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Vitório De Simoni visita a Investe São 
Paulo, Daesp e Secretaria de Turismo

O prefeito em exercício, Vitório De Simoni, aproveitou a viagem à São 
Paulo para reafirmar projetos para Jaboticabal. Na Investe São Paulo, bus-
cou apoio para a vinda de novas empresas; no Departamento Aeroviário do 
Estado de São Paulo (DAESP) reiterou o pedido para o asfalto do aeroporto 
e, na Secretaria de Turismo, reafirmou a importância do MIT - Municípios de 
Interesse Turístico.

O prefeito em exercício, Vitório De Si-
moni, esteve em São Paulo na terça-feira 
(22) em busca de investimentos para Ja-
boticabal. Em audiências com lideranças 
nacionais, solicitou a vinda de novas em-
presas e cursos profissionalizantes atra-
vés da Fiesp - Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo.

Vitório De Simoni busca novas empresas e 
cursos profissionalizantes na Fiesp

Autoridades foram 
recebidas por Paulo 
Skaf, Sérgio Barbour 

e Fausto Longo

Deputado Léo Oliveira 
atua para proteger o 

Aquífero Guarani
Preservar o maior reservatório de água doce subterrânea do mundo. 

Foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto de lei, de 
autoria do deputado Léo Oliveira, que prevê a sinalização das zonas de 
recarga direta, locais em que a água se infiltra no aquífero. Esta área é a 
mais vulnerável e a proposta deve colaborar para evitar a contaminação 
e o rebaixamento do lençol freático. 

SAAEJ 
comemora 44 anos

24 de maio marcou os 44 anos do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Jaboticabal (SAAEJ). A autarquia é responsável por todo 
fornecimento de água, tratamento de esgoto e coleta de lixo no 
município. Para comemorar a data, aconteceu na quinta-feira (25), 
na estação de tratamento de água, uma reunião com a participação 
dos funcionários da autarquia.
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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 

O dia do desafi o pro-
mete movimentar Ja-
boticabal no próximo 
dia 30. Nesta edição, 
o município enfrenta, 
a cidade de Piedade, 
localizada na região 
de Sorocaba. Para 
participar das estatís-
ticas, basta fazer 15 
minutos de exercícios 
físicos e comunicar a 
secretaria do Ginásio 
de Esportes.

A principal ideia do 
Dia do Desafi o é in-
centivar a prática de 
exercícios físicos e 
combater o sedenta-
rismo. A população 
de Jaboticabal, tradi-
cionalmente, repre-
senta muito bem a 
cidade. Nesta edição 
acontecem atividades 

Jaboticabal enfrenta cidade de Piedade 
no Dia do Desafi o

no Ginásio Municipal 
de Esportes nos perí-
odos da manhã e tar-
de, nas escolas e no 
Centro de Convivên-
cia do Idoso.

“Todo incentivo à 
prática esportiva é 

positivo. Vamos apro-
veitar o dia 30 de 
maio para abandonar 
o sofá e destinar 15 
minutos de nosso dia 
para a realização de 
qualquer atividade”, 
afi rma o presidente 

da Fundação de Am-
paro ao Esporte, Fá-
bio Bortolossi.

Para mais informa-
ções, o telefone do 
Ginásio Municipal de 
Esportes é (16) 3202-
0587.

Iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente

Mauro Francisco Vol-
pe nasceu na roça. Pre-
cisamente na Fazenda 
do Tanque, próximo ao 
distrito de Lusitânia. 
Por muitos e muitos 
anos a fazenda garan-
tiu o sustento de sua 
família. Mauro pescou 
no córrego que passa 
por ali e aproveitou 
cada momento naquele 
que foi seu reino en-
cantado.

Como muitas famí-
lias da época, acabou 
mudando para a cida-
de, mas as lembranças 
da Fazenda do Tanque 
continuavam vivas em 
sua memória. Ele nunca 

deixou de frequentar o 
local e, com o passar 
dos anos, viu que fal-
tava algo naquele local 
tão familiar.

Em 1998, com au-
torização dos atuais 
proprietários, iniciou 
o plantio de mudas 
na antiga fazenda em 
que cresceu e a inicia-
tiva continua até hoje. 
Hoje, aos 67 anos, seu 
Mauro plantou mais 
de quatro mil mudas, 
recuperando inclusi-
ve uma área que esta-
va sendo usada para o 
descarte de lixo.

“A área que hoje está 
recuperada poderia 

acabar como outras 
tantas que com o pas-
sar dos anos foram 
utilizadas na lavoura. 
Hoje tenho orgulho de 
ver tantas aves e ou-
tros animais que vivem 
ali. O plantio também 
ajudou a conservar o 
córrego que passa pela 
propriedade”, afi rma 
Mauro Francisco Volpe.

Uma parceira da 
iniciativa é a Secre-
taria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente. “Além das 
mudas que produzo 
por conta, também re-
tiro outras na SAAMA 
que encaminho para a 

Exemplo de cidadania: munícipe 
planta mais de 4 mil mudas e 

transforma antiga fazenda

propriedade”, lembra 
Mauro.

“Iniciativas como a 
do ‘seu’ Mauro trans-
formam nossa cidade 
e servem de exemplo 
para tantos outros. O 
que começou com um 
pequeno plantio ga-
rante hoje a conserva-
ção de plantas e tantos 
animais que transfor-
maram a mata em um 
refúgio. Aproveito 
para colocar a SAAMA 
à disposição de todos 
os interessados em 
seguir o exemplo seu 
exemplo”, diz o secre-
tário da pasta, André 
Nozaki.

Doação de mudas – 
Jaboticabal conta com 
viveiro que produz 
anualmente mais de 60 
mil mudas de árvores 
nativas e frutíferas. Os 
munícipes interessa-
dos podem retirar até 
20 mudas, basta pro-
curar o Centro de Edu-
cação Ambiental – CEA. 
Acima de 21 mudas a 
requisição é retirada 
na Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente. 
Mais informações pelo 
(16) 3209-2450.
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AMOR FRATERNO

Todos necessitamos 
e procuramos “viver” 
concreto e fecundo!

Para isso, necessá-
rio se faz, libertar-se 
das trevas do egoísmo 
e mergulhar-se na luz 
brilhante da fraterni-
dade.

“Fraternidade”? Não 
é nada mais do que “li-

Professor Bene

bertação do egoísmo” 
para abrir os braços 
ao”outro”!

Para isso necessário 
se faz, assimilar a ati-
tude do “modelo divi-
no” que se revelou na 
simplicidade do “está-
bulo” de Belém, onde 
humilde e fraterno foi 
recebido pelos pobres 
cuidadores de ovelhas!

Foi uma lição so-
bre o “viver frater-
no” nutrido pelo 
amor”substantivo”!

“O povo escravo das 
trevas do egoísmo com 
a luz brilhante de Cris-
to, tornou-se  “isento” 
das trevas do egoísmo 
e “iluminado” pelo bri-
lho de DEUS AMOR”!

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 09/2018

A Presidência da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe 
compete a legislação vigente,

Compõe a Comissão para a escolha de 50 (cinquenta) pessoas 
que receberão a placa comemorativa em comemoração aos 11O anos 
da imigração japonesa no Brasil, em data a ser definida. A referida 
comissão ficará assim composta:

Beto Ariki - Vereador e autor da propositura

Pretto Miranda Cabeleireiro - Vereador

Joji Ariki - Presidente do Conselho Deliberativo da Associação 
Nipo BrasileIra

Joaquim Fuzisaki - Membro da Associação Nipo Brasileira

Mário Murakami - Membro da Associação Nipo Brasileira

Jaboticabal, 24 de maio de 2018.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

PORTARIAS

Nº 91, DE 25 DE MAIO DE 2018 – RESOLVE decretar Ponto 
Facultativo na Câmara Municipal de Jaboticabal no dia 01 de junho de 
2018, em virtude do feriado do dia 31 de maio (Corpus Christi).

DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 695, DE 22 DE MAIO DE 2018.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal, faz saber que 
a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 21 de maio de 2018, aprovou 
e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgâ-
nica do Município de Jaboticabal, promulga 
o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao 
Senhor Professor Lino José Apparecido 
Amancio Junior e dá outras providências.

Autoria: Samuel Cunha

Art. 1º. Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito ao Senhor 
Professor Lino José Apparecido Amancio Junior.  

Art. 2º. A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão 
Solene na Câmara Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada 
pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução do presente 
Decreto-Legislativo correrão por conta de verba própria consignada em 
orçamento vigente.

Art. 4º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Jaboticabal, 22 de maio de 2018.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, aos 22 de maio de 2018.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 1490/2018) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 30/2018)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 696, DE 22 DE MAIO DE 2018.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal, faz saber que 
a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 21 de maio de 2018, aprovou 
e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgâ-
nica do Município de Jaboticabal, promulga 
o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Institui Placa comemorativa em comemora-
ção aos 110 anos da imigração Japonesa no 
Brasil e dá outras providências.

Autoria: Beto Ariki

Art. 1º. Fica instituída por este Decreto Legislativo placa Come-
morativa aos 110 (Cento e dez) anos da Imigração Japonesa no Brasil. 

Art. 2º. A Câmara Municipal de Jaboticabal confeccionará 50 
(cinquenta) placas comemorativas que serão entregues a igual núme-
ro de pessoas indicadas por uma comissão especialmente constituída 
por ato da presidência deste Poder Legislativo.

Parágrafo único. A comissão de que trata o caput deste artigo 
será composta por 05 (cinco) membros, a saber:

a)a vereador autor deste Decreto Legislativo, que a presi-
dirá;

a)b um vereador escolhido pelo presidente da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal;

a)c três representantes da Associação Nipo Brasileira de 
Jaboticabal, indicados por sua Diretoria;

Art. 3º. A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene a ser 
realizada no ano de 2018 em local próprio da homenageada, preferen-
cialmente no mês de junho.

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução do presente 
Decreto-Legislativo correrão por conta de verba própria consignada em 
orçamento vigente.

Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Jaboticabal, 22 de maio de 2018.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, aos 22 de maio de 2018.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 1524/2018) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 29/2018)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 697, DE 22 DE MAIO DE 2018.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, faz saber que
a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 21 de maio de 2018, aprovou 
e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgâ-
nica do Município de Jaboticabal, promulga 
o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Dispõe sobre doação de veículos da Câmara 
Municipal ao Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Jaboticabal – SAAEJ, e dá outras 
providências.

Autoria: Vereadores 17ª Legislatura

Art. 1º. Fica a Câmara Municipal de Jaboticabal autorizada a 
doar 02 (dois) veículos ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jabo-
ticabal – SAAEJ, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob 
o nº 46.712.907/0001-84, com sede localizada na Rua Jornalista Claú-
dio Luís Berchielli, 345, Bairro Santa Mônica, neste Município.

Parágrafo único. Os veículos a serem doados contém as se-
guintes características:

a)a 01(um) veículo marca Toyota, modelo Corolla XEI 2.0, 
ano de fabricação 2010, ano modelo 2011, combustível Flex, cor prata, 
CHASSI 9BRBD48E2B2514436, RENAVAM 00232572364; e

a)b 01(um) veículo marca Toyota, modelo Corolla XEI 2.0, 
ano de fabricação 2011, ano modelo 2012, combustível Flex, cor prata, 
CHASSI 9BRBD48E9C2561237, RENAVAM 00415444608.

Art. 2º. A doação que se refere a presente Decreto Legislativo 
será em caráter definitivo, ficando o Presidente da Câmara Municipal 
autorizado a realizar a transferência destes veículos em favor do Servi-
ço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal -  SAAEJ.

Parágrafo único. A transferência será realizada após o recebi-
mento dos novos veículos que serão adquiridos pela Câmara Municipal 
através do devido processo licitatório.

Art. 3º. A partir do recebimento o SAAEJ usufruirá plenamente 
do uso dos veículos e responderá por todos os encargos, despesas, 
responsabilidade civis, criminais, administrativas e tributárias que ve-
nham a incidir sobre os veículos doados.

Art. 4º. É parte integrante deste Decreto Legislativo:
a)a Anexo l - Ficha Patrimonial do veículo marca Toyota, mo-

delo Corolla XEI 2.0, ano de fabricação 2010, ano modelo 2011, com-
bustível Flex, cor prata, CHASSI 9BRBD48E2B2514436, RENAVAM 
00232572364; e

a)b Anexo ll - Ficha Patrimonial do veículo marca Toyota, 
modelo Corolla XEI 2.0, ano de fabricação 2011, ano modelo 2012, 
combustível Flex, cor prata, CHASSI 9BRBD48E9C2561237, RENA-
VAM 00415444608.

Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data se sua 
publicação.

Jaboticabal, 22 de maio de 2018.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal, aos 22 de maio de 2018.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 1524/2018) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 29/2018)

ANEXO I

ANEXO II

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
FUNDAMENTO: Dispensa nº 26/2018.
OBJETO: Prestação de serviços de publicidade legal de todos 

os atos de interesse da CONTRATANTE, pelo sistema “on-line”, nos 
respectivos cadernos do “Diário Oficial do Estado de São Paulo”.

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 9.000,00 (nove mil reais).
DATA DO CONTRATO: 23/04/2018

Patrimônio Mobiliário
CAMARA MUNIC DE JABOTICABAL             

Registro Material Descrição do Material

Bens Baixados Listados

001.001.040.000.000 - Veículo - DMN8139                  Unid.Orçament.

31/08/2010Data Aquisição

Doador

31/08/2010Dt.Liberação

BomEstado Conserv.

Secretaria
Natureza Desp.

Proj. Atividade

Seguradora

Depto.
Func.Progr.

Dt.Empenho

Garantia

Informações Financeiras

000000001093 4.01.32.0001-4 VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA XEI 2.0, ANO DE 
FABRICAÇÃO 2010, ANO MODELO 2011, COMBUSTÍVEL FLEX, COR 
PRATA, PLACInformações Cadastrais

000838 - STEFANI MOTORS LTDAFornecedor

C.N.P.J. Oficina

Conversão/Não identificadoAquisição

Sigla Docto.
Nº de Série

7831         Documento

Informações de Veículos
DMN8139 Placa Ano Fabricação 2010
PAS/AUTOMÓVEL       Tipo Modelo 2011                
TOYOTA/COROLLA XEI 2Marca Cor PRATA          
9BRBD48E2B2514436   Chassi Renavam 00232572364 

Leilão NÃO
Observ.

31/08/2010Data Docto.
Processo Mês/Ano Proc /

Data Baixa Motivo Baixa

Vl. Aquisição 74000 Vl. Atual 27712,54
735,74Cota Depreciação4904,9Vl. Residual

Tipo Vida Util Definida Vida Útil 60 (Mesesa)

Combustível

MPR40000 24/05/2018 09:16:41 Página: 1

Patrimônio Mobiliário
CAMARA MUNIC DE JABOTICABAL             

Registro Material Descrição do Material

Bens Baixados Listados

001.001.061.000.000 - Motorista - Sérgio                 Unid.Orçament.

21/12/2011Data Aquisição

Doador

21/12/2011Dt.Liberação

BomEstado Conserv.

Secretaria
Natureza Desp.

Proj. Atividade

Seguradora

Depto.
Func.Progr.

Dt.Empenho

Garantia

Informações Financeiras

000000001243 4.01.32.0002-2 VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA XEI 2.0, ANO DE 
FABRICAÇÃO 2011, ANO MODELO 2012, COMBUSTÍVEL FLEX, COR 
PRATA, PLACInformações Cadastrais

000838 - STEFANI MOTORS LTDAFornecedor

C.N.P.J. Oficina

Conversão/Não identificadoAquisição

Sigla Docto.
Nº de Série

19204        Documento

Informações de Veículos
DMN8159 Placa Ano Fabricação 2011
PAS/AUTOMOVEL       Tipo Modelo 2012                
TOYOTA/COROLLA XEI 2Marca Cor PRATA          
9BRBD48E9C2561237   Chassi Renavam 00415444608 

Leilão NÃO
Observ.

