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Cidade da Família abordará conquistas e vitórias jaboticabalenses

“Superação” 
Emociona a Festa do Quitute de 2018

Jaboticabal se pre-
para para comemorar 
190 anos com pique 
total. A temática da 
maior festa gastro-
nômica e solidária do 
interior abordará a 
“Superação em todos 
os sentidos”, em ho-
menagem às pessoas 
que se superam. A 
36ª Festa do Quitute 
e Expofeira de Arte e 
Artesanato acontece 
de 11 a 16 de julho, 
na Estação de Eventos 
Cora Coralina.

Prefeitura inicia nova fase de 
recapeamentos de ruas e avenidas

Jaboticabal conta os dias para as comemorações em torno dos 190 
anos e a Prefeitura inicia uma nova etapa da operação de recapea-
mento de ruas e avenidas. O objetivo nos próximos meses é inten-
sificar o trabalho na recuperação das principais ruas e avenidas de 
Jaboticabal, na região central e na periferia.

Recursos foram conquistados através de emendas parlamentares

Secretaria de Saúde 
recebe 4 novos 
veículos 0km 

Já estão no Paço Municipal quatro automóveis modelo Ônix que serão 
destinados à Secretaria de Saúde de Jaboticabal. Os veículos representam 
investimento de aproximadamente R$ 172 mil oriundos de verbas parla-
mentares conquistadas junto aos governos Estadual e Federal.

Cardápio da Festa do 
Quitute está imperdível

Em Jaboticabal, a 
solidariedade vem 
acompanhada de 
união familiar, encon-
tro com os amigos e 
muitos quitutes. 

Pratos fazem jus ao nome do evento

Quitutinho continua visita em 
creches e entidades de Jaboticabal

O mais novo mascote de Jaboticabal, o Quitutinho, teve agenda cheia du-
rante esta semana. Dando boas vindas às comemorações em torno dos 190 
anos de Jaboticabal, creches e entidades assistenciais estão recebendo a 
ilustre visita.
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A ESCOLHA DO DESTINO

O poder da mente, que 
vibra tesouros ocultos 
da vida natural de um 
mundo desigual, das di-
ferentes etapas, nas es-
colhas eternas da vida 
maior, nas vidas sucessi-
vas. No tempo do amor, 
na eterna lembrança da 
saudade. No sonho da fe-
licidade, que brilha com 
a esperança, repleta de 
energias, em um mundo 
maior de EVOLUÇÃO.

A luz surge no hori-
zonte, para iluminar o 
UNIVERSO, a brilhar jun-
to das estrelas, nascen-
do com a paz.

O PERDÃO DAS OFEN-
SAS

Tudo na vida passa 
com o tempo. São dívi-
das cárminas a pagar no 
convívio com a família 
terrena, encarnados num 
corpo. São desejos não 
realizados. São inimigos 
que criamos pela inve-
ja, orgulho e ignorância 
e que precisamos viver 
perdoando, com humil-
dade. É o amor que nos 
une, num abraço frater-
nal, em um encontro que 
gera a paz e um fraterno 
encontro.

SONHOS ETERNOS 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Buscamos ser felizes 
nos sonhos que criamos, 
ligados às fantasias, 
para realizarmos o que 
prometemos antes de re-
encarnarmos. Dentro das 
alegrias que conquista-
mos, criamos soluções. 
São poderes que vivem 
dentro de nós, para brin-
darmos com a felicidade, 
nascendo a luz e mor-
rendo as trevas. São lin-
das as dádivas vindas de 
DEUS.

O amanhã virá para 
nascer mais um dia, 
onde abraçamos o sol 
que aquece, a lua que 
nos ilumina em noite de 
estrelas, num céu cha-
mando a todos para so-
nhar, pedir conselhos, 
numa promessa de reali-
zações, a curto e a longo 
prazo. Encontramos os 
caminhos para percor-
rermos, agarramos na 
esperança, com o cora-
ção iluminado de sonhos 
eternos.

A DISCIPLINA E O TRA-
BALHO 

Tudo na vida tem uma 
razão de ser. Segue uma 
direção ligada à discipli-
na, de um trabalho que se 
inicia com o nascimento 
e continua pelos anos. O 
trabalho vai tomando ru-
mos diferentes, de acor-
do com a vontade de ser-
vir. Este processo é feito 
individualmente ou em 
grupo. Toda mudança 
requer confiança, deter-
minação, esforço e per-
severança. O despertar 
para a realidade maior, 
exige transformações, 
novos caminhos, muita 

cultura e aprendizado. 
A responsabilidade liga-
da à família, com resga-
tes de dividas contraí-
das em vidas anteriores, 
num passado que se vai 
longe. Temos que estar 
preparados para enfren-
tarmos novos desafios 
que a vida nos apresen-
ta, para beneficiarmos 
com os relacionamentos 
existentes na família e 
na sociedade. Os confli-
tos surgem na proporção 
que aparecem os con-
vívios com os amigos. 
inimigos, adversários e 
rivais. A disciplina deve 
imperar dentro da força 
de vontade, de colocar-
mos como exemplos a 
paciência, compreensão 
e muito amor, para repa-
rações necessárias, dos 
erros cometidos, onde 
tudo tem uma razão de 
ser.

DO MAL EXTRAIMOS O 
BEM.

A LIBERDADE DE AGIR-
MOS NASCE NO CORA-
ÇÃO.

Dessa experimenta-
ção, extraímos como 
conseqüência o CHOQUE 
DE RETORNO, pela ação 
de causa e efeito (CAR-
MA), para isso evitamos 
a igual atitude, passando 
assim a agir de um modo 
mais maleável, propen-
so ao bem, num futuro 
próximo, onde reinará o 
amor, como ensinou JE-
SUS.

OBJETIVOS
Um beneficiando nos-

sa EVOLUÇÃO, outro co-
laborando com a SOCIE-
DADE.

A CASA?

Quando falamos de 
casa, logo vem à mente 
uma casa com paredes, 
janelas e moveis, etc. 
As pessoas pensam so-
mente na casa física, que 
com o tempo se corrói e 
é destruída com o passar 
dos anos. Observe como 
as casas antigas e pré-
dios, foram construídos 
com detalhes fascinan-
tes e bem trabalhado. E 
cada um tem a sua histo-
ria.

Quem os construiu, 
quis passar uma men-
sagem direita ou indire-
tamente, e com certeza 
conseguiram. Isto é uma 
casa física. 

Mas vamos falar da 
Casa espiritual. Você é 
esta casa! Onde o Espíri-
to Santo habita. Deus te 
escolheu para ser o tem-

Pr. Anastácio Martins

plo do Espírito Dele, por 
isso devemos cuidar bem 
do nosso corpo (casa) 
porque ele é o templo do 
Deus vivo.  Como deve-
mos construí-la? E como 
mantê-la, bem fi rme para 
não ser corroída com o 
tempo, nem destruída 
pela tempestade?

