ECT/DR/SPI
IMPRESSO ESPECIAL
1.74.18.1165-9
MARIA ALICE DE CAMPOS ME
AC - JABOTICABAL - CTO REOP 11

Carlos Buck 1903 - 1926

Ano 118

Fundado em 1903
Antônio Gonsales Sobrinho 1926 - 1981
Ayres de Campos 1986 - 2002

Jaboticabal, 20 de maio de 2022

Maria Alice de Campos 2002

nº 6.941

Secretaria Municipal de Saúde alerta para aumento
nos casos de Covid e gripe
A Secretaria Municipal de Saúde
alerta para um aumento no número de
casos de Covid-19 em Jaboticabal. O
movimento no Centro de Atendimento ao
Coronavírus (CAC), segundo o secretário
de Saúde, André Domingues, está maior
não somente por causa da Covid, mas
também porque muitas pessoas estão com
gripe e têm dúvida do diagnóstico, uma
vez que os sintomas de ambas as doenças
são parecidos.
“O CAC funciona das 7h às 19h e,
após este horário, o munícipe deve procurar a UPA. Estamos fazendo os testes
rápidos no CAC e o resultado sai em 15
minutos, mas é necessário que o paciente
esteja dentro do período indicado para fazer o teste, que é em torno do quarto dia
de sintomas”, explicou o secretário.
André Domingues informou que
o Hospital das Clínicas também está recebendo os testes de Covid de Jaboticabal. “Apesar do aumento de casos, os
sintomas estão sendo bem menos agudos
devido à ótima cobertura vacinal que es-

O enfermeiro e
professor André
Domingues,
secretário de Saúde
de Jaboticabal,
explica que os casos
aumentaram,
no entanto as pessoas
estão apresentando
sintomas bem
mais leves graças
à vacinação
em massa

tamos tendo. Não há ninguém internado
na UTI por causa de Covid e há apenas
um paciente internado em enfermaria”,
disse o secretário, em entrevista ao jornal
O Combate, na terça-feira desta semana,
dia 17.

Segundo ele, o aumento nos casos
de síndrome gripal já era esperado. Não
só Jaboticabal, mas boa parte do Brasil,
principalmente nos locais onde houve a
mudança drástica de temperatura, apresenta o mesmo quadro de elevação no

número de pessoas com gripe.
Até o fechamento desta edição, na
quarta de manhã, Nas últimas 24 horas,
o Brasil registrou 229 novas mortes por
Covid-19 e contabilizou 26.386 casos da
doença, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
&RPLVVRDPpGLDPyYHOGHFDVRV¿FRX
em 19.128. Esse número representa uma
alta de 33,6% em um mês. No dia 17 de
abril, o indicador estava 14.317.
Já a média móvel de óbitos, pelo
terceiro dia seguido de aumento, chegou
a 118. As médias móveis consideram a
média de infecções e mortes registradas
nos últimos sete dias. Os dados permitem
o acompanhamento dos indicadores da
pandemia sem eventuais distorções cauVDGDVSRUSRVVtYHOVXEQRWL¿FDomRDRV¿QV
de semana.
Ao todo, o País registrou 30.728.286
pessoas infectadas e 665.216 mortes em
decorrência da Covid desde o início da
pandemia, em março de 2020. Jaboticabal perdeu 292 pessoas.
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Aconteceu há meio século
De “O Combate, 20 de maio de 1972”

VIDA SOCIAL
Núpcias na capital
WILMA REGINA - RINALDO
Na noite de 27 de maio, as 20
horas, na Igreja Nossa Senhora
do Brasil, siga na praça N. S. Do
Brasil, n. 1, na Capital do Estado,
acontecerá a cerimônia religiosa
do casamento da srta. Wilma Regina Ciasca com o jovem Rinaldo
1LHUR(OHp¿OKRGRQRVVRDPLJR
Waldomiro Niero, contabilista e
destacado granjeiro em nossa ciGDGHHODp¿OKDGRVUHVUD9LWR
José Ciasca, da Capital Paulista.
Após o ato religioso, um elegante coquetel será ofertado aos
convidados no Salão de Festa da
Igreja.
Ao jovem casal desejamos
muitas felicidades em sua nova
caminhada da vida, e aos seus familiares e satisfação plena de ver
uma união feliz para a perenidade dos tempos.
Enlace
LUCIA HELENA E LUIZ
CARLOS
O nosso bom amigo é ilustre
professor da Joana Faculdade de