21/12/2011Data Docto.
Processo Mês/Ano Proc /

Data Baixa Motivo Baixa

Vl. Aquisição 75000 Vl. Atual 31678,42
841,02Cota Depreciação5606,8Vl. Residual

Tipo Vida Util Definida Vida Útil 60 (Mesesa)

Combustível

MPR40000 24/05/2018 09:16:18 Página: 1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A MARIA DE FÁTIMA IWANAGA
(Prenotação 159.227 de 23/01/2018)

ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co-
marca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida Major 
Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

FAZ SABER a Maria de Fátima Iwanaga, RG nº 15.706.234-X-
SSP/SP, CPF nº 061.445.318/66, brasileira, solteira, maior, admi-
nistradora de empresas, residente e domiciliada em São Paulo-SP, 
na Rua Joinville, número 51, apto 2.062, Vila Mariana (endereço 
constante da matrícula do imóvel), que nos termos do artigo 26 da 
Lei nº 9.514/97 e a requerimento do Itaú Unibanco S/A, CNPJ/
MF nº 60.701.190/0001-04, credor fi duciário do contrato de fi nan-
ciamento imobiliário nº 10120128708, garantido pela alienação 
fi duciária registrada sob nº 09 na matrícula nº 3.718, que grava o 
imóvel situado nesta cidade, Rua Antonio Pedro Ribeiro, números 
207 e 211, no bairro Cidade Jardim, vem lhe notifi car para cumpri-
mento das obrigações contratuais principais e acessórias relativas 
ao pagamento das parcelas vencidas números 78, 79 e 80, apurado 
pela credora até o dia 19/01/2018, no valor total de R$8.730,36 
(oito mil, setecentos e trinta reais e trinta e seis centavos), sujeito 
à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de co-
brança até a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) 
encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notifi cação.

Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADA a comparecer no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado nes-
ta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 
3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda 
a Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do débito acima 
mencionado e mais o valor de R$198,24 (cento e noventa e oito re-
ais e vinte e quatro centavos), referente as custas com a notifi cação 
extrajudicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
a partir desta data.

Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cada de que o não cumpri-
mento da obrigação no prazo estipulado garante ao credor fi duciá-
rio o direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos 
do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com 
este ato, perde V.Sª. a propriedade do imóvel em favor do Itaú Uni-
banco S/A.

Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ig-
norância, expede-se o presente edital, que será publicado em jornal 
local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 18 de maio de 
2018. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subs-
crevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

Site:
radiogazetafm.com.br
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O festival que apresen-
tou a Jaboticabal nas dé-
cadas de 70, 80 e 90, com 
Capital Inicial, RPM, Kiko 
Zambianch, Hermeto Pas-
coal, Sá e Guarabira, en-
tre tantos outros, volta a 
ativa no palco que mar-
cou tantas gerações. 

Nos dias 22 e 23 de ju-
nho acontece o “Concha 
in Concert”, que premia-
rá a melhor música auto-
ral. O encerramento do 
festival fica por conta da 
banda Kilotones de Ribei-
rão Preto, conhecida por 
apresentações em even-
tos como Lollapalooza e 
Virada Cultural Paulista. 

As inscrições termi-
nam em 27 de maio. Os 
interessados devem pre-
encher o formulário de 
inscrição e entregar no 
Departamento de Cultu-

A USP-Filarmônica de 
Ribeirão Preto – orques-
tra de alunos do Depar-
tamento de Música da 
Faculdade de Filoso-
fia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da USP 
(FFCLRP-USP) – apresen-
tou concerto gratuito, 
com a obra “As Quatro 
Estações” de Vivaldi, no 
dia 23 de maio, às 20h, 
no Centro de Convenções 
(FCAV-Jaboticabal), sob 
regência do maestro Ru-
bens Russomano Ricciar-
di.

A apresentação teve em 
seu repertório os concer-
tos que compõem a obra 
“As Quatro Estações”, do 

ra junto com o compro-
vante do depósito e o CD 
com a música e a letra 
impressa.

“Os festivais na Con-
cha Acústica marcaram 
gerações e foram palco 
de tantas histórias con-
tadas até hoje pelos mais 
nostálgicos. O clima, o 
local, as atrações. Tudo 
será perfeito para reviver 
essas histórias e reen-
contrar os antigos ami-
gos”, 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-

Inscrições para Festival de música de 
Jaboticabal terminam em 27 de maio

USP-Filarmônica apresenta “As Quatro 
Estações” de Vivaldi em Jaboticabal

co Berlingieri Marino”. O 
Departamento de Cultu-
ra fica na Rua Mizael de 

Campos, 212, Centro. 
Mais informações pelo 
telefone (16) 3202-8323.

compositor italiano An-
tonio Vivaldi, e uma obra 
inédita do próprio ma-
estro Rubens Russoma-
no Ricciardi, “Amar e ser 
amado” (com poema de 
Castro Alves). 

O concerto conta com 
a participação do solis-

ta tenor Johannes Grau 
(Berlim, Alemanha) e da 
solista de violino, Mares-
sa Portilho, da Academia 
da OSESP (Orquestra Sin-
fônica do Estado de São 
Paulo).

A apresentação é reali-
zada pelo Departamento 

de Música da FFCLRP-USP, 
em parceria com a UNESP 
(Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesqui-
ta Filho”, pela Faculdade 
de Ciências Agrárias e 
Veterinárias Câmpus de 
Jaboticabal.

 

Concha In Concert revive os grandes festivais realizados na Concha Acústica

CULTURA

A Vivo informa que devido acidentes na rede de cabo metálico da operadora, alguns 
telefones fixos da localidade de TAQUARAL, tiveram seu funcionamento prejudicado no 
dia 22/05/2018 das 17h53 às 16h54 do dia 23/05/2018. Assim que houve a ocorrência 
a empresa enviou equipes especializadas ao local que recuperaram o lance de cabo 
danificado.

Comunicado

No último dia 17 de 
maio, o “Quinta no 
Museu” recebeu um 
grupo de alunos do 
Projeto Guri – Polo 
Jaboticabal para uma 
apresentação que cer-
tamente ficou mar-
cada nas lembranças 
dos jovens músicos.

Cerca de 100 alu-
nos de canto infantil, 
canto infantojuvenil, 
percussão, sopros, 
metais, cordas agu-
das e cordas graves, e 
violão, apresentaram 
para um público for-
mado por pais, avós, 
irmãos e amigos, uma 
seleção de clássicos 
nacionais, internacio-
nais e temas de fil-
mes.

Alunos do projeto Guri proporcionam 
uma noite diferente no Museu Histórico

“Foi a primeira vez 
que os alunos se apre-
sentaram em um es-
paço aberto aqui em 
Jaboticabal. Todos 
ficaram encantados e 
já pediram uma nova 
data para se apresen-
tarem”, explicou Lua-
na Cristina Cristiano 
da Silva, coordenado-
ra de Polo.

“O Quinta no Museu 
é um espaço para to-
dos os ritmos. Des-
de o início de 2018 
o projeto vem rece-
bendo grandes apre-
sentações sempre 
acompanhadas de um 
excelente público”, 
afirma o diretor de 
Cultura, José Mário 
de Oliveira. 

A próxima apre-
sentação do Projeto 
“Quinta no Museu” 
está marcada para 
o dia 7 de junho, às 
19h30 com o profes-
sor Marcelo Henri-
que Armoa, docente 
da Fatec Jaboticabal, 
que fará uma coletâ-
nea contando em mú-
sicas, a história do 
violão.

O Projeto Guri - 
Mantido pela Secreta-
ria da Cultura do Es-
tado de São Paulo em 
parceria com a Prefei-
tura de Jaboticabal, 
o Projeto Guri é um 
programa de ensino 
musical gratuito vol-
tado para crianças e 
adolescentes entre 6 

e 18 anos. 
Além de frequen-

tarem as aulas cole-
tivas duas vezes por 
semana, os alunos re-
alizam apresentações 
abertas ao público e 
podem ainda partici-
par de projetos com-
plementares.

Quinta no Museu - 
Promovido pelo De-
partamento de Cultu-
ra, o projeto “Quinta 
no Museu” vem rece-
bendo bandas, grupos 
e artistas quinta-feira 
sim, quinta-feira não, 
sempre no horário 
das 19h30 às 21h30, 
em um formato bem 
simples, sem palco, 
onde o público acaba 
interagindo com os 
músicos. Uma opor-
tunidade para que as 
bandas também pos-
sam apresentar seus 
trabalhos mais recen-
tes e autorais.

As bandas interes-
sadas em participar 
do projeto e obterem 
mais informações, 
podem entrar em 
contato com o De-
partamento de Cultu-
ra pelo telefone (16) 
3202-8323 e também 
pelo e-mail cultura@
jaboticabal.sp.gov.br.

URGENTE:
SR. PETER MARLON REGINALDO, Número da CTPS: 
00003651 Série: 00336 / SP. PEDIMOS POR GENTILEZA 
QUE COMPAREÇA NA EMPRESA RENASCER CONSTRU-
ÇÕES ELÉTRICAS EIRELI, SITUADA NA AVENIDA AL-
FREDO FOLCHINI, Nº 1030, NO BAIRRO VILA TONINHO, 
NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, PARA TRA-
TAR ASSUNTOS DO SEU CONTRATO DE TRABALHO.

SEM MAIS.
RENASCER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI

VENDE-SE CONSÓRCIO DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL

Número de parcelas: 70 meses.  Parcelas 
pagas: 30 parcelas (R$ 27.690,94). Taxa total-
de juros: 18,2%. Valor da Carta atualmente: 
R$ 55.246,38.

VALOR DE VENDA: R$ 24.900,00.
O comprador assumirá o pagamento das 

parcelas restantes.
Maiores Informações: 

(16) 99785-4432 (CONTATO).
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Com a missão de 
alertar e orientar a po-
pulação no combate ao 
abuso e a exploração 
sexual infanto-juvenil, 
a vereador Dona Cidi-
nha (PRB) organizou, 
com apoio da Prefeitu-
ra e Câmara Municipal, 
uma manhã de cons-
cientização no sábado 
(19/05). O evento co-
meçou por volta das 
9h30, na Praça 9 de Ju-
lho, e seguiu para a Câ-
mara Municipal devido 
à chuva forte que caiu 
na cidade.

O evento cumpre 
a Lei Municipal nº 
4.869/2017, de autoria 
de Dona Cidinha, apro-
vada por unanimidade 
na Câmara, que criou 
e inseriu no Calendá-
rio de Eventos Oficiais 
a “Semana Municipal 
de Conscientização 
e Combate à Pedofi-
lia, Violência e Abuso 
Sexual de Crianças e 
Adolescentes” no Mu-
nicípio. De acordo com 
a norma municipal, 
ações de conscientiza-
ção devem acontecer 
anualmente no mês de 
maio, seguindo o Dia 
Nacional de Combate 

ao Abuso e à Explora-
ção Sexual de Crianças 
e Adolescente, esta-
belecido no dia 18 de 
maio. 

A parlamentar cha-
mou a atenção para 
a importância de se 
denunciar os casos 
envolvendo abusos e 
exploração sexual de 
crianças e adolescen-
tes. “Esse problema 
não é meu, não é seu, 
é nosso! O abuso causa 
marcas profundas nas 
vidas das vítimas. Se 
você souber de algum 
fato, não se cale, Dis-
que 100! Porque nós 
sabemos que os casos 
têm acontecido entre 
as famílias. Fazendo 
esse trabalho, levan-
do as crianças e ado-
lescentes a crescerem 
com uma cabeça ma-
dura, esse problema 
vai eliminar. Vai por 
fim? Eu digo que não é 
fácil, mas também não 
é impossível. Se cada 
um cuidar de um, vai 
mudar essa situação”, 
acredita a vereadora.

A primeira edição do 
evento na cidade con-
tou com a participação 
da Frente Parlamen-

tar Itinerante Contra o 
Abuso e a Exploração 
Sexual de Crianças e 
Adolescentes, da Câ-
mara dos Deputados, 
presidida pelo depu-
tado federal Roberto 
Alves (PRB), que par-
ticipou da ação em 
Jaboticabal. “Estamos 
visitando os municí-
pios para esclarecer a 
importância das pes-
soas usarem o Disque 
100. Das pessoas de-
nunciarem. Você que 
conhece uma criança 
que está sendo abusa-
da, que está sendo ex-
plorada sexualmente, 
use o Disque 100. De-
nuncie!”, pediu o de-
putado, que pretende 
repetir o evento em Ja-
boticabal no dia 23 de 
junho.

Em 2017, o Disque 
100, canal que recebe 
denúncias de violação 
dos direitos humanos, 
registrou 20.330 de-
núncias de violência 
sexual de crianças e 
adolescentes. Só no Es-
tado de São Paulo fo-
ram registradas 2.534 
denúncias de abuso 
sexual e 588 de explo-
ração sexual. Dados do 

Vereadora pede que população jaboticabalense denuncie 
casos de abuso e exploração sexual infanto-juvenil

Sistema de Informação 
de Agravos de Notifica-
ção (Sinan), do Minis-
tério da Saúde, divul-
gados pela BBC Brasil, 
registrou em 2016, 
22,9 mil atendimentos 
a vítimas de estupro 
no país. Em mais de 13 
mil deles - 57% dos ca-
sos - as vítimas tinham 
entre 0 e 14 anos. Des-
sas, cerca de 6 mil víti-
mas tinham menos de 
9 anos.

“Não é tempo mais 
de nos calarmos. É mo-
mento de nos encora-
jarmos para que a gen-
te coloque à tona, que 
dê luz ao problema. Es-
tamos trabalhando as 
crianças, as famílias, 
toda a comunidade, de 
uma forma geral, para 
que a gente possa atu-
ar antes da agressão, 
antes da exploração. 
Isso tem em Jabotica-
bal, às vezes até no 
nosso bairro. Chega de 
fingir, e vamos enfren-
tar juntos, para que a 
gente possa vencer”, 
convocou a secretária 
de Assistência Social, 
Tatiana Pellegrini.

Mãe de dois filhos, 
um menino de 2 anos 
e uma menina de seis 
meses, Marina Gabriela 
Dias de Souza concor-
da que a conscientiza-
ção tanto de adultos 
quanto das próprias 
crianças é o caminho. 
“A gente vê reporta-
gens do tanto que tem 
de abuso e de explora-
ção sexual, e a gente 
sabe o quanto é difí-
cil criar e educar, mas 
creio que com essa 
conscientização con-
seguiremos que eles 
sejam mais conscien-
tes do que a minha ge-
ração”, disse.

Qualquer pessoa, 
de qualquer região do 
Brasil, pode fazer a de-
núncia através do Dis-
que 100. “A denuncia é 
anônima, a pessoa não 
vai ser rastreada, não 
vai ser monitorada, e 
o órgão público mais 
próximo vai ser ime-

diatamente acionado 
para que possa fazer a 
intervenção e a prote-
ção da criança que está 
sendo objeto de abuso 
ou exploração sexual”, 
explicou o inspetor da 
Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF), e membro 
da Comissão Regional 
de Direitos Humanos 
da PRF/SP, Flávio Cata-
rucci.

O EVENTO – Pula-
pula, algodão-doce e 
pipoca, além da avalia-
ção das medidas cor-
porais, realizada por 
acadêmicos de edu-
cação física da Insti-
tuição Moura Lacerda, 
foram as primeiras 
atividades iniciadas 
antes da chegada da 
chuva. A Orquestra 
Crianças, da Escola de 
Artes de Jaboticabal, 
primeira a subir no 
palco, se apresentava 
quando desaguou. As 
marquises próximas à 
praça ficaram tomadas 
pelos participantes e 
transeuntes. 

Mas nem a água nem 
o vento gelados foram 
suficientes para parar 
o evento, que acabou 
transferido de última 
hora para a Câmara 
Municipal. Lá se segui-
ram apresentações de 
Karatê, da ONG Amor 
Solidário, de danças, 
da Igreja Batista Re-
novada e da Igreja 
Universal do Reino de 
Deus e um bate-papo 
com o inspetor da PRF, 
Catarucci, e com o de-
putado federal, Rober-
to Alves.

