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Ação de Conscientização da Luta contra Aids 
foi realizada no último sábado (27/11)

No último sábado 
(27/11), o Projeto Pen-
se PositHIVo da Ong Fê-
nix realizou uma ação 
de conscientização so-
bre a Luta contra Aids, 
em parceria com o 
Centro de Referência e 
Treinamento DST/Aids-
-SP, a Secretaria da 
Saúde do Governo Es-
tadual de São Paulo, o 
curso de Enfermagem 
da Faculdade São Luís 
e departamentos da 
Prefeitura, 

Foram realizados 

160 testes, sendo HIV, 
sífi lis e hepatite B e C. 

O evento foi realizado 
para ajudar a marcar 
o Dia Mundial da Luta 
Contra a Aids, que é ce-
lebrado na quarta-fei-
ra, dia 1º de dezembro.

A Secretaria de Saú-
de orienta sobre a im-
portância da realiza-
ção dos testes, para 
que o cidadão possa, 
caso positivo, realizar 
os cuidados necessá-
rios para manter uma 
boa qualidade de vida.

Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural (CMDR) é reativado em Jaboticabal

Na quinta-feira 
(25/11), foi realizada no 
Auditório do Paço Muni-
cipal uma reunião com 
representantes da Pre-
feitura, Unesp, Sindicato 
Rural Patronal, Copla-
na, Defesa Agropecuá-
ria e Coordenadoria de 
Desenvolvimento Ru-
ral Sustentável (CDRS-
-CATI). O encontro teve 
como principal objetivo 
a reativação e defi ni-
ção da nova diretoria do 
Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural 
(CMDR), porém, também 
foi uma oportunidade 

para apresentação dos 
programas desenvolvi-
dos pela Secretaria de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente.

A nova diretoria está 
composta por Gabriel 
Ramos - (Presidente); 
Fabiana F.C. Gouvêa – 
(Vice-Presidente)  e 

Fernanda C. Revolti 
(Secretária)

O Conselho deve se 
reunir mensalmente 
para o acompanhamento 
e desenvolvimento de no-
vos projetos que fortale-
çam a gestão ambiental e 
rural do município

Assembleia elege Diretoria 
para o próximo triênio

No dia 8 de novembro, 
a Associação Comer-
cial, Industrial e Agro-
negócios de Jaboticabal, 
ACIAJA, realizou sua As-
sembleia Geral Ordinária 
2021, para a eleição da 
nova diretoria, que esta-
rá à frente da entidade 
no triênio 2022/2024. O 
presidente da Associa-
ção, Maurício Palazzo 
Barbosa, conduziu os 
trabalhos com o apoio do 
2º secretário Paulo Hen-
rique Bellingieri e dos 
conselheiros Celso Apa-
recido Cassiano e Mar-
celo José Perina.

Com a inscrição de 
uma única chapa, a vo-
tação ocorreu por acla-
mação, e a assembleia 
aprovou por unanimi-
dade a nova Diretoria. 
Maurício Palazzo Bar-
bosa foi conduzido à 

presidência e falou so-
bre os desafi os dos últi-
mos anos. “Foram anos 
bastante desafi adores, 
não só para a ACIAJA, 
mas também para os 
empresários da nos-
sa cidade. Tivemos que 
superar restrições de 
funcionamento, o medo 
do desconhecido e uma 
crise fi nanceira, que se 
avistava em decorrên-
cia da pandemia. A pan-
demia está sendo ven-
cida, e os empresários 
saem mais fortalecidos 
depois das difi culdades 
atravessadas. Podemos 
concluir que estamos 
agora em um período 
em que se inicia a reto-
mada da economia e a 
retomada empresarial. 
Temos grande expecta-
tivas para os próximos 
anos”, afi rmou.

Maurício comentou 
ainda sobre as pers-
pectivas para o próximo 
triênio. “Vamos dar con-
tinuidade aos trabalhos 
iniciados na primeira 
gestão (2019 - 2021), 
que tiveram o objetivo 
de trazer novas parce-
rias para a ACIAJA. Ti-
vemos parceiros que 
se aproximaram e que 
hoje atuam junto conos-
co, como Call Contábil, 
CIEE (Centro de Integra-
ção Empresa-Escola), 
IPJAB, Unimed Jabotica-
bal, Uniodonto, Unitas, 
Franquia Serasa, Se-
brae, Sicoob Coopecredi 
e Sodexo Cartões. São 
parcerias de negócios 
que deram muito certo, 
que trouxeram bastante 
crescimento e que viabi-
lizam diversos serviços 
aos nossos associados”.
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#DoGabinete - Dezembro Verde: mês de 
dizer NÃO ao abandono de animais

(Poliana Taliberti | As-
sessoria de Gabinete 
da vereadora Renata 
Assirati)

Prédio da Câmara 
Municipal de Jabotica-

bal fi ca com luzes ver-
des em prol da Cam-
panha “Diga não ao 
abandono de animais”.