Jesus disse: Quem 
ouve as minhas Palavras 
e as coloca em prática, 
é como o homem que 
constrói uma casa sobre 
a rocha (Cristo), veio as 
enchentes e transborda-
ram os rios, e a casa não 
se abalou, porque ela es-
tava bem fi rmada. Você 
nunca será abalado por 
nenhum tipo de proble-
ma ou difi culdade, por-
que você está bem fi rma-
do no Senhor e confi ante 
nas promessas Dele. Mas 
aquele que constrói a sua 
casa sobre a areia, não 
suportará, nem aguenta-
rá as lutas, nem as tem-
pestades da vida. Quan-
do chegar os momentos 
difíceis, a sua casa desa-
bará e fi cará em ruinas. 
Se você quiser ter uma 
casa fi rme e por toda a 

Eternidade, construa-
a com as revelações da 
Palavra de Deus, busque 
em oração e na leitura da 
bíblia. Deus tem tantas 
bênçãos para você edifi -
car a sua casa, que nunca 
será destruída, mas será 
fortalecida com o Espiri-
to Santo. Quanto à casa 
física, está tem um tem-
po determinado para dei-
xar de existir. Não perca 
mais tempo, comece 
agora mesmo a buscar a 
presença do Senhor e en-
cher o seu coração com 
a Palavra Dele, só assim 
você terá todo o material 
que precisará para cons-
truir a sua casa espiritu-
al.  (Lucas 6:47). Esta é a 
minha oração. Catedral 
do Povo de Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta, Sexta e Domingo 
às 19h30. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da 
Palavra. Diáriamente Na 
GAZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00 Seg. a 
Sex. facebook catedral_
dopovodedeus@hotmail.
com                       

Educação, meio ambiente e 
segurança são destaques

Jaboticabal celebra 
aniversário com avanços 

importantes e inaugurações

No próximo dia 16 
de julho, Jaboticabal 
completa 190 anos. 
Em comemoração 
ao aniversário, três 
eventos estão marca-
dos para o dia: assi-
natura da Atividade 
Delegada, entrega de 
novo mobiliário para 
as escolas municipais 
e inauguração do Bos-
que Municipal ‘Chico 
Buck.

“É uma data espe-
cial para todos nós 
que somos jabotica-
balenses e temos um 
carinho muito gran-
de por essa cidade. 
Nada melhor do que 
comemorar com coi-
sas boas, que repre-
sentam avanços e me-
lhorias para todo o 
município”, comenta 
o prefeito José Carlos 
Hori.

Às 11h, na Estação 
de Eventos ‘Cora Co-
ralina’, Hori libera 
o início da Ativida-
de Delegada no mu-
nicípio. A operação 
permite aos policiais 
militares desempe-
nharem suas funções 
nos dias de folgas, 
férias e licença, sen-
do remunerados pela 
prefeitura.

A partir das 14h, o 
prefeito entrega novo 
mobiliário à EMEB Se-
nhora Aparecida. A 
iniciativa faz parte 
da primeira etapa do 
projeto que visa mo-
dernizar e melhorar o 
ambiente das salas de 
aulas no município.

Em seguida, às 
14h30, será a vez da 
inauguração do Bos-
que Municipal ‘Chi-
co Buch’. Após pas-
sar por adequações 
e receber um novo 
regimento interno, 
desenvolvido pelo 
Conselho Municipal 
de Defesa do Meio 
Ambiente – Comdema 
–, o bosque passará 
a receber visitações 
agendadas e monito-
radas.

Confi ra os horários 
e locais:

11h – Assinatura da 
Atividade Delegada

Local: Estação de 
Eventos Cora Corali-
na

14h – Entrega de 
novo mobiliário para 
escolas municipais

Local: EMEB Apare-
cida 

14h30 – Inaugura-
ção do Bosque Muni-
cipal Chico Buck

Local: Bosque Chico 
Buck
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Dia de aniversário terá programação 
cheia em Jaboticabal

Julho é o mês em 
que a “Cidade das 
Rosas” está em fes-
ta. E o dia 16 é mais 
que especial. No 
dia em que come-
mora 190 anos de 
existência, Jaboti-
cabal estará repleta 
de atrações.

A programação 
oficial começa com 
a tradicional sole-
nidade de hastea-
mento das bandei-
ras, na Praça Dr. 
Joaquim Batista, às 
8h. Em seguida, a 
partir das 9h, tem 
missa solene, na 

a

Muita música, gastronomia, religiosidade e inaugurações marcam o dia 16 de julho

Começa o 1º Torneio dos Professores

O Ginásio Municipal 
de Esportes ‘Alberto 
Bottino’, de Jaboticabal, 
sediou na noite de se-
gunda-feira (2) a aber-
tura do 1º Torneio dos 
Professores. O evento é 
organizado pela Secre-
taria de Educação e De-
partamento de Esporte 
e Lazer – DEL.

“É um prazer fazer 
parte desta primeira 
edição, onde nós es-
tamos reconhecendo 
e tentando valorizar 
aquilo que a gente tem 
de melhor na educação, 
que são os professores. 
Gostaria de ressaltar 
que essa é uma ideia do 

secretário Adílson, pen-
sada no Fórum da Edu-
cação do ano passado”, 
comenta o prefeito José 
Carlos Hori.

Participam desta edi-
ção, que acontece até 
quarta-feira (04), as es-
colas Edgard D’Amico, 
Amadeu Lessi, Arman-
do Lerro, Colégio Nos-
sa Senhora do Carmo, 
Colégio Difere e Espaço 
Insano-Saúde Total.

“Estou muito feliz e 
agradecido pelo pre-
feito ter acreditado na 
gente. É o primeiro ano, 
a energia é muito boa, 
o público compareceu 
e os professores estão 

animados. Essa compe-
tição só tem a crescer 
nas próximas edições”, 
destaca o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Adilson 
Martins.

A abertura contou 
com duas partidas de 
vôlei feminino. A esco-
la Amadeu Lessi ven-
ceu a Edgard D’Amico, 
enquanto o Espaço In-
sano-Saúde Total der-
rotou o Colégio Nossa 
Senhora do Carmo.

O torneio continuou 
na terça-feira (03) a par-
tir das 19h30 com due-
los nas modalidades 
vôlei e basquete.

Catedral de Nossa 
Senhora do Carmo.

O sexto dia da 36ª 
Festa do Quitute e 
Expofeira de Arte e 
Artesanato começa 
às 11h, com a libe-
ração da Atividade 
Delegada. A festa, 
na Estação de Even-
tos “Cora Coralina” 
vai até o final de 
tarde com muita 
música, artesanato 
e gastronomia.

Durante o dia ain-
da tem a entrega de 
novos mobiliários 
para escolas mu-
nicipais e a inau-

guração do Bosque 
Municipal “Chico 
Buck”. Para finali-
zar, a religiosidade 
volta à cena com 
procissão e missa 
no Mosteiro Flos 
Carmeli e Catedral 
de Nossa Senhora 
do Carmo, respecti-
vamente.