$JURQRPLD H 0HGLFLQD 9HWHUL
nária, Dr. Luiz Carlos Beduschi
teve a gentileza de nos participar
e convidar para a cerimônia do
seu casamento, que se realizará
hoje, dia 20, às 18 horas, na Igreja
de São Benedito, de Jaboticabal.
A noiva é a senhorita Lúcia
+HOHQD¿OKDGRVQRVVRVFRQWHU
râneos Odilon Homem Faria e
dona Anna de Marco Faria. Os
detalhes desse acontecimento
importante da sociedade jaboticabalense, daremos no próximo
número de nosso jornal.
Natalícios
DONA OLGA MORELLO DE
STEFANI
A admirável mamãe de todos esses não são menos admiráveis irmãos Stefani completou,
no dia 19 da corrente, seus 77
anos de vida, dedicados a uma
prole que é o orgulho de nossa
própria cidade. Essa mãe é Dona
Olga Morello de Stefani, encantadora sobre todos os pontos
de vista. Foi “Mãe do Ano” de
1968; do Rotary Clube de Jaboticabal, e na noite de 16 corren-

te recebeu justas homenagens,
na festiva rotaria, assim como
durante o dia viu-se cercada do
FDULQKR GRV VHXV ¿OKRV QRUDV
netos e amigos.
Dona Olga, é mesmo encantadora: a alegria vive em
seu semblante e se exterioriza,
contagiando a todos. Dona Olga
é um amor, e nós osculamos as
suas benditas mãos, em nome de
todos os nossos leitores.
NASCIMENTO
Cheguei no dia 5 de maio- o
mês maravilhoso. Foi justamente as 20 horas. Os meus papais
são encantadores. O nome dele
é Aristides Donato e o da mamãe Analice Bedore Donadon.
Encontrei em meu lar, dois irmãozinhos por mim: o Marco
Antônio que tem nove anos e a
Marcia Regina que tem cinco. Eu
naturalmente vou ama-los muito.
Da maternidade Santa Isabel vim
para a minha própria casa, lá no
alto do bairro Santo, onde espero
a visita dos amiguinhos.
Cordialmente
MARINEUSA DONADON

ELZA GARCIA MOURA
Faleceu em Jaboticabal, no dia
14 de maio, aos 90 anos, a senhora
Elza Garcia Moura. Era viúva do Sr.
$WDOLED0RXUD'HL[DRV¿OKRV0DULD
José, José Roberto, Marcos, Alberto,
Nilce e Jussara.
9RWRVGHSHVDUGHO Combate.

Era viúva do Sr. José de Jesus
0DUFRQDWR 'HL[D D ¿OKD 0DULD
Helena. Seu sepultamento deu-se em
Jaboticabal.
9RWRVGHSHVDUGHO Combate.

Fernando, Joice, Maria Eduarda e
Ana Laura.
9RWRVGHSHVDUGHO Combate.

JOSEPHA PINA SOTTO
Faleceu em Ribeirão Preto, no
dia 14 de maio, aos 77 anos, a seQKRUD -RVHSKD 3LQD 6RWWR (UD ¿OKD
do Sr. Francisco Sotto Filho e sra.
0DULD$QWRQLD5XELR'HL[DRV¿OKRV
Zilda, Rosenes, Aroldo, Cesar, Fabio
e Fabricia.
9RWRVGHSHVDUGHO Combate.
TOSHIO OGOSHI
Faleceu em Jaboticabal, no dia 15
de maio, aos 72 anos, o senhor Toshio
Ogoshi. Era casado com a Sra. Maria
,]LOGD 'HL[D RV ¿OKRV 7HRGROLQD H
Toshio.
9RWRVGHSHVDUGHO Combate.
NADYR IVONE BUZINARO
MARCONATO
Faleceu em Ribeirão Preto, no dia
15 de maio, aos 83 anos, a senhora
Nadyr Ivone Buzinaro Marconato.

GRACILIANA GABRIEL
APARICIO
Faleceu em Jaboticabal, no dia
16 de maio, aos 86 anos, a senhora
Graciliana Gabriel Aparicio. Era viúYDGR6U-RVp$SDULFLR'HL[DRV¿
lhos Maria Aparecida, Maria Lucila,
6HUJLR 9DOGHFLU 6DQGUD 9DOPLU H
Ana Cristina.
9RWRVGHSHVDUGHO Combate.

VILMA APARECIDA
BUZOLI ROGÉRIO
Faleceu em Matão, no dia 17 de
PDLR DRV  DQRV D VHQKRUD9LOPD
Aparecida Buzoli Rogério. Era viúva do Sr. Antonio Rogério. Deixa os
¿OKRV 0DUFR$QWRQLR 0DUFLD 0DU
celo, Luciana e Adriana. Seu sepultamento deu-se em Jaboticabal.
9RWRVGHSHVDUGHO Combate.

SERGIO ALBERTO RETTONDIN
Faleceu em Jaboticabal, no dia 16
de maio, aos 70 anos, o senhor Sergio
Alberto Rettondin. Era casado com a
Sra. Teresa Maria Rettondin. Deixa o
¿OKR6pUJLR
9RWRVGHSHVDUGHO Combate.

MILADY ULIAN NUNO
Faleceu em Jaboticabal, no dia
17 de maio, aos 87 anos, a senhora
Milady Ulian Nuno. Era viúva do Sr.
-RVp)UDQFLVFR1XQR'HL[DRV¿OKRV
José Roberto, Maria Helena e João
Francisco. Seu sepultamento deu-se
em Lusitânia.
9RWRVGHSHVDUGHO Combate.