A campanha Diga 
Não ao Abandono de 
Animais, que acontece 

neste mês de dezembro, 
combate o abandono e 
maus-tratos de animais. 
A Câmara Municipal de 
Jaboticabal abraça esta 
causa, conscientizan-
do a população quanto 

à guarda responsável 
e ilumina a fachada do 
prédio do Palácio An-
gelo Berchieri, sede do 
Poder Legislativo de Ja-
boticabal.

Para a presidente 
da Câmara Municipal, 
Renata Assirati, é im-
portante conscientizar 
a população para que 
não ocorra o temido 
abandono. “Temos que 
abraçar verdadeira-
mente esta causa. Pro-
teger e fazer com que 
nossa população se 
conscientize do amor 
que os bichos de esti-
mação trazem à nossa 
vida. O abandono é cri-
me e temos que prote-
ger nossos animais. A 
adoção consciente deve 
ser espalhada e cada 
um fazer a sua parte”.

Desde a década de 
90, abandonar ou mal-

tratar animais é consi-
derado crime no Bra-
sil, de acordo com a 
Lei Federal 9.605/98. 
Como destaca a vere-
adora Val Barbieri. “A 
campanha Dezembro 
Verde nasceu no Cea-
rá e se espalhou para 
várias outras cidades 
do Brasil. O intuito da 
campanha é combater 
e falar sobre o abando-
no de animais. Infeliz-
mente, dados da OMS 
- Organização Mundial 
da Saúde, apontam que 
no Brasil há 30 milhões 
de animais em situação 
de rua, sendo a maioria 
por abandono.”

Ainda, segundo a 
vereadora, o mês da 
campanha foi escolhi-
do devido ao grande 
número de abandonos 
nesta época do ano.   
“Os números alcançam 
10 milhões de gatos e 

20 milhões de cães. O 
mês escolhido é dezem-
bro, justamente por 
ser nesta época que o 
abandono aumenta. Em 
razão das férias, via-
gens e festas de fi m de 
ano, inúmeros tutores 
irresponsáveis aban-
donam os seus animais. 
Abandono é crime de 
maus tratos”, informa 
Val Barbieri.

A presidente desta-
ca: “é importante que 
os tutores tenham res-
ponsabilidades e com-
promisso. Os cuidados 
são grandes e vamos 
fazer a diferença sem-
pre. Nós, da Câmara 
Municipal, estamos fa-
zendo a nossa parte, 
juntamente com a vere-
adora Val Barbieri, que 
conta com uma luta 
grande em defesa dos 
animais”, conclui Rena-
ta Assirati.
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Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1000183-56.2020.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) R Santos Comércio de 
Peças Automotivas EIRELI ME, CNPJ 19.354.340/0001-49, com endereço à Rua Guilherme Lorenzoni, 84, Alves Dias, CEP 09851-020, 
São Bernardo do Campo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Total Health do Brasil Eirelli, alegando, em síntese, 
que as partes firmaram contrato particular de compra e venda em 09 de fevereiro de 2017, sendo que a empresa ré deveria efetuar o 
pagamento de R$ 250.309,92 (duzentos e cinquenta mil trezentos e nove reais e noventa e dois centavos) de forma parcelada, limitando-
se a pagar apenas o valor de entrada de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), ficando um saldo remanescente pendente até a 
presente data. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação, por edital, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 30 de novembro de 2021 K-04e11/12

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 53, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de 
férias em gozo no período de 06/12/2021 a 20/12/2021 à servidora FABIANA APARE-
CIDA MOTTA MORENO.

Nº 54, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de 
férias em gozo no período de 06/12/2021 a 20/12/2021 ao servidor ODAIR CASARI.

Nº 55, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de fé-
rias em gozo no período de 09/12/2021 a 23/12/2021 à servidora CARINA MOREIRA.

