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Emurja promove mutirão de limpeza nos 
distritos de Córrego Rico e Luzitânia

A Emurja – Empresa 
Municipal de Urbani-
zação de Jaboticaba 
– realizou a limpeza 
e roçamento de áreas 
verdes, praças e pré-
dios públicos de Cór-
rego Rico e Luzitânia. 
A limpeza continua 

sendo realizada até o 
inal da semana na Car-
los Berchieri, Ciaf 7, 
Barcelona e Monterrey.

“As chuvas contri-
buem com o cresci-
mento mais rápido da 
grama e com isso o 
prazo para a limpeza 

Prazo vai até 30 de janeiro

Período que antecede o início das aulas está sendo utilizado para limpeza e organização das unidades

Começa inscrição do Passe Escolar 2020

Ano letivo começa em 10 de fevereiro em Jaboticabal

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Espor-
te e Lazer informa aos 
pais e responsáveis que 
o ano letivo terá início 
em 10 de fevereiro. Es-
sas últimas semanas de 
férias estão sendo de 
muito trabalho para a 
organização das esco-
las, limpeza, transfe-
rência de alunos e os 
pedidos de passe esco-
lar.

“2020 é um ano mui-

to importante para toda 
rede de educação. A pe-
dido do prefeito Hori 
estamos acertando os 
últimos detalhes para a 
entrega dos uniformes, 
realizando melhorias 
físicas em diversas uni-
dades e, principalmen-
te, organizando todo 
quadro de professores 
para atender os mais de 
8 mil alunos atendidos 
pela rede municipal. 
Sem esquecer os cui-

dados com a merenda, 
sempre acompanha-
da com muita atenção 
pelos proissionais da 
Mini Usina”, airma o 
secretário da pasta, Le-
onardo Yamazaki.

Vagas em creches – 
Outro detalhe impor-
tante nesse início de 
ano é que a Secretaria 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, já con-
vocou todos os alunos 
que estavam na ila de 

A Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer informa aos pais e 
responsáveis que o perí-
odo de inscrição do Pas-
se Escolar começou na 
segunda-feira (20). Os 
alunos da rede munici-
pal devem procurar a Se-
cretaria de Educação, na 
Avenida Carlos Berchieri 

(ao lado da Terceira Ida-
de). Os alunos da rede 
estadual devem solicitar 
o passe na secretaria da 
escola onde estudam. 

“Peço aos pais que se 
atentem quanto aos docu-
mentos necessários. Outro 
detalhe importante é que 
esse prazo não será pror-
rogado. O atendimento 

acontece das 8h às 11h30 
e das 13h30 às 16h”, infor-
ma o secretário da pasta, 
Leonardo Yamazaki.

Atenção para os docu-
mentos necessários:

• Declaração de matrí-
cula do requerente.

• Fotocópia do com-
provante de residência 
em nome do pai ou mãe 
(nos casos que não te-
nha, apresentar outro 
comprovante e justiicar 
no ato da matrícula).

• Fotocópia dos com-
provantes de renda de 
todos os familiares que 
trabalham (caso não te-
nha holerite, apresen-
tar declaração assinada 
pelo empregador que 
conste o valor recebido 
mensalmente).

2019 esperando uma 
vaga nas creches mu-
nicipais. “Esse sempre 
foi um grande desaio. 
Pegamos uma ila com 
mais de 700 crianças na 
espera e com o apoio 
de toda equipe da Edu-
cação, conseguimos ze-
rar os pedidos. Informo 
aos pais que o prazo 
de inscrição de novos 
alunos começa em 3 de 
fevereiro”, informa Leo-
nardo.

Manhã será marcada também pela entrega dos prêmios aos 
vencedores do concurso “Casa mais iluminada”

Programação deste sábado (25) na Praça 9 Julho também 
abordará os cuidados com as arboviroses

Nesste sábado (25) 
será um dia de muita 
festa na Praça 9 de Ju-
lho, com uma progra-
mação bem animada 
organizada pela CDL 
e parceiros. Diante do 
volume de pessoas, a 
Secretaria de Saúde vai 
aproveitar o momen-
to para, mais uma vez, 
conversar com a popu-
lação sobre os perigos 

das arboviroses, em 
especial a dengue que 
assusta todo estado de 
São Paulo.