JOSÉ APARECIDO PRIMO DOS
REIS
Faleceu em Jaboticabal, no dia
15 de maio, aos 56 anos, o senhor
José Aparecido Primo dos Reis. Era
casado com a Sra. Joselia Celina
3ULPRGRV5HLV'HL[DRV¿OKRV/XL]

ANDRÉ LUIS ESTEVES
Faleceu em Jaboticabal, no dia 17
de maio, aos 43 anos, o senhor André
/XtV(VWHYHV(UD¿OKRGR6U'RULYDO
Esteves e Sra. Iara Ap. Zocca Esteves.
9RWRVGHSHVDUGHO Combate.

Os familiares de

“Ir sozinho ao cinema
Visitar uma livraria
Uma cerveja no bar
Um café na padaria
Ter você pra você mesmo
também é ter companhia.
Nem sempre estar sozinho
é sinal de solidão.
Vez por outra o mundo chama
e a nossa resposta é não
Por ter marcado um encontro
com o próprio coração.”
- Bráulio Bessa.
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OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS E DE INTERDIÇÕES
E TUTELAS DA SEDE DE JABOTICABAL
Edital de Proclamas
JAIR PEREIRA E MARUA DAS GRAÇAS LUIZ. Ele, brasileiro, divorciado, aposentado, natural de Terra Boa/PR, nascido aos 16 de junho de 1966, residente av. João Batista Ferraz
6DPSDLR  QHVWD FLGDGH ¿OKR GH$ULVWLGHV 3HUHLUD H 0DULD GD 5RFKD 3HUHLUD (OD EUDVLOHLUD
divorciada, do lar, natural de Londrina/PR, nascida aos 23 de dezembro de 1966, residente à av.
-RmR%DWLVWD)HUUD]6DPSDLRQHVWDFLGDGH¿OKDGH-RVp/XL])LOKRH1DLU)XUWDGRGD6LOYD
Jaboticabal - SP, 3 de maio de 2022. (Reg. Liv D-38 Fls.032, n°15.532).
LUÍS EDUARDO TORRES CHILKOWSKY E LUTECIA HELENA POMPEU SILVA.
Ele, americano, solteiro, publicitário, natural de São Paulo-SP, nascido aos 23 de dezembro de 1955,
UHVLGHQWH j DY 'U -RVp$GULDQR$UUREDV 0DUWLQV  QHVWD FLGDGH ¿OKR GH /HRQ &KLONRZVN\H
-RDQQD7RUUHV&KLONRZVN\(ODEUDVLOHLUDVROWHLUDDGYRJDGDQDWXUDOGH-DOHV63QDVFLGDDRVGH
RXWXEURGHUHVLGHQWHjDY'U-RVp$GULDQR$UUREDV0DUWLQVQHVWDFLGDGH¿OKDGH-RVp
Silva Junior e Therezinha Pompeu Silva. Jaboticabal - SP, 03 de maio de 2022. (Reg. Liv D-38
Fls.033, n°15.533).
BRENO
BARDON BETIOLI E DEBORAH FELIX BOMFIM. Ele, brasileiro, solteiro, supervisor técnico comercial, natural de Jaboticabal/SP, nascido aos 07 de dezembro de 1995,
UHVLGHQWHjWUDYHVVD6LOYLR0RUHWWLQHVWDFLGDGH¿OKRGH6LGQH\)UDQFLVFR%HWLROLH6LPRQH
Cristina Bardon Betioli. Ela, brasileira, solteira, microempresária, natural de São Paulo-SP, nascida
DRVGHRXWXEURGHUHVLGHQWHjDY-RVpGD&RVWDQHVWDFLGDGH¿OKDGH$QGUp/XtV
)HOL]%RP¿PH&ODXGLD&HFLOLD6SDJQRO)HOL]%RP¿P-DERWLFDEDO63GHPDLRGH 5HJ
Liv D-38 Fls.034, n°15.534).

Edna Gerbasi Morelli,

CARLOS RIBEIRO GASPAR E CARLA ANDRESSA DE MORAES RODRIGUES. Ele,
brasileiro, solteiro, técnico de radiologia, natural de Jaboticabal/SP, nascido aos 09 de setembro
GHUHVLGHQWHj5XD0DQRHO)UDJXDVQHVWDFLGDGH¿OKRGH-RVp*DVSDUH,UDFL5LEHLUR
Gaspar. Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Jaboticabal/SP, nascida aos 30 de novembro de
 UHVLGHQWH j DY 5RJpULR 5LJRQDWR  QHVWD FLGDGH ¿OKD GH 3DXOR +HQULTXH 5RGULJXHV H
Lucia Helena de Moraes Rodrigues. Jaboticabal - SP, 06 de maio de 2022. (Reg. Liv D-38 Fls.035,
n°15.535).

Comovidos, agradecem as inúmeras demonstrações

JULIANO CÉSAR IANILI E BRUNA COSTA. Ele, brasileiro, solteiro, produtor rural, natural
de Monte Alto/SP, nascido aos 19 de março de 1994, residente à Rua José Francisco Nuno, 181, nesWDFLGDGH¿OKRGH0DUFRV$QW{QLR,DQLOLH/XFLPDUD&ULVWLQD*DUGLQL,DQLOL(ODEUDVLOHLUDVROWHLUD
auxiliar administrativa, natural de Ribeirão Preto/SP, nascida aos 12 de julho de 1997, residente
j5XD-RVp)UDQFLVFR1XQRQHVWDFLGDGH¿OKDGH3HGUR&RVWD1HWWRH$QJHOLWD$SDUHFLGD
Soares Costa. Jaboticabal - SP, 06 de maio de 2022. (Reg. Liv D-38 Fls.036, n°15.536).

de seu falecimento.