De acordo com Ca-
tarucci, levantamen-
to da PRF por meio do 
Projeto Mapear, acusou 
um aumento de 20% na 
quantidade de pontos 
vulneráveis à explora-
ção sexual infantil nas 
rodovias federais do 
país. “Não é porque um 
ponto é vulnerável que 
efetivamente existe a 
exploração sexual, já 
que os pontos evoluem 
de baixo, médio e alto 
risco, e pontos críti-

cos, onde efetivamen-
te existia a exploração 
sexual infantil”, expli-
cou Catarucci. Segun-
do ele, “apesar do au-
mento na quantidade 
de pontos vulneráveis, 
tivemos uma redução 
de pontos críticos [que 
efetivamente acontece 
abuso e exploração]. 
Estamos orientando no 
mapeamento os moto-
ristas, funcionários de 
postos de combustí-
veis, de restaurantes, 
para que possam ade-
rir a essa campanha 
de combate à explo-
ração sexual infantil, 
denunciando qualquer 
abuso, exploração ou 
violência sexual atra-
vés do telefone Disque 
100, para que a gente 
possa extirpar do Bra-
sil esse mal que é a ex-
ploração e o abuso se-
xual infantil”.

Ainda segundo o ins-
petor da PRF, o último 
ponto crítico registra-
do na região noroeste 
de São Paulo, da qual 
Jaboticabal faz parte, 
aconteceu em 2014 na 
BR-153, em um restau-
rante, onde foi cons-
tatado abuso sexual 
infantil. A operação 
acabou na prisão do 
proprietário e inter-
dição do estabeleci-
mento. “O objetivo do 
projeto é identificar e 
registrar a existência 
desses pontos para 
concentrar as ações de 
policiamento e fiscali-
zação de ações educa-
tivas e esclarecimento 
para que esses pontos 
que são de baixos ris-
cos, não evoluam para 
médio, alto ou até pon-
tos críticos”, explicou 
o inspetor.

Gibis, desenvolvidos 
com uma linguagem 
lúdica para ensinar 
as crianças a ficarem 
alertas contra o abu-
so sexual, também fo-
ram distribuídos para 
os pequenos. Por fim, 
uma bicicleta foi sorte-
ada entre os presentes.
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COMARCA DE JABOTICABAL
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Praça do Café s/n, ., Aparecida - CEP 14887-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic1cv@tjsp.jus.br
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Deputado Léo Oliveira atua para 
proteger o Aquífero Guarani

Preservar o maior 
reservatório de água 
doce subterrânea do 
mundo. Foi aprovado 
na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo o 
projeto de lei, de au-
toria do deputado Léo 
Oliveira, que prevê a 
sinalização das zo-
nas de recarga direta, 
locais em que a água 
se infiltra no aquífe-
ro. Esta área é a mais 
vulnerável e a propos-
ta deve colaborar para 
evitar a contaminação 
e o rebaixamento do 
lençol freático. 

Autor da proposi-
tura, o deputado Léo 
Oliveira esclarece que 
a principal intenção 

é a preservação do 
meio ambiente. “É fun-
damental para que o 
Aquífero Guarani não 
seja poluído e destru-
ído através das ações 
humanas. Afinal de 
contas, estamos falan-
do do maior manancial 
de água doce subterrâ-
nea do mundo.”

O parlamentar afir-
ma quais serão os be-
nefícios que serão 
trazidos à natureza. 
“A população e os ór-
gãos competentes te-
rão conhecimento das 
regiões onde a preser-
vação ambiental deve 
receber total atenção. 
Se for estendida para 
os outros países por 

onde o aquífero passa, 
vamos preservar um 
dos maiores patrimô-
nios naturais do plane-
ta”. 

De acordo com o site 
Mundo Educação, o 
Aquífero Guarani é o 
maior reservatório de 
água doce do planeta. 
Possui 1,2 milhão de 
quilômetros quadra-
dos, e passa no sub-
solo de oito estados 
brasileiros e, além do 
Brasil, também está 
presente na Argentina, 
Paraguai e Uruguai.

O projeto aguarda a 
aprovação do governa-
dor para tornar-se lei. 
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Agora é a vez da população fazer a sua parte: Não dar esmola é a melhor forma de ajudar 

Projeto “Voz da Rua” realiza força tarefa para retirada de 
pessoas em situação de rua na avenida Carlos Berchieri

A Secretaria de As-
sistência Social, em 
parceria com a Secre-
taria da Saúde e co-
merciantes da avenida 
Carlos Berchieri, de Ja-
boticabal, realizou nos 
últimos dias uma série 
de ações voltadas aos 
moradores em situa-
ção de rua que vivem 
nas proximidades da 
concessionária FIAT.

Por meio de muito 
diálogo, foram ofere-
cidas diversas opções 
de reabilitação, como 
acolhimento em casas 
de apoio, tratamentos 
de saúde nas unidades 
básicas do município, 
acompanhamento no 
CAPS e também inter-
nação em clínicas de 
reabilitação. Uma lim-
peza nas imediações 

também foi realizada, 
e comércios próximos 
se comprometeram a 
adotar algumas inicia-
tivas para melhorar a 
segurança no local.

Tudo com objetivo 
principal de auxiliar 
no recomeço de vida 
dessas pessoas. “Atua-
mos de várias formas e 
estendemos a mão. Re-
tiramos até um barraco 
que havia sido monta-
do e vamos continuar 
ofertando acolhimento 
a essas pessoas, mas 
elas são irredutíveis”, 
comenta a secretária 
de Assistência Social, 
Tatiana Pellegrini.

A secretária ressal-
ta a maior dificuldade 
enfrentada e pede aju-
da à população para 
intensificar o trabalho 

e enxergar melhores 
resultados. “Eles per-
manecem naquele lo-
cal porque recebem 
uma quantia razoável 
de esmolas. Fizemos a 
nossa parte e agora pe-
dimos ajuda da popu-
lação, que se sensibili-
ze com essa causa em 
conjunto e não dê es-
molas. Existem outras 
formas de colaborar 
com essas pessoas”, 
destaca.

Para conhecer um 
pouco mais sobre o 
trabalho realizado 
pelo projeto “Voz da 
Rua”, a Secretaria de 
Assistência Social fica 
na Praça Abreu Sodré, 
93, ao lado da Unidade 
de Saúde da Mulher. O 
telefone é (16) 3204-
4405.

Vacinação contra raiva fica abaixo do esperado e 
prefeitura reforça campanha neste sábado (26)

A chuva do último sá-
bado prejudicou o pri-
meiro dia da campanha 
de vacinação contra a 
raiva em Jaboticabal. 
Apenas 4.559 animais 
foram imunizados nos 
postos distribuídos em 
diversos pontos da ci-
dade.

“A campanha pros-
segue neste sábado e 
precisamos imunizar o 
maior número possível 

de cães e gatos. Peço 
aos responsáveis que 
não deixem de procurar 
os postos de vacinação. 
O prazo não será pror-
rogado”, afirma a secre-
tária de Saúde, Maria 
Angelica Dias.

Acompanhe abaixo os 
postos de vacinação:

Praça do Jabuca
Praça da Igreja Matriz 

(Dr Joaquim Batista)
Praça do Residencial

Proprietários de cães e gatos precisam aproveitar para procurar um dos pontos de vacinação

Projeto envolve comunidade em torno dos Cras 1 e 2

EMEB Afonso Tódaro
EMEB Mário de Stéfabi 

(Parque das Araras)
EMEB Zilda Arns Neu-

mann (Sanbra)
EMEB Joaquim F Ri-

beiro (Sorocabano)
Escola Pedroso
Para mais informa-

ções, o telefone de con-
tato do Departamento 
de Controle de Vetores 
e Zoonoses é (16) 3202-
8320.

Hortas comunitárias estão sendo implantadas em Jaboticabal

A comunidade está 
engajada e a expecta-
tiva só aumenta para 

que duas novas hor-
tas comecem a operar 
em Jaboticabal. Co-

ordenado pela Secre-
taria de Assistência 
Social e com o apoio 

do grupo Monsanto 
Prime e secretaria de 
Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Am-
biente, o projeto 
envolve crianças e 
adultos e beneficia-
rá a comunidade que 
frequenta os Cras 1 e 
2.

“Na horta do Cras 
1 uma parceria com 
a Monsanto Prime, 
teremos o monitora-
mento e orientação 
de alunos da Unesp. 

Já no Crás 2 estamos 
contando com a aju-
da de funcionários e 
prestadores de servi-
ços do próprio Cras e 
da secretaria de Meio 
Ambiente”, comenta 
a secretária de Assis-
tência Social, Tatiana 
Pellegrini.

Ainda no processo 
de implantação, a se-
cretária elogia o pro-
jeto e destaca a parti-
cipação das crianças. 
“Vai ser bem baca-

na. Vamos envolver 
da comunidade para 
também usufruir da 
produção dessa hor-
ta. E as crianças já 
estão envolvidas, até 
porque são elas que 
vão ajudar a pulve-
rizar esse projeto”, 
afirma.

Mais informações 
sobre a criação das 
hortas comunitárias 
pelo telefone (16) 
3204-4405.  
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 DOUGLAS GODOY CIRINO E JEÂNIA 
CORDEIRO DA SILVA. Ele, brasileiro, soltei-
ro, ajudante geral, com 34 anos de idade, natural 
de Jaboticabal (A-32, F. 11, nº 6781), Estado de 
São Paulo, nascido aos 18/02/1984, residente e 
domiciliado à Rua Durval Dias de Miranda nº 241, 
bairro Parque 1º de Maio, em Jaboticabal, deste 
Estado, portador do RG nº  45.100.473-5-SSP/
SP, CPF nº 332.901.048-77, filho de Adair Lemos 
Cirino (falecido) e de Sonia Aparecida Godoy (fa-
lecida). Ela, brasileira, solteira, auxiliar de limpe-
za, com 36 anos de idade, natural de Paramirim, 
Regº Caturama, Estado da Bahia, nascida aos 
04/06/1981, residente e domiciliada à Rua Gusta-
vo Dias de Miranda nº 241, bairro Parque 1º de 
Maio, em Jaboticabal, deste Estado, portadora do 
RG nº 38.504.267-X,  CPF/MF nº 373.638.618-
46, filha de José Olindo da Silva (falecido) e de 
Maria do Desterro Cordeiro da Silva. Jaboticabal, 
18 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 289, 
Termo 14.089).

MAURIM ARRUDA E APARECIDA MA-
THEUS. Ele, brasileiro, solteiro, aposentado, com 
64 anos de idade, natural de Guariba, Estado de 
São Paulo, nascido aos 03/03/1954, residente e do-
miciliado à Jová dos Santos nº 321, bairro Planalto 
Verde I, em Jaboticabal, deste Estado, portador do 
RG nº 9.763.648-4 SSP/SP, CPF nº 966.745.988-
87, filho de Antonio Arruda Filho e de Irma Ve-
chiatto Arruda. Ela, brasileira, divorciada, do lar, 
com 59 anos de idade, natural de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, nascida aos 23/04/1958, 
residente e domiciliada à Rua Jová dos Santos nº 
321, bairro Planalto Verde I, em Jaboticabal, deste 
Estado, portadora do RG nº 11.742.876-0,  CPF/
MF nº 042.638.148-35, filha de Armando Matheus 
e de Verônica Ferreira Matheus. Jaboticabal, 18 
de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 290, 
Termo 14.090).

CARLOS EDUARDO DA SILVA E ELI-
SANGELA DE SOUZA. Ele, brasileiro, di-
vorciado, operador de máquina, com 42 anos de 
idade, natural de Ribeirão Preto, Estado de São 
Paulo, nascido aos 10/12/1975, residente e do-
miciliado à Avenida Fortunato João Donadon nº 
20, bairro Cohab IV, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 25.513.685-7/SSP-SP, CPF nº 
147.276.568-09, filho de José Carlos da Silva e de 
Maria da Silva. Ela, brasileira, divorciada, autô-
noma, com 38 anos de idade, natural de Jabotica-
bal, Estado de São Paulo, nascida aos 02/03/1979, 
residente e domiciliada à Avenida Fortunato João 
Donadon nº 20, bairro Cohab IV, em Jaboticabal, 
deste Estado, portadora do RG nº 33567998-SSP/
SP,  CPF/MF nº 265.221.008-43, filha de Moacir 
Cardoso de Souza e de Maria Helena de Souza. Ja-
boticabal, 18 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, 
folhas 291, Termo 14.091).

JOSÉ AUGUSTO STANICHESQUE E VI-
VIANE VAZ NUNES BARBOSA. Ele, brasilei-
ro, solteiro, serviços gerais, com 31 anos de idade, 
natural de Jaboticabal (A-33, F. 198, nº 8724), 
Estado de São Paulo, nascido aos 15/08/1986, 
residente e domiciliado à Rua Eugênio Randisk 
nº 80, bairro São José, em Jaboticabal, deste Es-
tado, portador do RG nº 42.695.044-6 - SSP/SP, 
CPF nº 342.951.068-60, filho de Augusto Donize-
te Stanichesque e de Conceição Aparecida Freire 
Stanichesque. Ela, brasileira, solteira, serviços 
gerais, com 31 anos de idade, natural de Jabotica-
bal (A-35, F. 319, nº 10048, Estado de São Paulo, 
nascida aos 13/02/1988, residente e domiciliada 
à Rua Eugênio Randisk nº 80, bairro Bairro São 
José, em Jaboticabal, deste Estado, portadora do 
RG nº 40.567.479-X,  CPF/MF nº 368.677.668-
54, filha de Clovis Nunes Barbosa e de Vilma de 
Fátima Vaz Nunes Barbosa. Jaboticabal, 18 de 
Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 292, Ter-
mo 14.092).

ELTON DE ALMEIDA PAES E VALQUI-
RIA CRISTIANE DE ALMEIDA. Ele, brasi-
leiro, solteiro, motorista, com 32 anos de idade, 
natural São Paulo, 2º Subd., Estado de São Paulo, 
nascido aos 14/04/1985, residente e domiciliado à 
Vila Corina nº 20, Centro, em Jaboticabal, deste 
Estado, portador do RG nº 43255772-SSP/SP, 
CPF nº 340.577.118-80, filho de Benedito Apare-
cido Paes e de Felismina Oliveira de Almeida. Ela, 
brasileira, divorciada, do lar, com 37 anos de ida-
de, natural de Taquaritinga, Estado de São Paulo, 
nascida aos 16/03/1981, residente e domiciliada à 
Vila Corina nº 20, bairro Centro, em Jaboticabal, 
deste Estado, portadora do RG nº 33.521.575-0,  
CPF/MF nº 285.542.378-38, filha de Darci Fide-
lis de Almeida e de Maria de Lourdes Paulino de 
Almeida. Jaboticabal, 18 de Maio de 2018. (Reg. 
Livro D-32, folhas 293, Termo 14.093).

ELCINEY GOMES DE BARROS E AN-
DRÉIA DE OLIVEIRA ANTONIO. Ele, bra-
sileiro, solteiro, auxiliar de pintura, com 34 anos 
de idade, natural de Santa Cruz do Botumirim, 
Estado de Minas Gerais, nascido aos 02/07/1983, 
residente e domiciliado à Rua Antonio Marques nº 
271, bairro Jardim Mariana, em Jaboticabal, deste 
Estado, portador do RG nº 40.377.251-5 SSP/SP, 
CPF nº 223.728.168-88, filho de José Pereira de 
Barros (falecido) e de Ana Gamos de Barros. Ela, 
brasileira, solteira, faxineira, com 31 anos de ida-
de, natural de Jaboticabal (A-18, F. 244, nº 6820, 
Estado de São Paulo, nascida aos 11/05/1987, 
residente e domiciliada à Rua Antonio Marques 
nº 271, bairro Jardim Mariana, em Jaboticabal, 
deste Estado, portadora do RG nº 40.376.932-2,  
CPF/MF nº 229.985.368-59, filha de Joaquim de 
Oliveira Antonio e de Maria de Jesus de Oliveira 
Antonio. Jaboticabal, 18 de Maio de 2018. (Reg. 
Livro D-32, folhas 294, Termo 14.094).

