados no evento.

Participaram os 
funcionários dos se-
tores de encanamen-
to, almoxarifado, en-
genharia, compras e 
licitações e diretoria 
técnica.

Inscrições para nova turma do Time do 
Emprego vão até 30 de maio

Funcionários do Saaej participam 
de treinamento

Trabalho no ato da ins-
crição”, afi rma o secre-
tário de Indústria, Co-
mércio e Turismo, José 
Vantini Júnior.

O programa é uma 
parceria entre a Se-
cretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo e 
Secretaria Estadual do 
Trabalho e Relações do 
Emprego. Mais infor-
mações pelo telefone 
(16) 3203-8014.
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PATRIOTISMO

Muito significativo 
o lamentável episódio 
do “Largo do Paissan-
dú” em São Paulo. 

Paralelamente per-
guntamos: estamos às 
vésperas das eleições, 
preocupados com o 
futuro de nossa pátria! 
Eleição significa mui-
tas vezes reconstru-
ção, aperfeiçoamento, 
segundo o lema “ Or-
dem e Progresso”.

Qual é o nosso cui-
dado; qual é nosso de-
sejo; qual é o sonho 
de todos os brasilei-

Professor Bene

ros. Tudo pode ser de-
positado ou sepultado 
nas urnas eleitorais.

Antes faz-se neces-
sário digerir qual se-
jam os conteúdos de 
“político” e “ voto”!

Tantas vezes con-
fundimos” voto” com “ 
politicagem”. A distân-
cia entre ambos ver-
betes é a mesma que 
ocorre entre honesti-
dade e malandragem 
ou entre linha reta e 
linha e curva; ou entre 
o que brilha em nosso 
lema patriótico ”Or-
dem e Progresso”.

Há muito tempo es-
tamos construindo 
um “eterno” muro de 
lamentações como se 
chorar, pudesse res-
suscitar mortos.

Melhor é reanimar, 
reviver, corrigir ca-
minhos, dinamizar o 
amor pátrio para que 
um concreto ”Lava a 
Jato” produza efeitos 
duráveis!

A  
ARTE 

DE VIVER 

CANSEI
Cansei de ser o que esperam de mim, 

e não ser quem realmente desejo.
Cansei de dizer o que não penso 

e pensar e não dizer.

Cansei de sorrir para fingir
e ter que chorar sem sentir.

Cansei de fazer o que não quero
e querer e não fazer.

Cansei de ouvir o que não acredito
e acreditar em tudo que me dizem.

Cansei de esconder minhas limitações,
e permitir que elas me limitem.

Cansei de desistir dos meus sonhos
e não sonhar com a possibilidade do impossível.

Cansei de oferecer amor incondicional
e receber amor condicional.

Então, cansado  de tudo, me libertei.
E hoje,  livre,  me permito ser eu.

Agora? Descansei.

Programa Corrente do Bem, quar-
tas e sextas feiras, às 08:00 pela 

GAZETA FM - 107,9.

LUIS CARLOS 
FERNANDES
(PSICÓLOGO)

UMA SUGESTÃO DE FELICIDADE

A vida de todos cami-
nha pelas encarnações. 
São dias de felicidade. 
Horas de dores, ansie-
dades perdidas, tudo 
dentro de um proclama 
que está constituído 
para passarmos nossas 
provas e expiações, pre-
destinadas na natureza, 
dentro da EVOLUÇÃO.

O TEMPO MARCA
No relógio das existên-

cias. No andar e no rea-
lizar, temos pela frente 
deslizes, fraquezas, mu-
danças e tudo aconte-
ce, para que possamos 
resolver nossos proble-
mas e questões que apa-
recem. Muitas vezes não 
temos a noção do tempo 
que marca. São vividas 
na eternidade, fatores 
adversos, aparecem no 
decorrer da caminhada 
rumo a um fim que só 
tem começo, mas que 
muda de percurso, de 
acordo com as provas e 
expiações, implantadas 
na vida do espírito en-
carnado.

CONHECEREIS A VER-
DADE E ELA VOS LIBER-
TARÁ

Vamos amar o próxi-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

mo como a nós mesmos.  
É uma convivência fra-
terna, trabalhando pela 
instalação e manuten-
ção da harmonia entre 
todos. São atitudes fra-
ternas. À procura do co-
nhecimento, do estudo 
e da formação integral, 
eleva o nível de evolu-
ção. 

A felicidade é a alegria 
em gotas. É O AMOR que 
nasce como semente.Va-
mos nos livrar da igno-
rância. Sejamos fortes 
como seareiros da BOA 
NOVA.

TUDO NA NOVA VIDA 
MUDA

Lado a lado, ombro a 
ombro viveremos para 
alcançarmos a vitória, 
abraçando os bons cos-
tumes, a boa causa, as-
sim receberemos de 
volta aquilo  que planta-
mos nos modos de agir e 
pensar. É uma nova eta-
pa, novos ideais. Muitas 
atividades mudam, nos 
princípios são conquis-
tados com esforço, de-
dicação, renuncias e na 
aplicação dos ensinos 
aprendidos na escola 
que é o planeta TERRA. 
São séculos de vidas 
encarnadas. Muitas fa-
mílias se formaram no 
tempo que passou e que 
ficaram gravadas no li-
vro da natureza infinita 
de DEUS.

VIVER POR VIVER 
NADA ACONTECE

É preciso muita res-

ponsabilidade, obriga-
ções para serem cum-
pridas, disciplina e 
entendimento. A falta 
de interesse traz sérias 
conseqüências, acumu-
lando dívidas dentro do 
processo de evolução.

As dores e os sofri-
mentos são conseqüên-
cias naturais do dese-
quilíbrio e contrastes do 
psiquismo, onde muitos 
fatores são necessários 
para despertar o desejo 
de melhorar e criar con-
dições de crescer espiri-

Oito projetos estão 
previstos para votação 
na sessão ordinária de 
segunda-feira (21/05), 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal. A ses-
são começa às 20 ho-
ras, com transmissão 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara (tv.camaraja-
boticabal.sp.gov.br).

O primeiro item da 
Ordem do Dia, que 
deve ser apreciado em 
única discussão e vo-
tação pelos parlamen-
tares em Plenário, é o 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 30/2018, 
de autoria do vereador 
Samuel Cunha (PSDB), 
que concede Diploma 
de Honra ao Mérito 
ao Professor Lino José 
Apparecido Amâncio 
Junior.

Na sequência, está 
prevista a 1ª discussão 
e votação do Projeto 
de Lei nº 108/2018, 
de autoria do vereador 
Luís Carlos Fernandes 

Câmara de Jaboticabal vota oito projetos na 
segunda-feira (21/05)

(PSC), que reserva 5% 
das moradias popula-
res e lotes comerciali-
zados pelo Município 
para pessoas com defi -
ciência.

Os projetos de Lei 
nº 109/2018 e nº 
110/2018, ambos de 
autoria do vereador 
Pretto Miranda Cabe-
leireiro (PPS), respec-
tivamente que trata da 
instalação de hidrôme-
tros individualizados 
nas unidades consu-
midoras autônomas 
dos condomínios da 
cidade, e o que torna 
obrigatória a instala-
ção de hidrômetros em 
imóveis com poços ar-
tesianos a fi m de pos-
sibilitar a medição do 
consumo de água para 
a cobrança da taxa de 
esgoto pelo SAAEJ, 
também entram em 1ª 
discussão e votação.

Igualmente serão 
votados em 1º turno 
o Projeto de Lei Ordi-

nária nº 115/2018, de 
autoria da vereadora 
Dona Cidinha (PR), que 
institui a campanha 
“Abril Marrom” para a 
prevenção e combate 
às diversas espécies 
de cegueira; o Projeto 
de Lei nº 116/2018, de 
autoria de Luís Carlos 
Fernandes, que cria o 
“Programa Escola Sus-
tentável” nas escolas 
da rede municipal de 
ensino de Jabotica-
bal; o Projeto de Lei nº 
119/2018, de autoria 
do vereador Dr. Edu 
Fenerich (PPS), que de-
nomina o Terminal Ro-
doviário Urbano que 
será construído na Pra-
ça Dom Assis, de Seji 
Hori; e o Projeto de Lei 
Ordinária nº 120/2018, 
do Executivo Munici-
pal, que extingue o 
cargo de Assessor Téc-
nico em Administra-
ção, criado pela Lei nº 
4.051/2010, e reorga-
niza o quadro de ser-

vidores da Fundação 
de Amparo ao Esporte 
(FAE).

LEIA TAMBÉM
15/05/2018  |  Escola 

Sustentável: PL propõe 
merenda só com prote-
ína vegetal pelo menos 
uma vez por semana 

25/04/2018  |  “Abril 
Marrom”: PL quer insti-
tuir mês de prevenção 
e combate à cegueira

13/04/2018  |  Obri-
gatoriedade de hidrô-
metros em imóveis 
com poços artesianos 
pode se tornar lei em 

Jaboticabal
13/04/2018  |  PL 

quer reserva de mora-
dia popular em Jabo-
ticabal para pessoas 
com defi ciência

A PROVA!

Quando Noemi estava 
voltando para a sua ter-
ra que era Belém de Judá, 
suas duas noras resolve-
ram acompanhá-la, por-
que estavam com muita 
pena dela. Ela estava sozi-
nha e desamparada, sem 
marido e sem fi lhos; e tão 
angustiada e sem espe-
rança, ela havia perdido 
tudo e achando que o Se-
nhor a desamparara, que 
agora seria o seu fi m. Não 
é fácil quando você sai da 

Pr. Anastácio Martins

vontade de Deus e resol-
ve seguir o seu próprio 
caminho, sem consultar o 
Senhor para saber se Ele 
está aprovando tudo o que 
você está fazendo. Então 
Noemi vendo que as no-
ras estavam dispostas a ir 
com ela, não perdeu tem-
po, mas fez a coisa cer-
ta, não agiu com os seus 
sentimentos nem com as 
suas emoções, mas colo-
cou as duas à prova, para 
saber se realmente era 
isso o que elas queriam 
de verdade. Ela disse: Mi-
nhas fi lhas, voltem para 
o seu povo e para o seus 
deuses, porque eu não te-
nho mais marido e nem 
fi lhos para vocês se ca-
sarem, e ainda que tives-
se marido e fi lhos, seria 
impossível. Volte minhas 
fi lhas. Orfa chorou muito 

e voltou para o seu povo 
e seus deuses, não pas-
sou na prova. Disse Noe-
mi: Sua cunhada voltou, 
volta você também, mas 
Rute disse: Não insista 
para que eu te deixe, o teu 
Deus será o meu Deus, o 
teu povo será o meu povo, 
onde tu fores irei eu, onde 
tu pousares, ali pousarei 
eu, somente a morte me 
separará ti. Rute foi pro-
vada e aprovada. Você 
nunca pode desistir, ain-
da que as provas sejam 
difíceis, ou impossíveis.
Aguanta fi rme, o Senhor 
estará com você em todos 
os momentos. O inimigo 
pode até dizer que é o fi m, 
e que agora você não vai 
conseguir. Continue, não 
pare, você está perto de 
vencer, tudo vai dar certo, 
você caminhou bastan-

te para chegar até aqui, 
não deixe o inimigo fa-
zer você pensar que Deus 
não se importa com você, 
ao contrário, Ele acredita 
muito em você. No decor-
rer da caminhada, Ele te 
colocou na prova, para 
ver se realmente você 
guardaria os seus man-
damentos ou não. Você 
conseguiu! Foi aprovado! 
(Rute 1:15). Esta é a minha 
oração. Catedral do Povo 
de Deus. Av. Benjamim 
Constant nº 789. Bairro: 
Centro. Cultos. Quarta, 
Sexta e Domingo às 19:30. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook cate-
dral_dopovodedeus@hot-
mail.com        

tualmente.
RAZÕES...
A DOR, portanto, é 

sensível e acusável na 
essência do espírito sob 
duas razões, de grande 
importância, quando se 
está processando a ges-
tação do ser humano, ou 
então, quando nós não 
ficamos sintonizados, e 
assim desvia-se da rota 
exata de sua ascensão 
espiritual.A dor é uma 
dádiva que recebemos 
de DEUS para a EVOLU-
ÇÃO DO ESPIRITO.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2.018 - Aquisição de 02 (duas) 
unidades de veículo zero quilômetro, conforme especificações cons-
tantes do Anexo I do Edital.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câ-
mara 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.camarajabo-
ticabal.sp.gov.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 07/06/2018, até às 
14:00 horas.

INÍCIO DA SESSÃO: Dia 07/06/2018, após o final da entrega 
dos envelopes e credenciamento, na Sala de Reuniões da Câmara 
Municipal de Jaboticabal.

TERMO DE ERRATA

Onde se lê: “ATO DA MESA Nº 11/2018”
Leia-se: “ATO DA MESA Nº 12/2018”
Matéria veiculada na página 03 do Jornal “A Gazeta”, edição nº 

1.881, no dia 12 de maio de 2018.
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Os jardins do Museu 
Histórico Aloísio de Al-
meida de Jaboticabal foi 
palco para uma apresen-
tação especial na quinta-
feira (17), às 19h30, den-
tro do Projeto “Quinta no 
Museu”.

“Trata-se de uma apre-
sentação artística com 
alunos de canto infan-
til, canto infantojuve-
nil, percussão, sopros, 
metais, cordas agudas e 
cordas graves, e violão, 
integrantes do Projeto 
Guri – Polo Jaboticabal”, 
explica José Mário de Oli-
veira, diretor de cultura 
do município.

Ao todo participaram 
cerca de 100 alunos, in-
terpretando clássicos 
que ao longo do primeiro 
semestre foram ensaia-
dos especialmente para 
essa apresentação da Se-
mana da Família.

“É gratificante fazer 
parte de um evento do 
município, assim como 
divulgar o trabalho que 

A apresentação da Or-
questra Jovem de Matão 
e coral foi um sucesso. 
Mais de 200 pessoas esti-
veram no Salão Nobre do 
Colégio Santo André na 
noite de sexta-feira (11) 
para ouvir grandes clás-
sicos do rock. A apresen-
tação foi finalizada com 
o hino de Jaboticabal. 