“O registro de novos 
casos começou mais 
cedo em 2020 e todas 
as cidades de nossa 
região estão preocupa-
das. Desde o ano pas-
sado estamos fazendo 
mutirões de limpeza 
e nossos agentes vi-

sitam as casas diaria-
mente. Mas nada terá 
resultado positivo se 
a população não en-
tender que a dengue é 
responsabilidade de to-
dos. Devemos veriicar 
constantemente nossas 
casas, quintais e elimi-
nar todo foco de água 
parada”, orienta o se-
cretário de Saúde, João 
Roberto da Silva.

torna-se muito curto. 
Nesse período, tam-
bém passamos pelas 
escolas para que tudo 
esteja organizado para 
o início das aulas”, 
disse o presidente da 
Emurja, Cláudio Cor-
reia.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A ANTONIO MARCELINO, 
MARIA RITA FERREIRA MARCELINO e à empresa MARCO 
AURÉLIO MARCELINO (cujo nome de fantasia é Marcelino 
e Marcelino Torrefação Ltda). 
                          (Prenotação 168.360 de 04/11/2019) 
 
 
               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Oficial de Registro de Imóveis, 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com   
cartório estabelecido à Avenida Major Novaes, 535, Centro, Fone (016)3202-3015. 
 
                       FAZ SABER a ANTONIO MARCELINO, RG nº 5.963.211-SSP/SP, CPF nº 
550.245.218/20, do comércio, e sua mulher MARIA RITA FERREIRA MARCELINO, RG nº 
9.528.281-SSP/SP, CPF nº 112.147.708/94, do lar, ambos brasileiros, casados sob o 
regime da comunhão de bens, anteriormente à Lei nº 6.515/77, residentes e domiciliados 
nesta cidade, na Avenida Ariodante Zocca, número 161, Jardim Brandi (endereço 
constante da matrícula do imóvel), e à empresa MARCO AURÉLIO MARCELINO (cujo 
nome de fantasia é Marcelino e Marcelino Torrefação Ltda, e conforme requerimento 
do credor é representada pelo senhor Marco Aurélio Marcelino casado com Daniela 
Bejo Marcelino), inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.302.899/0001-83, com sede nesta 
cidade, na Rua Diógenes Roma, número 380 (endereço constante da matrícula do imóvel), 
que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento do Banco Santander 
(Brasil) S/A, inscrito no CNPJ/MF sob nº 90.400.888/0001-42, com sede em São Paulo-
SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, números 2.041 e 2.235, Vila Olímpia, 
credor fiduciário do contrato de financiamento imobiliário nº 60165445-01, garantido pela 
alienação fiduciária, registrada sob nº 09 na matrícula nº 9.792, que grava o imóvel situado 
nesta cidade, na Avenida Ariodante Zocca, número 161, Jardim Brandi, vem lhes 
notificar para cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias 
relativas ao pagamento das prestações vencidas números 02, 03, 04, 05, 06 e 07, 
apurado pelo credor até o dia 04/11/2019, no valor total de R$87.155,13 (oitenta e 
sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e treze centavos), sujeito à atualização 
monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo 
pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta 
notificação. 
                       Assim ficam V.Sªs. NOTIFICADOS a comparecerem no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado nesta 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 deverão efetuar o pagamento do 
débito acima mencionado e mais o valor de R$1.538,01 (mil, quinhentos e trinta e 
oito reais e um centavo), referente às custas com as notificações extrajudiciais, no 
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data. 
   Nesta oportunidade ficam V.Sªs. cientificados de que o não cumprimento 
da obrigação no prazo estipulado garante ao credor fiduciário o direito de 
consolidação da propriedade do imóvel, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da 
Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perdem V.Sªs. a propriedade do imóvel 
em favor do Banco Santander (Brasil) S/A. 
                       Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, 
expede-se o presente edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) vezes, em 
publicações consecutivas. Jaboticabal, 17 de janeiro de 2020. Eu, José Pedro Júnior, 
Substituto do Oficial, digitei e subscrevi.  
                        

O SUBSTITUTO DO OFICIAL: 
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL-FORO DE JABOTICABAL-2ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1006745-86.2017.8.26.0291 - 3843/17
Classe: Assunto: Monitória - Compra e Venda
Requerente: Agro Toledo Insumos Agrícolas Ltda
Requerido: Jalme de Souza Fernandes Junior

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1006745-86.2017.8.26.0291

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) JALME DE SOUZA FERNANDES JUNIOR, Brasileiro, Casado,
Engenheiro Agrônomo, CPF 792.356.201-63, com endereço à Av. Deputado Jamel Cecilio, 2496,
B72, Jardim Goiás, CEP 74180-020, Goiania - GO, que lhe foi proposta uma ação de Monitória
por parte de Agro Toledo Insumos Agrícolas Ltda, alegando em síntese: Que firmou com o retro
mencionado, negócio jurídico consubstanciado na comercialização de insumos agrícolas, que se

pode aferir por meio de cópias de diversas notas fiscais juntadas aos autos, os quais foram

devidamente entregues conforme respectivos canhotos. A inadimplência se configurou pelo

esgotamento de todos os meios suasórios para recebimento amigável do débito que, de acordo

com planilha apresentada pelo proponente da presente ação monitória, em 17.11.2017 somavam