LEONARDO HENRIQUE DEL VEC-
CHIO E AMANDA CRISTINA CAMARGO. 
Ele, brasileiro, solteiro, operador de supermerca-
do, com 19 anos de idade, natural de Jaboticabal 
(A-28, F. 61, nº 12548), Estado de São Paulo, 
nascido aos 01/11/1998, residente e domiciliado 
à Rua Matheus Ayres Braga nº 211, bairro Par-
que dos Laranjais, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 57.233.895-8/SSP-SP, CPF nº 
464.338.478-62, filho de Marcelo Del Vecchio e 
de Débora Cristina Soares Del Vecchio. Ela, brasi-
leira, solteira, do lar, com 19 anos de idade, natural 
de Jaboticabal (A-28, F. 131, nº 12688, Estado de 
São Paulo, nascida aos 17/02/1999, residente e 
domiciliada à Rua Matheus Ayres Braga nº 211, 
bairro Parque dos Laranjais, em Jaboticabal, deste 
Estado, portadora do RG nº 58.430.086-4,  CPF/
MF nº 480.061.268-36, filha de Marcelo Roberto 
Camargo e de Luciana Penteado Lima Camargo. 
Jaboticabal, 18 de Maio de 2018. (Reg. Livro 
D-32, folhas 295, Termo 14.095).

FÁBIO EDUARDO FENERICH E ROSE-
LANDIA DONIZETI MANOEL. Ele, brasilei-
ro, divorciado, pintor, com 42 anos de idade, natu-
ral de Jaboticabal (A-26, F. 091, nº 30097), Estado 
de São Paulo, nascido aos 04/11/1975, residente e 
domiciliado à Rua José Emídio de Faria nº 331, 
bairro Aparecida, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 27.461.547-2/SSP-SP, CPF nº 
163.916.578-90, filho de Oscar Fenericch Júnior 
e de Márcia Aparecida Silva Fenerich. Ela, brasi-
leira, divorciada, faxineira, com 48 anos de idade, 
natural de Jaboticabal (Regº Botafogo/SP), Estado 
de São Paulo, nascida aos 23/02/1970, residente e 
domiciliada à Rua José Emídio de Farias nº 331, 
bairro Aparecida, em Jaboticabal, deste Estado, 
portadora do RG nº 23.576.191-6,  CPF/MF nº 
141.012.248-46, filha de Darci Manoel (falecido) 
e de Margarida Rodrigues de Oliveira. Jabotica-
bal, 18 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 
296, Termo 14.096).

RUBENS APARECIDO BENEDITO DA 
SILVA GUION E DORACI MUNIZ PEREI-
RA. Ele, brasileiro, solteiro, pintor, com 57 anos 
de idade, natural de Taquaritinga (A-76, F. 094, 
nº 20271), Estado de São Paulo, nascido aos 
27/08/1960, residente e domiciliado à Rua Nestor 
Alves nº 72, bairro Parque das Araras, em Jabotica-
bal, deste Estado, portador do RG nº 15.722.884-8 
SSP/SP, CPF nº 028.064.508-29, filho de Rubens 
Guion e de Diva Benedita da Silva (falecida). Ela, 
brasileira, divorciada, acompanhante, com 52 
anos de idade, natural Minas Novas, Estado de 
Minas Gerais, nascida aos 07/01/1966, residente 
e domiciliada à Rua Nestor Alves nº 102, bairro 
Parque das Araras, em Jaboticabal, deste Estado, 

portadora do RG nº 28.075.484-X,  CPF/MF nº 
138.880.788-22, filha de Homero Munis Pereira 
(falecido) e de Geralda Vaz Martins Pereira. Ja-
boticabal, 18 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, 
folhas 297, Termo 14.097).

ADIMAR AMARAL VIEIRA E CLISIA 
MARIA DIAS AMORIM. Ele, brasileiro, sol-
teiro, porteiro, com 41 anos de idade, natural de 
Araçuaí (A-60, F. 090, nº 1416), Estado de Minas 
Gerais, nascido aos 22/07/1976, residente e domi-
ciliado à Domingos Servidoni nº 30, bairro Apa-
recida, em Jaboticabal, deste Estado, portador do 
RG nº 58.599.692-1/SSP/SP, CPF nº 199.627.198-
95, filho de Hugo Fernandes Vieira (falecido) e de 
Joana Amaral Vieira (falecida). Ela, brasileira, sol-
teira, do lar, com 42 anos de idade, natural de Ara-
çuaí (A-59, F. 59, nº 889, Estado de Minas Gerais, 
nascida aos 25/12/1975, residente e domiciliada à 
Rua Domingos Servidone nº 300, bairro Apare-
cida, em Jaboticabal, deste Estado, portadora do 
RG nº 12.559.895,  CPF/MF nº 095.800.046-84, 
filha de Juscelino Dias de Amorim (falecido) e de 
Ilda Dias de Oliveira (falecida). Jaboticabal, 18 
de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 298, 
Termo 14.098).

ADRIANO DEZEMBRO WAMBAK E 
JULIANA DA SILVA LARA. Ele, brasileiro, 
solteiro, vigilante, com 32 anos de idade, natural 
de Jaboticabal (A-17, F. 283v, nº 5778), Estado 
de São Paulo, nascido aos 31/05/1985, residente e 
domiciliado à Avenida Nestor Alves nº 201, bairro 
Parque das Araras, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 40.376.654-0/SSP-SP, CPF nº 
317.156628-14, filho de Natalino Wambak e de 
Maria do Carmo Dezembro Wambak. Ela, brasi-
leira, solteira, do lar, com 27 anos de idade, natu-
ral de Jaboticabal (A-21, F. 119, nº 8363, Estado 
de São Paulo, nascida aos 09/06/1990, residente 
e domiciliada à Rua Nestor Alves nº 201, bairro 
Parque das Araras, em Jaboticabal, deste Estado, 
portadora do RG nº 46.162.185-X,  CPF/MF nº 
358.318.818-73, filha de Antonio Lara (falecido) e 
de Sonia Francisco da Silva Lara. Jaboticabal, 18 
de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 299, 
Termo 14.099).

JOHNATHAN WILLIAN ALVES DOS 
SANTOS E PATRÍCIA DA SILVA PEREI-
RA. Ele, brasileiro, solteiro, barbeiro, com 23 
anos de idade, natural de Jaboticabal (A-24, F. 
437, nº 10471), Estado de São Paulo, nascido 
aos 13/07/1994, residente e domiciliado à Flo-
risbela Campos Werneck nº 90, bairro Barreiro, 
em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG 
nº 402971942/SSP-SP, CPF nº 437.314.528-80, 
filho de Gilberto dos Santos e de Andréia Alves 
dos Santos. Ela, brasileira, solteira, do lar, com 
27 anos de idade, natural de Guariba, Estado de 
São Paulo, nascida aos 13/03/1991, residente e 
domiciliada à Rua Florisbela Campos Weneck nº 
90, bairro Barreiro, em Jaboticabal, deste Estado, 
portadora do RG nº 49.781.094-3,  CPF/MF nº 
363.124.638-26, filha de Valdemar Pereira (fale-
cido) e de Vanda Teixeira da Silva. Jaboticabal, 18 
de Maio de 2018. (Reg. Livro D-32, folhas 300, 
Termo 14.100).

ADRIANO BORBONI E ANA RITA JE-
RÔNIMO COSTA. Ele, brasileiro, solteiro, moto 
taxista, com 40 anos de idade, natural de Jabotica-
bal (A-27, F. 204, nº 1564), Estado de São Paulo, 
nascido aos 17/01/1978, residente e domiciliado 
à Rua João B. Ferraz Sampaio nº 1271, bairro 
Solar Corintiano, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 32.660.461-3/SSP-SP, CPF nº 
263.226.518-54, filho de Flávio Borboni e de Ro-
seli Cotillo Borboni. Ela, brasileira, solteira, moto 
taxista, com 33 anos de idade, natural de Jaboti-
cabal (A-17, F. 16, nº 4710, Estado de São Paulo, 
nascida aos 09/09/1983, residente e domiciliada 
à Rua João B. Ferraz Sampaio nº 1271, bairro 
Solar Corintiano, em Jaboticabal, deste Estado, 
portadora do RG nº 40.437.749-X,  CPF/MF nº 
224.801.998-00, filha de Eraldo Aparecido Costa 
e de Geni Moreno Jerônimo. Jaboticabal, 18 de 
Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, folhas 01, Termo 
14.101).

JOSÉ CARLOS GONÇALVES PEREI-
RA E TÂNIA REGINA ALVES. Ele, brasileiro, 
divorciado, pintor, aposentado, com 63 anos de 
idade, natural de Coroados, Estado de São Paulo, 
nascido aos 10/10/1954, residente e domiciliado à 
Avenida Rosinha Pacífico Vieira nº 87, bairro San-
ta Rosa, em Jaboticabal, deste Estado, portador do 
RG nº 8.824.125-7/SSP-SP, CPF nº 030.785.048-
08, filho de Irene Gonçalves Pereira. Ela, brasilei-
ra, solteira, do lar, com 45 anos de idade, natural 
de Sertãozinho (A-69, F. 144, nº 35937, Estado 
de São Paulo, nascida aos 29/10/1972, residente 
e domiciliada à Avenida Rosinha Pacífico Vieira 
nº 87, bairro Santa Rosa, em Jaboticabal, deste 
Estado, portadora do RG nº 30.542.225-X,  CPF/
MF nº 248.255.718-67, filha de Osvaldo Alves e 
de Carmem Aparecida Júlio Alves. Jaboticabal, 
18 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, folhas 2, 
Termo 14.102).

LUIZ CARLOS PEREIRA E MARIA 
HELENA DO NASCIMENTO. Ele, brasilei-
ro, solteiro, aposentado, com 65 anos de idade, 
natural de Pontal, Estado de São Paulo, nascido 
aos 31/07/1952, residente e domiciliado à Rua 
Aldo Senem nº 111, bairro Jardim das Rosas, 
em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG nº 
21.375.732-1/ SSP-SP, CPF nº 002.771.798-40, 
filho de Severino Pereira (falecido) e de Maria 
Aparecida Pereira (falecida). Ela, brasileira, di-
vorciada, cozinheira, com 52 anos de idade, na-
tural de Nhandeara, Estado de São Paulo, nascida 
aos 12/01/1966, residente e domiciliada à Rua 
Aldo Senem nº 111, bairro Jardim das Rosas, em 
Jaboticabal, deste Estado, portadora do RG nº 
20.353.060-3,  CPF/MF nº 073.381.358-51, filha 
de Araci Marra do Nascimento e de Maria Fran-
cisco do Nascimento. Jaboticabal, 18 de Maio de 
2018. (Reg. Livro D-33, folhas 03, Termo 14.103).

VICENTE RODRIGUES DE PAULA E 
CRISTINA CORREA ABRUCEZZI. Ele, bra-
sileiro, solteiro, comerciante, com 41 anos de 
idade, natural de Novo Oriente do Piauí, Estado 
de Piauí, nascido aos 26/03/1977, residente e do-
miciliado à Rua São João nº 3.250, bairro Cohab 
IV, em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG 
nº 38504249/SSP/SP, CPF nº 254.450.428-55, fi-
lho de Vicente de Paula (falecido) e de Raimunda 
Maria da Conceição (falecida). Ela, brasileira, 
solteira, do lar, com 40 anos de idade, natural de 
Jaboticabal (A-13, F. 247, nº 843, Estado de São 
Paulo, nascida aos17/06/1977, residente e domi-
ciliada à Rua São João nº 3.250, bairro Cohab IV, 
em Jaboticabal, deste Estado, portadora do RG nº 
32.472.758-6,  CPF/MF nº 268.411.748-95, filha 
de Lauro Abrucezzi e de Maria Amélia Corrêa 
(falecida). Jaboticabal, 18 de Maio de 2018. (Reg. 
Livro D-33, folhas 04, Termo 14.104).

EDILSON APARECIDO DE OLIVEIRA 
E MARIA CÉLIA DE CASTRO. Ele, brasilei-
ro, solteiro, serviços gerais, com 49 anos de idade, 
natural de Sertãozinho (A-65, F. 217, nº 31446), 
Estado de São Paulo, nascido aos 05/06/1968, 
residente e domiciliado à Avenida Durval Dias 
de Miranda nº 180, bairro Parque 1º de Maio, 
em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG nº 
19.788.299-7/SSP-SP, CPF nº 058.973.498-94, fi-
lho de Deolindo de Oliveira (falecido) e de Neide 
Pereira de Oliveira. Ela, brasileira, solteira, do lar, 
com 49 anos de idade, natural de Mandaquari (A-
38, F. 266v, nº 40995), Estado de Paraná, nascida 
aos 17/11/1968, residente e domiciliada à Rua 
Durval Dias de Miranda nº 180, bairro Parque 1º 
de Maio, em Jaboticabal, deste Estado, portadora 
do RG nº 20.298.733-4,  CPF/MF nº 098.887.238-
20, filha de Manoel Pereira de Castro (falecido) 
e de Hilda da Silva Castro. Jaboticabal, 18 de 
Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, folhas 05, Termo 
14.105).

PAULO ROBERTO FIOREZZI E VALÉ-
RIA CRISTINA FREITAS CARVALHO. Ele, 
brasileiro, divorciado, servidor público municipal, 
com 57 anos de idade, natural de Jaboticabal, Es-
tado de São Paulo, nascido aos 19/10/1960, resi-
dente e domiciliado à Rua Américo Machado Tei-
xeira nº 400, bairro Residencial, em Jaboticabal, 
deste Estado, portador do RG nº 11245369-SSP/
SP, CPF nº 020.435.328-98, filho de Clovis Fiore-

zzi e de Lenice Campana Fiorezzi. Ela, brasileira, 
divorciada, auxiliar de consultório odontológico, 
com 53 anos de idade, natural de Barretos, Estado 
de São Paulo, nascida aos 21/12/1964, residente 
e domiciliada à Rua Américo Machado Teixeira 
nº 400, bairro  Residencial, em Jaboticabal, deste 
Estado, portadora do RG nº 22.439.874-X,  CPF/
MF nº 122.433.408-60, filha de Jesus Pedro de 
Carvalho (falecido) e de Maria Constância de 
Freitas.  Jaboticabal, 18 de Maio de 2018. (Reg. 
Livro D-33, folhas 06, Termo 14.106).

ANDERSON ALVES SILVA E MARIA-
NA DE FREITAS CARDOSO. Ele, brasileiro, 
solteiro, servente, com 25 anos de idade, natural 
de Jaboticabal (A-22, F. 549, nº 9387), Estado de 
São Paulo, nascido aos 10/06/1992, residente e 
domiciliado à Rua Nivaldo Ceribelli nº 290, bairro 
Parque 1º de Maio, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 48.248.352-0/SSP-SP, CPF 
nº 397.383.928-02, filho de Sebastião dos Anjos 
Silva e de Marlí Alves. Ela, brasileira, solteira, es-
tudante, com 16 anos de idade, natural de Jabotica-
bal (A-51, F. 170, nº 19603), Estado de São Paulo, 
nascida aos 26/06/2001, residente e domiciliada 
à Rua Nivaldo Ceribelli nº 290, bairro Parque 1º 
de Maio, em Jaboticabal, deste Estado, portadora 
do RG nº 58.020.480-7,  CPF/MF nº 475.428.508-
57, filha de Ivan dos Santos Cardoso e de Valéria 
Cristina Silva Freitas. Jaboticabal, 18 de Maio de 
2018. (Reg. Livro D-33, folhas 07, Termo 14.107).

ALESSANDRO LUÍS DE PAULA E LU-
CINÉIA CRISTINA AMÂNCIO. Ele, brasileiro, 
solteiro, jardinagem, com 39 anos de idade, natu-
ral de Jaboticabal (A-27, F. 293, nº 1919), Estado 
de São Paulo, nascido aos 27/06/1978, residente e 
domiciliado à Avenida Francisco Simurro nº 21, 
bairro Jardim Perina, em Jaboticabal, deste Esta-
do, portador do RG nº 33.179.791-4/SSP-SP, CPF 
nº 313.457.208-74, filho de Antonio José de Paula 
(falecido) e de Loudes Cardoso de Paula. Ela, bra-
sileira, solteira, cuidadora, com 33 anos de idade, 
natural de Guariba, Estado de São Paulo, nascida 
aos 04/02/1986, residente e domiciliada à Rua 
Avenida Francisco Simurro nº 21, bairro Jardim 
Perina, em Jaboticabal, deste Estado, portadora do 
RG nº 40.226.080-6,  CPF/MF nº 355.069.138-69, 
filha de João Roberto Amâncio (falecido) e de Ma-
ria Aparecida dos Santos Amâncio. Jaboticabal, 
18 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, folhas 08, 
Termo 14.108).