“O maestro Danilo Go-
mez, com uma gentileza 
sem tamanho, presen-
teou o Departamento de 
Cultura com uma partitu-
ra do hino de Jaboticabal. 
Foi uma apresentação 
inesquecível e bastan-
te especial”, comenta o 
diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

A Prefeitura de Jabo-
ticabal fará um “revival” 
dos antigos festivais re-
alizados nas décadas de 
70, 80 e 90. Nos dias 22 
e 23 de junho acontece o 
“Concha in Concert”, que 
premiará a melhor músi-
ca autoral. As inscrições 
podem ser feitas até o 
dia 27 de maio.

Os interessados devem 
preencher o formulário 
de inscrição abaixo e en-
tregar no Departamento 
de Cultura junto com o 
comprovante do depósi-
to e o CD com a música e 
a letra impressa. O regu-
lamento do festival pode 
ser conferido abaixo.

“É um pedido do Pre-
feito Hori que resgatás-
semos os tradicionais 
festivais. Foi um período 
inesquecível e, que sem 

vem sendo realizado com 
os alunos do Projeto Guri 
– Polo Jaboticabal”, afir-
ma Luana Cristina Cris-
tiano da Silva, coordena-
dora de Polo.

Em sua versão 2018, o 
Projeto “Quinta no Mu-
seu” já recebeu o grupo 
Os Moiados com toda a 
cadência do samba e do 
pagode; a banda Personi-
ficação que trouxe uma 
pegada rock’n roll; uma 
noite de Rap; o som di-
ferente de Lara Ferraz e 

Quinta no Museu recebe alunos do 
Projeto Guri

Mais de 200 pessoas prestigiam apresentação 
de orquestra em Jaboticabal

Festival de música de Jaboticabal está com 
inscrições abertas até 27 de maio

Banda; e toda a excentri-
cidade da Banda Azulejo.

Quinta no Museu
Promovido pelo De-

partamento de Cultu-
ra, o projeto “Quinta no 
Museu” vem recebendo 
bandas, grupos e ar-
tistas quinta-feira sim, 
quinta-feira não, sempre 
no horário das 19h30 às 
21h30, em um formato 
bem simples, sem palco, 
onde o público acaba in-
teragindo com os músi-
cos. Uma oportunidade 

para que as bandas tam-
bém possam apresentar 
seus trabalhos mais re-
centes e autorais.

As bandas interessa-
das em participar do pro-
jeto e obterem mais in-
formações, podem entrar 
em contato com o Depar-
tamento de Cultura pelo 
telefone (16) 32028323 e 
também pelo e-mail cul-
tura@jaboticabal.sp.gov.
br.

Promovida pela Prefei-
tura, em parceria com a 
Associação Jaboticaba-
lense de Cultura e Colé-
gio Santo André, Olivei-

ra agradece a todos que 
contribuíram com a vin-
da da orquestra à cidade. 
“Eu fico muito feliz por 
parcerias como estarem 

proporcionando momen-
tos de cultura e lazer 
para a população. Que 
venham as próximas”, fi-
nalizou o diretor.

Evento acontece dias 22 e 23 de junho 
e premiará a melhor música autoral

dúvida, está na lembran-
ça de muitas pessoas. Es-
tamos trabalhando duro 
para que o “Concha in 
Concert” venha marcar 
essa retomada, revelan-
do novos nomes e músi-
cas da música de Jaboti-
cabal e região”, comenta 
o Diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

O “Concha in Concert” 
será realizado pela Pre-
feitura de Jaboticabal, 
por meio do Departa-
mento de Cultura, em 
parceria com a Faculdade 
de Tecnologia – FATEC -, 
de Jaboticabal, e a Esco-
la de Arte “Prof. Francis-
co Berlingieri Marino”. O 
Departamento de Cultu-
ra fica na Rua Mizael de 
Campos, 212, Centro. 
Mais informações pelo 
telefone (16) 3202-8323.




                



          

             
 

  
 
            
              
               
                





COMUNICADO

Considerando que em data de 03/10/2016,o (a)(s) Senhor(a)
(es) RENATA BORBONI E LUIS FERNANDO ALCIDES MO-
RAES, firmou INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA 
DE COMPRA E VENDA tendo por objeto o LOTE 11, da QUA-
DRA 09, do LOTEAMENTO PLANALTO VERDE I, situado na 
cidade de JABOTICABAL/SP, serve o presente para NOTIFICAR 
formalmente, a pessoa acima indicada, para que, NO PRAZO DE 
30 (TRINTA) DIAS, contados da publicação da presente, entre em 
contato por meio do telefone (16) 3209-3292 ou, se preferir, com-
pareça pessoalmente no endereço Avenida Benjamin Constant, nº 
662 – Centro, da cidade de Jaboticabal-SP, com o objetivo de apurar 
e  regularizar sua situação contratual, sendo que, após o prazo men-
cionado, em não havendo a regularização por força das clausulas 
contratuais e ainda do contido no artigo 475 do Código Civil1, O 
CONTRATO SERÁ CONSIDERADO RESCINDIDO DE PLE-
NO DIREITO, ocasião em que a PROMITENTE VENDEDORA 
tomara as demais medidas que julgar necessárias. FAVOR DES-
CONSIDERAR O PRESENTE, CASO A SITUAÇÃO JÁ ESTEJA 
REGULARIZADA ATÉ SUA PUBLICAÇÃO.

__________________________________________________ 
1 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do con-

trato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, 
indenização por perdas e danos.

CULTURA
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Com o objetivo de 
ajudar na prevenção 
de possíveis doen-
ças como sobrepeso 
infantil e alguns ti-
pos de cânceres, o 
vereador Luís Carlos 
Fernandes (PSC) apre-
sentou na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
o Projeto de Lei nº 
116/2018, que cria o 
“Programa Escola Sus-
tentável”. A propos-
ta é substituir, pelo 
menos uma vez por 
semana, a proteína 
animal pela proteína 
vegetal nas refeições 
oferecidas nas meren-
das das escolas muni-
cipais. A matéria, que 
foi lida na sessão or-
dinária do dia 16 de 
abril, segue em trami-
tação na Comissão de 
Justiça e Redação da 
Casa.

O texto do projeto 
traz ainda que as re-
feições deverão ser 
preparadas com ali-
mentos de proteína 
vegetal já existente 
na cozinha de cada 
unidade escolar, e as 
merendeiras e cozi-
nheiras da rede mu-
nicipal de ensino 
poderão passar por 
capacitação para o 
preparo das refeições 
feitas exclusivamente 
com proteína vegetal.

De acordo com o 
parlamentar, o proje-
to segue uma orien-

tação da Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS) para a adoção 
de uma dieta base-
ada no consumo de 
alimentos de origem 
vegetal. Em 2015, a 
OMS alertou sobre a 
necessidade de redu-
zir o consumo de car-
ne vermelha, classifi-
cada pela organização 
como “provavelmente 
carcinogênicos”, além 
de se evitar o con-
sumo de carne pro-
cessada e embutidos 
como salsicha, bacon, 
presunto, linguiças, 
entre outros. 

Segundo estudos 
apresentados pela 
OMS, carnes proces-
sadas e embutidos 
podem favorecer o 
desenvolvimento de 
cânceres, como o de 
colorretal, ou seja, 
no intestino. Da mes-
ma forma, a Agência 
Internacional para a 
Pesquisa do Câncer 
(IARC) apontou que a 
ingestão de cerca de 
50 gramas de embuti-
dos por dia aumenta 
em 18% a chance de 
desenvolvimento de 
câncer colorretal.

“Apresentamos o 
projeto pensando 
justamente na pre-
venção, numa melhor 
qualidade de vida. E 
Jaboticabal avança. 
Não podemos ficar 
parados no tempo. 

Nós temos hoje vá-
rios países e cidades 
no Brasil fazendo 
isso. Em São Paulo já 
tem desde 2009. Vejo 
Jaboticabal dando um 
passo gigantesco na 
questão sustentável, 
na questão de quali-
dade de vida e princi-
palmente prevenção à 
saúde”, defende o ve-
reador.

Para a responsável 
técnica pela alimenta-
ção escolar do Muni-
cípio, a nutricionista 
Francille Húngaro, a 
prioridade é garan-
tir o teor nutricional 
diante da substitui-
ção da fonte animal 
pela vegetal. “Quan-
do se fala em carne, 
a gente fala em um 
nutriente que chama 
proteína, então faze-
mos a adequação do 
valor proteico. Pode 
sim ser uma oportuni-
dade de uma variação 
nos cardápios escola-
res, e ainda assim, dar 
garantia do valor nu-
tricional, atendendo 
a legislação vigente”. 
Segundo Francille, em 
Jaboticabal são servi-
das em torno de 20 
mil refeições diárias 
para alunos de várias 
idades.

PARCERIA – Para 
apresentar o projeto e 
viabilizá-lo caso seja 
aprovado na Câmara, 
Luís Carlos Fernandes 

Escola Sustentável: PL propõe merenda só com 
proteína vegetal pelo menos uma vez por semana

buscou a parceria da 
Humane Society In-
ternational (HSI), en-
tidade americana sem 
fins lucrativos com 
atuação em diversos 
países, entre eles o 
Brasil, que incentiva 
a redução do consu-
mo de carne, além 
de defender ques-
tões animais. A ONG 
se prontificou em ca-
pacitar as merendei-
ras e cozinheiras na 
preparação de uma 
série de receitas eco-
nômicas e nutritivas, 
usando ingredientes 
locais acessíveis. “A 
gente desenvolve o 
cardápio junto com 
a nutricionista para 
dar todo o approa-
ch nutricional que as 
crianças precisam, e a 
gente dá ainda o trei-
namento para que a 
comida que seja pre-
parada seja gostosa”, 
explicou o chef de co-
zinha da HSI, André 
Vieland. O vereador, 
por sua vez, destacou 
que “toda orientação, 
formação e capacita-
ção dos profissionais 
na área da merenda, 
nutrição, será à custo 
zero para a prefeitu-
ra”.

Fernandes ainda 
destacou que ao ado-
tar a campanha, “o 
Município recebe pon-
tuação elevando seu 
lugar no ranking do 

‘Selo Município Verde 
Azul’, auxiliando na 
liberação de recursos 
do Fundo Estadual de 
controle da Poluição 
(FECOP), e aumentan-
do o repasse da verba 
estadual”.

DEGUSTAÇÃO – Para 
apresentar a proposta 
ao Poder Executivo e 
convencer mostrando 
na prática que comida 
saudável feita à base 
de vegetais também 
pode ser gostosa, o 
parlamentar organi-
zou juntamente com 
a HSI um almoço de 
degustação que reu-
niu os secretários 
municipais. O evento 
aconteceu em abril, 
no Centro Recreativo 
Edson Martini, e teve 
no cardápio três pra-
tos: macarrão à bolo-
nhesa (substituindo 
a carne vermelha por 
soja), escondidinho 
(a base de batata com 
carne de soja bem 
temperada) e Baião de 
Dois (com feijão ca-
rioca, legumes e um 
pouquinho de soja), 
todos preparados 
pelo chef de cozinha, 
Vieland. “São três 
preparos que a gente 
costuma indicar para 
o consumo nas esco-
las porque são pratos 
comuns, que as mães 
fazem em casa, que 
não fogem muito da 
memória gustativa”, 

disse o chef.
Na oportunidade, 

a gerente de políti-
cas alimentares da 
HSI no Brasil, Sandra 
Lopes, apresentou a 
organização aos re-
presentantes do Po-
der Executivo e falou 
brevemente dos bene-
fícios do consumo da 
proteína vegetal. “A 
campanha não é res-
tritiva. Não tira nada 
de ninguém, ela subs-
titui a proteína animal 
pela vegetal. A ideia é 
de que Jaboticabal se 
junte pela saúde das 
crianças e pelo meio 
ambiente a essa cam-
panha”, afirmou San-
dra. 

“A gente está mui-
to contente e espe-
rançoso de que será 
um excelente proje-
to. Obviamente isso 
envolve ainda muito 
a parte nutricional, 
de um cronograma 
de aplicação na rede, 
mas em princípio, es-
tamos bem esperan-
çosos. Que isso pos-
sa dar certo”, disse o 
Secretário Municipal 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Adil-
son Martins, que na 
ocasião experimen-
tou pela primeira vez 
uma refeição a base 
de soja. “Me surpre-
endi. Muito bom de 
fato”, opinou o secre-
tário.

Presidente da Câmara de Jaboticabal dá 
posse à aprovada em concurso de 2015

O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal, Dr. Edu 
Fenerich (PPS), em-
possou na tarde de 
quinta-feira (17/05) 
Nayara Ferreira da 
Silva Leite, aprovada 
no concurso público 
realizado pelo Legis-
lativo em 2015. 

A nova servidora 
do quadro efetivo da 
Casa de Leis assume 
cargo vago de ser-
vente e é a primeira 
funcionária da Casa 
convocada por força 
da Lei Municipal nº 
3.134/2003 e do De-
creto nº 4.968/2007, 
que reserva de 20% 
das vagas a afrodes-
cendentes.

Estudante de agro-
nomia, Nayara mora 
na cidade vizinha de 

Guariba e se diz con-
curseira de carteiri-
nha. Ela conta que 
prestou o concurso 
da Câmara por aca-
so. “Apesar de não 
ser na minha área, a 
avó da minha filha 
pagou o boleto e eu 
prestei. Acabei pas-
sando. Como estou 
construindo a minha 
casa, caiu do céu ser 
chamada”, disse ela. 
Mesmo continuando a 
prestar concursos, a 
jovem funcionária do 
Legislativo jabotica-
balense garante que 
sair daqui, só se for 
para outro cargo pú-
blico. “Não sei quan-
to tempo fico, mas 
quero seguir carreira 
pública”, concluiu ca-
tegórica.