Nº 56, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de 
férias em gozo no período de 09/12/2021 a 23/12/2021 ao servidor LEONARDO LA-
TORRE MATSUSHITA.

Nº 57, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de 
férias em gozo no período de 06/12/2021 a 20/12/2021 ao servidor LUIZ CARLOS 
DOS SANTOS.

Nº 58, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de fé-
rias em gozo no período de 09/12/2021 a 23/12/2021 ao servidor MAYKON CAETANO 
DA COSTA.

Nº 59, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de 
férias em gozo no período de 08/12/2021 a 22/12/2021 ao servidor MARCELO SCA-
VONI.

EXTRATOS

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 05/2.021 - PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, 
para aquisição de 01 (um) veículo novo (Zero Quilômetro), ano de fabricação 2021, 
ano-modelo 2022, tipo sedã médio com quatro portas, cor prata, propulsão a gasoli-
na e álcool (Flex), para transporte de até cinco passageiros, em conformidade com 
o Termo de Referência (Anexo I), parte integrante deste edital.
O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, durante seu expediente normal, respeitados os atos normativos vigen-
tes no contexto da pandemia, ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br.
Recebimento das Propostas: Dia 16/12/2021, até às 09:00 horas.
Início da sessão: Dia 16/12/2021, após o final da entrega dos envelopes e cre-
denciamento.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
FUNDAMENTO: Art. 4º, XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002.
PROCESSO Nº 429/2021 – Pregão Presencial nº 04/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços continu-
ados com fornecimento de equipamentos, sob o regime de comodato, para impressão 
de cópias em preto e colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos com substituição de peças, componentes e fornecimento de todos os 
suprimentos afetos aos equipamentos, exceto papel para impressão, considerando 
quantidade mínima de impressão, nos termos do inciso IV do artigo 57 da Lei Federal 
n⁰ 8.666/93 e conforme especificações e quantidades, características e demais obri-
gações e informações constantes no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante 
deste Edital.  
VIGÊNCIA INICIAL: 24 (vinte e quatro) meses
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 195.192,00 (cento e noventa e cinco mil, cento 
e noventa e dois reais)
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2021

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
FUNDAMENTO: Art. 4º, XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002.
PROCESSO Nº 429/2021 – Pregão Presencial nº 04/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços continu-
ados com fornecimento de equipamentos, sob o regime de comodato, para impressão 
de cópias em preto e colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos com substituição de peças, componentes e fornecimento de todos os 
suprimentos afetos aos equipamentos, exceto papel para impressão, considerando 
quantidade mínima de impressão, nos termos do inciso IV do artigo 57 da Lei Federal 
n⁰ 8.666/93 e conforme especificações e quantidades, características e demais obri-
gações e informações constantes no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante 
deste Edital.  
VIGÊNCIA INICIAL: 24 (vinte e quatro) meses
VALOR TOTAL: R$ 195.192,00 (cento e noventa e cinco mil, cento e noventa e dois 
reais)
DATA DO CONTRATO: 30/11/2021

122
LOTES

Veículos e Motos c/ Documentos e Fim de vida útil (Sucatas)

Leiloeira Oficial – Letícia de Andrade Verrone – JUCESP 1055

* Aquisição e visitação nas modalidades “em fim de vida útil” e “reciclagem” apenas pessoas 

jurídicas devidamente credenciadas no DETRAN-SP.

** Maiores informações, visitação e edital completo no site.

Tel. (11) 4040-8060 | www.RicoLeiloes.com.br

LEILÃO
Somente Online

COM DIREITO À DOCUMENTAÇÃO - 08 LOTES

Encerramento: 07/12/2021 a partir das 10h00m

Online: www.RicoLeiloes.com.br

FIM DE VIDA ÚTIL - 73 LOTES

Encerramento: 08/12/2021 

a partir das 11h00m

RECICLAGEM - 41 LOTES

Encerramento: 09/12/2021 

a partir das 14h00m

147ª CIRETRAN DE GUARIBA

VISITAÇÃO: 03 e 06/12/2021 - das 09h às 12h e das 13h às 16h - Pátio Kakos Transportes: 

Av. Antônio Ribeiro Neto, 280 - Dist. Ind. Gov. Mario Covas - Guariba/SP, CEP 14840-000
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Homenagem à APAE destaca importância da 
luta pelo direito das pessoas com deficiência

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal home-
nageou em sessão so-
lene, na segunda-feira 
(29/11), a Associação 
de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Jabo-
ticabal (APAE) pelos 50 
anos de sua fundação. 
A entidade recebeu o 
Diploma de Honra ao 
Mérito, conforme o 
Decreto Legislativo nº 
762, de 19 de outubro 
de 2021, de autoria do 
vereador Prof. Jonas 
(REPUBLICANOS), em 
reconhecimento aos 
serviços prestados à 
comunidade jabotica-
balense e região.