JULIO DOS SANTOS PEREIRA E PÂ-
MELA CAROLINE SILVA PINHEIRO. 
Ele, brasileiro, divorciado, carpinteiro, com 33 
anos de idade, natural de Jaboticabal (A-32, F. 
82v, nº 7063), Estado de São Paulo, nascido aos 
06/08/1984, residente e domiciliado à Avenida Ni-
valdo Ceribelli nº 101, bairro, Parque 1º de Maio, 
em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG nº 
40.377.083-X/SSP-SP, CPF nº 364.745.678-05, 
filho de Antonio Ramos Pereira e de Maria Mada-
lena dos Santos Pereira. Ela, brasileira, divorciada. 
do lar, com 23 anos de idade, natural de Guariba 
(A-40, F. 268, nº 14410, Estado de São Paulo, 
nascida aos 02/12/1994, residente e domiciliada 
à Rua Avenida Nivaldo Ceribelli nº 101, bairro 
Parque 1º de Maio, em Jaboticabal, deste Estado, 
portadora do RG nº 40.329.523-3,  CPF/MF nº 
434.958.158-80, filha de Paulo Gomes Pinheiro 
e de Angela Maria da Silva Pinheiro. Jaboticabal, 
18 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, folhas 09, 
Termo 14.109).

ADELINO MORAES E CLAUDETE ES-
TEVES. Ele, brasileiro, divorciado, aposentado, 
com 66 anos de idade, natural de Pitangueiras, 
Estado de São Paulo, nascido aos 14/09/1951, 
residente e domiciliado à Rua Batista Tibério 
de Almeida nº 190, bairro Jardim Angélica, em 
Jaboticabal, deste Estado, portador do RG nº 
8.821.664-0/SSP-SP, CPF nº 745.221.168-53, 
filho de Antonio Moraes (falecido) e de Maria 
Moraes. Ela, brasileira, solteira, do lar, com 52 
anos de idade, natural de Pitangueiras, Estado de 
São Paulo, nascida aos 21/09/1965, residente e 
domiciliada à Rua Batista Tibério de Almeida nº 
190, bairro Jardim Angélica, em Jaboticabal, deste 
Estado, portadora do RG nº 35.406.412-5,  CPF/
MF nº 276.431.068-43, filha de Vitor Esteves (fa-
lecido) e de Joana Maria dos Santos. Jaboticabal, 
18 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, folhas 10, 
Termo 14.110).

FÁBIO QUEIROZ E PATRÍCIA DE FÁTI-
MA ALMEIDA LIMA. Ele, brasileiro, solteiro, 
eletricista, com 39 anos de idade, natural de Ribei-
rão Preto, 2º Subd., Estado de São Paulo, nascido 
aos 19/09/1978, residente e domiciliado à Avenida 
Tiradentes nº 457, bairro Centro, em Jaboticabal, 
deste Estado, portador do RG nº 32577293/SSP-
SP, CPF nº 294.892.468-59, filho de Maria Eloi-
sa Queiroz. Ela, brasileira, viúva, diarista, com 
36 anos de idade, natural de Jaboticabal, Estado 
de São Paulo, nascida aos 16/06/1981, residente 
e domiciliada à Avenida Tiradentes nº 36, bairro 
Centro, em Jaboticabal, deste Estado, portadora do 
RG nº 35.407.366-7,  CPF/MF nº 214.523.408-03, 
filha de Sergio Garcia de Almeida e de Cleusa de 
Fátima Benetasso de Almeida. Jaboticabal, 18 de 
Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, folhas 11, Termo 
14.111).

THIAGO DOS SANTOS FACCIO E NA-
TÁLIA DE OLIVEIRA PAIXÃO DA SILVA. 
Ele, brasileiro, solteiro, pintor, com 27 anos de ida-
de, natural de Jaboticabal (A-21, F. 161, nº 8401), 
Estado de São Paulo, nascido aos 19/06/1990, re-
sidente e domiciliado à Avenida Pintos nº 2164, 
bairro Sorocabano, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 46.162.623-8/SSP-SP, CPF 
nº 376.978.318-21, filho de Reginaldo Faccio 
e de Carmem Silvia dos Santos. Ela, brasileira, 
solteira, do lar, com 24 anos de idade, natural de 
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, nascida aos 
17/03/1994, residente e domiciliada à Avenida 
Pintos nº 2164, bairro Sorocabano, em Jabotica-
bal, deste Estado, portadora do RG nº 49.739.240-
9,  CPF/MF nº 427.554.068-95, filha de Marcelo 
Paixão da Silva e de Marlene de Oliveira Paixão 
da Silva. Jaboticabal, 18 de Maio de 2018. (Reg. 
Livro D-33, folhas 12, Termo 14.112).

CLEIBE ALBERTO DESTRO E 
ADRIELLY PATRICIA DOS SANTOS PEGO-
RARO. Ele, brasileiro, divorciado, operador de 
máquinas agrícolas, com 41 anos de idade, natu-
ral de Jaboticabal, Estado de São Paulo, nascido 
aos 18/02/1977, residente e domiciliado à Rua Drª 
Leonor Sanches Louzada e Santos nº 300. Ap. 02, 
Bl. F., bairro Cohab I, em Jaboticabal, deste Es-
tado, portador do RG nº 26852530/SSP-SP, CPF 
nº 261.979.338-61, filho de Aparecido Destro e de 
Maria Rosa Dorado Destro. Ela, brasileira, divor-
ciada, do lar, com 30 anos de idade, natural de 1º 
Subd. São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
nascida aos 04/05/1987, residente e domiciliada à 
Rua Drª Leonor Sanches Louzada e Santos nº 300, 
Ap.2,Bl. F., bairro Cohab I, em Jaboticabal, deste 
Estado, portadora do RG nº 42.887.281-5,  CPF/
MF nº 358.553.428-75, filha de Adriel de Oliveira 
Pegoraro e de Maria Luiza dos Santos Pegoraro. 
Jaboticabal, 18 de Maio de 2018. (Reg. Livro 
D-33, folhas 13, Termo 14.113).

MAURÍCIO JÚNIOR DOS SANTOS JOR-
DÃO E CAMILA RODRIGUES DA SILVA. 
Ele, brasileiro, solteiro, serviços gerais, com 26 
anos de idade, natural de Andirá (A-15, F. 186, nº 
6349), Estado do Paraná, nascido aos 16/12/1991, 
residente e domiciliado à Domingos Sellaro nº 70, 
bairro Santo Antonio, em Jaboticabal, deste Esta-
do, portador do RG nº 37873426X-SSP/SP, CPF/
MF nº 416.311.798-96  filho de Maurício Lázaro 
Jordão e de Geni Aparecida dos Santos. Ela, bra-
sileira, solteira, cobradora, com 23 anos de idade, 
natural de Pirangi (A-13, F. 114, nº 1538), Estado 
de São Paulo, nascida aos 03/06/1994, residente e 
domiciliada à Rua Domingos Sellaro nº 70, bair-
ro Santo Antonio, em Jaboticabal, deste Estado, 
portadora do RG nº 49.695.812-4,  CPF/MF nº 
409.939.568-58, filha de Odair Rodrigues da Sil-
va e de Neuza Maria Araújo da Silva. Jaboticabal, 
18 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, folhas 14, 
Termo 14.114).

ALTAIR CÉZAR ULIAN E LUCIENE 
FRANCISCA DA SILVA. Ele, brasileiro, divor-
ciado, motorista, com 46 anos de idade, natural 

de Jaboticabal, Estado de São Paulo, nascido aos 
25/12/1971, residente e domiciliado à Rua Fran-
cisco Alves de Oliveira nº 615, bairro Barreiro, 
em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG nº 
21.375.206-2 SSP/SP, CPF/MF nº 150.761.268-
08, filho de Ademir Aparecido Ulian e de Josefina 
Pozzoli Ulian. Ela, brasileira, solteira, auxiliar de 
limpeza, com 45 anos de idade, natural de Jaboti-
cabal (A-11, F. 085, nº 8971, Estado de São Paulo, 
nascida aos 24/02/1973, residente e domiciliada 
à Rua Izidoro Garcia nº 160, bairro Residencial, 
em Jaboticabal, deste Estado, portadora do RG 
nº 28.084.931-X,  CPF/MF nº 181.062.478-99, 
filha de Sebastião da Silva (falecido) e de Cândi-
da Ribeiro da Silva (falecida). Jaboticabal, 18 de 
Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, folhas 15, Termo 
14.115).

JOAQUIM TEODORO DE MENEZES E 
ANDRESSA CRISTINA AMBROZINO. Ele, 
brasileiro, solteiro, gesseiro, com 40 anos de ida-
de, natural de 2º Subd. Barretos (A-23, F. 402), 
Estado de São Paulo, nascido aos 10/03/1978, 
residente e domiciliado à Rua José Guadahin nº 
261, bairro Cohab IV, em Jaboticabal, deste Es-
tado, portador do RG nº 25.648.263-9/SSP-SP, 
CPF nº 269.857.328-79, filho de Luiz Antonio de 
Menezes e de Maria Madalena Teodoro (falecida).  
Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, 
com 33 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-
32, F. 164v, nº 7390, Estado de São Paulo, nas-
cida aos 15/01/1985, residente e domiciliada à 
Avenida José Guadahin nº 261, bairro Cohab IV, 
em Jaboticabal, deste Estado, portadora do RG 
nº 43.390.773-3,  CPF/MF nº 346.269.988-10, fi-
lha de Aldo Ambrozino e de Maria Tereza Salzar 
Ambrozino (falecida). Jaboticabal, 18 de Maio de 
2018. (Reg. Livro D-33, folhas 16, Termo 14.116).

JOSEMAR DONIZETI RODRIGUES E 
RENATA APARECIDA PEREIRA NEVES 
VIEIRA. Ele, brasileiro, divorciado, motorista, 
com 42 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-
13, F. 214, nº 708), Estado de São Paulo, nascido 
aos 25/06/1976, residente e domiciliado à Rua 
Monsenhor Alberto Macheroni Júnior nº 261, 
bairro São José, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 28.347.137-2/SSP-SP, CPF nº 
199.626.708-61, filho de Sebastião Auzea Rodri-
gues (falecido) e de Dauria Rodrigues da Silva 
Rodrigues. Ela, brasileira, solteira, do lar, com 
23 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-41, F. 
269, nº 13571, Estado de São Paulo, nascida aos 
20/09/1992, residente e domiciliada à Rua Monse-
nhor Alberto Macheroni Júnior nº 261, bairro São 
José,  em Jaboticabal, deste Estado, portadora do 
RG nº 48.936.899-2,  CPF/MF nº 420.391.748-
42, filha de Agnaldo Alves Vieira e de Maria de 
Fátima Pereira Neves Vieira. Jaboticabal, 18 de 
Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, folhas 17, Termo 
14.117).

ANTONIO MARCELINO SILVA BON-
FIM E RAIMUNDA CARVALHO MUNIZ. 
Ele, brasileiro, solteiro, entregador, com 35 anos 
de idade, natural de Jaboticabal (A-16, F. 085v, 
nº 3789), Estado de São Paulo, nascido aos 
07/08/1982, residente e domiciliado à Avenida 
Jaime Ribeiro nº 661, bairro Vila Industrial, em 
Jaboticabal, deste Estado, portador do RG nº 
43076923-SSP/SP, CPF nº 221.989.598-01, filho 
de Mário Aparecido Bonfim e de Benedita Fátima 
da Silva. Ela, brasileira, solteira, do lar, com 24 
anos de idade, natural de Minas Novas (A-07, F. 
052, nº 6875, Estado de Minas Gerais, nascida aos 
31/05/1993, residente e domiciliada à Rua Osval-
do de Abreu Paulino nº 71, bairro Jardim Mariana, 
em Jaboticabal, deste Estado, portadora do RG nº 
49.659.029-7,  CPF/MF nº 235.689.530-89, filha 
de Natalino Rodrigo Carvalho e de Vicentina Mu-
nis de Souza. Jaboticabal, 18 de Maio de 2018. 
(Reg. Livro D-33, folhas 18, Termo 14.118).

APARECIDO BOSSATO FILHO E TÂ-
NIA APARECIDA MACIEL DA SILVA. Ele, 
brasileiro, divorciado, ajudante de serviços gerais, 
com 48 anos de idade, natural de 36º Subd. Vila 
Maria, São Paulo, Estado de São Paulo, nascido 
aos 07/02/1970, residente e domiciliado à Rua 
Luiz Niero nº 20, bairro Sorocabano, em Jabotica-
bal, deste Estado, portador do RG nº 19.361.572-
1/ SSP-SP, CPF nº 169.813.238-77, filho de Apa-
recido Bossato (falecido) e de Lázara Martins 
da Silva Bossato. Ela, brasileira, divorciada, do 
lar, com 42 anos de idade, natural de Rio Claro, 
Estado de São Paulo, nascida aos 01/10/1975, 
residente e domiciliada à Rua Luiz Niero nº 20, 
bairro Sorocabano, em Jaboticabal, deste Estado, 
portadora do RG nº 26.886.841-4,  CPF/MF nº 
172.209.078-26, filha de Denerval Maciel da Silva 
(falecido) e de Lourdes Aparecida Thomé da Sil-
va. Jaboticabal, 18 de Maio de 2018. (Reg. Livro 
D-33, folhas 19, Termo 14.119).

TIAGO ALVES MARTINS E SUELEN 
CRISTINA DA SILVA. Ele, brasileiro, solteiro, 
pintor, com 29 anos de idade, natural de Guari-
ba, Reg. Jaboticabal (A-20, F. 119), Estado de 
São Paulo, nascido aos 09/03/1989, residente e 
domiciliado à Travessa São Judas Tadeu nº 39, 
bairro Aparecida, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 44.567.568-8/SSP-SP, CPF nº 
362.878.748-30, filho de Getúlio Martins (faleci-
do) e de Maria Izabel Alves Martins (falecida). 
Ela, brasileira, solteira, do lar, com 29 anos de 
idade, natural de Florestópolis, Estado do Paraná, 
nascida aos 25/08/1988, residente e domiciliada 
à Travessa São Judas Tadeo nº 39, bairro Apare-
cida, em Jaboticabal, deste Estado, portadora do 
RG nº 49.958.937-3,  CPF/MF nº 401.296.008-30, 
filha de Sonia Maria da Silva. Jaboticabal, 18 de 
Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, folhas 20, Termo 
14.120).

BRUNO RODRIGUES ALVES E KARI-
NA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA. Ele, 
brasileiro, solteiro, pintor, com 22 anos de idade, 
natural de Jaboticabal (A-45, F. 434, nº 16108), 
Estado de São Paulo, nascido aos 10/03/1996, re-
sidente e domiciliado à Rua João Batista Ferraz nº 
1271, Bl. 44, Ap. 11, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 45.286.625-X/SSP-SP, CPF nº 
482.230.808-18, filho de Claudinei Costa Alves e 
de Fabíola Aparecida Rodrigues. Ela, brasileira, 
solteira, faxineira, com 16 anos de idade, natural 
de Jaboticabal (A-51, F. 066, nº 19395, Estado 
de São Paulo, nascida aos 15/07/2001, residente 
e domiciliada à Rua João Batista Ferraz Sampaio 
nº 1271, Bl. 44, bairro em Jaboticabal, deste Esta-
do, portadora do RG nº 58.504.206-8,  CPF/MF 
nº 482.979.348-10, filha de Anenildo Ribeiro da 
Silva e de Liliane Cristina de Oliveira Leandro. Ja-
boticabal, 18 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, 
folhas 21, Termo 14.121).