“A Câmara Munici-

pal tem um quadro 
excelente de profis-
sionais para prestar-
mos serviços de qua-
lidade para a nossa 
população, e a Nayara 
vem somar no servi-
ço prestado por esta 
Casa”, disse Fenerich.

NOVO CONCURSO – 
Vale lembrar que nes-
te domingo (20/05) 
acontece a prova do 
novo concurso públi-
co realizado pela Câ-
mara de Jaboticabal, 
assim como em 2015, 
organizada pela Fun-
dação Vunesp. Des-
sa vez os cargos são 
para Motorista, em 
nível fundamental 
completo, e Procura-
dor Jurídico, em nível 
superior. No total, fo-
ram 655 candidatos 

inscritos, 315 con-
correm pela vaga de 

PosseNayara - Dr. Edu Fenerich dá posse à nova servidora do 
quadro efetivo da Câmara, Nayara Leite.

motorista, e 340 para 
o cargo de Procura-

dor Jurídico.
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Jaboticabal caminha para alcançar média nacional definida pelo Ministério da Saúde
O movimento nas 

unidades básicas de 
saúde no último sába-
do (12) ficou dentro do 
esperado pela Secreta-
ria de Saúde. Grupos 
beneficiados aprovei-
taram o dia livre para 
participar da campa-
nha de vacinação con-
tra a gripe.

“O ‘Dia D’ não mar-
ca o fim da campanha, 
pelo contrário, nossas 
unidades básicas de 
saúde continuam vaci-
nando os grupos prio-

A Comissão de Obras, 
Serviços Públicos e Ati-
vidades Privadas da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal recebeu na 
tarde de quarta-feira 
(16/05) o secretário 
Municipal do Planeja-
mento, Paulo Polachi-
ni, e seu chefe de ga-
binete, Alberto Filho, 
para sanar dúvidas dos 
membros da comis-
são acerca do Projeto 
de Lei Complementar 
nº 14/2018. A matéria 
revisa a Planta Genéri-

ritários que ainda não 
foram imunizados. 
Basta procurar os Ciafs 
ou Unidades de Saúde 
da Família do municí-
pio”, afirma a diretora 
do Departamento de 
Vigilância Epidemio-
lógica Maura Guedes 
Barreto.

Atenção para os nú-
meros da campanha 
de vacinação contra 
influenza em Jabotica-
bal:

Meta de vacinação: 
15.777

Pessoas atendidas: 
6.148 – 39,97%

Crianças: 842 – 
22,75%

Gestantes: 155 – 27%
Puérperas: 35 – 38%
Idosos: 4401 – 

44,35%
Professores: 99 – 

21,52%
Profissionais da Saú-

de: 714 – 48,18%
Mais informações no 

do Departamento de 
Vigilância Epidemioló-
gica é (16) 3202-8320.

Após “Dia D”, campanha de vacinação contra 
gripe continua nas unidades

Comissão de Obras ouve secretário do Planejamento 
sobre projeto de revisão da Planta Genérica de Valores 

ca de Valores (PGV) do 
Município, que influen-
cia no valor do Impos-
to Predial e Territorial 
Urbano (IPTU).

“Sabendo da tramita-
ção do projeto na Câ-
mara, a gente pediu a 
presença do secretário 
Paulo não tanto para 
explicação, mas cons-
cientização. Então ele 
explicou a parte téc-
nica, e que o Governo 
é obrigado a colocar 
esse projeto, e tam-
bém deu uma explica-

ção geral sobre o que 
seria a Planta Genéri-
ca, o porquê desses 
valores, que deverão 
ser atualizados. Fica-
mos conscientes des-
sa parte, vamos conti-
nuar discutindo esse 
projeto, e aguardando 
quando ele subir no 
Plenário para a gente 
tomar nossa posição 
de voto”, disse o pre-
sidente da comissão, 
vereador João Bassi 
(PEN).

O secretário, que 

compareceu a convite 
do presidente da co-
missão e de seus mem-
bros, os vereadores 
Samuel Cunha (PSDB) e 
Daniel Rodrigues (PSC), 
explicou que o projeto 
foi enviado pelo Execu-
tivo à Casa de Leis por 
uma obrigação legal, 
uma vez que o Tribunal 
de Contas do Estado de 
São Paulo (TCE-SP) vem 
apontando anualmen-
te distorções no valor 
venal dos imóveis. “É 
muito difícil para o 
governo propor esse 
projeto. Mas o prefeito 
não teve outra saída. 
Teve que encaminhar 
para a Câmara, por-
que o Tribunal de Con-
tas estava em cima. Se 
isso não fosse feito, o 
TCE poderia dar recusa 
na conta do prefeito”, 
argumentou Polachini.

A última atualização 
da PGV de Jaboticabal 
data de 1994. De lá pra 
cá, foram aplicados 
somente os reajustes 
da inflação baseado 
nos índices do IPCA do 
ano. “Para o Tribunal, 
isso não é atualização 
da planta. É somente 
atualização do valor 
monetário do perío-
do”, explicou o secre-

tário de planejamento.
A nova proposta, 

que já foi pauta de reu-
nião entre o Executivo 
e o Legislativo ainda 
em 2017, antes de ser 
protocolizada na Casa 
de Leis, aumenta o va-
lor venal e ao mesmo 
tempo diminui as alí-
quotas aplicadas. Com 
isso, o valor do im-
posto da propriedade 
predial urbana passa 
dos atuais 1,50% para 
0,50% sobre o respecti-
vo valor venal, enquan-
to a alíquota dos terre-
nos cai de 3 ou 4% para 
0,80%. “A proposta é a 
gente aumentar o valor 
venal de forma a aten-
der os apontamentos 
do TC, mas, para não 
acarretar em um gran-
de aumento de IPTU 
para o contribuinte, 
a gente propôs a mu-
dança da porcentagem 
de cobrança do IPTU. 
Dessa forma a gente 
atende o Tribunal e 
também não sobretaxa 
o contribuinte”, disse 
Alberto Filho.

Os membros da co-
missão questionaram 
em que os valores es-
tão baseados e como é 
feita a fiscalização dos 
imóveis. De acordo 

com o secretário, a co-
brança é feita em cima 
do cadastro existente 
na Prefeitura. “Em ge-
ral, quando a pessoa 
melhora [reforma] a 
casa, ela não procura a 
Prefeitura para relatar 
isso. E quando a casa 
tem uma defasagem, 
você tem que pedir 
uma revisão de padrão. 
Tem que partir do con-
tribuinte. Ele tem que 
comunicar a prefeitura 
e a prefeitura reavalia 
o imóvel”, explicou Al-
berto Filho.

Segundo Filho, o cál-
culo do valor venal 
leva em consideração 
“a multiplicação do 
valor do metro qua-
drado do terreno e da 
construção, e a apli-
cação de fatores de 
correção, sempre para 
baixo”. Atualmente, 
cinco fatores de cor-
reção estão previstos 
na Lei Complementar 
64/2003: fator gleba; 
fator profundidade; fa-
tor situação; fator to-
pografia; e fator pedo-
logia (estudo do solo). 
A nova proposta cria 
mais dois fatores: o de 
localização e o de co-
eficiente de ocupação.

Paulo Polachini e Alberto Filho mostram a Planta Genérica atual 
do Município aos membros da comissão.
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ADÃO RODRIGO MAURÍCIO E RAFA-
ELA GUSMÃO REVOLTI. Ele, brasileiro, sol-
teiro, autônomo, com 42 anos de idade, natural 
de Jaboticabal (A-26, F. 13v, nº 29785), Estado 
de São Paulo, nascido aos 02/06/1975, residen-
te e domciliado à Rua Benedito Constantino nº 
91, Royal Parque, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 27269916/SSP/SP, CPF nº 
163.916.848-63, filho de Claudio Antonio Mau-
rício e Suelí Antonio Maurício. Ela, brasileira, 
solteira, funcionária pública municipal, com 
31 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-34, 
F. 362, nº 9492, Estado de São Paulo, nascida 
aos 12/07/1987, residente e domiciliada à Rua 
Benedito Constantino nº 91, Royal Parque, em 
Jaboticabal, deste Estado, portadora do RG nº 
41.571.560-X,  CPF/MF nº 365.481.538-57, 
filha de Walter Revolti e de Maria Luiza Lo-
pes Gusmão Revolti. Jaboticabal, 12 de Maio 
de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 238, Termo 
14.038).

JACÓ OLIVEIRA DA CRUZ E SIMONE 
FRANCISCA DE OLIVEIRA. Ele, brasileiro, 
solteiro, servente de pedreiro, com 32 anos de 
idade, natural de Palmas de Monte Alto, Estado 
da Bahia, nascido aos 29/10/1986, residente e do-
miciliado à Travessa José Chioda nº 031, Jardim 
Alvorada, em Jaboticabal, deste Estado, portador 
do RG nº40.376.769-6, CPF/MF nº 367.866.218-
80, filho de Antonio Pereira da Cruz e de Avelina 
Oliveira da Cruz. Ela, brasileira, solteira, do lar, 
com 31 anos de idade, natural de Jaboticabal 
(A-34, F. 127, nº 9257), Estado de São Paulo, 
nascida aos 27/03/1987, residente e domiciliada 
à Rua Djalma Aleixo de Souza nº 336, Cohab II, 
em Jaboticabal, deste Estado, portadora do RG nº 
45.525.159-9, CPF/MF nº 372.182.908-50, filha 
de Francisco Rodrigues de Oliveira (falecido) e 
de Marlí Honorato de Oliveira. Jaboticabal, 12 
de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 239, 
Termo 14.039-A).

LEANDRO ALMEIDA RANGEL E FER-
NANDA PEREIRA PENARIOL. Ele, brasilei-
ro, solteiro, técnico em informática, com 35 anos 
de idade, natural do 3º Subdistrito, Campos dos 
Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, nacido 
aos 17/03/1983, residente e domiciliado à Rua 
João Petroucic nº 105, Bairro Santa Mônica, em 
Jaboticabal, deste Estado, Portador do RG nº 
12.774.045-4, CPF/MF nº 097.758.857-28, filho 
de Cesar Augusto Manhães Rangel (falecido) e 
de Maria Helena Almeida Rangel. Ela, brasilei-
ra, divorciada, professora com 34 anos de idade, 
natural de Jaboticabal, Estado de São Paulo, nas-
cida aos 10/12/1984, residente e domiciliada à 
Rua João Petroucic nº 105, Bairro Santa Mônica, 
em Jaboticabal, deste Estado, Portador do RG nº 
40.565.300-1, CPF/MF nº 310.827.629-70, filha 
de  Antonio Benedito Penariol e de Aparecida 
Pereira Penariol. Jaboticabal, 12 de Maio de 
2018. (Reg. Livro D-32, folhas 239, Termo nº 
14.039-B).

ALEF DE OLIVEIRA LIMA E DE 
FERNANDA DA SILVA IRMÃO. Ele, brasi-
leiro, solteiro, feirante, com 24 anos de idade, 
natural de Aracajú, Estado de Segipe, nascido 
aos 11/03/1994, residente e domiciliado à Rua 
Monteiro Lobato nº 862, Centro, em Jaboticabal, 
deste Estado, portador do RG nº 33.531.126-9, 
CPF/MF nº 067.224.305-96, filho de Sebastião 
Pereira Lima e de Elsa Maria de Oliveira. Ela, 
brasileira, solteira, do lar, com 21 anos de idade, 
natural de Aracaju, Estado de Sergipe, nascida 
aos 14/02/1997, residente e domiciliada à Rua 
Monteiro Lobato nº 862. Centro, em Jaboticabal, 
deste Estado, portadora do RG nº 3.716.521-6, 
CPF/MF nº 072.727.915-78, filha de José Arme-
nio Irmão e de Edla Nascimento da Silva Irmão. 
Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. Livro 
D-32, folhas 240, Termo nº 14.040).

WELLINGTON BASSO DE SOUZA E 
JULIANA MARTA VENÂNCIO DE ME-
DEIROS. Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, com 
37 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-15, 
fls. 56, nº 2472), Estado de São Paulo, nascido 
aos 17/07/1980, residente e domiciliado à Rua 
Lauro da Silva Gírio nº 61, Jardim Mariana, 
em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG 
nº 32.660.468, CPF/MF nº 220.848.618-88, fi-
lho de Romildo Rodrigues de Souza e de Maria 
Jossé Basso de Souza. Ela, brasileira, divorciada, 
doméstica, com 37 anos de idade, natural de Ri-
beirão Preto, 1º Subdistrito, Estado de São Paulo, 
nascida aos 18/03/1981, residente e domiciliada 
à Rua Lauro da Silva Gírio nº 61, Jardim Maria-
na, em Jaboticabal, deste  Estado, portadora do 
RG nº 34.177.395-5, CPF/MF nº 309.723.408-
07, filha de Sebastião de Medeiros e de Fátima 
Apareida Venâncio de Medeiros. Jaboticabal, 12 
de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 241, 
Termo 14.041).

LUIZ HENRIQUE MARQUES E DENI 
DA CRUZ BRITO PEREIRA. Ele, brasileiro, 
solteiro, serviços gerais, com 35 anos de idade, 
natural de Jaboticabal (A-16, fls. 091, nº 3813), 
Estado de São Paulo, nascido aos 19/08/1982, re-
sidente e domiciliado à Rua Raul Fernandes Pin-
to nº 134, Jardim Alvorada, em Jaboticabal, deste 
Estado, portador do RG nº 40.377.317-9, CPF/
MF nº 223.454.388-60, filho de Leonardo Anto-
nio Marques e de Carmem Silvia Gomes Marti-
nez. Ela, brasileira, viúva, arrumadeira, com 41 
anos de idade, natural de Sebastião Laranjeiras, 
Estado da Bahia, nascida aos 17/01/1977, resi-
dente e domiciliada à Rua Raul Fernandes Pinto 
nº 134, Jardim Alvorada, em Jaboticabal, deste  
Estado, portadora do RG nº 08.720.158-58, CPF/
MF nº 226.485.248-86, filha de Ademar de Brito 
e de Maria Madalena da Cruz Brito. Jaboticabal, 
12 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 
242, Termo 14.042).