Além da honraria en-
tregue à APAE, 50 pes-
soas, que de alguma 
forma contribuíram ou 
contribuem para a efe-
tiva realização do tra-
balho da entidade ao 
longo de sua história, 
receberam uma placa 
comemorativa instituí-
da pelo Decreto Legis-
lativo nº 761, de 19 de 
outubro de 2021, de 
autoria da vereadora 
Renata Assirati (PSC), 
e aprovada na Câmara 
por unanimidade. Por 
conta do número de ho-
menageados, a presen-
ça na solenidade fi cou 
restrita aos homenage-
ados.

A CERIMÔNIA – A his-
tória cinquentenária da 
entidade foi lida pelos 
anfi triões: a presiden-
te da Casa, Renata As-
sirati, e Prof. Jonas; e 
pelo atual presidente 
da APAE, Celso Cassia-
no, em seus respecti-
vos pronunciamentos.

A Chefe do Legislativo 
abriu a rodada de dis-
cursos para saudar os 
homenageados e con-
tar o início da trajetória 
da entidade no municí-
pio. Em seu discurso, 
Renata também relem-
brou da sua contribui-
ção direta à instituição 
quando chefi ou a pas-
ta municipal de saúde, 
em 2016. “... a APAE de 
Jaboticabal foi creden-
ciada pelo Ministério 
da Saúde como CER 

tipo 2 (Centro especia-
lizado de reabilitação 
físico e mental), tendo 
os repasses por mês 
do Ministério da Saúde, 
de R$ 140 mil até hoje... 
Parabéns, APAE de Ja-
boticabal, por construir 
uma história tão bela, 
magnifi ca e de sabedo-
ria! E mais do que isso, 
de comprometimento 
com a nossa comuni-
dade, fazendo a dife-
rença na vida de muitas 
pessoas. Parabéns aos 
homenageados, à dire-
toria, funcionários, co-
laboradores, parceiros 
da APAE de Jaboticabal 
pelos seus 50 anos de 
fundação...”, exprimiu 
Renata.

Na sequência, uma 
a uma das 50 pessoas 
escolhidas para repre-
sentar simbolicamente 
os anos de atividade da 
APAE, entre dirigentes 
e ex-dirigentes, alunos 
e ex-alunos, funcioná-
rios e ex-funcionários, 
voluntários, pessoas 
da comunidade, rece-
beram a placa come-
morativa.

Adriane Valéria Bage 
foi a responsável pelo 
pronunciamento em 
nome dos homenage-
ados. “Somos uma as-
sociação de pais e ami-
gos dos excepcionais. 
Somos seres únicos, 
diferentes, incomuns e 
incompletos. Na verda-
de, somos todos seres 
excepcionais. Foram 
excepcionais as pes-
soas que tomaram a 
iniciativa de criar uma 
associação que promo-
vesse o bem-estar às 
pessoas com defi ciên-
cia, que não possuíam 
um serviço local orga-
nizado na década de 
70. Foram excepcionais 
as pessoas que não 
mediram esforços para 
fazer vingar esta enti-
dade, que já transfor-
mou a vida de milhares 
de atendidos. Foram 
excepcionais as pesso-
as que se dedicaram, 
e são excepcionais 
as pessoas que ainda 
se dedicam de corpo 
e alma a esta nobre 

causa ...”, manifestou 
Adriane.

Por sua vez, o verea-
dor Prof. Jonas discor-
reu sobre a história da 
APAE de 2001 a 2010. 
“... Vocês perceberam 
que é uma história di-
nâmica, é uma história 
de amor ao próximo, é 
uma história de profi s-
sionalismo... Eu, como 
professor, sei do traba-
lho sério realizado pela 
APAE. Sei do empenho. 
Essa história... foram 
seus pais e avós [em 
referência aos home-
nageados presentes e 
respectivos represen-
tantes] que construí-
ram isso. Às vezes nós 
pensamos: o que dei-
xaremos para nossos 
fi lhos?! A honestidade, 
o trabalho! O que eles 
deixaram, seus pais, 
seus avós, para vocês, 
foi um legado! Um lega-
do de amor ao próximo. 
Nós vamos passar, mas 
a APAE é para o resto 
da vida...”, expressou 
Jonas.