EVALDO PEREIRA E SARA NAZARÉ 
FIRMINO. Ele, brasileiro, solteiro, motorista, 
com 29 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-
20, F. 140, nº 7785), Estado de São Paulo, nascido 
aos 24/03/1989, residente e domiciliado à Rua 
João Nepomuceno Rosa nº 1268, bairro Planalto 
Verde II, em Jaboticabal, deste Estado, portador do 
RG nº 46.870.091-2SSP/SP, CPF nº 375.300.638-
63, filho de Osvaldo Pereira e de Elizabete Apare-
cida Maria Pereira. Ela, brasileira, solteira, do lar, 
com 51 anos de idade, natural de Raposos, Estado 
de Minas Gerais, nascida aos 19/11/1966, residen-
te e domiciliada à Rua João Nepomuceno Rosa nº 
1268, bairro Planalato Verde II, em Jaboticabal, 
deste Estado, portadora do RG nº 7.449.456,  CPF/
MF nº 992.432.706-30, filha de João Firmino e de 
Francisca Fabiano do Nascimento Firmino. Jabo-
ticabal, 18 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, 
folhas 22, Termo 14.122).

PAULO HENRIQUE DE VASCON-
CELLOS E VANIA SANTANA DOS SANTOS. 
Ele, brasileiro, solteiro, encanador, com 44 anos 
de idade, natural de Jaboticabal (A-24, F. 270, 
nº 28419), Estado de São Paulo, nascido aos 
11/05/1973, residente e domiciliado à Rua Eucli-
des da Silveira Campos nº 11, bairro Jardim Angé-
lica, em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG 
nº 24.699.533-6-SSP/SP, CPF nº 141.202.448-06, 
filho de Alzira de Vasconcellos. Ela, brasileira, 
divorciada, do lar, com 37 anos de idade, natural 
de Jaboticabal (A-15, F. 081, nº 2573, Estado de 
São Paulo, nascida aos 18/09/1980, residente e do-
miciliada à Rua Euclides Silveira Campos nº 111, 
bairro Jardim Angélica, em Jaboticabal, deste Es-
tado, portadora do RG nº 34.637.836-9,  CPF/MF 

nº 225.455.698-36, filha de Aparecido dos Santos 
e de Conceição Santana dos Santos. Jaboticabal, 
18 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, folhas 23, 
Termo 14.123).

MARCELO DA SILVA E RAQUEL CRIS-
TINA SOUZA DE MIRANDA. Ele, brasileiro, 
solteiro, auxiliar de produção, com 25 anos de ida-
de, natural de Jaboticabal (A-22, F. 564, nº 9402), 
Estado de São Paulo, nascido aos 11/06/1992, 
residente e domiciliado à Avenida Sebastião de 
Oliveira nº 70, bairro Primavera, em Jaboticabal, 
deste Estado, portador do RG nº 48.841.806-9/
SSP-SP, CPF nº 437.246.448-76, filho de Jorge 
Liberto da Silva e de Ivone Adão da Silva. Ela, 
brasileira, solteira, do lar, com 20 anos de idade, 
natural de São Manuel, Regº Areiópolis, Estado 
de São Paulo, nascida aos 24/07/1997, residente 
e domiciliada à Avenida Sebastião de Oliveira nº 
70, bairro Primavera, em Jaboticabal, deste Esta-
do, portadora do RG nº 49.884.789-5,  CPF/MF 
nº 500.925.598-75, filha de Oséias Gomes de Mi-
randa e de Regiane Aparecida  Souza Roque. Ja-
boticabal, 18 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, 
folhas 24, Termo 14.124).

LAÉRCIO RODRIGUES PINHEIRO E 
NATHALY HELENA PIRES EDUARDO. Ele, 
brasileiro, solteiro, operador de filtro prenha, com 
40 anos de idade, natural de Chapada do Norte, 
Estado de Minas Gerais, nascido aos 30/09/1979, 
residente e domiciliado à Rua Natalina Brito nº 
111, bairro São José, em Jaboticabal, deste Esta-
do, portador do RG nº 10.793.063/SSP-SP, CPF 
nº 037.130.586-10, filho de Teodolino Rodrigues 
Figueiredo e de Alice Ferreira de Figueiredo. Ela, 
brasileira, solteira, do lar, com 23 anos de idade, 
natural de Jaboticabal (A-25, F. 159, nº 10791, 
Estado de São Paulo, nascida aos 13/03/1995, 
residente e domiciliada à Rua Natalina Brito nº 
111, bairro São José, em Jaboticabal, deste Esta-
do, portadora do RG nº 40.484.275-6,  CPF/MF 
nº 474.295.748-23, filha de Luis Carlos Eduardo 
(falecido) e de Maria Aparecida Pires.  Jabotica-
bal, 18 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, folhas 
25, Termo 14.125).

LUIS FERNANDO RUFFINO E LEONIL-
DA FERREIRA LIMA. Ele, brasileiro, divor-
ciado, motorista, com 47 anos de idade, natural 
de Boa Esperança do Sul, Estado de São Paulo, 
nascido aos 25/07/1970, residente e domiciliado 
à Avenida Pintos nº 2650, bairro Jardim Pedroso, 
em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG nº 
22.085.808-SSP/SP, CPF nº 122.219.208-05, fi-
lho de Roberto Antonio Ruffino e de Jacira Nu-
nes Ruffino (falecida). Ela, brasileira, solteira, do 
lar, com 52 anos de idade, natural de Jaboticabal 
(A-20, F. 004, nº 22563, Estado de São Paulo, 
nascida aos 19/08/1965, residente e domiciliada 
à Avenida Pintos nº 2650, bairro Jardim Pedroso, 
em Jaboticabal, deste Estado, portadora do RG nº 
19.262.510,  CPF/MF nº 071.396.278-00, filha de 
Edenildo Ferreira Lima (falecido) e de Laudelina 
Batista Lima (falecida). Jaboticabal, 18 de Maio 
de 2018. (Reg. Livro D-33, folhas 26, Termo 
14.126).

LEONARDO VIEIRA DOS ANJOS E RI-
TIELI DA SILVA PINHEIRO. Ele, brasileiro, 
solteiro, autônomo, com 25 anos de idade, natural 
de Jaboticabal (A-23, F. 310, nº 9746), Estado de 
São Paulo, nascido aos 15/02/1993, residente e 
domiciliado à Rua Milton de Censo nº 561, bairro 
Jardim Santa Rosa, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 48921480-SSP/SP, CPF nº 
410.058.878-02, filho de Jaime Antonio dos Anjos 
e de Mara Regina Vieira dos Anjos. Ela, brasilei-
ra, divorciada, autônoma, com 22 anos de idade, 
natural de Jaboticabal (Regº Guariba), Estado de 
São Paulo, nascida aos 27/03/1996, residente e 
domiciliada à Rua Milton Censo nº 561, bairro 
Jardim Santa Rosa, em Jaboticabal, deste Estado, 
portadora do RG nº 41.692.170-X,  CPF/MF nº 
430.038.828-80, filha de Paulo Gomes Pinheiro 
e de Angela Maria da Silva Pinheiro. Jaboticabal, 
18 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, folhas 27, 
Termo 14.127).

OZÉIAS MARCOS DE SOUZA E WILIA-
NA GONÇALVES DE OLIVEIRA. Ele, bra-
sileiro, solteiro, lavrador, com 33 anos de idade, 
natural de Sertãozinho, Livro A-85, F. 290, Estado 
de São Paulo, nascido aos 10/01/1985, residente 
e domiciliado à Avenida João Trevizolli nº 102, 
bairro Jardim Paulista, em Jaboticabal, deste Esta-
do, portador do RG nº 413267325 SSP/SP, CPF nº 
33564296808, filho de Alcides Donisete de Souza 
e de Sonia Aparecida de Souza. Ela, brasileira, 
divorciada, do lar, com 26 anos de idade, natural 
de Ribeirão Preto, 2º Subd., Estado de São Paulo, 
nascida aos 13/05/1991, residente e domiciliada 
à Avenida João Trevizolli nº 102, bairro Jardim 
Paulista, em Jaboticabal, deste Estado, portadora 
do RG nº 477655968,  CPF/MF nº 33627870883, 
filha de Venilton de Oliveira (falecido) e de Anto-
nia de Lourdes Gonçalves (falecida). Jaboticabal, 
18 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, folhas 28, 
Termo 14.128).

CLEMENTE VALENTIM E VALMEIRE 
SANTANA DA CONCEIÇÃO. Ele, brasileiro, 
divorciado, ajudante geral, com 30 anos de idade, 
natural de Jaboticabal, Estado de São Paulo, nasci-
do aos 04/09/1987, residente e domiciliado à Rua 
Pedro Barbosa Silveira nº 101, bairro Santo An-
tonio, em Jaboticabal, deste Estado, portador do 
RG nº 41237875-SSP/SP, CPF nº 360.376.458-76, 
filho de Jorge Valentim e de Rosa Helena Telles de 
Menezes Valentim. Ela, brasileira, solteira, faxi-
neira, com 33 anos de idade, natural de Pé de Ser-
ra, Regº Riachão do Jacuípe, Estado da Bahia, nas-
cida aos 03/02/1985, residente e domiciliada à Rua 
Pedro Barbosa da Silveira nº 101, bairro Santo An-
tonio, em Jaboticabal, deste Estado, portadora do 
RG nº 56.486.330-0,  CPF/MF nº 025.887.805-39, 
filha de Valfredo Cruz da Conceição e de Anair 
Santana da Conceição. Jaboticabal, 18 de Maio de 
2018. (Reg. Livro D-33, folhas 29, Termo 14.129).

VALDECI APARECIDO DE SOUZA E 
MARIA DO CARMO BOTEGA. Ele, brasilei-
ro, divorciado, jardineiro, com 51 anos de idade, 
natural de Jaboticabal, Estado de São Paulo, nas-
cido aos 13/03/1967, residente e domiciliado à 
Avenida Gustavo Dias de Miranda nº 281, bairro 
Parque 1º de Maio, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 26.051.543-7/SSP-SP, CPF nº 
101.896.878-43, filho de Maria Generosa de Sou-
za. Ela, brasileira, divorciada, aposentada, com 59 
anos de idade, natural de Jaboticabal, Estado de 
São Paulo, nascida aos 16/07/1958, residente e 
domiciliada à Avenida Gustavo Dias de Miranda 
nº 281, bairro Parque 1º de Maio, em Jaboticabal, 
deste Estado, portadora do RG nº 26.529.050-8,  
CPF/MF nº 029.955.028-13, filha de Antonio Bo-
tega e de Marina Alves Botega. Jaboticabal, 18 de 
Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, folhas 30, Termo 
14.130).

FÁBIO LUIS CATELAN VAZ E JUSSA-
RA ALESSANDRA JORGE RIBEIRO. Ele, 
brasileiro, solteiro, auxiliar de expedição, com 
41 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-26, 
F. 220, nº 431), Estado de São Paulo, nascido aos 
18/07/1976, residente e domiciliado à Rua Or-
lando Carnevalli nº 21, bairro Jardim Bothânico, 
em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG nº 
29834342-SSP/SP, CPF nº 265.940.958-70, filho 
de Antonio Vaz (falecido) e de Regina Aparecida 
Catelan Vaz. Ela, brasileira, divorciada, do lar, 
com 41 anos de idade, natural de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, nascida aos 04/10/1976, residen-
te e domiciliada à Rua Orlando Carnevalli nº 21, 
bairro Jardim Bothânico, em Jaboticabal, deste Es-
tado, portadora do RG nº 1130543811,  CPF/MF 
nº 256.880.518-84, filha de Nilton Alves Ribeiro 
(falecido) e de Maria Aparecida Jorge Ribeiro. Ja-
boticabal, 18 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, 
folhas 31, Termo 14.131).

EZEQUIAS BERCY DA SILVA E EVE-
LYN THAINÁ DE SOUZA. Ele, brasileiro, sol-
teiro, operador de máquina, com 25 anos de idade, 
natural de Rosana (A-10, F. 184, nº 5654), Estado 
de São Paulo, nascido aos 06/11/1992, residente e 
domiciliado à Rua André Garcia Camacho nº 521, 
bairro Parque das Araras, em Jaboticabal, deste 
Estado, portador do RG nº 48.739.679-0/ SSP-SP, 
CPF nº 443.139.058-80, filho de Antonio Bercy 

da Silva e de Elizabete da Silva. Ela, brasileira, 
solteira, estudante, com 17 anos de idade, natural 
de Jaboticabal (A-29, F. 173, nº 13369, Estado de 
São Paulo, nascida aos 11/08/2000, residente e 
domiciliada à Rua André Garcia Camacho nº 521, 
bairro Parque das Araras, em Jaboticabal, deste 
Estado, portadora do RG nº 45.583.399-0,  CPF/
MF nº 423.492.098-30, filha de Luiz Fernando de 
Souza (falecido) e de Janete de Souza. Jaboticabal, 
18 de Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, folhas 32, 
Termo 14.132).

HERCULES EDUARDO MACIEL E 
ROSELÍ APARECIDA ALVES. Ele, brasileiro, 
viúvo. aposentado, com 55 anos de idade, natural 
de 8º Subdistrito, Santana, Estado de São Paulo, 
nascido aos 15/07/1963, residente e domiciliado à 
Avenida José Christófaro Sobrinho nº 181, bair-
ro Jardim Perina, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 16.377.034-7/SSP-SP, CPF nº 
047.891.748-16, filho de Raphael Neves Maciel 
(falecido) e de Apparecida Reganasse Neves. Ela, 
brasileira, divorciada, do lar, com 49 anos de ida-
de, natural de Jaboticabal, Estado de São Paulo, 
nascida aos 16/04/1969, residente e domiciliada à 
Avenida José Christófaro Sobrinho nº 181, bair-
ro Jardim Perina, em Jaboticabal, deste Estado, 
portadora do RG nº 35.512.300-9,  CPF/MF nº 
280.161.458-09, filha de João Carlos Alves e de 
Eva Antonia da Silva Alves. Jaboticabal, 18 de 
Maio de 2018. (Reg. Livro D-33, folhas 33, Termo 
14.134).

JOÃO CARLOS MARTINS E MARIA 
APARECIDA FERREIRA DA SILVA. Ele, 
brasileiro, divorciado, motorista, com 48 anos de 
idade, natural de Ribeirão Preto, Estado de São 
Paulo, nascido aos 16/07/1969, residente e domi-
ciliado à Rua Luiz Cascaldi nº 67, bairro Cohab 
I, em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG 
nº 2043926-SSP/SP, CPF nº 508.377.021-00, filho 
de João Martins (falecido) e de Ermandina Ferrei-
ra Martins. Ela, brasileira, solteira, do lar, com 42 
anos de idade, natural de Santana do Mandaú, Es-
tado de Alagoas, nascida aos 25/08/1975, residen-
te e domiciliada à Rua Luiz Cascaldi nº 67, bairro 
Cohab I, em Jaboticabal, deste Estado, portadora 
do RG nº 28917210,  CPF/MF nº 248.580.238-69, 
filha de José Ferreira da Silva e de Hilda Barros 
da Silva. Jaboticabal, 18 de Maio de 2018. (Reg. 
Livro D-33, folhas 35, Termo 14.135).

NICOLAS CONCEIÇÃO CAMILO DOS 
SANTOS E RAFAELA LUZIA LEITE PE-
DROSO. Ele, brasileiro, solteiro, garçom, com 25 
anos de idade, natural de 34º Subd. Cerqueira Cé-
sar, Estado de São Paulo, nascido aos 20/09/1992, 
residente e domiciliado à Prof. Vicente Quirino 
nº 1004, bairro Aparecida, em Jaboticabal, deste 
Estado, portador do RG nº 48.528.138-7/SSP-SP, 
CPF nº 410.426.748-17, filho de Carlos Roberto 
Camillo dos Santos e de Maria de Lourdes da 
Conceição. Ela, brasileira, solteira, do lar, com 
29 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-36, 
F. 574, nº 10902, Estado de São Paulo, nascida 
aos 13/12/1988, residente e domiciliada à Rua 
Prof. Vicente Quirino nº 1009, bairro Aparecida, 
em Jaboticabal, deste Estado, portadora do RG nº 
44.475.913-X,  CPF/MF nº 368.142.918-94, filha 
de Vanderlei Pedroso (falecido) e de Cleide Maria 
Leite. Jaboticabal, 18 de Maio de 2018. (Reg. Li-
vro D-33, folhas 36, Termo 14.136).