FELIPE HENRIQUE LIMA ALVES E DAYANE PEREIRA ANTUNES DE OLIVEIRA.
Ele, brasileiro, solteiro, policial militar, natural de Birigui/SP, nascido aos 03 de fevereiro de 1994,
UHVLGHQWHj5XD$QW{QLR*RQoDOYHV6REULQKRQHVWDFLGDGH¿OKRGH&ODXGLRGD6LOYD$OYHVH
Selma Maria Lima. Ela, brasileira, solteira, divorciada, natural de Pereira Barreto/SP, nascida aos
GHPDUoRGHUHVLGHQWHj5XD$QW{QLR*RQoDOYHV6REULQKRQHVWDFLGDGH¿OKDGH-RVp
Antunes de Oliveira e Madalena Pereira Oliveira. Jaboticabal - SP, 09 de maio de 2022. (Reg. Liv
D-38 Fls.037, n°15.537).

$UQDOGR¿OKRVQRUDVJHQURVHQHWRV

WHICTOR HUGO HOMEM E BEATRIZ NACARATO DE VITTO. Ele, brasileiro, solteiURDGYRJDGRQDWXUDOGH&DSLQD9HUGH0*QDVFLGRDRVGHMXQKRGHUHVLGHQWHjSUDoD'U
-RUJH7LELULoDQHVWDFLGDGH¿OKRGH6HUJLR5REHUWR+RPHPH(OLVDEHWH&RUUHLD/LPD+RPHP
Ela, brasileira, solteira, advogada, natural de Jaboticabal/SP, nascida aos 14 de maio de 1997, resiGHQWHjSUDoD'U-RUJH7LELULoDQHVWDFLGDGH¿OKDGH%HQHGLWR'H9LWWR-XQLRUH,]LOGD0DULD
1DFDUDWR'H9LWWR-DERWLFDEDO63GHPDLRGH 5HJ/LY')OVQ 

de carinho e amizade recebidas por ocasião

Se alguém souber de algum impedimento, que oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser publicado pela imprensa local “O COMBATE”.
%HO$GHPDU&XVWyGLR±2¿FLDO
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Um propósito nobre e várias motivações dão
a tônica da Biofarm em Ação

Pelo 12o ano, os colaboradores da Biofarm mostraram que “AliPHQWDQGRD$OPD´DYLGD¿FDEHPPHOKRU
Este foi o tema da “Biofarm em Ação”.
Contar sobre a campanha já é uma boa notícia, mas o melhor é divulgar que nesta
edição houve um recorde de arrecadação:
foram quatro toneladas de alimentos e 54
botijões de gás. Tudo foi encaminhado a
três entidades de Jaboticabal, a ONG FêQL[2EUHLURVGR%HPH9LFHQWLQRVGD3Dróquia São Judas.
Mas a ação não parou por aí, a
Biofarm em Ação teve doação de sangue
e atividades recreativas nas entidades. Fo-

ram 45 dias de campanha para obter este
resultado extraordinário e, acima de tudo,
SDUD REVHUYDU XP DXPHQWR VLJQL¿FDWLYR
no engajamento dos colaboradores.
E o que é a Biofarm em Ação?
A Biofarm, empresa jaboticabalense de
excelência na fabricação de produtos veterinários, apoia entidades assistenciais de
Jaboticabal e região, e entre as campanhas
que faz, há uma interna, que tem como
objetivo principal ajudar as instituições
através da união e solidariedade dos colaboradores. O lançamento da primeira edição foi em 2010 e, a partir daí, o sucesso
cresce a cada ano, garantindo sempre os

melhores resultados.
Neste ano, os colaboradores se
dividiram em 13 grupos de 20 pessoas.
Cada grupo escolheu uma estratégia para
arrecadar maior volume de alimentos nesWD JLQFDQD GR EHP $OJXQV ¿FDUDP HP
SRUWDV GH VXSHUPHUFDGRV RXWURV ¿]HUDP
rifas internas e muitos contaram com colaboração de amigos e familiares que também aderiram à bela causa.
Além do recorde de arrecadação,
outra peculiaridade da edição deste ano
foi a época na qual a campanha foi feita.
Os colaboradores e a Diretoria da Biofarm
FKHJDUDPjFRQFOXVmRGHTXHQR¿QDOGR

ano, quando era feita a campanha, muitas
pessoas já têm o hábito de doar. No entanto, nesta época é mais raro, o que motivou
com que a Biofarm em Ação passe a ser
realizada neste período.
Para premiar os vencedores, a
%LRIDUP ¿QDQFLRX XPD FRPHPRUDomR
HPLWLXFHUWL¿FDGRVGHXPHGDOKDVDRVSDUticipantes e destacou os colaboradores que
foram reconhecidamente mais engajados.
A cerimônia de divulgação dos vencedores contou, inclusive, com a participação
GRV UHSUHVHQWDQWHV GDV HQWLGDGHV EHQH¿ciadas, que comprovaram que alimentar o
corpo e a alma é tudo de bom.