Para o atual presi-
dente da APAE, Celso 
Cassiano, que contou 
sobre a trajetória da 
APAE de 2011 a 2020 
e destacou a dedica-
ção prestada por todos 
que por lá passaram ao 
longo do cinquentená-
rio, “o profi ssional que 
trabalha na APAE, além 
da profi ssão técnica 
que ele exerce, precisa 
ter um desprendimento 
maior, porque aquelas 
pessoas que ali estão 
[os atendidos] precisam 
de um tratamento di-
ferente. Ele precisa do 
nosso amor e do nosso 
carinho... À nossa equi-
pe de profi ssionais, que 
atuou e que esta atu-
ando, temos que agra-
decer imensamente. 
Nós diretores somos 
condutores, os colabo-
radores nos ajudam a 
manter os nossos con-
vênios, nos ajudam a 
propiciar a possibilida-
de, mas quem executa 
e quem faz é a equipe 
APAE. Eu tenho certe-
za absoluta que nunca 
pereceremos falta de 

profi ssional pelo cari-
nho e pela dedicação e 
compromisso que to-
dos demonstram tra-
balhar na APAE. É mui-
to gratifi cante dirigir 
uma entidade com uma 
equipe completa, única 
e atuante como temos 
na nossa APAE de Ja-
boticabal. Parabéns a 
todos nós e que Deus 
nos ajude”, discursou 
Cassiano.

A presidente da Fede-
ração das APAEs do Es-
tado de São Paulo, Vera 
Lúcia Ferreira, que 
marcou presença na 
solenidade, enalteceu a 
importância da luta da 
entidade pelos direitos 
de igualdade de condi-
ções das pessoas com 
defi ciência para as de-
mais. “50 anos de APAE 
de Jaboticabal, uma 
história linda! Quan-
tas coisas boas foram 
feitas nessa cidade. 
Quantas pessoas se 
dedicaram... Trabalhar 
com pessoas com defi -
ciência intelectual múl-
tipla, e autista, é uma 
missão que Deus deu 
pra nós... É nossa fun-
ção fazer valer o direito 
das pessoas com defi -
ciência. Nós temos que 
brigar por eles. Muito 
avançamos, mas te-
mos muito a avançar... 
E quero deixar aqui um 
apelo, para que as fa-
mílias lutem conosco. 
Estamos em um mo-
mento difícil. Queremos 
todos na inclusão, mas 
a gente sabe que não 

tem condições, e tam-
bém não queremos que 
os nossos atendidos 
sirvam de cobaia numa 
sociedade que ainda 
não está preparada. 
Vamos brigar sim com 
vocês... Que as pesso-
as com defi ciência seja 
respeitada, é isso que a 
gente quer”, defendeu 
Vera Lúcia.

O prefeito municipal, 
Prof. Emerson Camar-
go, igualmente ressal-
tou a importância do 
trabalho desempenha-
do pela entidade. “... Se 
não fosse o terceiro 
setor, eu acredito que 
a sociedade seria uma 
catástrofe. Porque, 
na verdade, quem faz 
o trabalho dos gover-
nos, quem faz o traba-
lho dos governantes, é 
o terceiro setor. Res-
ponsabilidade essa que 
deveria ser incumbi-
da em todos os líderes 
mundiais. E são vocês 
que fazem isso... É um 
entregar profundo por 
uma luta e uma cau-
sa cada vez maior. É a 
construção dessa en-
trega que faz a APAE 
nesses cinquenta anos 
seja hoje quem ela é”, 
pontuou Camargo.

Marcaram presen-
ça na cerimônia os ve-
readores Dra. Andréa 
Delegada, Gregório 
Casagrande, Dr. Mau-
ro Cenço, Ronaldinho 
e Val Barbieri, o pre-
feito municipal de Bar-
rinha, Zé Marcos (ho-

menageado), o prefeito 
municipal de Guariba, 
Celso Romano (home-
nageado), e a diretora 
da APAE de Monte Alto, 
representando Fran-
cisco Inoccêncio Perei-
ra (presidente do Con-
selho Regional do Rio 
Turvo, da FEAPAE/SP).