VANDERSON DE ARAÚJO SANTOS E 
AMANDA DOS SANTOS. Ele, brasileiro, soltei-
ro, mecânico de refrigeração, com 27 anos de ida-
de, natural de Guariba (A-36, F. 207v, nº 11897), 
Estado de São Paulo, nascido aos 21/03/1991, 
residente e domiciliado à  Avenida Duque de 
Caxias nº 1442, Centro, em Jaboticabal, deste 
Estado, portador do RG nº 47.404.001-X/SSP-SP, 
CPF nº 402.144.428-96, filho de Wanderley Bor-
ges dos Santos e de Roselí Correa de Araújo. Ela, 
brasileira, solteira, do lar, com 23 anos de idade, 
natural de Jaboticabal (A-25, F. 041, nº 10673, 
Estado de São Paulo, nascida aos 16/12/1994, 
residente e domiciliada à Avenida Duque de Ca-
xias nº 1442, bairro Centro, em Jaboticabal, deste 
Estado, portadora do RG nº 40.308.183-X,  CPF/
MF nº 430.292.328-83, filha de Alcides dos San-
tos Júnior (falecido) e de Marilú Gusman Gimenes 
Camara. Jaboticabal, 18 de Maio de 2018. (Reg. 
Livro D-33, folhas 37, Termo 14.137).

DANIEL ANTONIO ANZUIN E VERA 
LÚCIA VIEIRA. Ele, brasileiro, solteiro, rural, 
com 38 anos de idade, natural de Jaboticabal (A-
28, F. 172, nº 2631), Estado de São Paulo, nas-
cido aos 15/04/1979, residente e domiciliado à 
Sítio São Roque, em Jaboticabal, deste Estado, 
portador do RG nº 35.581.637-4/SSP-SP, CPF nº 
218.872.788-69, filho de Martin Aparecido An-
zuin e de Maria Gilda de Souza Anzuin. Ela, bra-
sileira, solteira, do lar, com 36 anos de idade, na-
tural de Matão, Estado de São Paulo, nascida aos 
29/07/1980, residente e domiciliada no Sítio São 
Roque, em Jaboticabal, deste Estado, portadora do 
RG nº 35.406.753-9,  CPF/MF nº 397.533.518-10, 
filha de Joaquim Antonio Vieira e de Conceição 
Aparecida Prudêncio. Jaboticabal, 18 de Maio de 
2018. (Reg. Livro D-33, folhas 38, Termo 14.138).

WILLIAN APARECIDO FERNANDES 
E JOSIANE FERREIRA DA SILVA ALCÂN-
TARA. Ele, brasileiro, solteiro, pintor, com 27 
anos de idade, natural de Jaboticabal (A-39, F. 
161, nº 12237), Estado de São Paulo, nascido aos 
25/10/1990, residente e domiciliado à Rua Os-
valdo Ceribelli nº 296, bairro Parque 1º de Maio, 
em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG nº 
47321355-SSP/SP, CPF nº 390.092.348-51, filho 
de José Pereira Fernandes e de Zilda Solange Si-
mielli. Ela, brasileira, solteira, do lar, com 29 anos 
de idade, natural de Garça, Estado de São Paulo, 
nascida aos 11/03/1989, residente e domiciliada à 
Rua Osvaldo Ceribelli nº 296, bairro Parque 1º de 
Maio, em Jaboticabal, deste Estado, portadora do 
RG nº 457858771,  CPF/MF nº 374.797.008-73, 
filha de Francisco de Alcântara e de Brasilina Fer-
reira da Silva. Jaboticabal, 21 de Maio de 2018. 
(Reg. Livro D-33, folhas 42, Termo 14.142).

DOUGLAS AZEVEDO DOS SANTOS 
E FRANCIÉLE APARECIDA DA ROCHA 
LIMA.Ele, brasileiro, solteiro, soldador, com 
29 anos de idade, natural de Guariba (A-33, F. 
170v, nº 10029), Estado de São Paulo, nascido aos 
05/09/1989, residente e domiciliado à Rua Olinda 
Gianello Ismael nº 41, bairro Parque das Araras, 
em Jaboticabal, deste Estado, portador do RG nº 
46.178.853-6/SSP-SP, CPF nº 376.422.768-00, 
filho de Marcelo Aparecido Silva dos Santos e de 
Celina dos Reis Azevedo. Ela, brasileira, solteira, 
Técnica em Enfermagem, com 27 anos de idade, 
natural de 1º Subd. de Araraquara (A-61, F. 180), 
Estado de São Paulo, nascida aos 08/02/1991, resi-
dente e domiciliada à Rua Olinda Gianello Ismael 
nº 41, bairro Parque das Araras, em Jaboticabal, 
deste Estado, portadora do RG nº 47.317.581-2,  
CPF/MF nº 402.072.788-06, filha de Francisco 
de Lima (falecido) e de Iracema Aparecida Rocha 
de Lima. Jaboticabal, 22 de Maio de 2018. (Reg. 
Livro D-33, folhas 43, Termo 14.143).

VAGNER LOURENÇO PRUDÊNCIO E 
PRISCILA DA SILVA PEDROSO. Ele, bra-
sileiro, solteiro, pintor, com 33 anos de idade, 
natural de Jaboticabal (A-17, fls. 155, nº 5265), 
Estado de São Paulo, nascido aos 19/06/1984, 
residente e domiciliado à Rua Albano do Prado 
Pimentel nº 166, bairro Cohab I, em Jaboticabal, 
deste Estado, portador do RG nº 42695257, CPF/
MF nº 374.608.938-70, filho de Antonio Donizetti 
Prudêncio e de Luzia Lourenço Prudêncio. Ela, 
brasileira, solteira, balconista, com 33 anos de ida-
de, natural de Jaboticabal (A-17, fls. 193, nº 5419), 
nascida aos 26/09/1984, residente e domiciliada à 
Rua Albano do Prado Pimentel nº 166, Cohab I, 
em Jaboticabal, deste Estado, portadora do RG nº 
40.377.145-6, CPF/MF nº 315.788.018-77, filha 
de Vanderlei Pedroso (falecido) e de Tânia Apa-
recida da Silva. Jaboticabal, 23 de Maio de 2018. 
(Reg. Livro D-33, folhas 44, Termo nº 14.144). 

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. 
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O prefeito em exercí-
cio, Vitório De Simoni, 
esteve em São Paulo 
na terça-feira (22) em 
busca de investimen-
tos para Jaboticabal. 
Em audiências com li-
deranças nacionais, 
solicitou a vinda de 
novas empresas e cur-
sos profissionalizantes 
através da Fiesp - Fe-
deração das Indústrias 
do Estado de São Pau-
lo.

Vitório De Simoni busca novas empresas e 
cursos profissionalizantes na Fiesp

Acompanhado do se-
cretário da Indústria, 
Comércio e Turismo, 
José Vantini Júnior, Vi-
tório foi recebido por 
Paulo Skaf, presiden-
te da Fiesp, do Sebrae 
e Sesi-SP. “Skaf é um 
amigo de Jaboticabal 
de longa data e, mais 
uma vez, se colocou à 
disposição para ajudar 
no seu desenvolvimen-
to. Nossa visita estrei-
tou os laços da nossa 

cidade com essa im-
portante instituição, 
na busca de empresas 
e cursos gratuitos”, 
informa o prefeito em 
exercício.

As autoridades fo-
ram recebidos ainda 
pelo chefe de Rela-
ções Governamentais 
e Institucionais, Sérgio 
Barbour, e o deputado 
Fausto Longo, repre-
sentante do Brasil na 
Itália.

Autoridades foram recebidas por Paulo Skaf, Sérgio 
Barbour e Fausto Longo

SAAEJ comemora 44 anos
24 de maio marcou 

os 44 anos de Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto de Jaboticabal 
(SAAEJ). A autarquia é 
responsável por todo 
fornecimento de água, 
tratamento de esgoto 
e coleta de lixo no mu-
nicípio. Para comemo-
rar a data, aconteceu 
na quinta-feira (25), na 
estação de tratamento 
de água, uma reunião 
com a participação dos 
funcionários da autar-
quia.

Na ocasião, o atual 
presidente, José Car-
los Abreu, homena-
geou o funcionário 
mais velho que atua 
no SAAEJ desde 1974. 
“Fico emocionado em 
receber a homenagem 
que representa todos 
aqueles que trabalham 

ou trabalharam no SA-
AEJ. Tenho orgulho em 
fazer parte do quadro 
de funcionários e con-
tribuir com a autarquia 
desde a sua fundação”, 
disse Roberto Santia-
go.

“O SAAEJ é uma im-
portante ferramenta 
no desenvolvimento 
de Jaboticabal. Temos 
água de qualidade, es-

goto tratado, um aterro 
sanitário nota 10 e uma 
coleta de lixo eficiente. 
Todas essas ações são 
muito importantes e 
contribuem diariamen-
te para a saúde de nos-
sa população”, afirma 
o chefe de gabinete do 
SAAEJ, Aparecido Ho-
jaij (Pelão).

“São 44 anos de his-
tória e serviços presta-
dos à nossa população, 
24 horas por dia, sete 
dias por semana. Re-
presentando o prefeito 
Hori, fico feliz em par-
ticipar dessa homena-
gem em reconhecimen-
to ao SAAEJ e todos os 
seus funcionários”, 
afirma o prefeito em 
exercício, Vitório de Si-
moni.

“A autarquia é uma 
grande família que 
trabalha diariamente 
pelo bem de nossa ci-
dade. Essa homenagem 
é muito pequena perto 
da importância desses 
funcionários. Jabotica-
bal se orgulha em ter 
um serviço de qualida-
de e municipalizado”, 
finaliza o presidente.
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Sarau do Colégio Objetivo
No dia 18 de maio, na Concha Acústica, foi reali-

zado o Sarau do Colégio Objetivo. Neste ano, com o 
tema: 1001 Clássicos com referência ao livro: As Mil 
e Uma Noites.

A noite teve início com a apresentação de Sheraza-
de, graciosa, esperta e habilidosa contadora que nos 
levou para um universo da poesia e música.

Por meio da música, poesia, expressão corporal, 
da declamação e atuação, os alunos transmitiram os 
clássicos que herdamos e tentamos conservar gera-
ção a geração.

Além de nos entreterem, elevaram nossa alma e 
nos fizeram viajar a lugares inimagináveis.

Parabéns aos alunos, que tanto se empenharam, 
para que tudo fosse um sucesso!!!
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Objetivo é conscientizar participantes sobre o alto índice de mortes e feridos no trânsito em 
todo o mundo

A próxima sexta-feira será um dia de conscientização e aprendizado em Jaboticabal. Por meio do 
Departamento de Trânsito e Transportes (DTT), a Prefeitura de Jaboticabal realiza uma caminhada 
de conscientização sobre o Maio Amarelo. A saída será às 9h, no Ginásio de Esportes.

A campanha tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e 
feridos no trânsito em todo o mundo. “Nosso objetivo é levar esse debate a todos os cantos de 
Jaboticabal. Todos os motoristas têm responsabilidades e precisam entender a importância do 
respeito às leis de trânsito. O Maio Amarelo vem ao encontro dessas necessidades”, comenta o 
diretor do DTT, Cláudio Fioresi.

O evento contará com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Tiro de Guerra, e terá 
adesão da iniciativa privada, grupos e escolas. Para saber mais sobre o Maio Amarelo, acesse o 
site: www.maioamarelo.com. 

Maio Amarelo: caminhada acontece 
na sexta-feira (25)

Sebrae de Jaboticabal abre inscrições para Programa Super MEI

De 20 de junho a 
3 de julho, o Sebrae 
realiza na Fatec Jabo-
ticabal o Super MEI, 
programa que ensina 
microempreendedo-
res a desenvolverem 
o perfi l profi ssional, 
estimulando habi-
lidades e transmi-
tindo conhecimento 

Evento é gratuito e as vagas são limitadas

20ª Campanha Nacional de Vacinação Contra a Infl uenza segue até 1º de junho nos Ciafs
A Secretaria de Saú-

de, por meio do Depar-
tamento de Vigilância 
Epidemiológica, de Ja-
boticabal, participou 
na tarde de quarta-
feira (23) do Curso de 
Gestantes, realizado 
no Centro de Lazer 
‘Edson Martini’, imuni-
zando as participantes 
contra o vírus da gripe. 

“Fomos convidados 
a participar e achamos 
oportuno vacinar es-
sas gestantes que ain-
da não foram imuniza-
das contra a gripe em 
2018”, comenta a dire-
tora do departamento, 
Maura Guedes Barreto, 
que na ocasião também 
palestrou às mulheres 
presentes.

A diretora desta-
cou a importância das 
gestantes serem va-
cinadas. “A cobertura 
vacinal deste grupo 
está baixa. O mínimo, 
para que a gente tenha 

uma certa segurança 
em evitar a transmis-
são da gripe, é prote-
ger 90% de cada grupo 
contemplado. Convido 
a todas, independente 
da idade gestacional, 
para que compareçam 
aos Ciafs e se prote-
jam”.

Grupos prioritários
O público-alvo da 

campanha é compos-
to por profi ssionais de 
saúde pública e pri-
vada, indígenas, ido-
sos acima de 60 anos, 
crianças de seis me-
ses a menores de cin-
co anos (quatro anos, 
11 meses e 29 dias), 
professores das redes 
pública e privada, ges-
tantes e puérperas (até 
45 dias após o parto), 
portadores de doenças 
crônicas e população 
privada de liberdade 
- o que inclui adoles-
centes e jovens de 12 
a 21 anos em medidas 

Participantes do curso de gestantes são 
vacinadas contra a gripe

socioeducativas – e os 
funcionários do siste-
ma prisional. 

A vacina protege 
contra a Infl uenza A/
H3N2, A/H1N1 e In-
fl uenza B. A dose é con-
traindicada a pessoas 
que, anteriormente, 
tiveram reação a ela, 
alérgicos a ovo e que já 
contrariam a síndrome 
de Guillain-Barré. 

A 20ª Campanha Na-
cional de Vacinação 
Contra a Infl uenza co-
meçou em 23 de abril e 
vai até 1º de junho.

Confi ra os locais de 
vacinação:

Ciaf I “Luiz Alber-
to Bernal” - Praça Saul 
Borsari, s/n - Santa Lu-
zia | 8h às 12h e das 
13h às 15h

Ciaf III “Amadeu Les-
si” - Avenida Duque de 
Caxias, nº. 2000 - So-
rocabano - 8h às 12h e 
das 13h às 15h

Ciaf IV “Antonio Ri-

cardo Benatti” - Rua 
Djalma Aleixo de Sou-
za, nº. 499 - COHAB II 
- 8h às 12h e das 13h 
às 15h

Ciaf V “Aurélio Nie-
ro” - Rua Aurélio Mi-
gliori, nº. 100 - Jardim 
Santa Rosa - 8h às 12h 
e das 13h às 15h

Ciaf VI “Gino Bassi” 
- Rua Jornalista Cláu-

dio Luiz Berchieri, s/n 
- Santa Mônica - 8h às 
12h e das 13h às 15h

Ciaf VII “Alice Kamla” 
- Rua São João, 3051, 
Conjunto Habitacio-
nal Ulisses Guimarães 
- 8h30 às 12h e das 
13h30 às 15h30

Ciaf IX “Dr. Edimar 
Biazibeti” - Rua Edu-
ardo Vantini, 90 – Re-

sidencial dos Ipês - 8h 
às 11h e das 12h às 
14h30

Ciaf Córrego Rico - 
Avenida Manoel Barbo-
sa, s/n - 7h30 às 15h30

ESF “Tereza Noronha” 
- Rua Rita Ribeiro, 10 – 
Cohab I - 8h às 11h e 
das 12h às 15h

por meio de ofi cinas 
gerenciais. O evento 
é gratuito e as vagas 
limitadas. As inscri-
ções podem ser feitas 
no Sebrae Aqui, loca-
lizado no Paço da Pre-
feitura de Municipal.