PAULO CESAR DO NASCIMENTO E 
KARINA APARECIDA AGOSTINHO DE 
SOUZA. Ele, brasileiro, divorciado, torneiro 
mecânico, com 33 anos de idade, natural de Ja-
boticabal (A-32), Estado de São Paulo, nascido 
aos 08/10/1984, residente e domiciliado à Rua 
João B. Ferraz Sampaio nº 1.171, Solar Corintia-
no, em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG 
nº 42.745.339-2, CPF/MF nº 311.316.168-12, fi-
lho de José Paulo Nascimento e de Maria de Fá-
tima Martins. Ela, brasileira, solteira, do lar, com 
22 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-26, 
fls. 131, nº 11361), Estado de São Paulo, nascida 
aos 10/04/1996, residente e domiciliada à  Rua 
João B. Ferraz Sampaio nº 1171, Solar Corintia-
no, em Jaboticabal, deste  Estado, portadora do 
RG nº 40.357.112-1, CPF/MF nº 448.623.248-
86, filha de Dario Alves de Souza e Adriana 
Aparecida Agostinho de Souza. Jaboticabal, 12 
de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 243, 
Termo 14.043).

JEFERSON CARMOCIANO DA SILVA 
E FABIANE CARASKI. Ele, brasileiro, soltei-
ro, vigilante, com 37 anos de idade, natural de 
Jaboticabal (A-29, fls. 296, nº 43261), Estado de 
São Paulo, nascido aos 23/09/1980, residente e 
domiciliado à Rua Juvenal Passos Nogueria nº 
310, Bom Jesus, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 40.377.829-3, CPF/MF nº 
292.564.698-04, filho de Carlos Alberto da Silva 
e de Wanda Maria Carmociano Leite. Ela, brasi-
leira, divorciada, recepcionista, com 42 anos de 
idade, natural de Jaboticabal, Estado de São Pau-
lo, nascida aos 15/04/1976, residente e domici-
liada à Juvenal Passos Nogueira nº 310, Bom Je-
sus, em Jaboticabal, deste  Estado, portadora do 
RG nº 26.169.496-0, CPF/MF nº 245.577.968-
85, filha de  Norival Caraski (falecido)  e de Ma-
ria Madalena Mascagni Caraski. Jaboticabal, 12 
de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 244, 
Termo 14.044).

ALEX AMORIM PIRES E CÉLIA MEN-
DES SOARES. Ele, brasileiro, solteiro, autôno-
mo, com 33 anos de idade, natural de Jaboticabal 
(A-17, fls. 161, nº 52891), Estado de São Paulo, 
nascido aos 27/06/1984, residente e domiciliado 
à Rua Rosinha Pacífico Vieira nº 97, Jardim Santa 

Rosa, em Jaboticabal, deste Estado, portador do 
RG nº 42.695.330-7, CPF/MF nº 335.934.368-
92, filho de João Natalino de Souza Pires e de 
Nilza Maria Gonçalves Amorim. Ela, brasileira, 
solteira, doméstica, com 41 anos de idade, natu-
ral de Porecatu, Estado do Paraná, nascida aos 
02/09/1976, residente e domiciliada à Rosinha 
Pacífico Vieira nº 97, Jardim Santa Rosa, em 
Jaboticabal, deste  Estado, portadora do RG nº 
26.852.440-3, CPF/MF nº 181.068.488-92, filha 
de Osmando Mendes Soares e de Ivania Ferreira 
Soares. Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. 
Livro D-32, folhas 245, Termo 14.045).

CARLOS ALBERTO ALMEIDA NUNES 
DOS SANTOS E LETÍCIA CRISTINA GOU-
LART. Ele, brasileiro, solteiro, aporador de loja, 
com 22 anos de idade, natural de Jaboticabal 
(A-25, fls. 518, nº 11150), Estado de São Paulo, 
nascido aos 19/12/1995, residente e domiciliado 
à Rua Raul Fernandes Pinto nº 161, Jardim Alvo-
rada, em Jaboticabal, deste Estado, portador do 
RG nº 40.286.491-8, CPF/MF nº 429.427.378-
08, filho de Roberto Nunes dos Santos e de San-
dra Gregório de Almeida. Ela, brasileira, solteira, 
operadora de loja, com 22 anos de idade, natural 
de Jaboticabal (A-25, fls. 382 nº 11014), Estado 
de São Paulo, nascida aos 04/09/1995, residente 
e domiciliada à Vel. Maria do Carmo Carregari 
nº 06, Bairro Aparecida, em Jaboticabal, deste  
Estado, portadora do RG nº 45.067.709-6, CPF/
MF nº 475.388.918-11, filha de  Daniel Pedro 
Geraldo Goulart e Rosangela Pianco Goulart. 
Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. Livro 
D-32, folhas 246, Termo 14.046).

ADEMILTON DA SILVA PEREIRA E 
PRISCILIA REGINA DO NASCIMENTO. 
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar agrícola, com 
34 anos de idade, natural de Ipirá, Estado da 
Bahia, nascido aos 09/05/1983, residente e do-
miciliado à Rua Prof. Valdir Pedro Moarano nº 
428, Bairro Santa Luzia, em Jaboticabal, deste 
Estado, portador do RG nº 57.156.613-3, CPF/
MF nº 013.667.365-16, filho de Anailda da Silva 
Pereira. Ela, brasileira, solteira, do lar, com 30 
anos de idade, natural de Jaboticabal (A-35, fo-
lhas 189 nº 10118, Estado de São Paulo, nascida 
aos 12/01/1988), residente e domiciliada à Rua 
Prof. Valdir Pedro Morano nº 428, Bairro Santa 
Luzia, em Jaboticabal, deste  Estado, portadora 
do RG nº 41.571.506, CPF/MF nº 376.128.048-
32, filha de Aparecida Cristina do Nascimento. 
Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. Livro 
D-32, folhas 247, Termo 14.047).

ANDERSON MACÁRIO CORDEIRO E 
LAÍS CRISTINA DOS SANTOS. Ele, brasi-
leiro, solteiro, barbeiro, com 33 anos de idade, 
natural de 21º Subdistrito de São Paulo - Saúde, 
Estado de São Paulo, nascido aos 14/04/1985, 
residente e domiciliado à Rua José Rodrigues 
Duarte nº 374, Bairro Santa Luzia, em Jabotica-
bal, deste Estado, portador do RG nº 43.076.725-
0, CPF/MF nº 348.310.358-90, filho de Amauri 
Cordeiro e de Maria José Macário da Silva. Ela, 
brasileira, solteira, balconista, com 29 anos de 
idade, natural de Jaboticabal (A-45, folhas 33, 
nº 15707), Estado de São Paulo, nascida aos 
21/03/1989, residente e domiciliada à Rua José 
Rodrigues Duarte nº 374, Bairro Santa Luzia, em 
Jaboticabal, deste  Estado, portadora do RG nº 
44.475.969-4-SSP/SP, CPF/MF nº 371.402.278-
37, filha de Célia Regina dos Santos. Jaboticabal, 
12 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 
248, Termo 14.048).

SILAS FERNANDES E TALITA CRIS-
TINA CONSTANTE DE MORAES. Ele, 
brasileiro, divorciado, vigilante, com 39 anos 
de idade, natural de Pitangueiras, Estado de 
São Paulo, nascido aos 25/08/1979, residente e 
domiciliado à Travessa Dr. Arnaldo Pacheco do 
Amaral nº 61, Jardim Angélica, em Jaboticabal, 
deste Estado, portador do RG nº 30562989, CPF/
MF nº 295.268.638-60, filho de Laércio Fernan-
des e de Aparecida de Fátima Batista Fernandes. 
Ela, brasileira, divorciada, com 24 anos de idade, 
natural de Jaboticabal (A-23, folhas 583), Estado 
de São Paulo, nascida aos 14/09/1993, residente 
e domiciliada à Travessa Dr. Arnaldo Pacheco do 
Amaral nº 61, Jardim Angélica, em Jaboticabal, 
deste  Estado, portadora do RG nº 49.735.128-6, 
CPF/MF nº 413.486.508-50, filha de Osmar de 
Moraes e de Luciana Aparecida Constante de 
Moraes. Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. 
Livro D-32, folhas 249, Termo 14.049).

MILER PEREIRA DA SILVA E PRISCI-
LA FIGUEIRA NOVAES. Ele, brasileiro, sol-
teiro, pedreiro, com 30 anos de idade, natural de 
São João dos Patos (A-15), Estado do Maranhão, 
nascido aos 29/01/1988, residente e domiciliado 
à  Travessa Laura Martins de Andrade Carregari 
nº 50, em Jaboticabal, deste Estado, portador do 
RG nº 52.802.639-2, CPF/MF nº 033.525.193-
58, filho de Ana Célia Pereira da Silva. Ela, bra-
sileira, solteira, autônoma, com 24 anos de idade, 
natural de Jaboticabal (A-24. F. 262, nº 10296), 
Estado de São Paulo, nascida aos 21/03/1994, 
residente e domiciliada à Travessa Laura Mar-
tins de Andrade Carregari nº 50, em Jaboticabal, 
deste  Estado, portadora do RG nº 49.765.300-X, 
CPF/MF nº 442,053.468-08, filha de  José Perei-
ra Novaes e de Helena Máxima Figueira Novaes. 
Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. Livro 
D-32, folhas 251, Termo 14.050).

JHONE BOBERTO PEDROSO MAFRA 
E CAMILA APARECIDA DE OLIVEIRA. 
Ele, brasileiro, solteiro, armazenista, com 32 
anos de idade, natural de Jaboticabal (A-17, fls. 
235, nº 5586), Estado de São Paulo, nascido aos 
06/02/1985, residente e domiciliado à Rua Cas-
tro Alves nº 1904, Bairro Xis, em Jaboticabal, 
deste Estado, portador do RG nº 40.567.771-6, 
CPF/MF nº 226.438.618-50, filho de Francisco 
Roberto Mafra e de Márcia Regina Pedroso Ma-
fra. Ela, brasileira, solteira, do lar, com 27 anos 
de idade, natural de Jaboticabal (A-38, F. 501, 
nº 11978), Estado de São Paulo, nascida aos 
28/06/1990, residente e domiciliada à rua Castro 
Alves nº 1904, Bairro Xis, em Jaboticabal, deste  
Estado, portadora do RG nº 46.298.409-6, CPF/
MF nº 386.605.648-63, filha de Francisco Tho-
maz de Oliveira Filho e Aparecida Raimunda de 
Oliveira. Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. 
Livro D-32, folhas 251, Termo nº 14.051).

CLÁUDIO APARECIDO DE ALENCAR 
E MARITA GABRIELA PEDRO. Ele, brasi-
leiro, solteiro, pedreiro, com 41 anos de idade, 
natural de Barrinha, Estado de São Paulo, nas-
cido aos 31/07/1976, residente e domiciliado à 
Rua João Tralli nº 146, Cohab I, em Jaboticabal, 
deste Estado, portador do RG nº 32926284, CPF/
MF nº 266.301.038-31, filho de Maria Helena 
de Alencar. Ela, brasileira, solteira, do lar, com 
31 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-33, 
fls. 196 nº 8715, Estado de São Paulo, nascida 
aos 06/08/1986, residente e domiciliada à João 
Tralli nº 146, Cohab I, em Jaboticabal, deste  Es-
tado, portadora do RG nº 40.376.893-7, CPF/MF 
nº 338.067.538-57, filha de Silvano Pedro e  de 
Maria Cecília Paes dos Santos. Jaboticabal, 12 
de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 252, 
Termo 14.052).

ILTON CESAR DE OLIVEIRA E RA-
QUEL CRISTINA BERGO. Ele, brasileiro, 
solteiro, auxiliar de limpeza, com 30 anos de 
idade, natural de Jaboticabal (A-39, fls. 584, 
nº 12661), Estado de São Paulo, nascido aos 
29/07/1987, residente e domiciliado à Avenida 
Jão B. Ferraz Sampaio nº 1171, Bl 27, Ap. 11, 
em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG nº 
41.987.191-3, CPF/MF nº 369.784.608-69, filho 
de Hélio Thomaz de Oliveira e de Conceição de 
Oliveira. Ela, brasileira, solteira, manicure, com 
33 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-17, 
fls. 203 nº 5458, Estado de São Paulo, nascida 
aos 19/10/1984, residente e domiciliada à Rua 
João B. Ferraz Sampaio nº 1.171, Bl. 27, Ap. 11, 
em Jaboticabal, deste  Estado, portadora do RG 
nº 43.466.750-X, CPF/MF nº 347.646.798-84, 
filha de Cláudio Aparecido Bergo e de Valéria 

Cristina Freitas Carvalho Bergo. Jaboticabal, 12 
de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 253, 
Termo 14.053).

ROBSON FERREIRA ALVES E ALE-
XIA BIANCA SILVA OLIVEIRA. Ele, brasi-
leiro, solteiro, serviços gerais, com 26 anos de 
idade, natural de Jaboticabal (A-22, fls. 456, 
nº 9294), Estado de São Paulo, nascido aos 
28/11/1991, residente e domiciliado à Avenida 
Narciso Mendes Ferreira nº 564, em Jaboticabal, 
deste Estado, portador do RG nº 48.200.075-2, 
CPF/MF nº 397.808.008-75, filho de Sinval Do-
nizeti Alves e de Maria Aparecida dos Santos 
Ferreira. Ela, brasileira, solteira, do lar, com 19 
anos de idade, natural de Jaboticabal (A-28,fls. 
192 nº 12.809), Estado de São Paulo, nascida aos 
07/03/1999, residente e domiciliada à Avenida 
Narciso Mendes Ferreira nº 564, em Jaboticabal, 
deste  Estado, portadora do RG nº 57.478.734-
3, CPF/MF nº 486.199.858-17, filha de Antonio 
Marcos de Oliveira e de Adriana de Andrade Sil-
va. Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. Livro 
D-32, folhas 254, Termo 14.054).