R$ 1.254.952,65. 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 12 de dezembro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Toda população está convidada

Dengue: visitadores do Programa Criança Feliz 
tratam do assunto com 600 famílias 

Nova praça do Jardim Senhor Bom Jesus 
será inaugurada neste sábado (25)

A Prefeitura de Ja-
boticabal realiza neste 
sábado (25), às 10h, a 
inauguração da Praça 
“Orlando Labella”, no 
bairro do Senhor Bom 
Jesus. A nova área con-
ta com uma academia 
ao ar livre e espaço de 

convivência.
“Espero a presença 

dos moradores neste 
momento em que ho-
menageamos uma i gu-
ra importante de nossa 
história, que foi cirur-
gião dentista, vereador 
atuante, presidente da 

O programa Criança 
Feliz propõe às famí-
lias assistidas um tra-
balho diferenciado na 
abordagem e acompa-
nhamento do desenvol-
vimento das crianças 
de 0 a 3 anos, de 3 a 6 
anos com dei ciência 
(BPC) e gestantes do 
Bolsa Família. Em Jabo-
ticabal, benei cia 600 
famílias em diferentes 
partes da cidade.

Além de contribuir 
com a transformação 
das vidas dessas pes-
soas, fortalecendo 
vínculos familiares e 
produzindo ações que 
mudem a sua realida-
de, os visitadores tam-
bém abordarão durante 
as visitas os cuidados 
necessários com as ar-
boviroses.

“Essa grande soma 
de forças se faz neces-
sária nesse momento 
onde precisamos en-
tender que a dengue 
é um problema de to-
dos e não apenas do 
poder público. Com o 
reinício das atividades 
do programa, entre os 
temas trabalhados, os 
visitadores passarão 
dicas importantes para 
a prevenção”, ai rma a 
secretária de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social, Tatiana Pelle-
grini.

Outras ações – A Pre-
feitura de Jaboticabal 
continua promoven-
do uma série de ações 
preventivas contra a 
proliferação do Aedes 
aegypti. Além do tra-
balho de visitação nos 
bairros, a equipe reali-
zará neste sábado (25), 
na Praça 9 de Julho, a 
partir das 9h, um mo-
mento de conscientiza-
ção.

“Em parceria com a 
CDL e outras entida-
des, estaremos na Pra-
ça 9 de Julho orientan-
do a população sobre 
a necessidade de cada 
um fazer a sua parte. 
Perdendo apenas 10 
minutos por semana, 
temos condições de 
manter nossos quintais 
limpos, eliminando lo-
cais em que a água i ca 
armazenada. Dias com 
chuvas rápidas segui-
das por forte calor são 
propícios para a pro-
liferação do Aedes e 
apenas com a ajuda de 
todos vamos manter 
Jaboticabal livre das 
arboviroses”, declara o 
presidente da Sala de 
Situação da Dengue, 
José Carlos dos Santos 
(Cafú). 

Câmara e que muito 
contribuiu para o de-
senvolvimento de Jabo-
ticabal”, convida o pre-
feito José Carlos Hori.

A Praça Orlando La-
bella i ca na continui-
dade da Rua José Boni-
fácio. 

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Venha conhecer em nosso showroom. Faça sua simu-

lação na hora. Vários modelos 125c e 150c. Venha con-

ferir!!!  (16)3202-1986.
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Interessados tem até às 17h para acessar o site 

Emurja promove limpeza e roçamento de praças

Inscrição para processo seletivo de Agente Comunitário 
de Saúde termina nesta segunda-feira (20)

Após a limpeza dos dis-
tritos de Luzitânia e Cór-
rego Rico, a Empresa Mu-
nicipal de Urbanização de 
Jaboticabal (Emurja) inciou 
a limpeza e roçamento de 
praças. Nos últimos dias, 
as equipes passaram pela 
Praça Pedro Dória (Praça 
da Delegacia), Praça Santo 
Marconato e Praça Marga-

As inscrições para o 
Processo Seletivo des-
tinado a contratação de 
Agentes Comunitários 
para as unidades da ci-
dade terminaram. Os 
interessados acessaram 
www.institutomais.org.
br, para ter acesso ao 
edital e efetuar a inscri-
ção.

O salário inicial é de 
R$ 1.567,86 por 40 ho-
ras semanais. “O proces-

rida Raymundo Berchieri 
(Praça da Ponte Seca).