As fotos mostram um pouco do que foi
vivenciado durante a campanha e na enWUHJDGHSUrPLRVFHUWL¿FDGRVHGRDo}HV
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È/9$52%(1(',727255(=$12¿FLDOGH5HJLVWURGH,PyYHLV7tWXORVH'RFXPHQWRV
e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com cartório estabelecido à Avenida Major
Novaes, 535, Centro, Fone (016)3202-3015.

È/9$52%(1(',727255(=$12¿FLDOGH5HJLVWURGH,PyYHLV7tWXORVH'RFXPHQWRVH&LYLOGH
Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com cartório estabelecido à Avenida Major Novaes, 535,
Centro, Fone (016)3202-3015.

FAZ SABER a MARIA HELENA SANTOS FERRAZ ORTIZ, RG nº 4.178.147-SSP/SP, CPF
Q  EUDVLOHLUD YL~YD UHVLGHQWH HP 6mR 3DXOR  63 TXDOL¿FDomR TXH FRQVWD GD PDWUtFXOD
número 2.662, desta Serventia), que de conformidade com as disposições do art. 213, Inciso II, § 3º, da Lei
Federal nº 6.015/73, nos termos da Lei 10.267, de 28 de agosto de 2001, e ainda, com base no item 136.7,
do Capítulo XX das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, encontra-se prenotado
nesta Serventia sob nº 179.555, de 28/01/2022UHTXHULPHQWRSDUD³5HWL¿FDomR*HRUUHIHUHQFLDGD´FRP
alteração da descrição das divisas, área e confrontações do imóvel denominado Sítio Santa Augusta,
situado no município de Taiuva, comarca de Jaboticabal, com área de 62,4323 hectares, objeto da
matrícula número 1.428, de propriedade de Antônio Natal e outros, tudo nos termos do mencionado
requerimento e demais documentos exigidos por Lei.
Assim, conforme MATRÍCULA NÚMERO 2.662, na qualidade de proprietária do imóvel
denominado Fazenda Gironda A, situado no município de Taiuva, comarca de Jaboticabal, que
VH FRQIURQWD FRP R LPyYHO UHWL¿FDQGR ¿FD QRWL¿FDGD D 6UD 0$5,$ +(/(1$ 6$1726 )(55$=
ORTIZ, para que NÃO CONCORDANDOFRPRVWHUPRVGDUHWL¿FDomRUHTXHULGDVHGLULMDDHVWH5HJLVWUR
Imobiliário, situado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, Jaboticabal-SP, telefone (16) 32023015, com
atendimento ao público de segunda à sexta-feira das 09:00 às 16:00 horas, onde, querendo poderá apresentar
impugnação fundamentada, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da primeira publicação do
presente edital (item 136.12 – Cap.XX – Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça).

)LFD RXWURVVLP GHVGH Mi FLHQWL¿FDGD GH TXH GHL[DQGR GH DSUHVHQWDU D LPSXJQDomR QR SUD]R
estipulado, presumir-se-á a anuência.
Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, expede-se o presente edital,
que será publicado em jornal local, por 02 (dois) dias consecutivos, com intervalo entre as publicações
LQIHULRUD TXLQ]H GLDV-DERWLFDEDOGHDEULOGH(X-RVp3HGUR-~QLRU2¿FLDO6XEVWLWXWRGLJLWHL
e subscrevi.
O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JUNIOR

FAZ SABER a ROBERTO NASCIMENTO, RG nº 772.704-SSP/SP, CPF nº 008.054.678/15,
EUDVLOHLURFDVDGRGRFRPpUFLRUHVLGHQWHHP6mR3DXOR63 TXDOL¿FDomRTXHFRQVWDGDPDWUtFXODQ~PHUR
32.280, desta Serventia), que de conformidade com as disposições do art. 213, Inciso II, § 3º, da Lei
Federal nº 6.015/73, nos termos da Lei 10.267, de 28 de agosto de 2001, e ainda, com base no item 136.7,
do Capítulo XX das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, encontra-se prenotado
nesta Serventia sob nº 179.555, de 28/01/2022UHTXHULPHQWRSDUD³5HWL¿FDomR*HRUUHIHUHQFLDGD´FRP
alteração da descrição das divisas, área e confrontações do imóvel denominado Sítio Santa Augusta,
situado no município de Taiuva, comarca de Jaboticabal, com área de 62,4323 hectares, objeto da
matrícula número 1.428, de propriedade de Antônio Natal e outros, tudo nos termos do mencionado
requerimento e demais documentos exigidos por Lei.
Assim, conforme MATRÍCULA NÚMERO 32.280, na qualidade de proprietário do imóvel
denominado Fazenda Gironda A, situado no município de Taiuva, comarca de Jaboticabal, que se
FRQIURQWD FRP R LPyYHO UHWL¿FDQGR ¿FD QRWL¿FDGR R 6U 52%(572 1$6&,0(172, para que NÃO
CONCORDANDOFRPRVWHUPRVGDUHWL¿FDomRUHTXHULGDVHGLULMDDHVWH5HJLVWUR,PRELOLiULRVLWXDGR
na Avenida Major Novaes nº 535, centro, Jaboticabal-SP, telefone (16) 32023015, com atendimento ao
público de segunda à sexta-feira das 09:00 às 16:00 horas, onde, querendo poderá apresentar impugnação
fundamentada, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da primeira publicação do presente
edital (item 136.12 – Cap.XX – Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça).