MÁRCIO FONSECA SILVA E EMILY 
DOS SANTOS SILVA. Ele, brasileiro, soltei-
ro, ajudante de pedreiro, com 31 anos de idade, 
natural de Virgem da Lapa, Estado de Minas 
Gerais, nascido aos 01/02/1987, residente e do-
miciliado à Rua João Dias de Miranda nº 156, 
Bairro Santa Tereza em Jaboticabal, deste Esta-
do, portador do RG nº 57.689.586-6, CPF/MF nº 
365.268.738-80, filho de José Ribeiro da Silva e 
de Ilda Fonseca Silva. Ela, brasileira, solteira, do 
lar, com 18 anos de idade, natural de Jaboticabal 
(A-29, fls. 061, nº 13146) Estado de São Paulo, 
nascida aos 20/02/2000, residente e domiciliada 
à Avenida Durval Dias de Miranda nº 156, Bair-
ro Santa Tereza, em Jaboticabal, deste  Estado, 
portadora do RG nº 58.789.368-0, CPF/MF nº 
485.578.398-63, filha de Claudemir da |Silva e 
de Flaviane Cristina dos Santos Jaboticabal, 12 
de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 255, 
Termo 14.055).

ANDERSON ANTONIO MORAES E 
ANA CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA. 
Ele, brasileiro, solteiro, rodo de amendoim, com 
34 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-16, 
fls. 273, nº 4540), Estado de São Paulo, nasci-
do aos 12/06/1983, residente e domiciliado à 
Rua Leonor S.L. Silva  nº 100, Ap. 23, Bl. B, 
em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG 
nº 42.695.005-7, CPF/MF nº 364.782.058-00, 
filho de Lucia Helena de Moraes. Ela, brasilei-
ra, solteira, do lar, com 22 anos de idade, natu-
ral de Ituverava, Estado de São Paulo, nascida 
aos 18/11/1995, residente e domiciliada à Rua 
Drª Leonor L.S. Silva nº 100, Ap.23,Bl. B, em 
Jaboticabal, deste  Estado, portadora do RG nº 
43.628.082-6, CPF/MF nº 436.758.818-14, fi-
lha de Edney Belchior de Oliveira e de Alcione 
Aparecida dos Santos. Jaboticabal, 12 de Maio 
de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 256, Termo 
14.056).

VITOR REZENDE PEREIRA E MI-
CAELA MALERBO FRACASSO BER-
LINGIERI. Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, 
com 24 anos de idade, natural de Nova Europa, 
Estado de São Paulo, nascido aos 10/02/1994, 
residente e domiciliado à Rua Monteiro Lobato 
nº 957, Centro, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 49.719.731-5, CPF/MF nº 
446.796.388-00, filho de Itamar Ferreira e de 
Marisilda Rezende Pereira. Ela, brasileira, sol-
teira, do lar, com 22 anos de idade, natural de 
Ribeirão Preto, Regº Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, nascida aos 27/10/1995, residente e domi-
ciliada à Rua Monteiro Lobato nº 957, Centro, 
em Jaboticabal, deste  Estado, portadora do RG 
nº 40.312.167-X, CPF/MF nº 414.040.088-96, 
filha de Ricardo Alessandro Fracasso Berlingieri 
e de  Gláucia Malerbo. Jaboticabal, 12 de Maio 
de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 257, Termo 
14.057).

RILDO SEVERINO DA SILVA E JURE-
MA OLIVEIRA DE CAMARGO. Ele, brasi-
leiro, divorciado, auxiliar de produção, com 48 
anos de idade, natural de São Paulo, Estado de 
São Paulo, nascido aos 06/01/1970, residente 
e domiciliado à Rua Drª Leonor S. Louza San-
tos nº 200, Bl. A, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 20.752.074-4, CPF/MF nº 
099.844.948-29, filho de Antonio Severino da 
Silva (falecido) e de Maria Virgínia Fernandes 
da Silva. Ela, brasileira, solteira, do lar, com 52 
anos de idade, natural de São Paulo, Regº S. José 
da Boa Vista, Estado de São Paulo, nascida aos 
01/03/1967, residente e domiciliada à Rua Drª 
Leonor S. Louzada e Santos nº 200, Bl. A, em 
Jaboticabal, deste  Estado, portadora do RG nº 
34.232.589-9, CPF/MF nº 268.679.958-70, filha 
de Estelino Teixeira de Camargo (falecido) e de 
Fortunata de Oliveira Camargo. Jaboticabal, 12 
de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 258, 
Termo 14.058).

SINVAL ALVES DOS SANTOS JÚNIOR 
E MAIRA GABRIELA DA SILVA ARCAN-
DES. Ele, brasileiro, solteiro, carpinteiro, com 
25 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-22, 
fls. 558, nº 9396), Estado de São Paulo, nascido 
aos 16/06/1992, residente e domiciliado à Rua 
Antonio Sacco nº 170, Cohab IV, em Jaboticabal, 
deste Estado, portador do RG nº 48.247.916-4, 
CPF/MF nº 420.218.468-81, filho de Sinval Al-
ves dos Santos e de Marlí Rodrigues de Amorim 
Santos. Ela, brasileira, solteira, balconista, com 
24 anos de idade, natural de Jaboticabal, Regº 
Monte Alto, Estado de São Paulo, nascida aos 
04/11/1993, residente e domiciliada à Rua An-
tonio Sacco nº 160, Cohab IV, em Jaboticabal, 
deste  Estado, portadora do RG nº 49.740.908-2, 
CPF/MF nº 433.349.778-70, filha de  José Ar-
candes e de Maria Eluisa Eliana Oliveira Silva. 
Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. Livro 
D-32, folhas 259, Termo 14.059).

HUGO HENRIQUE LUCCAS E JHE-
NIFER CRISTINA DA SILVA SANTOS. Ele, 
brasileiro, divorciado, mecânico, com 28 anos 
de idade, natural de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, nascido aos 22/10/1989, residente e do-
miciliado à Rua Durval Dias de Miranda nº 101, 
Parque 1º de Maio, em Jaboticabal, deste Esta-
do, portador do RG nº 46.201.249-9, CPF/MF 
nº 379.939.248-39, filho de José Carlos Luccas 
(falecido) e de Maria José Lúcio Luccas. Ela, 
brasileira, solteira, do lar, com 21 anos de idade, 
natural de Jaboticabal (A-27, fls. 39 nº 11906), 
Estado de São Paulo, nascida aos 15/03/1997, re-
sidente e domiciliada à Rua Durval Dias de Mi-
randa nº 101, Parque 1º de Maio, em Jaboticabal, 
deste  Estado, portadora do RG nº 54.444.649-5, 
CPF/MF nº 331.088.778-28, filha de Silas Láza-
ro dos Santos (falecido) e de Edilaine da Silva. 
Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. Livro 
D-32, folhas 260, Termo 14.060).

CLAUDINEI RIBEIRO PRADO E 
PRISCILA APARECIDA CRUZ DE LIMA. 
Ele, brasileiro, solteiro, ajudante geral, com 38 
anos de idade, natural de Florestópolis (A-02, 
fls. 202, nº 975), Estado do Paraná, nascido aos 
11/11/1978, residente e domiciliado à Avenida 
Aurélio Migliori nº 491, Parque 1º de Maio, em 
Jaboticabal, deste Estado, portador do RG nº 
34.637.793-6, CPF/MF nº 278.198.118-46, filho 
de Benedito Apparecido do Prado e de Valdeni-
ce Braga Ribeiro. Ela, brasileira, solteira, do lar, 
com 33 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-
17, F. 243, nº 5616, Estado de São Paulo, nascida 
aos 01/03/1985, residente e domiciliada à Aveni-
da Aurélio Migliori nº 491, Parque 1º de Maio, 
em Jaboticabal, deste  Estado, portadora do RG 
nº 40.376.988-7, CPF/MF nº 381.134.858-21, fi-
lha de Júlio Cesar de Lima e de Pedrina da Cruz 
Lima. Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. 
Livro D-32, folhas 261, Termo 14.061).

ALISON DE SOUZA ENOKI E BRUNA 
CRISTINA SANTANA ANTONIO. Ele, bra-
sileiro, solteiro, serviços gerais, com 30 anos 

de idade, natural de Jaboticabal (A-35, fls. 115, 
nº 9843), Estado de São Paulo, nascido aos 
24/11/1987, residente e domiciliado à Avenida 
Duque de Caxias nº 2492, Bairro Sorocabano, 
em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG nº 
47.034.396, CPF/MF nº 366.223.068-26, filho de 
Mauro Roberto Enoki e de Luciana Pereira de 
Souza Enoki. Ela, brasileira, solteira, do lar, com 
24 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-42, 
fls. 197, nº 14.072, Estado de São Paulo, nascida 
aos 07/06/1993, residente e domiciliada à Aveni-
da Duque de Caxias nº 2.492, Bairro Sorocaba-
no, em Jaboticabal, deste  Estado, portadora do 
RG nº 48.883.746-7, CPF/MF nº 382.479.678-
39, filha de Valdirlei de Oliveira Antonio e de 
Alessandra Alves Santana Antonio. Jaboticabal, 
12 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 
262, Termo 14.062).

LUIZ DONIZETI LUZ E ALANA CRISI-
TNA PEDROSO. Ele, brasileiro, solteiro, pin-
tor, com 25 anos de idade, natural de Jaboticabal 
(A-41, fls. 10, nº 13285), Estado de São Paulo, 
nascido aos 02/05/1992, residente e domiciliado 
à Rua Avenida José Christófaro nº 170, Jardim 
Perina, em Jaboticabal, deste Estado, portador do 
RG nº 48.904.642-3, CPF/MF nº 420.876.398-
17, filho de Donizeti Luz e de Elaine Tomaz 
Luz. Ela, brasileira, solteira, doméstica, com 25 
anos de idade, natural de Jaboticabal (A-23, fls. 
040, nº 94.76), Estado de São Paulo, nascida aos 
19/07/1992, residente e domiciliada à Avenida 
José Christófaro  Sobrinho nº 170, Jardim Perina, 
em Jaboticabal, deste  Estado, portadora do RG 
nº 49.532.695-1, CPF/MF nº 421.049,598-02, fi-
lha de Alessandra Silva Pedroso. Jaboticabal, 12 
de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 263, 
Termo 14.063).

BRUNO ANTONIO DA SILVA E LETÍ-
CIA MACHADO CASSIANO. Ele, brasileiro, 
solteiro, marcineiro, com 28 anos de idade, na-
tural de Jaboticabal (A-38, fls. 365, nº 11.842), 
Estado de São Paulo, nascido aos 12/02/1990, 
residente e domiciliado à Rua João B. Ferraz 
Sampaio nº1.171, Bl. 10, Ap.11, em Jaboticabal, 
deste Estado, portador do RG nº 46.213.091-
5, CPF/MF nº 410.511.378-02, filho de Maria 
Helena Aparecida da Silva. Ela, brasileira, sol-
teira, atendente, com 21 anos de idade, natural 
de Jaboticabal (A-30, fls. 172, nº 13.965, Estado 
de São Paulo, nascida aos 05/11/1996, residen-
te e domiciliada à Rua João B. Ferraz Sampaio 
nº1.171. Bl. 10, Ap. 11, em Jaboticabal, deste  
Estado, portadora do RG nº 49.937.068-5, CPF/
MF nº 445.761.568-45, filha de Cristiane Macha-
do Cassiano. Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. 
(Reg. Livro D-32, folhas 264, Termo 14.064).

JOEL PEREIRA DA CRUZ E TALITA 
CRISTINA DO NASCIMENTO. Ele, brasilei-
ro, solteiro, ajudante de pedreiro, com 18 anos 
de idade, natural de Jaboticabal (A-49, fls. 500, 
nº 18.570), Estado de São Paulo, nascido aos 
22/03/2000, residente e domiciliado à Rua Do-
mingos Sellaro nº 330, Bairro Santo Antonio, em 
Jaboticabal, deste Estado, portador do CPF/MF 
nº 241.077.818-60, filho de Natalino Oliveira da 
Cruz e de Denise Pereira da Cruz. Ela, brasileira, 
solteira, do lar, com 18 anos de idade, natural de 
Jaboticabal (A-48, fls. 489, nº 17.959), Estado 
de São Paulo, nascida aos 20/05/1999, residente 
e domiciliada à Rua Domingos Sellaro nº 330, 
Bairro Santo Antonio, em Jaboticabal, deste  Es-
tado, portadora do RG nº 45.578.561-2, CPF/
MF nº 486.845.268-13, filha de Luiz Antonio do 
Nascimento e de  Maria Aparecida Emiliano do 
Nascimento. Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. 
(Reg. Livro D-32, folhas 265, Termo 14.065).

MAX FERNANDO CORRÊA DA SILVA 
E ARIANE CRISTINA GUERREIRO DA 
SILVA. Ele, brasileiro, solteiro, pintor, com 28 
anos de idade, natural do 3º Subdistrito, Penha 
de França, São Paulo, nascido aos 23/07/1989, 
residente e domiciliado à Avenida Francisco Al-
ves de Oliveira nº 141, Bairro Ponte Seca, em 
Jaboticabal, deste Estado, portador do RG nº 
44.569.791-X, CPF/MF nº 338.460.468-76, filho 
de Fernando Custódio da Silva e de Neusa Maria 
Alves Correa. Ela, brasileira, solteira, faxineira, 
com 21 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-
27, fls. 029V, nº 11.886, Estado de São Paulo, 
nascida aos 20/03/1997, residente e domiciliada 
à Avenida Francisco Alves de Oliveira nº 141, 
Bairro Ponte Seca, em Jaboticabal, deste  Estado, 
portadora do RG nº 52.454.736-1, CPF/MF nº 
437.076.488-26, filha de Antonio Pereira Batista 
e de Terezinha Aparecida Guerreiro. Jaboticabal, 
12 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 
266, Termo 14.066).