Confira a progra-
mação completa do 
dia 16:

Dia 16 – Segunda-
feira / Aniversário 
De Jaboticabal

8h – Solenidade 
de Hasteamento das 
Bandeiras

Local: Praça Dr. 
Joaquim Batista

9h – Santa Missa 
Solene da Diocese

Local: Sé Catedral 
de Nossa Senhora 
do Carmo

11h – Assinatura 
da Atividade Dele-

gada
Local: Estação de 

Eventos Cora Cora-
lina

11h - 36ª Festa do 
Quitute e Expofeira 
de Arte e Artesana-
to

Palco 1:
11h30 - Arley e 

sua orquestra
13h30 - Rick Sou-

za e Banda
15h - Tio do Sam-

ba
Palco 2:
11h - Gomes e 

Puccini
12h - Gabi Viola
14h - Mister Bu-

tekis Band
16h - Rullian

Palco 3:
11h30 - Edson 

Cunha
13h30 - Thiago 

Brasil
15h – Urbano Ro-

cha

14h – Entrega de 
novo mobiliário 
para escolas muni-
cipais

Local: EMEB Apa-
recida

14h30 – Inaugura-
ção do Bosque Mu-
nicipal Chico Buck

Local: Bosque Chi-
co Buck

15h – Santa Missa
Local: Sé Catedral 

de Nossa Senhora 
do Carmo

18h30 – Solene 
Procissão de Nossa 
Senhora do Carmo

Saída : Mosteiro 
Flos Carmeli até a 
Sé Catedral

19h30 – Solene 
Missa de Nossa Se-
nhora do Carmo

Local: Sé Catedral 
de Nossa Senhora 
do Carmo
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“Bala de Prata”
Versículos 
da Bíblia 

HOSPITAL SÃO MARCOS S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Data/Hora/Local: Aos 30/4/2018, às 7:30 horas, sede, Jaboticabal/SP. Convocação: Editais publicados. Presença: 
57,31% conforme assinaturas no livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Paulo Miki Junior; Secretária: Rita 
Pires Pinheiro. Deliberações: a) Aprovadas por unanimidade com abstenções legais, as demonstrações fi nanceiras 
do exercício fi ndo em 31/12/2017, publicadas. b) Destinação do lucro líquido do exercício/distribuição dos dividendos: 
item prejudicado. c) Eleição do Conselho Fiscal: pelos acionistas majoritários foram reconduzidos como Membros 
Efetivos: Alberto Fernandes Castilho, Clovis Luis Campana Fiorezzi e Ivomar Borges Campos; Membros 
Suplentes: Leonardo Matsushita, Dario Benedito Mendes e Luciano Nogueira Filho, sendo fi xado honorários de 
cada Conselheiro, em R$ 557,00 mensais e dos Diretores, em R$ 6.673,00, aprovado por unanimidade. Jucesp nº 
254.288/18-2 em 28/5/2018. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

LEILÃO DE IMÓVEIS DA PREFEITURA DE JABOTICA-
BAL dias 18 de Julho de 2018, às 14:00horas e encerramento no 
dia 20 de julho de 2018, às 14:00horas (horário de Brasília), de 
forma eletrônica (on-line) no endereço eletrônico (site) www.
valleleiloes.com.br, e PRESENCIAL no Saguão de Entrada do 
Paço Municipal desta Cidade. Imóveis de matrículas nºs: 25.874, 
25.875, 25.876, 25.877, 25.878, 44.214, 44.216, 44.217 do CRI de 
Jaboticabal/SP.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 
TÍTULOS E DOCUMENTOS 

E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
MUNICÍPIO E COMARCA DE JABOTICABAL – SP.

Ofi cial: Álvaro Benedito Torrezan
Av. Major Novaes, 535 – Centro – Cx. Postal, 68 – Fone/Fax: 

(16) 3202-3015 –CEP-14870-080
e-mail: ri.jaboticabal@terra.com.br

                EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

                               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial 
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 BENITO BRAGA DE MIGUEZ 
GARRIDO, brasileiro, casado, residente nesta cidade (qualifi ca-
ção que consta da transcrição número 14.720, desta Serventia),  
que de conformidade com as disposições do art. 213, Inciso II,  § 
3º, da Lei Federal nº 6.015/73, com redação dada pela Lei 10.931, 
de 02 de agosto de 2004, e ainda, com base nos itens 137 e 138, 
do Capítulo XX das Normas de Serviço da Egrégia Corregedo-
ria Geral da Justiça, encontra-se prenotado nesta Serventia sob 
nº 160.630, de 09/05/2018, requerimento para “Retifi cação Ad-
ministrativa” com alteração da descrição das divisas, área e con-
frontações do imóvel situado na Avenida Pintos, números 801, 
803 e 817, nesta cidade e comarca de Jaboticabal-SP, objeto da 
matrícula número 11.997, de propriedade de Daniel Luís Bedim, 
tudo nos termos do mencionado requerimento e demais documen-
tos exigidos por Lei.

                       Assim, conforme Transcrição número 14.720, livro 
3TT, de 04/02/1965, desta Serventia, na qualidade de proprietário 
do imóvel situado na Avenida General Osório, número 408, nesta 
cidade e comarca de Jaboticabal, que se confronta com o imóvel 
retifi cando, fi ca notifi cado o Sr. BENITO BRAGA DE MIGUEZ 
GARRIDO, para que NÃO CONCORDANDO com os termos 
da retifi cação requerida, se dirija a este Registro Imobiliário, si-
tuado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, Jaboticabal-SP, 
telefone (16) 32023015, com atendimento ao público de segun-
da 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 138.12 – Cap.XX – Normas de Serviço da E. Corregedoria 
Geral da Justiça).    

                             Fica outrossim, desde já, cientifi cado de 
que deixando de apresentar a impugnação no prazo estipulado, 
presumir-se-a 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. Jabo-
ticabal, 05 de julho de 2018. Eu, José Pedro Júnior, Ofi cial Subs-
tituto, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

JOSÉ PEDRO JUNIOR

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A REGINALDO 
AMANCIO DA SILVA e JULIANA VIEIRA 

DOS SANTOS DA SILVA.
(Prenotação 160.354 de 16/04/2018)

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

                       FAZ SABER a Reginaldo Amancio da Silva, RG nº 
34.232.984-4-SSP/SP, CPF nº 298.764.648/84, chefe intermediário, 
e sua mulher Juliana Vieira dos Santos da Silva, RG nº 45.528.696-
6-SSP/SP, CPF nº 311.045.638/94, vendedora, ambos brasileiros, 
casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da 
Lei nº 6.515/77, residentes e domiciliados nesta cidade, na Avenida 
Antonio Sacco, número 110 (endereço constante da matrícula do 
imóvel), que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a reque-
rimento da Caixa Econômica Federal - CEF, credora fi duciária do 
contrato de fi nanciamento imobiliário nº 155551797163, garanti-
do pela alienação fi duciária, registrada sob nº 06 na matrícula nº 
35.475, que grava o imóvel situado nesta cidade, na Avenida Silvio 
Cabral, número 80, no Jardim Aroeira, vem lhes notifi car para cum-
primento das obrigações contratuais principais e acessórias relativas 
ao pagamento das parcelas vencidas números 66, 67 e 68, apurado 
pela credora até o dia 13/04/2018, no valor total de R$2.653,42 (dois 
mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois 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 notifi cação.