)LFD RXWURVVLP GHVGH Mi FLHQWL¿FDGR GH TXH GHL[DQGR GH DSUHVHQWDU D LPSXJQDomR QR SUD]R
estipulado, presumir-se-á a anuência.
Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, expede-se o presente
edital, que será publicado em jornal local, por 02 (dois) dias consecutivos, com intervalo entre as publicações
LQIHULRUD TXLQ]H GLDV-DERWLFDEDOGHDEULOGH(X-RVp3HGUR-~QLRU2¿FLDO6XEVWLWXWRGLJLWHL
e subscrevi.
O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JUNIOR
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Couro cabeludo sensível, o que será?
A queixa de que o couro
cabeludo está sensível não é rara
nos consultórios dermatológicos
e, segundo a médica Mariane
Ribeiro, há alguns fatores que
ajudam a desencadear a sensibilidade no couro cabeludo.
Um deles é a mudança
de temperatura; mas há ainda a
poluição; estresse; ar seco; uso
de xampus muito agressivos; higiene exagerada da região; dermatite atópica; e predisposição
genética.

“Alguns hábitos ajudam
a tratar o couro cabeludo sensível. Um deles é evitar o uso de
xampus com sulfato, já que o
sulfato pode ressecar ainda mais
a região e agravar o quadro de
sensibilidade”, informou a Dra.
Mariane.
Ela elenca outros hábitos como não realizar procedimentos com formol, uma vez
que a substância muito encontrada nas escovas progressivas
e produtos de alisamento pode

deixar o couro cabeludo mais irritado, piorando a vermelhidão e
a coceira. “Além disso, o uso de
formol é proibido pela Anvisa”,
reforça a médica.
Excluir da rotina substâncias irritativas como parabenos, álcool, fragrância não-hipoalergênicas, substâncias que,
para pessoas com sensibilidade
no couro cabeludo, acabam piorando o quadro, também é uma
dica.
“Usar xampus com pH
ácido, também conhecido como
S+¿VLROyJLFRDMXGDDFRQWURODU
a sensibilidade da região. Lavar
o cabelo com água fria ou morna
também é um bom hábito, já que
a temperatura do banho faz toda
diferença para quem tem o couro
cabeludo sensível. A água fria ou
morna não deixa a área irritada,
ao contrário da quente, que pode
deixar a região vermelha e ardida, e ainda pode estimular um
processo de descamação”, encerra a Dra. Mariane.

Maio Amarelo alerta sobre trânsito
A 2a Companhia de
Polícia Militar de Jaboticabal
lembra que já está a todo vapor
o Maio Amarelo, o maior movimento de conscientização sobre
boas práticas e condutas no trânsito.
A Polícia Militar, em
parceria com as secretarias e
órgãos públicos relacionados

ao transporte e segurança, traz
durante o mês uma série de informações, dicas e alertas sobre
a importância do respeito às normas e diretrizes para preservação
da vida.
O alerta é de extrema
importância, uma vez que o número de acidentes envolvendo
carros, ônibus, caminhões, motos

e bicicletas com vítimas é grande
no Brasil.
A maior parte dos acidentes se dá, principalmente, em
função da negligência e da não
obervação das regras de trânsito,
que respeitadas trariam um tráfego tranquilo e a redução drástica
dos acidentes de trânsito, especi¿FDPHQWHFRPYtWLPDVIDWDLV

Jaboticabal perde uma
grande dama
Foi com extrema tristeza que Jaboticabal se despediu,
na última semana, de uma grande dama, Edna Gerbasi Morelli.
Edna sempre foi reconhecida por
sua educação, discrição, elegância e gentileza. O anúncio de seu
falecimento, nas redes sociais
do O Combate, foi um pequeno
vislumbre da admiração que toda
uma cidade tem por ela.
Edna nasceu no dia 5 de
GH]HPEURGH¿OKDGH$XURra Cestari Gerbasi e Onofre Gerbasi. Casou-se com Arnaldo Geraldes Morelli, com quem teve os
TXDWUR¿OKRV0DULWD0DLVH&DLR
e Murilo.
Seu falecimento aconteceu em São Paulo, no dia 10 deste mês e seu velório foi realizado
em Jaboticabal, onde sua família e amigos disseram o último
adeus à dama que marcou uma
geração, não só por sua beleza,

mas, principalmente, por seu caráter ilibado e educação extrema.
A equipe do O Combate deseja conforto ao coração de
¿OKRVQHWRVHGRFRPSDQKHLURGH
toda uma vida, Arnaldo, que junto com Edna formou uma família
bonita e extremamente admirada.