ANTONIO PEDRO SOARES JÚNIOR 
E JENIFFER DE CASTRO. Ele, brasileiro, 
solteiro, servente, com 26 anos de idade, na-
tural de Jaboticabal (A-22, fls. 315, nº 9.153), 
Estado de São Paulo, nascido aos 09/12/1991, 
residente e domiciliado à Rua São Francisco nº 
195, Barra Funda, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 30.412.797-8, CPF/MF nº 
423.532.958-86, filho de Antonio Pedro Soares 
e de Flávia Gonçalves de Lima Moreira da Sil-
va. Ela, brasileira, solteira, do lar, com 19 anos 
de idade, natural de Pitangueiras (A-55, F.045, 
nº 11.961), Estado de São Paulo, nascida aos 
20/03/1997, residente e domiciliada à São Fran-
cisco nº 195, Barra Funda, em Jaboticabal, deste  
Estado, portadora do RG nº 45.822.425-X, CPF/
MF nº 433.709.498-90, filha de Renato de Castro 
e Rosangela dos Santos. Jaboticabal, 12 de Maio 
de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 267, Termo 
14.067).

BENEDITO GASPAR E SONIA MARIA 
DE FREITAS. Ele, brasileiro, divorciado, enca-
nador, com 57 anos de idade, natural de Taiaçú, 
Estado de São Paulo, nascido aos 09/01/1961, 
residente e domiciliado à Avenida Daniel Del 
Vecchio nº 120, Bairro Santo Antonio, em Ja-
boticabal, deste Estado, portador do RG nº 
14.215.907-4, CPF/MF nº 030.038.998-13, fi-
lho de Braz Gaspar (falecido) e de Maria Pian 
Theodoro Gaspar. Ela, brasileira, divorciada, do 
lar, com 56 anos de idade, natural de Taquaral, 
Estado de São Paulo, nascida aos 14/03/1962, 
residente e domiciliada à Avenida Daniel Del 
Vecchio nº 120, Jardim Santo Antonio, em Ja-
boticabal, deste  Estado, portadora do RG nº 
22.237.877, CPF/MF nº 059.032.798-48, filha de 
Aristides de Freitas e de Maria da Silva Freitas. 
Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. Livro 
D-32, folhas 268, Termo 14.068).

FÁBIO JÚNIOR DA SILVA E VALDE-
TE FERREIRA LOPES. Ele, brasileiro, sol-
teiro, frentista, com 30 anos de idade, natural 
de Marumbi, Estado do Paraná, nascido aos 
02/05/1986, residente e domiciliado à Rua An-
gelina Costa Claro nº 580, Bairro Santo Antonio, 
em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG nº 
45.099.891-5, CPF/MF nº 364.192.008-65, filho 
de João Ermenegildo da Silva e de Maria Apare-
cida Batista da Silva. Ela, brasileira, divorciada, 
do lar, com 28 anos de idade, natural de Chapada 
do Norte, Estado de Minas Gerais, nascida aos 
24/06/1989, residente e domiciliada à Rua An-
gelina Costa Claro nº 580, Bairro Santo Antonio, 
em Jaboticabal, deste  Estado, portadora do RG 
nº 169.01.204, CPF/MF nº 103.019.446-79, filha 
de Valdemiro Ferreira dos Santos e de Maria do 
Rosário Lopes dos Santos. Jaboticabal, 12 de 
Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 269, 
Termo 14.069).

EDUARDO ROBERTO COELHO 
GIANGRECCO E DEISE APARECIDA 
DO NASCIMENTO. Ele, brasileiro, solteiro, 
pedreiro, com 29 anos de idade, natural de Ja-
boticabal (A-20, fls. 034, nº 7679), Estado de 
São Paulo, nascido aos 10/12/1988, residente e 
domiciliado à Rua João Batista Ferraz Sampaio 
nº 1.171, Barreiro, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 44.569.734-9, CPF/MF nº 
383.156.948-71, filho de Eduardo Giangrecco 
e de Cristina Coelho Venâncio. Ela, brasileira, 
solteira, do lar, com 27 anos de idade, natural 

de Colina (A-68, fls. 195, nº 4839, Estado de 
São Paulo, nascida aos 01/03/1991, residente e 
domiciliada à Rua João Batista Ferraz Sampaio 
nº 1.171, Barreiro, em Jaboticabal, deste  Esta-
do, portadora do RG nº 47.493.645-4, CPF/MF 
nº 406.088.458-84, filha de Paulo Eduardo do 
Nascimento (falecido) e de Maria Sueli Ferrei-
ra. Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. Livro 
D-32, folhas 270, Termo 14.070).

JOSÉ APARECIDO SILVA CAETANO E 
SOLANGE DE SOUZA SILVA. Ele, brasileiro, 
solteiro, aposentado, com 53 anos de idade, na-
tural de Santo Anastácio, Estado de São Paulo, 
nascido aos 04/02/1965, residente e domiciliado 
à Rua Lourenço Retondim nº 330, Jardim Boa 
Vista, em Jaboticabal, deste Estado, portador do 
RG nº 6.242.272-6, CPF/MF nº 058.773.538-
45, filho de Juvenal Caetano e de Floripes Sil-
va Caetano. Ela, brasileira, solteira, do lar, com 
33 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-17, 
fls.38V, nº 4799), Estado de São Paulo, nascida 
aos 13/02/1983, residente e domiciliada à Rua 
Lourenço Retondim nº 330, Jardim Boa Vista, 
em Jaboticabal, deste  Estado, portadora do RG 
nº 45.100.180-1, CPF/MF nº 344.103.138-51, fi-
lha de Aparecido da Silva e de Maria Angela de 
Souza Silva. Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. 
(Reg. Livro D-32, folhas 271, Termo 14.071).

ELIER DOS SANTOS BATISTA E GI-
SELE DA SILVA BAPTISTA. Ele, brasileiro, 
solteiro, rural, com 22 anos de idade, natural de 
Jaboticabal (A-45, fls. 262, nº 45936), Estado de 
São Paulo, nascido aos 11/03/1996, residente e 
domiciliado à Rua João Batista F. Sampaio nº 
1.271, Solar Corintiano, em Jaboticabal, deste 
Estado, portador do RG nº 52.483.961-X, CPF/
MF nº 449.426.378-80, filho de Marcel Augus-
to Batista e de Cláudia Cristina Oliveira dos 
Santos. Ela, brasileira, solteira, do lar, com 27 
anos de idade, natural de Jaboticabal (A-21, fls. 
315, nº 8555), Estado de São Paulo, nascida aos 
27/10/1990, residente e domiciliada à Rua João 
Batista F. Sampaio nº 1.271, Solar Corintiano, 
em Jaboticabal, deste  Estado, portadora do RG 
nº 47.599.207-6, CPF/MF nº 360.465.268-50, 
filha de Luiz Baptista e de Maria de Fátima da 
Silva. Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. 
Livro D-32, folhas 272, Termo 14.072).

AILTON ARRUDA E KÁTIA LUISA 
DOMINGOS. Ele, brasileiro, solteiro, serviços 
gerais (A-02, fls. 012 nº 110) com 42 anos de 
idade, natural de Florestópolis/PR, Estado do 
Paraná, nascido aos 01/02/1976, residente e do-
miciliado à Rua Advino Aparecido G. de Lima 
nº 290, Parque das Araras, em Jaboticabal, deste 
Estado, portador do RG nº 26.454.375-0, CPF/
MF nº 138.879.818-20, filho de Adenir Arruda 
e de Rita Margarida de Jesus Arruda. Ela, bra-
sileira, solteira, cozinheira (A-31, fls. 021, nº 
8062, com 46 anos de idade, natural do 3º Sub-
distrito de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, 
nascida aos 23/12/1971, residente e domiciliada 
à Rua Advino Aparecido B. de Lima nº 290, Par-
que das Araras, em Jaboticabal, deste Estado, 
portadora do RG nº 19.788.222-5, CPF/MF nº 
200.560.848-38, filha de Eurípedes Domingos 
e de Helena Rosário Domingos. Jaboticabal, 12 
de Maio de 2018. (Reg. D-32, folhas 273, Termo 
nº 14.073).

LEANDRO TETE MATHEUS E ROSE-
MARY PROTIS. Ele, brasileiro, solteiro, fundi-
dor, com 39 anos de idade, natural de Jaboticabal 
(A-28, folhas 030, nº 2065, Estado de São Paulo, 
nascido aos 13/07/1978, residente e domiciliado 
à Rua Nicolau Baaklini nº 71, Jardim Grajaú, 
em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG 
nº 34.637.828-X, CPF/MF nº 224.531.198-18, 
filho de Bendito Antonio Matheus e de Maria 
Rosa Tete. Ela, brasileira, divorciada, do lar, com 
50 anos de idade, natural de Jaboticabal, Estado 
de São Paulo, nascida aos18/06/1967, residen-
te e domiciliada à Rua Nicolau Baaklini nº 71, 
Jardim Grajaú, em Jaboticabal, deste Estado, 
portadora do RG nº 30.016,544-4, CPF/MF nº 
105.312.268-32, filha de Idalzina Protis da Sil-
va. Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. Livro 
D-32, folhas 274, Termo nº 14.074).

EDSON FERRAZ DO AMARAL E SUE-
LEN BAZAGLIA BATISTA. Ele, brasileiro, 
solteiro, pintor,  com 25 anos de idade, natural 
de Jaboticabal (A-42, f. 191, nº14.066, Estado de 
São Paulo, nascido aos 20/02/1993, residente e 
domiciliado à Rua Amélia Cazella Merenda nº 
320, Bairro Santo Antonio, em Jaboticabal, deste 
Estado, portador do RG nº 49.691.016-4, CPF/
MF nº 386.428.388-41, filho de Dorival Fer-
raz do Amaral e de Edna Malaspina Ferraz do 
Amaral. Ela, brasileira, solteira, do lar, com 21 
anos de idade, natural de Jaboticabal (A-26, F. 
505, nº 11735), Estado de São Paulo, nascida aos 
24/02/1997, residente e domiciliada à Rua Amé-
lia Cazella Merenda nº 320, Bairro Santo Anto-
nio, em Jaboticabal, deste  Estado, portadora do 
RG nº 44.772.947-0, CPF/MF nº 426.061.938-
14, filha de Eugênio Batista e de Fernanda Ba-
tista Bazaglia. Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. 
(Reg. Livro D-32, folhas 275, Termo 14.075).

PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA SIL-
VA E TATIANE NAYARA DE SOUZA SIL-
VA. Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de lixadeira, 
com 24 anos de idade, natural de Jaboticabal 
(A-42, fls. 172, nº 14047), Estado de São Paulo, 
nascido aos 26/05/1993, residente e domiciliado 
à Rua João Batista Ferraz Sampaio nº 1.171, 
Solar Corintiano, em Jaboticabal, deste Esta-
do, portador do RG nº 49.606.837-4, CPF/MF 
nº 437.482.258-57, filho de Juvenal Ribeiro da 
Silva e de Dirce Helena Marucci. Ela, brasilei-
ra, divorciada, manicure, com 28 anos de idade, 
natural de Jaboticabal (A-20, fls. 407), Estado 
de São Paulo, nascida aos 20/09/1989, residente 
e domiciliada à Rua João Batista F. Sampaio nº 
1.171, Solar Corintiano, em Jaboticabal, deste  
Estado, portadora do RG nº 44.476.175-5, CPF/
MF nº 379.855.218-52, filha de Everson Nunes 
da Silva e de Maria Rodrigues de Souza. Jabo-
ticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, 
folhas 276, Termo 14.076).

DAVI HENRIQUE DA SILVA SANTOS 
E JAQUELINE EVANGELISTA DA SIL-
VA. Ele, brasileiro, solteiro, servente, com 24 
anos de idade, natural de Jaboticabal (A-24, fls. 
170, nº 10204), Estado de São Paulo, nascido 
aos 20/01/1994, residente e domiciliado à Rua 
Paulino Santa Capita nº 041, Morada Nova, em 
Jaboticabal, deste Estado, portador do RG nº 
49.770.195-9, CPF/MF nº 447.053.668-75, fi-
lho de José Maria Luiz dos Santos e de Edevera 
Aparecida da Silva. Ela, brasileira, solteira, do 
lar, com 21 anos de idade, natural de Jaboticabal 
(A-26, F. 265, nº 11.495), Estado de São Paulo, 
nascida aos 28/08/1996, residente e domiciliada 
à Rua Paulino Santa Capita nº 41, Morada Nova, 
em Jaboticabal, deste  Estado, portadora do RG 
nº 55.986.935-6, CPF/MF nº 448.617.088-18, 
filha de João Dionízio Evangelista da Silva (fa-
lecido) e de Fabiana da Silva. Jaboticabal, 12 de 
Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 277, 
Termo 14.077).

FÁBIO DA SILVA XAVIER E MARIA 
EDUARDA DOS SANTOS NUNES. Ele, 
brasileiro, solteiro, ajudante geral, com 31 anos 
de idade, natural de Jaboticabal (A-18, fls. 137, 
nº 6390), Estado de São Paulo, nascido aos 
27/05/1986, residente e domiciliado à Avenida 
Osvaldo Pereira Teixeira nº 346, Parque 1º de 
Maio, em Jaboticabal, deste Estado, portador do 
RG nº 45.523.910-1, CPF/MF nº 356.470.038-
26, filho de Valdeci Francisco Xavier e de Se-
bastiana Ferreira da Silva Xavier. Ela, brasileira, 
solteira, faxineira, com 18 anos de idade, natural 
de Jaboticabal (A-28,fls. 275, nº 12.975), Estado 
de São Paulo, nascida aos 07/07/1999, residente 
e domiciliada à Avenida Osvaldo Pereira Teixei-
ra nº 346, Parque 1º de Maio, em Jaboticabal, 
deste  Estado, portadora do RG nº 45.648.863-
7, CPF/MF nº 348.383.808-28, filha de Eduardo 

Ricardo de Jesus Nunes e de Silvia Helena dos 
Santos. Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. 
Livro D-32, folhas 278, Termo 14.078).