“A Emurja contribui com 
as ações realizadas no mu-
nicípio. Hoje colaboramos 
com a limpeza das escolas 
e também de canteiros, 
como na Avenida Carlos 
Berchieri e outros pontos 
da cidade”, lembra o presi-
dente Cláudio Correia. 

so seletivo para agente 
comunitário de saúde 
segue algumas regras 
diferentes dos proces-
sos habituais, por isso é 
importante que os inte-
ressados prestem aten-
ção no edital”, esclarece 
o secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva.

O Agente Comunitá-
rio de Saúde é o pro-
issional responsável 
por atuar na promoção 

e prevenção na saú-
de, mapeando e enca-
minhando pessoas ao 
serviço de saúde. De-
sempenha papel funda-
mental na estratégia bá-
sica de saúde e garante 
atendimento a pessoas 
que vivem na área onde 
realiza o trabalho casa 
a casa.

Unidades: ESF Aurélio 
Niero (Ciaf V), ESF Tere-
sa Fernandes Barbosa 

Comissão inicia trabalhos para elaboração 
do Plano Municipal de Cultura

Na última segunda-
-feira (06), a equipe 
técnica que coordena a 
elaboração do Plano Mu-
nicipal de Cultura fez 
uma apresentação aos 
membros do Conselho 
Municipal de Política 
Cultural de Jaboticabal, 
expondo a necessidade 
desse trabalho e os pas-
sos que serão seguidos 
até sua apresentação i-
nal, em agosto de 2020. 

O PMC é um dos cinco 
itens obrigatórios para 
a formação do Sistema 

Municipal de Cultura e 
servirá de base para as 
ações culturais do mu-
nicípio nos próximos 
dez anos. “O documen-
to vem em consonância 
com a esfera federal, 
uma vez que em dezem-
bro foi destartada a re-
visão do Plano Nacional 
de Cultura, e é muito 
importante que os pas-
sos sejam coordenados 
nos âmbitos municipal, 
estadual e federal”, ex-
plica José Mário de Oli-
veira, diretor de Cultu-

Entrega de prêmios para os vencedores do concurso da 
casa mais iluminada acontece neste sábado (25)

Construção de fogão a lenha resgata autoestima de 
moradores da Casa Transitória

Neste sábado (25) é o 
dia em que os respon-
sáveis pelas duas casas 
mais iluminadas duran-
te o inal de ano em Ja-
boticabal vão receber 
os dois vale-compras 
de R$ 1mil. O concurso 
é uma iniciativa da Câ-
mara de Diretores Lojis-

A conclusão de um 
simples projeto pode 
representar grandes 
conquistas para ho-
mens que buscam re-
construir suas vidas. O 
que aparentemente era 
apenas mais uma ativi-

tas, em parceria com a 
Prefeitura e Unimed.

O resultado foi di-
vulgado na quarta-fei-
ra (22) pela Rádio Vida 
Nova, na Rotativa So-
nora. “Os interessados 
tiveram até 13 de janei-
ro para enviar as fotos 
pelo whatsapp”, diz o 

dade acabou surpreen-
dendo o grupo da Casa 
Transitória de Jabotica-
bal.

Nas últimas semanas, 
o trabalho foi intenso e 
o grupo construiu um 
fogão a lenha que foi 

secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
José Vantini Júnior.

“O número de parti-
cipações superou toda 
as nossas expectati-
vas. Tenho certeza que 
o trabalho dos jurados 
não foi fácil. Indepen-
dente do resultado i-

Entrada é gratuita para funcionários da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Jaboticabal

Jaboticabal recebe Yolanda Guerra no dia 19

Os assistentes sociais 
da região estão ansio-
sos para conhecer um 
ícone da Assistência So-
cial no Brasil. A Prefei-
tura de Jaboticabal traz 

a palestra “A trajetória 
da política social: crise 
contemporânea e os de-
saios do serviço social”, 
com Yolanda Guerra. O 
evento acontece no dia 
19 de fevereiro, das 08h 
às 12h, no aniteatro 
principal da Unesp. O 
ingresso será um paco-
te de fraldas geriátricas. 
Vagas são limitadas.

É necessário inscrição 
prévia pelo site https: 
//forms.gle/5gr6TW ET-
QuL8WAJn6 .“Yolanda 
tem uma história da luta 
da politica social muito 
respeitada. A conhece-

mos em um congresso 
e estreitamos os laços. 
Todos convidados para 
bater papo, dividir ex-
periências, perguntar, 
ouvir e aprender muito 
com ela. Basta fazer a 
inscrição e ainda aju-
dar as pessoas que mais 
precisam”, convida a 
secretária de Desenvol-
vimento e Assistência 
Social de Jaboticabal, 
Tatiana Pellegrini.