A luta contra o abuso sexual
infantojuvenil prossegue

Na quarta-feira, dia 18,
foi celebrado o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e AdolescenWHVGDWDGHWHUPLQDGDR¿FLDOPHQte pela Lei nº 9.970/2000, em
memória à menina Araceli Crespo, de 8 anos de idade, que foi
sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973.
Para impactar as pessoas a aderirem à luta contra a violência infantojuvenil, a Prefeitura de Jaboticabal está postando
uma série de vídeos que foi idealizada pelo Conselho Tutelar de
Jaboticabal. São entrevistas conduzidas por alguns conselheiros
municipais, com a participação
de pessoas de diferentes esferas.
O conselheiro Ronaldo
Nogueira inaugurou a série, em

uma conversa com o prefeito de
Emerson Camargo, divulgada
nas redes sociais da Prefeitura.

³1mR ¿TXH FDODGR $R
perceber qualquer tipo de abuso
ou injustiça contra a criança e o
adolescente, disque 100. A ligação é gratuita, funciona todos os
dias da semana, por 24 horas, inclusive sábados, domingos e feriados”, conclamam os membros
do Conselho Tutelar.
A situação é tão grave
que um levantamento detalhado
da Unicef registrou que, entre
2016 e 2020, 35 mil crianças e
adolescentes de 0 a 19 anos foram mortos de forma violenta no
Brasil, uma média de 7 mil por
ano. E, de 2017 a 2020, 180 mil
sofreram violência sexual – uma
média de 45 mil por ano.
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Flashes do casamento de Vitória e Jonathan

Vitória com Henrique, Deborah e
João Henrique Bellodi

Os noivos com Priscila, Gustavo,
)OiYLDH6R¿D&DURQH

Os noivos com Samuel e Malu Bellodi

Os noivos com
Maria Helena Jerônimo

As crianças Caetano,
Maite e Elisa

Os noivos com Sylvio, Juliana, Maite e
Caetano Boccardo

Os noivos com Lu e
André Verardino

Os noivos com Lara e
Ana Paula Bellodi

Jaboticabal, 20 de maio de 2022
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SOCIAIS NATS
Que dia, que momento, quanta emoção no entardecer do dia
30 de abril de 2022, onde foi celebrado o amor de Vitória Carone
Bellodi e Jonathan Jerônimo.
Um casal leve e apaixonado, celebraram ao lado de amigos e
familiares, esse encontro de vida cujo cupido foi uma grande amiga.
Vitória vestiu Sandro Barros, e estava linda, deslumbrante, uma
SULQFHVD$FHULP{QLDIRLR¿FLDOL]DGDSHOR3DGUH$OH[DQGUHQD)D
]HQGD6DQWD5LWDRQGHDSyVDFHULP{QLDRVFRQYLGDGRVIRUDPUH
cepcionados pelos pais da noiva João Henrique e Deborah, felizes e
emocionados com a presença de todos.
A festa foi conduzida, pelo expert e amigo da família, Renato
Aguiar. A alegria tomou conta dos jovens ao som da dupla Johnny e
Henrique e do conjunto Grouve.
Que a vida em família de vocês siga maravilhosamente feliz,
pela em emoções e leveza nos seus dias como foi o matrimônio.
1DV IRWRV YHPRV D HOHJkQFLD GRV ERQLWRV QRLYRV 9LWRULD H -R
nathan (1) e os noivos com os pais de Vitória, João Henrique e
Deborah Bellodi e avó Maria Amélia Bellodi.

1

2

20 de Maio
Aline Branco de Miranda
Cesar Augusto Tralli
Luiz Ap. F. de Carvalho
9LWRU/XLV0DUWLQV&UX]
Wladimir Morgatto
21 de Maio
Caio Doria Guzzo
Maira Bellodi Machado
Patricia Luiza L. Machado
22 de Maio
&DPLOD6LWWD/D൵UDQFKL
Flavio Abimussi
23 de Maio
Padre Dagoberto Boim
Neyde Cardoso Gagliardi
Nilza M. Pultrini Bressan
24 de Maio
Haydee Lopes Foresti
2VZDOGR$JRVWLQL
Thiago Silva Loboda
25 de Maio
Anne Redfern
Mirela de Almeida Orsi
Paulo Roberto Todaro Tucci
Renan de Oliveira Fenerich
26 de Maio
Erminia Izabel Mialichi
Giovana Petrilli Maccheroni
Nelson Nucci Filho
27 de Maio
José Antonio Nascimbem Junior
Marcella Bellodi Gerbasi
Maria Cecilia Neme Borsari
Marleni B. Ferreira de Carvalho
28 de Maio
Karina Geraldo Bellodi
Rafael Natal
9HUD0DULD*DUFLD
29 de Maio
/LJLD9HGRYHOOL&DUGR]R
Maria Cristina Thomaz
Maria Inez Espagnoli G. Martins
30 de Maio
Afonso Carregari Martins Filho
Heloisa Lombardi Lopes
Lara Duarte Arré
Samuel Brunini Petrarolha
31 de Maio
Flavia Thomaz
Guilherme Malagô
Isabela Banzatto
Mauricio Prado Sartori
01 de Junho
Sandra Faria Stéfani
Stephan Hani
Walquiria Costa Biondi
02 de Junho
Elsa Regonatti dos Anjos
João Roberto Zocolaro
José Carlos Hori
Leo Ricardo Bedore dos Santos
Marco Antonio Bucco
Shirley Ferraz Amaral de Simoni

VERY IMPORTANT PEOPLE...
* Casal da semana: Marta e Marcos De Stéfani
* Mulher da semana: Marilena Verardino
* Homem da semana: Luís Lucio dos Santos

Mulheres que amamos... por Décio Sitta
Meiga Pedroso
$V VXDV ¿OKDV 6WDHO
e Paola, a traduzem e a
representam, tornando se
querida por todos.
Sempre tivemos uma
sintonia que nos conectou para vivenciarmos a
família, a amizade e tanWDVRXWUDVD¿QLGDGHVTXH
nos fazem manter assim,
próximos pelo coração!!