                       Assim fi cam 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 dé-
bito acima mencionado e mais o valor de R$497,10 (quatrocentos 
e noventa e sete reais e dez centavos), referente as custas com as 
notifi cações extrajudiciais, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi cam V.Sªs. cientifi cados de 
que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante à 
credora fi duciária o direito de consolidação da propriedade do imó-
vel, nos termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de 
forma que, com este ato, perdem V.Sªs. a propriedade do imóvel em 
favor da Caixa Econômica Federal - CEF.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado 
em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 05 de 
julho de 2018. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei 
e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
             

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A ANDRE 
LUIZ GABRIEL LUCAS e MARLI GOMES 

DE LIMA LUCAS.
(Prenotação 160.596 de 07/05/2018)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial 
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 Andre Luiz Gabriel Lucas, RG nº 
41.479.856-9-SSP/SP, CPF nº 287.089.728/69, metalúrgico, e sua 
mulher Marli Gomes de Lima Lucas, RG nº 35.512.573-0-SSP/
SP, CPF nº 215.947.138/04, empregada doméstica, ambos bra-
sileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na 
vigência da Lei nº 6.515/77, residentes e domiciliados nesta cida-
de, na Rua Coronel Odilon Ortiz, número 502, Nova Jaboticabal 
(endereço constante da matrícula do imóvel), que nos termos do 
artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa Econômi-
ca Federal - CEF, credora fi duciária do contrato de fi nanciamento 
imobiliário nº 844440365384, garantido pela alienação fi duciária, 
registrada sob nº 13 na matrícula nº 9.875, que grava o imóvel 
situado nesta cidade, na Alameda Lourenço Rettondim, número 
100, no Jardim Boa Vista, vem lhes notifi car para cumprimen-
to das obrigações contratuais principais e acessórias relativas ao 
pagamento das parcelas vencidas números 55, 56 e 57, apurado 
pela credora até o dia 04/05/2018, no valor total de R$1.647,75 
(mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco 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 notifi cação.

                       Assim fi cam V.Sªs. NOTIFICADOS a comparece-
rem no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jabotica-
bal/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 pa-
gamento do débito acima mencionado e mais o valor de R$497,10 
(quatrocentos e noventa e sete reais e dez centavos), referente as 
custas com as notifi cações extrajudiciais, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi cam V.Sªs. cientifi cados 
de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado ga-
rante à credora fi duciária o direito de consolidação da proprie-
dade do imóvel, nos termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 
9.514/97, de forma que, com este ato, perdem V.Sªs. a propriedade 
do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal - CEF.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publi-
cado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 
05 de julho de 2018. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, 
digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
             

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A 
CLAUDIA DAIANA DE CARVALHO.

(Prenotação 160.669 de 14/05/2018)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial 
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 Claudia Daiana de Carvalho, 
RG nº 41.255.331-4-SSP/SP, CPF nº 223.564.068/08, brasileira, 
solteira, maior, auxiliar administrativa, residente e domiciliada 
nesta cidade, na Avenida Amorim Brenha, número 309 (endereço 
constante da matrícula do imóvel), que nos termos do artigo 26 da 
Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa Econômica Federal - 
CEF, credora fi duciária do contrato de fi nanciamento imobiliário 
nº 803136091050, garantido pela alienação fi duciária, registrada 
sob nº 09 na matrícula nº 4.745, que grava o imóvel situado nesta 
cidade, na Avenida Amorim Brenha, número 309,  vem lhe no-
tifi car para cumprimento das obrigações contratuais principais e 
acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas números 
138, 139 e 140, apurado pela credora até o dia 11/05/2018, no valor 
total de R$912,17 (novecentos e doze reais e dezessete 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 notifi cação.

                       Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADA a comparecer 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 ho-
ras, 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 reais e vinte e quatro centavos), referente as cus-
tas 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 cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante à cre-
dora fi duciária 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 da 
Caixa Econômica Federal - CEF.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publi-
cado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 
05 de julho de 2018. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, 
digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
             

 JOSÉ PEDRO JÚNIOR 
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Fundo Social continua doando roupas e agasalhos

Com as doações re-
cebidas diariamente, o 
Fundo Social de Soli-
dariedade atende a po-
pulação mais carente 
da cidade. As famílias 
que estão precisando 
de roupas ou agasa-
lhos, devem procurar 
na Avenida General Gli-
cério, 276, no Centro, 
das 9h às 12h e das 
14h às 17h.

“Muitas pessoas e 
empresas colaboram 
com as nossas campa-
nhas e todas as peças 
arrecadadas são re-
passadas aos que pro-
curam o Fundo Social. 
Convido a população 
para acompanhar e co-

nhecer um pouco do 
trabalho diário que de-
sempenhamos”, diz a 
primeira-dama Adriana 
Hori.

O Fundo Social de 
Solidariedade continua 
recebendo doações de 
roupas em bom esta-
do durante todo ano. 
Basta entrar em con-
tato pelo telefone (16) 
3202-8994. “Agrade-
ço todos aqueles que 
acreditam em nosso 
trabalho e continuam 
ajudando a nossa po-
pulação. Tudo é feito 
com muita transparên-
cia e em prol dos mais 
necessitados”, finaliza 
Adriana.

Campanha de doação 
também continua

“Natal Solidário” pretende reutilizar 60 mil garrafas pet

A Prefeitura de Ja-
boticabal lançou um 
desafio: recolher 
mais de 60 mil gar-
rafas pet para reuti-
lizá-las nos enfeites 
natalinos que serão 
instalados na região 
central no final do 
ano.

Para isso, as secre-
tarias de Obras e Ser-
viços Públicos e de 
Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer con-
tam com o apoio de 
toda rede municipal 
de ensino. Os alunos 
foram convocados 
para recolher e enca-

minhar para as esco-
las o maior número 
de garrafas pet pos-
sível.

“Mesmo antes do 
período de férias, as 
crianças entregaram 
os primeiros vasi-
lhames descartáveis. 
Todo material reco-
lhido será utilizado 
na ornamentação de 
nossa região central. 
Peço o apoio dos pais 
e ressalto que essa é 
apenas uma das fases 
do projeto”, afirma o 
secretário de Obras 
e Serviços Públicos, 
Josué dos Santos.

Recolhimento já começou nas 
escolas municipais; alunos 
participam ativamente da 

iniciativa

Comissão Organizadora confirma montagem 
de Parque de Diversões na Festa do Quitute

A Comissão Orga-
nizadora da Festa do 
Quitute informa à po-
pulação que está as-
segurada a instalação 
do Parque de Diver-
sões para a 36ª Festa 
do Quitute e Expofei-
ra de Arte e Artesana-
to, que acontece de 
11 a 16 de Julho, na 
Estação de Eventos 
Cora Coralina.

A demora na mon-
tagem aconteceu de-
vido a problemas 
burocráticos com a 
empresa que presta-
ria o serviço. A Co-
missão informa que 
um novo parque ofe-
recerá os brinquedos 
nesta edição, obede-
cendo todas as leis e 
normas de segurança.

Palestra orienta empreendedores sobre os 
benefícios da formalização

O SEBRAE-Aqui, em 
parceria com a Pre-
feitura de Jabotica-
bal e Central do Em-
preendedor, realiza 
no dia 19 de julho 
mais uma edição da 
oficina de formali-
zação. As inscrições 
estão abertas na 
Central do Empreen-
dedor, no Paço Muni-
cipal.

O encontro acon-

tece no auditório da 
Prefeitura de Jabo-
ticabal, a partir das 
14h. Segundo a di-
retora da Central do 
Empreendedor, Va-
nessa Gonçalves, a 
oficina oferece infor-
mações importantes. 
“É uma grande chan-
ce para os empresá-
rios interessados em 
abrir o seu próprio 
negócio. O consultor 

do SEBRAE, abordar 
todas as informa-
ções sobre as etapas 
do processo”, afirma 
a diretora da Central 
do Empreendedor, 
Vanessa Gonçalves.

Para mais informa-
ções, o telefone da 
Central do Empreen-
dedor é (16) 3203-
3398.