VAGNER SOUZA DE OLIVEIRA E 
DAIANE APARECIDA DE SOUZA RIBEI-
RO. Ele, brasileiro, solteiro, do lar, com 32 anos 
de idade, natural do 42º Subdistrito de São Pau-
lo, Jabaquara, Estado de São Paulo, nascido aos 
30/09/1985, residente e domiciliado à Rua José 
Massola nº 230, Jardim Paulista, em Jaboticabal, 
deste Estado, portador do RG nº 45.171.645-0, 
CPF/MF nº 347.564.408-86, filho de Osvaldo 
Sousa de Oliveira e de Maria Elias de Oliveira. 
Ela, brasileira, solteira, do lar, com 32 anos de 
idade, natural de Jaboticabal (A-39), Estado de 
São Paulo, nascida aos 02/10/1990, residente 
e domiciliada à Rua José Massola nº 230, Jar-
dim Paulista, em Jaboticabal, deste  Estado, 
portadora do RG nº 47.163.809-2, CPF/MF nº 
233.693.758-18, filha de Amaurí Ribeiro e de 
Dirce Aparecida de Souza Ribeiro. Jaboticabal, 
12 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 
279, Termo 14.079).

ESDRAS RAMOS DE SOUZA CÂN-
DIDO E JOSIANE VIANA DOS SANTOS. 
Ele, brasileiro, divorciado, vendedor autônomo, 
com 36 anos de idade, natural de 2º Subdistrito 
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, nascido 
aos 08/08/1981, residente e domiciliado à Rua 
Prof. Valdir Pedro Morano nº 510, Bela Vista, 
em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG nº 
45.526.044-8, CPF/MF nº 221.174.418-40, filho 
de Pedro Cândido e de Marluce Ramos de Sou-
za Cândido.Ela, brasileira, solteira, do lar, com 
28 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-20, 
F. 564, nº 8209), Estado de São Paulo, nascida 
aos 21/12/1989, residente e domiciliada à Prof. 
Valdir Pedro Morano nº 510, Bela Vista, em 
Jaboticabal, deste  Estado, portadora do RG nº 
46.162.485-0, CPF/MF nº 379.129.958-11, filha 
de João Batista Soares dos Santos e de Edna Via-
na Eduardo. Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. 
(Reg. Livro D-32, folhas 280, Termo 14.080).

ALEX MATIAS RIBEIRO E ANA CÉ-
LIA DE ALMEIDA. Ele, brasileiro, solteiro, 
rural, com 27 anos de idade, natural de Jaboti-
cabal (A-41, fls. 216, nº 13491), Estado de São 
Paulo, nascido aos 22/05/1990, residente e do-
miciliado à Rua Angelina Costa Claro nº 350, 
Bairro Santo Antonio, em Jaboticabal, deste Es-
tado, portador do RG nº 47.544.467-X, CPF/MF 
nº 411.151.228-35, filho de Elis Regina Matias 
Ribeiro.  Ela, brasileira, solteira, auxiliar de lim-
peza, com 43 anos de idade, natural de Campo 
Maior, Estado de Piauí, nascida aos 12/01/1975, 
residente e domiciliada à Angelina Costa Claro 
nº 350, Bairro Santo Antonio, em Jaboticabal, 
deste  Estado, portadora do RG nº 56.192.669-
4, CPF/MF nº 235.258.588-09, filha de Luzia de 
Almeida. Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. 
Livro D-32, folhas 281, Termo 14.081).

DOUGLAS SOUZA ARAÚJO E TATIA-
NA GOMES MONTEIRO. Ele, brasileiro, 
solteiro, coletor, com 25 anos de idade, natural 
de Jaboticabal (A-22, fls. 509, nº 9347), Esta-
do de São Paulo, nascido aos 01/05/1992, resi-
dente e domiciliado à Rua Raúl Marconi nº 20, 
Jardim Angélica, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 48.904.128-0, CPF/MF nº 
401.432.398-64, filho de Sidney Araújo e de Ana 
Maria dos Santos Souza. Ela, brasileira, soltei-
ra, atendente, com 24 anos de idade, natural de 
Jaboticabal (A-24, fls. 193, nº 10.227, Estado 
de São Paulo, nascida aos 08/02/1994, resi-
dente e domiciliada à Rua Raul Marconi nº 20, 
Jardim Angélica, em Jaboticabal, deste  Estado, 
portadora do RG nº 49.711.850-6, CPF/MF nº 
400.522.058-43, filha de João Batista Monteiro e 
Maria Gomes Monteiro. Jaboticabal, 12 de Maio 
de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 282, Termo 
14.082).

DAVID HENRIQUE ALVES DE SOUZA 
E ALESSANDRA PROTIS BARROSO. Ele, 
brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, com 
23 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-44, 
fls. 256, nº 15.330), Estado de São Paulo, nas-
cido aos 23/03/1995, residente e domiciliado à 
Rua Agostinho Ennes nº 315, Cidade Jardim, 
em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG 
nº 40.351.082-X, CPF/MF nº 431.071.618-02, 
filho de Valcir Alves de Souza e de Adriana Cris-
tina Alves. Ela, brasileira, solteira, do lar, com 
29 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-36, 
F. 589, nº 10.918, Estado de São Paulo, nascida 
aos 03/09/1988, residente e domiciliada à Rua 
Agostinho Ennes nº 315, Cidade Jardim, em 
Jaboticabal, deste  Estado, portadora do RG nº 
45.722.369-8, CPF/MF nº 393.263.518-31, filha 
de Nilson Gomes Barroso e de Rosemary Protis. 
Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. Livro 
D-32, folhas 283, Termo 14.083).

EDIVALDO RODRIGUES VIEIRA E 
FLÁVIA ROBERTA FREIRE SANTOS. Ele, 
brasileiro, divorciado, técnico eletrônico, com 
45 anos de idade, natural de Maringá, Estado 
do Paraná, nascido aos 19/03/1973, residente e 
domiciliado à Rua Luiz Cascaldi nº 246, Cohab 
I, em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG 
nº 25.491.174-2, CPF/MF nº 156.137.448-23, 
filho de Luiz Rodrigues Vieira e de Valdelice 
Pedro Vieira. Ela, brasileira, solteira, do lar, 
com 41 anos de idade, natural de 4º Subdistri-
to de São Paulo, Estado de São Paulo, nascida 
aos 17/10/1976, residente e domiciliada à Luiz 
Cascaldi nº 246, Cohab I, em Jaboticabal, deste  
Estado, portadora do RG nº 26.899.891-7, CPF/
MF nº 162.173.888-47, filha de Orlando Santos e 
de Enea Aparecida Freire Santos. Jaboticabal, 12 
de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 284, 
Termo 14.084).

RENALDO DOMINGOS LOURENÇA-
NO E LUCINELIA ALVES DE SOUZA. Ele, 
brasileiro, solteiro, pedreiro, com 44 anos de 
idade, natural de Taquaritinga (A-83, fls. 175, 
nº 28.991), Estado de São Paulo, nascido aos 
26/08/1973, residente e domiciliado à Rua Jão 
Aleixo de Paula nº 112, Bairro Sorocabano, em 
Jaboticabal, deste Estado, portador do RG nº 
252.307.501, CPF/MF nº 149.613.028-64, filho 
de Antenor Lourençano (falecido) e de Alzira 
Antunes de Mello. Ela, brasileira, divorciada, 
trabalhadora rural, com 45 anos de idade, natural 
de Berilo, Estado de Minas Gerais, nascida aos 
21/12/1971, residente e domiciliada à Rua João 
Aleixo de Paula nº 112, Bairro Sorocabano, em 
Jaboticabal, deste  Estado, portadora do RG nº 
246999007, CPF/MF nº 149.612.418-90, filha de 
Adalvo Alves dos Santos e  de Maria das Dores 
Luis de Souza. Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. 
(Reg. Livro D-32, folhas 285, Termo 14.085).

MARCOS VICENTE DA SILVA E ÉRI-
CA APARECIDA LIMA. Ele, brasileiro, soltei-
ro, montador de móveis, com 41 anos de idade, 
natural de Jaboticabal (A-26, fls. 189, nº 310), 
Estado de São Paulo, nascido aos 23/05/1976, 
residente e domiciliado à Rua Domingos Selaro 
nº 170, Bairro Santo Antonio, em Jaboticabal, 
deste Estado, portador do RG nº 29.186.128-3, 
CPF/MF nº 200.554.138-97, filho de Guedinho 
Vicente da Silva e de Geralda Ramos de Mora-
es Silva. Ela, brasileira, solteira, diarista, com 
31 anos de idade, natural de Guariba (A-20, F, 
127, nº 7801), Estado de São Paulo, nascida aos 
23/01/1987, residente e domiciliada à Rua Do-
mingos Selaro nº 170, Bairro Santo Antonio, em 
Jaboticabal, deste  Estado, portadora do RG nº 
42.774.893-8, CPF/MF nº 225.738.268-48, filha 
de Jocimar Lima e de Maria Isabel de Carvalho 
Lima. Jaboticabal, 12 de Maio de 2018. (Reg. Li-
vro D-32, folhas 229, Termo 14.029-B).

Se alguém souber de algum impedimento, 
que oponha-o na Forma da Lei. Lavro o pre-
sente para ser publicado pela imprensa local, 
jornal A GAZETA. (BEL. ADEMAR CUSTÓ-
DIO - OFICIAL). RUA SÃO JOÃO Nº 673 - 
FONE: (16) 3203-6412. JABOTICABAL/SP

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE DE JABOTICABAL

EDITAIS DE PROCLAMAS
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A Prefeitura de Ja-
boticabal realiza nova 
Campanha de Vacina-
ção Antirrábica Cani-
na e Felina no próximo 
mês. Os animais da 
zona urbana serão va-
cinados nos sábados 
- 19 e 26 de maio, das 
8h às 17h; e os da zona 
rural de 7 de maio a 05 
de junho. As doses são 
gratuitas.

A Vigilância de Ve-
tores e Zoonoses in-
forma que serão imu-
nizados cães e gatos 
acima de três meses 
de idade, inclusive os 
animais grávidas. “A 
vacina não faz mal. Os 
animais das raças Pitt 
bull, Rottweiler, Fila, 
Mastin e Star for Shi-
re Terrier deverão ser 
levados com focinhei-
ras e guias, conforme 
legislação vigente”, in-
forma o diretor do de-
partamento, Ariovaldo 
de Oliveira.

A campanha é uma 
realização das vigi-
lâncias de Vetores e 
Zoonoses e Epidemio-
lógica (SMS), Departa-
mento de Medicina Ve-
terinária Preventiva e 
Reprodução Animal da 
FCAVJ-UNESP.

Raiva - De acordo 
com o Ministério da 
Saúde, a raiva animal 
é uma doença causa-

da por um vírus da fa-
mília rhabdoviridae e 
pode ser mortal quan-
do transmitida para o 
homem. A doença en-
volve o sistema nervo-
so central, levando ao 
óbito após curta evolu-
ção. É transmitida atra-
vés da mordida ou ar-
ranhadura de animais 
como cachorro, gatos 
e morcego. A imunida-
de pode ser adquirida 
através da vacinação.

Confira os postos 
de vacinação:

19/05 - CIAFs I, IV, VI 
e Centro

EMEB Paulo Freire

EMEB Aparecida
EMEB Nobre Rosa
EMEB Edgar 

D’Amâncio
Praça do Cruzeiro 

(Nova Jaboticabal)
Praça da Ponte Seca
26/05 - CIAFs III e V
Praça do Jabuca
Praça da Igreja Ma-

triz (Dr Joaquim Batis-
ta)

Praça do Residencial
EMEB Afonso Tódaro
EMEB Mário de Stéfa-

bi (Parque das Araras)
EMEB Zilda Arns Neu-

mann (Sanbra)
EMEB Joaquim F Ri-

beiro (Sorocabano)
Escola Pedroso

Vacinação contra 
raiva animal será 

neste sábado

Palestra marca Dia do Assistente Social em Jaboticabal
No dia 15 de maio foi 

comemorado o Dia do 
Assistente Social. A pre-
feitura, através da Se-
cretaria de Assistência 
Social, reuniu os pro-
fissionais da área para 
um dia de qualificação. 
O prefeito em exercí-
cio, Vitório De Simoni, 
recepcionou todos os 
participantes.

O objetivo era res-
saltar os bons projetos 
que vem sendo desen-
volvidos no município 
e exaltar a importância 
de todas as agentes que 
atuam nos CRAS, CREAS 

e outros projetos man-
tidos pela prefeitura.

“Hoje Jaboticabal 
conta com uma equipe 
determinada e compro-
metida com o social. 
Por isso foi importan-
te utilizar a data para 
a realização de uma 
palestra onde todos os 
participantes tiveram 
a oportunidade de tro-
car experiências, com 
o objetivo de melhorar 
ainda mais o trabalho 
realizado em Jabotica-
bal”, afirma a secretária 
de Assistência Social, 
Tatiana Pellegrini. 
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Começou na manhã 
de sexta-feira (18) a re-
cuperação do asfalto 
da Avenida Ítalo Poli, 
no bairro Colina Ver-
de, em Jaboticabal. O 
vice-prefeito em exer-
cício Vitório de Simoni 
acompanhou de perto 
o movimento das má-
quinas e destacou a 
importância da via.

“É um momento em 
que conseguimos mais 
um avanço para nossa 
Jaboticabal. Essa ave-
nida tem um fluxo mui-
to grande de veículos, 

com escola, centros co-
merciais e residências 
no entorno. No ano 
passado, por exem-
plo, tivemos a inaugu-
ração do contorno sul 
do anel viário, e a im-
portância desta via só 
aumentou”, comenta 
Vitório.

A obra está orça-
da em R$ 285.246,02, 
sendo R$ 264.498,01 
de repasse de verba 
federal, por meio de 
indicação do deputa-
do Baleia Rossi, e R$ 
20.748,01 contraparti-

da do governo muni-
cipal. “Mais uma vez o 
Baleia mostra para Ja-
boticabal o quanto ele 
é parceiro e ajuda nos-
sa administração. Que-
ro agradecê-lo por essa 
verba e pela confiança 
de sempre”, disse o vi-
ce-prefeito.