A íntegra da sessão 
pode ser revista pelo 
canal da Câmara no 
Youtube e também pelo 
Facebook. A galeria de 
fotos está disponível no 
Facebook.

PARA SABER – No 
país há mais de duas 
mil APAES, que pres-
tam atenção integral a 
milhares de usuários. 
Segundo Vera Lúcia, 
o Estado de São Paulo 
conta atualmente com 
308 APAEs, prestan-
do atendimento a mais 
de 70 mil pessoas dos 
645 municípios do es-
tado. São mais de 25 
mil funcionários em 
todas APAEs do Estado 
para prestar atendi-
mento às pessoas com 
defi ciência e seus fami-
liares. Em Jaboticabal, 
são atendidas mais de 
300 pessoas da cidade 
e região, nas áreas da 
assistência social, edu-
cação especial, pre-
venção e habilitação ou 
reabilitação da pessoa 
com defi ciência, além 
do acolhimento de jo-
vens e adultos com de-
fi ciência na modalidade 
Residência Inclusiva, 
entre outros.

Renata Assirati participa de evento comemorativo da Polícia 
Militar e entrega medalhas a diversos homenageados

O 43° Batalhão da 
Polícia Militar come-
morou o 22° aniver-
sário no último dia 26, 
na sede do Batalhão de 
Sertãozinho – SP. Na 
oportunidade foi reali-
zada uma homenagem 
aos veteranos e a sole-
nidade contou também 
com desfi le Militar. A 
presidente da Câmara 
Municipal de Jaboti-
cabal, Renata Assirati, 
esteve presente a con-
vite do Capitão da PM, 
Leonardo Frederico 
Tayar Lui, juntamente 
com o prefeito Emer-
son Camargo, além de 
diversas autoridades 
da região, entre civis e 

militares. 

Houve a entrega das 
“challenge coins” do 
batalhão aos policiais 
militares aposentados. 
No desfi le de encerra-
mento houve a partici-
pação dos veteranos 
que desfi laram com en-
tusiasmo juntamente à 
tropa, que abrilhantou 
o evento, como desta-
cou a assessoria de im-
prensa do 43° BPM/I.

“Foi um prazer muito 
grande estar presente 
neste lindo e emocio-
nante evento comemo-
rativo pelos 22 anos do 
43° Batalhão da Polícia 

Militar. Estive presente 
com o prefeito Emerson 
Camargo e o secretá-
rio de Governo, Rodri-
go Manolo. Juntos, en-
tregamos medalhas a 
vários homenageados, 
policiais da reserva. Foi 
um prazer estar nes-
te importante evento 
e, principalmente, ser-
mos recepcionados por 
autoridades militares, 
como o capitão Tayar, 
que agradeço imensa-
mente o convite”, des-
taca Renata Assirati. 

A chuva não impediu 
que a cerimônia acon-
tecesse com todos os 
detalhes necessários 

e deixando vários pre-
sentes emocionados. 
“Parabéns aos home-

nageados. Agradeço a 
grande recepção que 
tivemos das autorida-

des”. Foi realmente um 
grande evento”, fi naliza 
a presidente. 
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Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, 
Scouter

Tendência make up 
Natal e Ano Novo 

são datas muito es-
peciais, e a maquia-
gem para comemo-
rar precisa ser um 
pouco mais capri-
chada. Para decidir 
qual será a make 
ideal para usar na 
data é importan-
te levar em conta 
a roupa escolhida 
e também o tom de 

pele. Deve existir 
equilíbrio entre a 
maquiagem e a ves-
timenta, com tons 
em sintonia com a 
pele.

Caso você vá co-
memorar na praia, 
é importante não 
abusar na maquia-
gem, pois o calor e 
transpiração atra-

palham a fi xação da 
mesma.

As maiores ten-
dências de maquia-
gem para as festas 
de fi m de ano in-
cluem muito brilho 
e cores que são a 
cara do próximo ve-
rão. Seja na praia 
ou em algum local 
fechado, tem ma-
quiagem para ano 
novo 2021 para to-
dos os gostos!

Maquiagem é algo 
muito pessoal e 
mesmo que você te-
nha um estilo mais 
básico, dá para ou-
sar nesta ocasião. 
Em geral, por ser 
uma festividade e 
por estar em alta, 
muito brilho e tons 
metálico devem es-
tar em evidência 
neste ano. 

Arrase!