Central do Empreendedor oferece vagas remanescentes para empresários 
interessados no assunto
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Fatec de Jaboticabal oferece vagas 
remanescentes

Interessados em 
cursar faculdade pú-
blica tem um incenti-
vo a mais em Jabotica-
bal. A Fatec está com 
vagas remanescentes 
para o curso de Tec-
nologia de Biocom-
bustíveis, no período 
da manhã.

A coordenadora do 

vestibular da insti-
tuição, Simone Scat-
tolin Tidelli, informa 
quem pode partici-
par do processo. “As 
vagas são destinadas 
a alunos de outras 
instituições de ensi-
no superior no modo 
transferência e porta-
dores de diploma de 

Assistência Social realiza festas juninas nos 
bairros

A interação entre os 
usuários e as equipes 
da Secretaria de Assis-
tência Social acontece 
durante os projetos e 
em momentos de lazer 
e alegria. Na última se-
mana, CRAS 1, CRAS 2 , 
CRAS 3, Casa Transitó-
ria e CREAS realizaram 
suas festas em come-
moração ao mês de ju-
nho.

Todos os detalhes 
típicos da época esti-
veram presentes. “O 

trabalho incrível que 
todas as equipes têm 
desenvolvido me deixa 
muito orgulhosa, prin-
cipalmente quando to-
mam para si a proposta 
de ressignifi car vidas e 
famílias, tornando-se 
parte do projeto e da 
comunidade”, afi rma a 
secretária de Assistên-
cia Social, Tatiana Pel-
legrini. 

ensino superior”, ex-
plica.

O prazo para se 
inscrever vai até as 
17h do dia 11 de ju-
lho. Mais informações 
pelo site www.fate-
cjaboticabal.edu.br 
ou pelo telefone (16) 
3202-6519.

Jaboticabal está entre 
as cidades pré-certifi cadas 

no Programa Município 
Verde Azul 

A Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente, de Ja-
boticabal, recebeu uma 
boa notícia na última 
semana. As ações de-
senvolvidas em busca 
da certifi cação do Pro-
grama Município Verde 
Azul já começaram a 
dar resultados e colo-
caram a cidade entre 

os municípios pré-cer-
tifi cados em 2018.

“Somamos 45 pon-
tos e não zeramos em 
nenhuma diretiva. Isso 
mostra que estamos no 
caminho certo. Agora 
é continuar o trabalho 
para que em outubro 
possamos, de fato, ser 
certifi cados e recolocar 
Jaboticabal no patamar 

que merece”, comenta 
o secretário de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, André 
Nozaki.

O Programa Municí-
pio Verde Azul é uma 
iniciativa do Governo 
do Estado que estimula 
e auxilia as prefeituras 
na elaboração e execu-
ção de políticas públi-

cas para o desenvol-
vimento sustentável. 
A secretaria de Estado 
investe cerca de R$ 15 
mi nos municípios que 
vão bem no programa, 
revertendo o valor em 
caminhões de lixo e 
pipa, triturador de ga-
lhos e de resíduos.  

Jaboticabal homenageia combatentes da 
Revolução de 32

Há exatos 86 anos 
acontecia a Revolu-
ção Constitucionalista 
de 1932 e Jaboticabal 
teve uma participação 
relevante no confl ito, 
confi gurado como um 
grande acontecimento 
político nacional, re-
lembrado nos municí-
pios paulistas com o 
Feriado de 9 de Julho.

A participação da 
cidade de Jaboticabal 
pôde ser vista em três 
frentes: o envio dos 
soldados, a criação dos 
batalhões para a luta 
armada e a ajuda das 
mulheres, em especial, 
enfermeiras, nos cui-
dados dos feridos.

Cerca de 400 volun-
tários jaboticabalenses 
seguiram para comba-
ter nos fronts paulis-
tas e cinco deles não ti-
veram a sorte de volta 
para a casa, feridos em 
combate – Batista Tibé-
rio de Almeida, Cabo 
Domingos Alemagna 

(Mimi Alemagna), Nel-
son Spelman, Cabo Vo-
luntário Norival Lacer-
da, Raul Massone.

Esses nomes, bem 
como dos demais par-
ticipantes de Jabotica-
bal no confl ito, serão 
lembrados em uma 
homenagem que acon-
tecerá na Praça 9 de 
Julho, neste sábado 
(7), às 10h, com a par-
ticipação do Tiro de 
Guerra 02-018 de Ja-
boticabal, integrantes 
da Comissão dos 100 
Anos do TG, membros 
do Grupo “Atiradores 
de Todos os Tempos”, 
familiares dos home-
nageados, autoridades 
e população em geral.

A realização é do 
Tiro de Guerra de Ja-
boticabal, juntamente 
com a Comissão dos 
100 anos do TG, em 
parceria com a Prefei-
tura de Jaboticabal, 
por meio do Departa-
mento de Cultura.
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Jaboticabal comemora 190 anos com esporte, 
shows, inaugurações e eventos religiosos

Festa do Quitute é a estrela da programação; solidariedade e superação são 
os carros-chefes mais uma vez

A Cidade da Família 
já entrou em contagem 
regressiva. A poucos 
dias para completar 
190 anos, Jaboticabal 
já vive o clima da tão 
esperada 36ª Festa do 
Quitute, a maior festa 
gastronômica e solidá-
ria do interior. O calen-
dário está repleto de 
eventos para todos os 
gostos

A programação é ex-
tensa e reúne várias 
atrações, como parque 
de diversões, recital, 
feira do livro, corrida, 
torneios e lançamento 
de projetos importan-
tes, como a assinatura 
da Atividade Delegada, 
a entrega de novo mo-
biliário para escolas 
municipais e a inaugu-
ração do Bosque Muni-
cipal Chico Buck. 

“É um mês especial, 
dedicado à nossa cida-
de. No ano passado, a 
Festa do Quitute vol-
tou para as mãos da 
prefeitura e optamos 
por valorizar a família. 
Neste ano, nossa ho-
menagem será às pes-
soas que se superam e 
lutam por Jaboticabal. 
A grande surpresa fi ca 
por conta de um novo 
palco e uma nova área 
de 10 mil metros², lo-
calizada na antiga Casa 
do Menor”, comenta 
o prefeito José Carlos 
Hori. 