A obra no Colina 
Verde dá continuidade 
ao trabalho iniciado 
em 2017, onde vários 
bairros de Jaboticabal 
e o distrito de Córrego 
Rico foram beneficia-
dos.

Vitório De Simoni acompanha 
recape da Avenida Ítalo Poli

Local recebe fluxo intenso de veículos diariamente

Com a proximidade 
das festas juninas, 
estudantes da Unesp 
de Jaboticabal, das 
repúblicas Xic no Ur-
timo e Canekão, pro-
movem o tradicional 
Arraiá D’Ajuda. O 
evento acontece no 
Centro de Convivên-
cia do Idoso (Tercei-
ra Idade),no dia 23 
de maio, às 19h.

A entrada será um 
quilo de alimento 
(menos sal e açúcar). 
Tanto o dinheiro ar-
recadado nas barra-
cas de pratos típicos 
como o alimento se-
rão destinados ao 
Fundo Social de So-
lidariedade e entida-
des da cidade.

O evento conta com 
a parceria do Cen-
tro de Convivência 
do Idoso. “O Arraiá 

Arraiá d’Ajuda acontece na 
próxima quarta-feira (23)

D’Ajuda é uma ma-
neira dos estudantes 
da Unesp proporem 
ações positivas para 
a cidade por meio de 
eventos beneficen-
tes. Todos estão con-
vidados”, afirma o 
estudante e membro 
da comissão organi-
zadora, Rafael Silva 
Augusto.

Atrações – Nes-

Evento realizado 
por estudantes 

da Unesp 
arrecada 

alimentos para o 
Fundo Social de 
Solidariedade e 
outras entidades 

da cidade

ta edição, o Arraiá 
D’ajuda confirmou 
as apresentações 
de “Douglas Viola” 
e “Castor e Banda”. 
“São músicos conhe-
cidos no meio uni-
versitário e que vão 
fazer uma grande 
festa”, finaliza Au-
gusto.

Site:
radiogazetafm.com.br
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Uma iniciativa das 
secretarias de Saúde 
e Assistência Social 
garante acesso aos 
projetos oferecidos 
pela rede. No último 
sábado (12), as equi-
pes visitarem diversos 
pontos da cidade, ofe-
rendo aos moradores 
em situação de rua in-
formação e prevenção 
contra diversas doen-
ças, através de vacinas 
contra gripe, sarampo, 
caxumba e tétano.

“Muitos moradores 

Parceria entre secretarias promove 
vacinação de moradores de rua

de rua pelos mais di-
versos motivos não 
procuram as unidades 
básicas de saúde du-
rante as campanhas. 
Para garantir acesso 
às vacinas, as equipes 
passaram pelos locais 
onde costuma ficar. A 
receptividade foi mui-
to boa e muitos apro-
veitaram o momento”, 
diz a secretária de As-
sistência Social, Tatia-
na Pellegrini.

O projeto é uma ini-

ciativa do programa 
Voz das Ruas. “Além 
de imunizar contra 
doenças, as equipes 
também trabalham 
o fortalecimento de 
vínculos e oferecem 
acompanhamento para 
aqueles que querem 
deixar as ruas. Vamos 
fazendo a nossa parte 
e mostrando que esta-
mos prontos para aju-
dar na reinserção des-
sas pessoas”, finaliza 
Tatiana.

Além de imunizar contra doenças, ação também passa informações educativas; 
projeto é uma iniciativa do programa Voz das Ruas

Procon estreita relações com a comunidade
Uma iniciativa da 

Fundação Procon, em 
parceria com a Prefei-
tura de Jaboticabal, 
promoveu a vinda do 
Procon Móvel na quin-
ta-feira (17) na Praça 
Nove de Julho. Durante 
todo o dia, a população 
pôde esclarecer dúvi-
das, fazer reclamações 
e conhecer um pouco 
mais sobre o trabalho 
realizado pelo órgão.

“Foram atendidas 
cerca de 50 pesso-
as. Esse contato é im-
portante para que a 

comunidade se sinta 
respaldada e conhe-
ça seus direitos como 
consumidor”, comenta 
a diretora da unida-
de jaboticabalense do 
Procon, Patricia Tereza 
Pazini.

Segundo a diretora, 
entre as reclamações 
feitas junto ao órgão, 
uma ganhou destaque. 
“Várias pessoas recla-
maram de serviços de 
telefonia e internet. 
Esse tem sido um pro-
blema constante e que 
tem incomodado bas-

tante”, disse.
Os interessados em 

conhecer os serviços 
do Procon ou que, em 
algum momento, se 
sentiram lesados como 
consumidor, podem 
procurar o posto de 
atendimento em Jabo-
ticabal, que está locali-
zado no Paço Municipal 
e atende de segunda a 
sexta-feira das 8h às 
16h30. O telefone é o 
(16) 3204-3500. 

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio 
do Departamento de 
Trânsito e Transportes 
(DTT), realiza do dia 25 
de maio (sexta-feira), a 
partir das 9h, uma ca-
minha de conscientiza-
ção sobre o Maio Ama-
relo. A campanha tem 
como objetivo chamar 
a atenção da socieda-
de para o alto índice 
de mortes e feridos 
no trânsito em todo o 
mundo. 

“A caminhada terá 
como ponto de partida 
o Ginásio Municipal de 
Esportes e percorre-

rá a Rua Rui Barbosa. 
Estamos preparando 
uma grande mobiliza-
ção e contamos com a 
participação da comu-
nidade nessa data tão 
importante”, comenta 
o diretor do DTT, Cláu-
dio Fioresi.

O evento contará 
com o apoio da Polícia 
Militar, Corpo de Bom-
beiros e Tiro de Guer-
ra, e terá adesão da ini-
ciativa privada, grupos 
e escolas. 

Para saber mais so-
bre o Maio Amarelo, 
acesse o site: www.
maioamarelo.com. 

Jaboticabal promove caminhada para conscientizar 
sobre o Maio Amarelo
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Bom público prestigia feira de artesanato de Dia das Mães

As famílias estão se 
acostumando com as 
feiras realizadas pela 
Casa do Artesão “Dori-
val Taliberti”. No último 
final de semana não foi 
diferente: com a pro-
ximidade do Dia das 
Mães, a população pres-
tigiou os expositores e 
também acompanhou a 
feira de adoção de ani-
mais que aconteceu no 
mesmo local.

“A diversidade e qua-
lidade dos trabalhos 
apresentados garante a 
boa sequência de públi-
cas nas feiras realiza-
das ao lado do Mercado 
Municipal. Tudo isso se 
deve ao bom trabalho 
realizado pela Casa do 
Artesão que incentiva 
a participação de todos 
os nossos artistas”, afir-
ma o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

Artesãos participaram da feira realizada ao lado do Mercado Municipal

Do Jazz à Bossa Nova. 
De Tim Maia e Jorge 
Benjor a Seu Jorge e 
Rita Lee, além de músi-

cas dos anos 60. Quem 
quiser curtir música 
boa e um repertório va-
riado deve comparecer 

ao 1º Jantar Dançante 
em prol do Hospital e 
Maternidade Santa Isa-
bel, onde o Grupo Semi 

Jantar Dançante do HMSI terá apresentação 
do Grupo Semi & Novos

& Novos se apresenta 
no neste sábado, a par-
tir das 21h, no salão da 
Nipo.

Além da apresenta-
ção musical, o jantar 
dançante também terá 
um buffet com cardá-
pio variado e bebidas 
inclusas, além da pos-
sibilidade de levar seu 
vinho predileto sem pa-
gar taxa de rolha.

O Grupo Semi & No-
vos é formado por qua-
tro amigos que se re-
únem há 11 anos para 
ensaiar: o cirurgião-
dentista Fernando Ar-
robas (teclado), o es-
crivão Ademar Fonseca 
(guitarra), o projetista 
mecânico João Francis-
co “China” (bateria) e 

o ex-vereador Rubinho 
Gama (contrabaixo). 
Nessa apresentação, o 
grupo conta ainda com 
a ilustre participação 
do saxofonista Ayrton 
Bazoni (bancário apo-
sentado).

“Nenhum de nós vive 
da música, mas sempre 
nos apresentamos em 
diversos eventos locais 
e regionais pelo prazer 
de tocar”, afirma Fer-
nando Arrobas. “O HMSI 
tem uma história muito 
bonita, mas sofre muito 
com a falta de recursos, 
como muitas institui-
ções de saúde no país. 
Sentimos como uma 
obrigação colaborar 
com o hospital sempre 
que formos chamados”, 

finaliza.
Ingressos
O ingresso individual 

para o primeiro Jantar 
Dançante em prol do 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel pode ser 
adquirido por R$ 150, 
na própria recepção do 
HMSI. Convidados tam-
bém poderão levar um 
vinho de sua escolha, e 
não será cobrada taxa 
de rolha. Demais bebi-
das (água, cerveja e re-
frigerante) estão inclu-
sas no valor do convite. 
O evento, que aconte-
ce no próximo sábado, 
19, terá buffet assinado 
pelo chef Tiago Mar-
chiori. Os ingressos são 
limitados.

Casa do Artesão “Do-
rival Taliberti” - O pro-
jeto é uma excelente 
oportunidade para os 
artesãos de Jaboticabal. 
Além de cursos e ativi-
dades, também acon-
tecem exposições per-
manentes de produtos 
manuais. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3202-1948.

Paratleta de Jaboticabal sobe ao pódio na Copa do 
Mundo de Paratriathlon, na Espanha

A jaboticabalense 
Jéssica Ferreira esteve 
na cidade de Aguilas, 
na Espanha, disputan-

do a Copa do Mundo de 
Paratriathlon, e fez bo-
nito. No dia 8 de maio 
(domingo) ela conquis-

tou a medalha de bron-
ze na categoria PTWC. 

Após várias con-
quistas no handbike, 

Jéssica decidiu inves-
tir no Paratriathlon. 
Em pouco tempo, ela 
já começa a colher os 

frutos de tanta dedica-
ção. “Em dezembro do 
ano passado fui con-
vidada para iniciar no 
Triathlon pelo técnico 
Tiago Gorgatti. O tria-
thlon consiste em uma 
prova que nada, peda-
la e corre, muito mais 
complexa e desafiado-
ra do que o ciclismo”, 
explica Jéssica.

Desde então, ela já 
foi campeã da 1ª eta-
pa da Copa Brasil, em 
Salvador, campeã da 2ª 
etapa, em Fortaleza, e 
campeã da categoria 
GP extreme, em São 
Carlos. A conquista na 
Espanha veio para co-
roar a trajetória mete-
órica. 

Currículo
Jéssica é graduada 

em administração, es-

pecializada em Gestão 
de Pessoas e Marke-
ting Esportivo. Após 
um acidente automobi-
lístico em 2013, ficou 
paraplégica. Na busca 
por uma nova realida-
de conheceu as ativi-
dades paradesportivas 
em 2015, iniciando no 
Paraciclismo. 

Obteve rápido des-
taque, conquistando 
excelentes resultados 
e colocações em com-
petições no Brasil e 
no exterior. Participou 
da equipe de remo do 
Clube Pinheiros em 
São Paulo/SP e obteve 
índices significativos 
de destaque, em cam-
peonatos nacionais e 
internacionais.  
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Projeto “Adote uma praça” tem os 
primeiros convênios assinados

Na sexta-feira (11), 
o salão nobre do Paço 
Municipal recebeu re-
presentantes de grupos 
da sociedade e setor 
privado para a assinatu-
ra dos primeiros convê-
nios do projeto “Adote 
uma praça”. A iniciativa 
ajudará na manutenção 
de áreas verdes de Ja-
boticabal.

“Nossas praças repre-
sentam qualidade de 
vida e sempre foram 
sinônimo de família. 
Desde o início de 2017 
estamos fazendo um 
trabalho de retomada 
em Jaboticabal, e essas 
parcerias público-pri-
vadas são muito impor-
tantes num momento 
como esse. Agradeço 
a todos os envolvidos 
neste projeto”, declara 
o prefeito José Carlos 
Hori.

Poder público e iniciativa privada se unem na manutenção de áreas verdes

A empresa, grupo ou 
entidade interessada 
em participar do pro-
jeto precisa protocolar 
um requerimento no 
Sistema Prático, indi-
cando a área pública 
de seu interesse a ser 

adotada. A partir disso, 
a prefeitura elabora um 
processo interno e ali-
nha com o interessado 
o procedimento de le-
galização.

Confira abaixo a rela-
ção dos primeiros ado-

tantes e as áreas verdes 
escolhidas:

Associação dos Mo-
radores do Residencial 
Cidade Alta – área verde 
no bairro

Roberto Luis Ariki – 
Praça dos Imigrantes 

Japoneses
Colégio Duílio Poli – 

Praça Duílio Poli
Manoel Soares do 

Amaral (Pão Kent) – Pra-
ça Dom Assis

Genaro Paschoini – 
Área verde no bairro 

São Judas Tadeu
Galeria Novo Espaço – 

Rotatória Dr. Domingos 
Lavechia

Paróquia São Judas 
Tadeu – Praça Dom José 
Varani

Neste sábado, a partir das 9h30, a Praça Nove de Julho, de 
Jaboticabal, recebe evento de combate ao abuso e a exploração 

sexual de crianças e adolescentes.

Jaboticabal promove 
evento contra o abuso e 

exploração sexual juvenil

A iniciativa é promo-
vida pela Comcriaja 
- Conselho Municipal 
dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente 

de Jaboticabal e tem o 
apoio da Prefeitura e 
Câmara Municipal.

O evento é gratuito 
e contará com várias 

atrações, música, pu-
la-pula, algodão-doce 
e pipoca. “É um tema 
que precisa da atenção 
de todos nós. Convido 

toda a população para 
participar”, declara o 
vice-prefeito em exer-
cício, Vitório de Simo-
ni.