Atuação - Assistente 
social, mestre e doutora 
em Serviço Social pela 
Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 

(1994 e 1998). Professo-
ra associada da Univer-
sidade Federal do Rio 
de Janeiro nos âmbitos 
da graduação e da pós-
-graduação. Coordena 
o núcleo de estudos e 
pesquisas sobre os fun-
damentos do serviço 
social na contempora-
neidade - nefssc da ufrj 
e o projeto de pesquisa 
“Serviço social: funda-
mentos, história, memó-
ria, trajetórias (2018)”. 

Tem experiência na 
área de serviço social, 
com ênfase nos fun-
damentos, exercício e 

formação proissional, 
atuando principalmen-
te nos seguintes temas: 
fundamentos, teoria-
-prática, instrumenta-
lidade, projetos prois-
sionais, direitos sociais. 
Supervisora de pós-
-doutorado. Participa 
da comissão coordena-
dora da Red Iberoame-
ricana de Investigación 
en Trabajo Social/Rede 
Iberoamericana de In-
vestigação em Serviço 
Social. 

Membro da Rede de 
Pesquisas sobre o Tra-
balho do Assistente So-

cial-RETAS. Bolsista pro-
dutividade em pesquisa 
CNPq nível 1B. Foi coor-
denadora do programa 
de pós-graduação em 
serviço social da UFRJ 
no período de 2006 a 
2010. Ex-coordenadora 
nacional de pós-gra-
duação da Associação 
Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Serviço So-
cial- ABEPSS - gestões 
2009-2010 e 2011-2012. 
Membro titular do Co-
mitê de Assessoramen-
to Psicologia-Serviço So-
cial no CNPq no período 
de 2014 a 2016.

apresentado no CRAS 
1 na sexta-feira (24). 
“Nosso principal objeti-
vo é dar oportunidade, 
tirando da ociosidade. 
Mostramos um novo 
mundo de oportuni-
dades, com exemplos 

(Cohab 1), ESF Alice Ka-
mla (Ciaf VII), ESF/UBS 
Antônio Ricardo Benat-
ti (Ciaf IV) e UBS Danilo 
Antônio Petroucic (Ciaf 
II)

Curso de Formação 
– O Curso Introdutó-
rio de Formação Inicial 
previsto em Edital não é 
obrigatório, mas o can-
didato que possui o cer-
tiicado de conclusão 
registrado no Ministé-

rio da Educação recebe-
rá 1,5 ponto a mais na 
média inal. 

O valor a taxa de ins-

crição é de R$ 48. Mais 
informações pelo tele-
fone (16) 3209-1500.

ra do Município.
Formada por Thais 

Creolezio, André Luiz 
de Souza Dias, Eduardo 
Torati e Zélio Antonio 
Moretto Junior, a equi-
pe técnica tem como 
tarefa pensar o plano, 
ouvindo a sociedade 
para levantar suas de-
mandas, construir uma 
base técnica que indi-
que a possibilidade de 
alcançar de fato o que 
for planejado e traba-
lhar em conjunto com o 
Conselho, as entidades, 

organizações e ONG vol-
tadas para as atividades 
culturais no município.

Com sete reuniões 
mensais, iniciadas a 
partir de fevereiro, e 
duas ações paralelas – 
Fórum de Patrimônio e 
Conferência de Cultu-
ra, ambas acontecendo 
em agosto. “A primei-
ra reunião mensal está 
marcada para o dia 17 
de fevereiro, em local 
ainda a ser deinido. Ao 
deinirmos o local, fa-
remos uma ampla cam-

panha de divulgação 
junto à população para 
que todos possam par-
ticipar na montagem da 
apresentação prelimi-
nar do PMC”, explica o 

diretor de Cultura.
Ao inal de reuniões, 

uma apresentação pre-
liminar será apresen-
tada ao Conselho, para 
apreciação.

nal, agradeço o empe-
nho das famílias que 
contribuíram para que 
nosso inal de ano fosse 
muito mais iluminado”, 
declara o presidente da 
Câmara dos Diretores 
Lojistas, César Tomé.

bem-sucedidos, de pes-
soas que se encontram 
através de um projeto 
como este”, destaca a 
secretária de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social, Tatiana Pellegri-
ni.
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PROMOÇÃO

30%
1 par de
calçado 

40%
2 pares de
calçados 

50%
3 ou mais
pares de
calçados 

www.marancalcados.com.br
Marancalçados

siga-nos em nossas redes