Confi ra a progra-
mação completa:

Junho
Dia 25 - Segunda-fei-

ra
8h - Lançamento do 

Mestre Quitutinho
Sala de Reuniões do 

Paço Municipal
Julho
Dias 02, 03 e 04 
19h - Recital com 

alunos da Escola de 
Arte “Prof. Francisco B. 
Marino”

Local – Rua Mizael de 
Campos, 202

02 a 05
19h – 1º Torneio dos 

Professores de Jaboti-
cabal

Local – Ginásio de 
Esportes “Alberto Bot-
tino” 

Dia 05 - Quinta-feira
19h – Carreata com 

Imagem de Nossa Se-
nhora do Carmo

Saída da Sé Catedral 
e Chegada no Mosteiro 
Flos Carmeli

6/07 a 04/08
Feira Do Livro Lê Lê 

Lê
Local: Jaboticabal 

Shopping
07 a 15
19h30 – Santa Missa 

e Novena
Sé Catedral de Nossa 

Senhora do Carmo
Dia 08 - Domingo
8h – 33 ª Corrida 

Athenas Paulista 
Saída e Chegada – 

Monumento Athenas
Dia 07 – Sábado
9h – Solenidade em 

Homenagem ao Dia da 
Revolução e do Solda-
do Constitucionalista

Local: Praça 9 de Ju-
lho

Dia 10 - Terça-feira
19h30 – Culto de 

Ação de Graças pelo 
Aniversário de Jaboti-
cabal, realizado pelo 
Conselho de Pastores 
de Jaboticabal

Local – EMEB Coronel 
Vaz

Dia 11 - Quarta-feira
19h - Abertura da 

36ª Festa do Quitute E 
Expofeira de Arte e Ar-
tesanato

Palco 1:
20h - Orquestra e Co-

ral Assembleia de Deus 
catedral da vida Jabo-
ticabal

21h30 - Ulisses e 
Moisés

Palco 2:
20h - Lara Ferraz
22h - Banda 80/90
Palco 3:
20h - Annyll
22h - Chilli Jones
Dia 12 - Quinta-feira
19h - Abertura da 

36ª Festa do Quitute E 
Expofeira de Arte e Ar-
tesanato

Palco 1:
20h - Mailson e Ga-

briel
22h - Joel e Júnior
Palco 2:
20h - Bury Mary 
22h - Jimmys
Palco 3:
20h - Jazzy Diangelis 

Acústico
22h - Caio Rodrigues
Dia 13 - Sexta-feira
19h - Abertura da 

36ª Festa do Quitute E 
Expofeira de Arte e Ar-
tesanato

Palco 1:
19h30 - Minas a Trois 
21h - Kolt
23h - A Bela e os Fe-

ras
Palco 2:
20h - Rock PJ
22h - Terra Marte
Palco 3:
20h - Divas
22h - Doizhermanos
Dia 14 - Sábado
19h - 36ª Festa do 

Quitute e Expofeira de 
Arte e Artesanato

Palco 1:
20h30 - Orquestra da 

Redenção
22h30 - Johny e Hen-

rique
Palco 2:
20h30 - Samba du 

Bom
22h30 – Paralello
Palco 3:
20h - Fernanda Chelli
22h - Trilha Acústica
Dia 15 – Domingo
11h - 36ª Festa do 

Quitute e Expofeira de 
Arte e Artesanato

Palco 1:
11h - Seresteiros do 

Samba
13h30 - Erick e Prado
21h - Luana Costa
23h30 – RodHanna
Palco 2:
12h - A4 Band
13h30 - Clayton e 

Adão
15h - João Paulo e 

Rangel
19h30 - Rafa Thor
21h30 - Semi Novos
23h30 - Almanack 

Blues
Palco 3:
11h - CanJazz
13h30 - Lucas e Ma-

theus
15h30 - Clau e Regis
19h30 - Capitão Ve-

nâncio
21h - Giancarlo Pes-

soa
22h30 – ZéAmais
19h - Culto de Ação 

de Graças pelo Aniver-
sário de Jaboticabal

Local: Igreja Da Re-
denção - Avenida Ben-
jamin Constant, 1370

Dia 16 – Segunda-
feira / Aniversário De 
Jaboticabal

8h – Solenidade de 
Hasteamento das Ban-
deiras 

Local: Praça Dr. Joa-
quim Batista

9h – Santa Missa So-
lene da Diocese

Local: Sé Catedral de 
Nossa Senhora do Car-
mo 

11h – Assinatura da 
Atividade Delegada

Local: Estação de 
Eventos Cora Coralina

11h- 36ª Festa do 
Quitute e Expofeira de 
Arte e Artesanato

Palco 1:
11h30 - Arley e sua 

orquestra
13h30 - Rick Souza e 

Banda
15h - Tio do Samba
Palco 2:
11h - Gomes e Pucci-

ni
12h - Gabi Viola
14h - Mister Butekis 

Band
16h - Rullian
Palco 3:
11h30 - Edson Cunha
13h30 - Thiago Brasil
15h - Urbano
14h – Entrega de 

novo mobiliário para 
escolas municipais

Local: EMEB Apareci-
da

14h30 – Inauguração 
do Bosque Municipal 
Chico Buck

Local: Bosque Chico 
Buck

15h – Santa Missa 
Local: Sé Catedral de 

Nossa Senhora do Car-
mo 

18h30 – Solene Pro-
cissão de Nossa Senho-
ra do Carmo

Saída : Mosteiro Flos 
Carmeli até a Sé Cate-
dral 

19h30 – Solene Missa 
de Nossa Senhora do 
Carmo

Local: Sé Catedral de 
Nossa Senhora do Car-
mo 

De 17 a 31
14ª Copa de Futsal 

dos Comerciários 2018
Local: Ginásio de Es-

portes “Alberto Botti-
no”

Dias 23, 24 e 25
13° Fórum Municipal 

de Educação 
Local: Clube de Cam-

po “Dr. Laff ranchi”

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

PORTARIA Nº95

EDNEI VALÊNCIO, Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais,

Considerando a importância da CERIMÔNIA DE POSSE E 
TRANSMISSÃO DAS FUNÇÕES DE DIRETOR DA FACULDADE DE 
CIÊNCIAS FUMANAS E SOCIAIS DA UNESP (CAMPUS FRANCA), 
ao Jaboticabalense Professor Doutor Murilo Gaspardo, que realizar-
-se-à no dia de 15 de junho de 2018, na cidade de Franca-SP, com 
fundamento no artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, 
c.c. os artigos 76, e seus parágrafos, entre outros dispositivos legais 
do regimento Interno desta Casa de Leis, Nomeia o VEREADOR Beto 
Ariki, para representar o Poder Legislativo de Jaboticabal no evento.

As despesas decorrentes dessa representação correrão por 
conta de verba própria consignada no Orçamento vigente.

Registre-se e Cumpra-se.

Jaboticabal, 13 de junho de 2018.

EDNEI VALÊNCIO
VICE-PRESIDENTE

PORTARIA Nº97

CARLOS EDUARDO PEDROSO 
FENERICH, Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, no uso das 
atribuições que lhe confere a legisla-
ção vigente,

RESOLVE, alterar o horário de expediente da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal no dia 06/07/2018 (sexta-feira), em razão do jogo 
do Brasil na Copa do Mundo de 2.018, ficando assim estabelecido o 
expediente: inicia-se as 7h30 até as 13h30.

RESOLVE ainda que, caso a Seleção Brasileira de Futebol 
classifique-se para o jogo da semifinal da Copa do mundo de 
2.018, ficará alterado o horário de expediente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal no dia 10/07/2018 (terça-feira), ficando assim estabelecido 
o expediente: inicia-se as 7h30 até as 13h30.

Registre-se e Cumpra-se.

Jaboticabal, 3 de julho de 2018.

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH
PRESIDENTE

EXTRATOS 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2.018 - Prestação de serviços 
de Desenvolvimento, Fornecimento de Código-Fonte, Implantação, 
Customização e Treinamento do Sistema de Gestão de Processos 
Legislativos e Documentos Administrativos em formato Digital e de-
senvolvimento, instalação, configuração, manutenção, suporte técnico, 
treinamento e implantação de solução informatizada para moderniza-
ção da atividade de comunicação institucional na Internet, em confor-
midade com as especificações constantes do instrumento convocató-
rio e seus anexos.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 7:30 horas às 11:30 
horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site www.camarajabo-
ticabal.sp.gov.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 31/07/2018, das 
8:30 até as 9:00 horas.