Miriam Capalbo Merenda e Clara Bellodi

Que amizade linda!! Desde sempre foram parceiras e mantêm
esta ligação viva e calorosa, cheia de suportes e afagos que tornam a
vida mais possível e prazerosa!!
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Jaboticabal se une para aquecer e
abrigar quem tem frio
O inverno no Brasil começa no
dia 21 de junho, porém a chegada de uma
onda de frio ao País se tornou um dos assuntos mais comentados neste início de
semana, sendo, inclusive, alerta da Defesa
Civil do Estado de São Paulo. Segundo especialistas, a onda de frio está sendo mais
sentida nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste. O frio atípico destas semanas pode
ser explicado pela conjunção de uma série
de fatores climáticos (que afetam o clima,
no longo prazo) e de tempo (mais localizados).
Um dos fatores é o La Niña, fenômeno que acontece quando há resfriamento das águas da região central do Oceano
3DFt¿FR SRU SHOR PHQRV WUrV PHVHV FRQsecutivos. O fenômeno deixa a atmosfera
um pouco mais fria e cria uma condição
favorável para que as temperaturas despenquem com a entrada de uma frente fria.
Neste cenário onde o fenômeno já afeta a
atmosfera, vai haver a passagem de dois
fatores meteorológicos pelo continente: o
deslocamento de uma massa de ar polar
vinda da Antártida e a passagem de um ciclone extratropical pelo Sul do continente.
Com a forte onda de frio, várias
HQWLGDGHVRSWDUDPSRULQWHQVL¿FDUD&DPpanha do Agasalho que é feita anualmente, principalmente pelo Fundo Social de
Solidariedade. O Senac, por exemplo, está

Secretarias em novo local
Pouco depois de ter assumido a
Prefeitura de Jaboticabal, o prefeito Emerson Camargo já manifestou sua intenção
de reduzir as despesas com aluguéis e
aproveitar os prédios públicos. E foi exatamente o que fez, inaugurando, na semana passada, o I Anexo Municipal Arlindo
Gabriel dos Anjos, nome escolhido para
homenagear o saudoso Badeco.

2SUpGLRTXH¿FDDRODGRGD)Dculdade de Tecnologia Nilo De Stéfani,

a Fatec, foi ocupado por um tempo pela
Defesa Agropecuária do Estado de São
Paulo e agora passa a abrigar três secretarias: Agricultura, Abastecimento e Meio
Ambiente (Saama); Educação, Cultura,
Esporte e Lazer (Secel); e Indústria, Comércio e Turismo (SICT). Segundo o prefeito, com a mudança das secretarias para
o prédio, a expectativa é de que Jaboticabal economize cerca de um milhão de reais em aluguel nos próximos anos.

Cartório Eleitoral registra recorde
de atendimento
angariando agasalhos e cobertores, bem
como os integrantes do movimento “Fazer
o bem sem olhar a quem”, que pedem que
as doações sejam entregues no quartel da
Polícia Militar.
A Prefeitura de Jaboticabal, no
início da semana, já começou a entrega
de cobertores, agasalhos e alimentos para
a população em situação de rua. Também
será oferecido abrigo por meio da Casa
Maria e Casa Transitória, além da ajuda
de parceiros, como o Cerea e Associação
Antialcoólica, que serão usadas como
abrigos.

O Cartório Eleitoral de Jaboticabal registrou recorde de atendimentos no
¿QDOGRSUD]RSDUDDUHJXODUL]DomRGRWttulo de eleitor, que aconteceu no dia 4 de
PDLR 2 IDWR UDWL¿FRX D IDPD TXH R EUDsileiro tem de deixar tudo para a última
hora.
O prazo estipulado pela Justiça
Eleitoral se referia à mudança em títulos,
novos títulos de eleitor e alterações que
SHUPLWLVVHPTXHDVLWXDomRGRFLGDGmR¿que regularizada para que ele possa votar
no dia 2 de outubro para presidente da República, senador, deputado federal e depu-

tado estadual.
O Cartório eleitoral registrou o
atendimento de 274 munícipes no dia 4,
em seu horário estendido, que foi das 9h
às 18h. Além do atendimento presencial,
mais 603 pessoas acessaram o site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em busca
de informações e regularização.
A divulgação do quantitativo
eleitoral por município será feita até dia
11 de julho. Nesta data, será informado
quantos eleitores de Jaboticabal, Taiúva
e Taiaçu, que fazem parte do Cartório de
Jaboticabal, estarão aptos a votar.