“O tema princi-
pal será ‘Técnicas de 
Vendas’. Serão mi-

nistradas as ofi cinas 
Sei Controlar Meu Di-
nheiro e Sei Vender, 
além da qualifi cação 
técnica, que abordará 
conceitos como ven-
da, marketing, nego-
ciação e o pós-venda”, 
revela a diretora da 
Central do Empreen-
dedor, Vanessa Gon-

çalves.
Sobre o Super MEI – 

tem por objetivo for-
necer um conjunto de 
soluções integradas 
aos microempreen-
dedores individuais 
e potenciais empre-
endedores, além de 
difundir ao MEI opor-
tunidade de acesso ao 

crédito, de maneira 
orientada e conscien-
te, podendo pleitear o 
crédito do Programa 
Juro Zero Empreende-
dor.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3203-3398. 
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Projeto que altera “Taxa do Lixo” e outras 
14 matérias seguem para sanção

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal apro-
vou na segunda-feira 
(21/05), em sessões 
ordinária e extraor-
dinária, o total de 17 
projetos, dos quais 
nove foram incluídos 
na Ordem do Dia. En-
tre as inclusões, está 
o Projeto de Lei Com-
plementar nº 17/2018, 
que na prática, reduz o 
valor da “taxa do lixo” 
para comerciantes que 
produzem até 65 qui-
los de resíduos sólidos 
por dia, por conta da 
criação de uma faixa 
adicional na tabela do 
grande gerador. Com a 
alteração, o maior va-
lor (para os estabeleci-
mentos que conta com 
frequência de coleta 
seis vezes por sema-
na) cai dos atuais R$ 
42,96 para R$ 18,98 
por mês. A matéria, 
que segue para sanção 
do Prefeito Municipal 
em Exercício, Vitório 
de Simoni (MDB), ainda 
possibilita a suspensão 
da coleta para imóveis 
desocupados e oferece 
descontos para entida-
des religiosas e filan-
trópicas da cidade.

ORDEM DO DIA – Dos 
oito projetos previs-
tos na pauta de vota-
ção original da sessão 
ordinária, o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
30/2018 foi aprovado 
por unanimidade em 
discussão única, con-
forme prevê o Regi-
mento Interno, e outros 
cinco foram aprova-
dos por unanimidade 
em 1ª discussão e vo-
tação, com dispensa 
de apreciação em 2º 
turno (PL 108/2018; 
PL 115/2018; PL 
116/2018; PL 119/2018 
e PL 120/2018) [confi-
ra os projetos na lista 
abaixo].

Já o Projeto de Lei nº 

109/2018, que obriga 
a instalação de hidrô-
metros individualiza-
dos nas unidades con-
sumidoras autônomas 
dos condomínios da 
cidade, e o Projeto de 
Lei nº 110/2018, que 
torna obrigatória a ins-
talação de hidrôme-
tros em imóveis com 
poços artesianos a fim 
de possibilitar a me-
dição do consumo de 
água para a cobrança 
da taxa de esgoto pelo 
SAAEJ, foram aprova-
dos por maioria em 1º 
turno. Enquanto o PL 
nº 109/2018 contou 
com sete votos favo-
ráveis, dois contrários 
(dos pessebistas Wilsi-
nho Locutor e Carmo 
Jorge Reino), e duas 
abstenções (dos re-
presentantes do PEN, 
João Bassi e Paulo Hen-
rique Advogado), o PL 
nº 110/2018, teve seis 
votos favoráveis, dois 
contrários (Wilsinho e 
Carmo) e três absten-
ções (João Bassi, Pau-
lo Henrique Advogado 
e Daniel Rodrigues). 
Com a aprovação por 
maioria, o presidente 
da Casa, Dr. Edu Fene-
rich (PPS), convocou 
sessão extraordinária 
para apreciação das 
duas matérias, na se-
quência, em 2º turno, 
que acabaram aprova-
das pelo mesmo placar 
e agora seguem para 
sanção do Prefeito Mu-
nicipal. 

INCLUSÕES – Entre os 
nove projetos incluí-
dos na pauta de votação 
da sessão ordinária, 
oito foram aprova-
dos por unanimida-
de (PDL nº 29/2018; 
PDL nº 31/2018; 
PLC nº 17/2018; 
PLC nº 18/2018; 
PL nº 123/2018; 
PL nº 124/2018; PL 
nº 126/2018; PL nº 

127/2018) [confira na 
lista dos projetos abai-
xo]. Apenas o Projeto 
de Lei nº 125/2018, de 
autoria do Executivo 
Municipal, que autori-
za o ingresso do Muni-
cípio de Jaboticabal no 
Consórcio de Municí-
pios da Mogiana (CMM) 
para promoção e capa-
citação constante em 
todas as áreas da ges-
tão municipal, sofreu 
duas abstenções (ve-
readores João Bassi e 
Paulo Henrique), sendo 
aprovado por maioria 
em 1º turno. Colocado 
na pauta de votação da 
sessão extraordinária, 
convocada pelo Che-
fe do Legislativo, foi 
aprovado em definitivo 
pelo mesmo resultado.

Vale lembrar que 
projetos de decretos 
são promulgados di-
retamente pelo Poder 
Legislativo (Art. 211 
do Regimento interno), 
enquanto os projetos 
de lei complementar 
e ordinários seguem 
para sanção ou veto do 
Prefeito Municipal.

Confira os projetos 
originais constantes 
da Ordem do Dia apro-
vados em definitivo:

Projeto de Decreto 
Legislativo nº 30/2018, 
de autoria do vereador 
Samuel Cunha (PSDB), 
que concede Diploma 
de Honra ao Mérito 
ao Professor Lino José 
Apparecido Amancio 
Junior – Aprovado por 
unanimidade em dis-
cussão única;

Projeto de Lei Ordi-
nária nº 108/2018, de 
autoria do vereador 
Luís Carlos Fernandes, 
que reserva o percen-
tual de 5% das mora-
dias populares e lotes 
comercializados pelo 
Município às pessoas 
com deficiência – Apro-
vado por unanimidade 

em 1º turno, com dis-
pensa de 2ª discussão 
e votação;

Projeto de Lei Ordi-
nária nº 109/2018, de 
autoria do vereador 
Pretto Miranda Cabe-
leireiro, que obriga 
instalação de hidrô-
metros individuais em 
condomínios para me-
dição isolada do con-
sumo mensal de água – 
Aprovado por maioria 
em 1º turno, na sessão 
ordinária, e novamen-
te por maioria na ses-
são extraordinária, em 
2ª discussão e votação 
(7 favoráveis; 2 contrá-
rios e 2 abstenções);

Projeto de Lei Ordi-
nária nº 110/2018, de 
autoria do vereador 
Pretto Miranda Cabe-
leireiro, que obriga a 
instalação de hidrôme-
tros em imóveis que 
possuam poços semi-
artesiano ou artesiano 
para medição do con-
sumo de água para o 
lançamento da cobran-
ça da taxa de esgoto – 
Aprovado por maioria 
em 1º turno, na sessão 
ordinária, e novamen-
te por maioria na ses-
são extraordinária, em 
2ª discussão e votação 
(6 favoráveis; 2 contrá-
rios e 3 abstenções);

Projeto de Lei Ordi-
nária nº 115/2018, de 
autoria da vereado-
ra Dona Cidinha, que 
institui e integra no 
Calendário Oficial de 
Datas e Eventos de Ja-
boticabal a campanha 
“Abril Marrom”, para 
ações de prevenção e 
combate às espécies 
de cegueira – Aprova-
do por unanimidade 
em 1º turno, com dis-
pensa de 2ª discussão 
e votação;

Projeto de Lei Ordi-
nária nº 116/2018, de 
autoria do vereador 
Luís Carlos Fernandes, 
que cria o “Programa 
Escola Sustentável” 
para a substituição da 
proteína animal pela 
proteína vegetal na 
merenda das escolas 
municipais pelo menos 
uma vez por semana – 
Aprovado por unani-
midade em 1º turno, 
com dispensa de 2ª 
discussão e votação;

Projeto de Lei Ordi-
nária nº 119/2018, de 
autoria do vereador 
Dr. Edu Fenerich, que 
denomina o Terminal 
Rodoviário Urbano, a 
ser construído na Pra-
ça Dom Assis, de Seji 
Hori – Aprovado por 
unanimidade em 1º 
turno, com dispensa 

de 2ª discussão e vota-
ção;

Projeto de Lei Ordi-
nária nº 120/2018, de 
autoria do Poder Exe-
cutivo, que extingue 
o cargo de Assessor 
Técnico em Adminis-
tração, criado pela Lei 
nº 4.051/2010, e re-
organiza o quadro de 
servidores da Funda-
ção de Amparo ao Es-
porte (FAE) – Aprovado 
por unanimidade em 
1º turno, com dispensa 
de 2ª discussão e vota-
ção.

Confira os projetos 
incluídos, votados e 
aprovados:

Projeto de Decreto 
Legislativo nº 29/2018, 
de autoria do vereador 
Beto Ariki, que institui 
Placa Comemorativa 
em comemoração aos 
110 anos da imigra-
ção Japonesa no Brasil 
– Aprovado por unani-
midade em discussão 
única;

Projeto de Decreto 
Legislativo nº 31/2018, 
de autoria Mesa Dire-
tora e demais verea-
dores, permite a do-
ação de dois veículos 
pertencentes à Câmara 
para o SAAEJ – Apro-
vado por unanimidade 
em discussão única;

Projeto de Lei Com-
plementar nº 17/2018, 
de autoria do Poder 
Executivo, que altera 
a Lei Complementar 
nº 188/2017, popular-
mente conhecida como 
“taxa do lixo” – Apro-
vado por unanimidade 
em 1º turno, com dis-
pensa de 2ª discussão 
e votação;

Projeto de Lei Com-
plementar nº 18/2018, 
de autoria do Poder 
Executivo, que per-
mite à Polícia militar, 
durante atuação na 
atividade delegada, 
fiscalizar e autuar os 
atos de perturbação do 
sossego público, con-
forme o Código de Pos-
tura do Município (LC 
06/1992) – Aprovado 
por unanimidade em 
1º turno, com dispensa 
de 2ª discussão e vota-
ção;

Projeto de Lei Ordi-
nária nº 123/2018, de 
autoria do vereador Sa-
muel Cunha, que alte-
ra a Lei nº 4911/2018, 
estendendo a neces-
sidade de cursos de 
Primeiros Socorres a 
professores de edu-
cação física e funcio-
nários indicados de 
escolas particulares, e 
não mais somente para 
escolas públicas muni-

cipais – Aprovado por 
unanimidade em 1º 
turno, com dispensa 
de 2ª discussão e vota-
ção;

Projeto de Lei Ordi-
nária nº 124/2018, de 
autoria do Pode Execu-
tivo, que o autoriza a 
abrir no Orçamento da 
Prefeitura um crédito 
adicional especial de 
R$ 580 mil para aqui-
sição de um caminhão 
pipa e um caminhão 
basculante trucado 
através da “Linha Fro-
ta Nova Municípios” 
– Aprovado por una-
nimidade em 1º turno, 
com dispensa de 2ª 
discussão e votação;

Projeto de Lei Ordiná-
ria nº 125/2018, de au-
toria do Executivo Mu-
nicipal, que autoriza o 
ingresso do Município 
de Jaboticabal no Con-
sórcio de Municípios 
da Mogiana (CMM) para 
promoção e capacita-
ção constante em todas 
as áreas da gestão mu-
nicipal – Aprovado por 
maioria em 1º turno 
(abstenções dos verea-
dores João Bassi (PEN) 
e Paulo Henrique(PEN)), 
e novamente por maio-
ria, com mesmo resul-
tado, na sessão extra-
ordinária;

Projeto de Lei Ordi-
nária nº 126/2018, de 
autoria do Poder Exe-
cutivo, que permite 
ao Município celebrar 
convênio com a Secre-
taria de Estado da Se-
gurança Pública, e cria 
a gratificação por de-
sempenho de atividade 
delegada, para paga-
mento a policiais civis 
e militares que presta-
rem serviços em ativi-
dades municipais dele-
gadas ao Estado de São 
Paulo. De acordo com 
o texto, o Município 
arcará com a despesa 
mensal total de até R$ 
50 mil por mês – Apro-
vado por unanimidade 
em 1º turno, com dis-
pensa de 2ª discussão 
e votação;

Projeto de Lei Ordi-
nária nº 127/2018, de 
autoria do Poder Exe-
cutivo, que ratifica a 
alteração no contrato 
de criação do Consór-
cio Intermunicipal Cul-
turando (Protocolo de 
Intenções) ampliando 
as áreas de atuação 
nas políticas públicas 
– Aprovado por una-
nimidade em 1º turno, 
com dispensa de 2ª 
discussão e votação.

A íntegra das sessões 
está disponível na WE-
BTV da Câmara.

Casamento Comunitário: casais participantes recebem os convites
A Secretaria de As-

sistência Social rea-
lizou a entrega dos 
convites para os ca-
sais participantes 
do casamento comu-
nitário. A reunião 
aconteceu no “Cen-
tro de Lazer Edson 
Martini” (Centro de 
Convivência do Ido-
so).

“Muitos casais so-
nham com o mo-
mento de formalizar 
o relacionamento. O 

Casamento Comu-
nitário oferece jus-
tamente essa pos-
sibilidade em uma 
reunião ecumênica, 
com a presença de 
familiares e o juiz 
de paz. Ontem foi 
um dia importante, 
quando todos rece-
beram os convites 
para convidar ami-
gos e familiares”, 
afirma a primeira-
dama Adriana Hori.

A cerimônia acon-

tece no dia 09 de ju-
nho, na Estação de 
Eventos Cora Cora-
lina. Quem não par-
ticipou da reunião 
ou precisa de mais 
informações a res-
peito da cerimônia 
pode procurar a Se-
cretaria de Assistên-
cia Social ao lado da 
Unidade de Saúde da 
Mulher ou ligar para 
(16) 3202-8301. 
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Vitório De Simoni visita a Investe São 
Paulo, Daesp e Secretaria de Turismo

O prefeito em exercí-
cio, Vitório De Simoni, 
aproveitou a viagem 
à São Paulo para rea-
firmar projetos para 
Jaboticabal. Na Inves-
te São Paulo, buscou 
apoio para a vinda de 
novas empresas; no 
Departamento Aerovi-
ário do Estado de São 
Paulo (DAESP) reiterou 
o pedido para o asfal-
to do aeroporto e, na 
Secretaria de Turismo, 
reafirmou a importân-
cia do MIT - Municípios 
de Interesse Turístico.

Acompanhado do se-
cretário da Indústria, 
Comércio e Turismo, 
José Vantini Júnior, Vi-
tório foi recebido pelo 
presidente Marco An-
tônio Monteiro. “A In-
veste São Paulo é uma 
porta de entrada para 

novas empresas. Va-
mos inserir Jaboticabal 
no cadastro estadual, 
com dados da infraes-
trutura da cidade e os 
benefícios que oferece-
mos para as empresas. 
É mais uma forma de 
apresentar nossa cida-
de aos nossos futuros 
empresários”, informa.

Na Secretaria de Tu-
rismo, as autoridades 
foram recepcionados 
pelo secretário da pas-
ta, Junior Aprillanti. 
“Fomos acompanhar 
o andamento do pro-
cesso que transforma 
Jaboticabal em municí-
pios de interesse turís-
tico, garantindo inves-
timento de até R$ 700 
mil ao ano. É importan-
te conduzir de perto”, 
enfatiza Vantini.

O recapeamento da 

pista do aeroporto tam-
bém esteve na pauta. 
“Fomos recebidos com 
muita atenção pelo 

diretor de projetos e 
obras do DAESP, Jamil 
Abukater. Reforçamos 
a importância do pro-

jeto do deputado Ba-
leia Rossi para atrair 
novas empresas para 
Jaboticabal e seguimos 

trabalhando firme nes-
te projeto’, finaliza Vi-
tório.