INÍCIO DA SESSÃO: Dia 31/07/2018, as 9:00 horas ou quan-
do da finalização do credenciamento, na Sala de Reuniões da Câmara 
Municipal de Jaboticabal.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: F.C.B. PESTANA TECNOLOGIA - ME
FUNDAMENTO: Contrato nº 19/2018
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de 

implantação de serviços de rede, consubstanciado na implementação 
de serviços de diretório (AD), firewall (IPTABLES), serviços de envio e 
recebimento de e-mails (ZARAFA), serviços de controle de acesso à 
internet (PROXY) e serviço de endereçamento de rede.

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 7.896,00 (sete mil, oitocentos 
e noventa e seis reais).

DATA DO CONTRATO: 18/06/2018

EXTRATO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Rádio Jaboticabal Ltda 
FUNDAMENTO: Convite nº 04/2014
OBJETO: Prorrogação de prazo de contrato administrativo ce-

lebrado entre as partes, conforme permissivo expresso no edital de 
licitação 04/2014 e art. 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 e atua-
lização financeira objetivando a manutenção do equilíbrio econômico 
financeiro do pacto, na ordem de 2,85% com base no IPCA/IBGE e 
do caráter personalíssimo da divulgação das matérias e entrevistas 
de caráter institucional de cunho informativo, educativo e cultural de 
interesse da municipalidade de Jaboticabal.

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 99.732,48 (noventa e nove re-
ais, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos).

DATA DO CONTRATO: 29/06/2018

TERMOS DE ERRATA

Onde se lê: “PORTARIA Nº 95/2018”
Leia-se: “PORTARIA Nº 96/2018”

Onde se lê: “FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 01/2018”
Leia-se: “FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 02/2018”

Atos veiculados na página 02 do Jornal “A Gazeta”, edição nº 1.889, 
no dia 30 de junho de 2018.

CAMPEONATO DA VIDA

Todos nasce-
mos... para que?  
Viver, tantas vezes 
parece um proble-
ma. Procuramos 
alegria, fugimos 
da tristeza, qua-
se nos afogamos 
neste mundo que 
parece um vale de 
lágrimas!

Há porém, al-
guém que deixou 
a felicidade de in-
finita abundância 
e veio morar en-
tre nós nascendo 
em um estábulo. 
Seu nascimento foi 
cantado por seres 
celestes. Seu pa-
drão de vida não 
superou a baixa 
qualidade de um 

Professor Benê

viver simples e po-
bre. Viveu confor-
mado como filho 
de simples operá-
rio e mãe zelosa. 
A única riqueza 
que herdou, não 
foi o dinheiro mas 
o amor em pleni-
tude. Seus amigos 
eram os humildes, 
doentes, incultos e 
mal afamados.

Não foi um pro-
fessor acadêmico 
quem o educou, 
entretanto, sua di-
dática estava fun-
damentada no al-
fabeto do “amor ao 
próximo”. Ele en-
sinou a prática de 
amar em plenitu-
de. Sua mensagem 
absoluta: “Meu Pai 
me enviou ao mun-
do para ensinar 
o caminho da fe-
licidade sem fim: 
AMAI-VOS UNS AOS 
OUTROS, IRMÃOS! “

Fomos criados 
para sermos a 
imagem do DEUS 
VIVO”!
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Rua Juca Quito, 1.016, 
Centro - Jaboticabal
@RealizaJaboticabal

(16) 3209-2470

Prefeitura inicia nova fase de 
recapeamentos de ruas e avenidas

Jaboticabal conta 
os dias para as co-
memorações em tor-
no dos 190 anos e a 
Prefeitura inicia uma 
nova etapa da opera-
ção de recapeamento 
de ruas e avenidas. 
O objetivo nos pró-
ximos meses é in-

tensificar o trabalho 
na recuperação das 
principais ruas e ave-
nidas de Jaboticabal, 
na região central e na 
periferia.

“Graças à colabora-
ção de diversos de-
putados, conquista-
mos muitos recursos 

Recursos foram conquistados através de emendas parlamentares

para a infraestrutura 
do município. Co-
meçamos mais uma 
etapa com o objetivo 
de melhorar o tráfe-
go em nossas vias e 
garantir muito mais 
conforto e comodi-
dade para nossa po-
pulação”, afirma o 

prefeito José Carlos 
Hori.

Nesta etapa, os 
recursos foram 
conquistados por 
intermédio dos de-
putados Baleia Rossi, 
Léo Oliveira e Marcos 
Zerbini. As equipes 
trabalham na recu-

peração de trechos 
da avenida João Ka-
mla, na Santa Teresa, 
e Cândido José Leite, 
na Nova Aparecida.

“Diversos bairros 
serão beneficiados. A 
recuperação das vias 
públicas acontece 
nos próximos meses, 

de acordo com a dis-
ponibilidade de re-
cursos liberados ao 
município”, finaliza o 
secretário de Obras e 
Serviços Públicos, Jo-
sué dos Santos.

Secretaria de Saúde recebe 4 novos 
veículos 0km 

Já estão no Paço Mu-
nicipal quatro auto-
móveis modelo Ônix 
que serão destinados 
à Secretaria de Saú-
de de Jaboticabal. Os 
veículos representam 
investimento de apro-
ximadamente R$ 172 
mil oriundos de verbas 
parlamentares con-
quistadas junto aos 
governos Estadual e 
Federal.

Nos próximos dias o 
setor de saúde também 
receberá três novas 
ambulâncias, um mi-
croônibus e uma van. 
“São conquistas impor-
tantes que vão nos aju-
dar a melhorar ainda 
mais os serviços para 
a população. Desde o 
início de 2017 temos 
pleiteado recursos em 
São Paulo e Brasília, e 
estamos conseguindo 

avançar”, comemora 
o prefeito José Carlos 
Hori.

A documentação e 
seguro dos quatro ve-
ículos estão sendo 
providenciados e nos 
próximos dias os auto-
móveis estarão à dis-
posição da secretaria e 
da população.

Quitutinho continua visita em creches e 
entidades de Jaboticabal

O mais novo mas-
cote de Jaboticabal, 
o Quitutinho, teve 
agenda cheia durante 
esta semana. Dando 
boas vindas às co-
memorações em tor-
no dos 190 anos de 
Jaboticabal, creches 
e entidades assisten-
ciais estão recebendo 
a ilustre visita.

“Precisamos viver 
com intensidade es-
ses 190 anos, num 
momento que Jaboti-
cabal retoma seu de-
senvolvimento. Apro-
veito o momento para 

convidar a população 
para participar da 
programação organi-
zada pela prefeitura,” 
diz o prefeito José 
Carlos Hori.

O Quitutinho já ga-
rantiu presença na 
36ª Feira do Quitute 
e Expofeira de Arte e 
Artesanato. “Vamos 
participar e colabo-
rar com as entidades 
assistenciais de nos-
sa cidade. A partici-
pação da população 
é muito importante 
para todos,” finaliza 
Hori.
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Escola de Arte fecha semestre com 
grande recital

No período de 2 a 4 de 
julho, o palco da Escola 
de Arte “Prof. Francisco 
B. Marino” recebeu alu-
nos e professores para 
o Recital de Inverno 
2018, fechando as ati-
vidades do primeiro se-
mestre na escola. Mais 
de 50 apresentações, 

incluindo piano, canto 
e as bandas formadas 
por alunos encheram as 
noites de alegria e mui-
ta música.

No auditório, um pú-
blico formado por pais, 
parentes e amigos dos 
alunos, curtia cada 
acorde, cada frase, cada 

apresentação com uma 
alegria sem tamanho, 
e não era para menos, 
afinal, o palco era um 
brilho só.

Para Carlinhos San-
tiago, diretor da escola, 
nos recitais os alunos 
têm a oportunidade de 
mostrarem o que estão 

aprendendo e ainda, 
“quebrar o gelo” das 
apresentações em pú-
blico.

“Desde janeiro de 
2017, atendendo o pe-
dido do Prefeito Hori, 
a Escola de Arte tem 
focado suas atividades 
na preparação dos alu-

nos para serem futu-
ros músicos. Houve um 
aumento considerável 
de alunos inscritos e a 
formação de grupos ex-
clusivos de alunos vem 
dando bons resulta-
dos”, explica o diretor.

E o resultado des-
se trabalho poderá ser 

conferido na abertu-
ra da 36ª Expofeira de 
Arte e Artesanato – Fes-
ta do Quitute, com a 
apresentação do Coral e 
da Orquestra Sinfônica 
Jovem, formadas com 
alunos da escola.

Jaboticabal realiza a 
33ª  Corrida Athenas 

Paulista
Inscrições aconteceram 
até quarta (4) pelo site 

www.runnerbrasil.com.br

Como parte das co-
memorações dos 190 
anos de Jaboticabal, 
acontece no dia 8 de 
julho a 33ª edição da 
Corrida Athenas Paulis-
ta. As inscrições para a 
prova de 6 km, se reali-
zaram até quarta-feira 
(4) no site www.runner-
brasil.com.br. O evento 
é realizado por Samuel 
Cunha e Guardiões do 
Esporte e tem o apoio 

da Prefeitura de Jabo-
ticabal e Fundação de 
Amparo ao Esporte – 
FAE.

“É um evento muito 
bem estruturado, que 
atrai bastante gente, 
não só de Jaboticabal, 
mas também de várias 
regiões do Estado e até 
do país. Tenho certeza, 
será mais um grande 
sucesso”, comenta o 
presidente da FAE, Fá-

bio Bortolossi.
Cada participante 

receberá camiseta per-
sonalizada, sacochila, 
chip de identificação e 
isotônico, ao término 
da prova. Todos rece-
berão medalha de par-
ticipação e os três pri-
meiros colocados de 
cada categoria ganha-
rão troféus.
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Cardápio da Festa do Quitute está imperdível

Em Jaboticabal, a 
solidariedade vem 
acompanhada de 
união familiar, en-
contro com os ami-
gos e muitos quitu-
tes. Massas, doces e 
salgados; comida mi-
neira, nordestina, ita-
liana ou japonesa são 
facilmente encon-
tradas nas barracas 
e restaurantes ocu-
pados por institui-
ções. Sukiyaki, baião 
de dois, bacalhoada, 
bisteca com polenta, 
pizza e outros pratos 
fazem a alegria do 
público.

O cardápio da 36ª 
Festa do Quitute e Ex-
pofeira de Arte e Arte-
sanato está imperdí-
vel. “A solidariedade 
é a marca da festa, 
mas saborear essas 
refeições também é 
uma delícia. Nossas 
entidades preparam 
pratos para todos os 
gostos e bolsos, mas 
o mais importante é 
que cada um deles 
ajuda nossas entida-
des a arrecadar fun-
dos para custear par-
te de suas despesas 
do ano”, comenta o 
prefeito José Carlos 
Hori.

Confi ra o que 
cada entidade traz 
este ano:

Restaurantes:
Aaprocom: Barrea-

do e Escondidinho de 
Carne Seca

Lions Clube de Ja-
boticabal: Churrasco 
no Espeto, Picanha na 
Chapa, Linguiça no 
Espeto, Linguiça Fa-
tiada e Batata Assada 
c/ Requeijão e Bacon

Recanto Menina: 
Baião de Dois (Por-
ção)

REALIZADO DIA 30/
JUNHO/2018 – SEDE 
DA CDL- ÀS 10h.

CUPOM Nº. 01 - Regi-
na da Silva. COMPROU 
em: Doce Lar Calça-
dos 1. GANHOU 01 
VALE COMPRAS HANG 
ON RODEO FANS

CUPOM Nº. 02 - Fa-
biana Jorge Viola. 
COMPROU em : Paradi-
se. GANHOU 01 VALE 
COMPRAS  REI  MODAS

CUPOM Nº. 03 
Natalino Aparecido 

do Santos. COMPROU 
em: Kelp. GANHOU 01 
VALE COMPRAS  LOJAS 
CERTEZA

CUPOM Nº. 04 - Ma-
ria Mercedes dos San-
tos. COMPROU em:  
Fabiana Sanchez Cal-
çados. GANHOU 01 
VALE COMPRAS PER-
FUMARIA BERALDO

CUPOM Nº. 05 - Val-
dir José de Souza. 
COMPROU em:  Ana’s 
Moda Branca. GA-
NHOU 01 VALE COM-
PRAS  KELP

CUPOM Nº. 06 - Gi-
sele Faria Caetano. 
COMPROU em:  J. 
Mahfuz. GANHOU 01 
VALE COMPRAS  ÓTI-
CAS CAROL

CUPOM Nº. 07 - 
Jéssica P. Pereira. 
COMPROU em:  Kelp. 

Conferência Vi-
centina São Judas 
Tadeu: Bisteca com 
Polenta

Vem & Vê Associa-
ção: Prato Brasileiro 
(Individual) e Suco de 
uva (Garrafa de 300 
ml)

Cmte. Glauco de 
Souza: Onion Ring 
(anéis de cebola), Bu-
ff alo Wings (asas api-
mentadas), Ceviche, 
Isca de Tilápia e Fri-
tas (Batata Frita)

Fraternidade Cru-
zeiro do Sul: Comida 
Mineira

ONG Amor Solidá-
rio: Frango Supreme 
Gourmet

Rotary Club: Filé 
de Frango a Parme-
giana e Filé Mignion

UNENLAR: Baca-
lhoada, Strogonoff  
de Bacalhau e Banana 
Flambada

Praça Central
CEREA: Frango a 

Passarinho, Polenta 
Frita e Frango com 
polenta ao molho

Loja Maçonica 
“M.H.T.P.” Nº 195: 
Kafta (Unidade), Kafta 
(Porção - 5 unidades), 
Kibe Frito (Unidade), 
Kibe Frito (Porção - 6 
unidades), Kibe Crú 
(Unidade)

ABC Down: Crepe 
Suiço Presunto e Mu-
sarela, Crepe Suiço 
de Musarela, Crepe 
Suiço de Frango com 
Catupiry, Crepe Suiço 
Romeu e Julieta, Cre-
pe Suiço de Chocola-
te Preto, Crepe Suiço 
de Chocolate Branco 
e Batata Cone

CEVER: Pastel de 
Carne, Pastel de Quei-
jo, Pastel de Palmito 
e Pastel Romeu e Ju-
lieta

APÁS: Bolinho de 
Bacalhau, Casa da 
Amizade e Coxinha

Paróquia São Be-
nedito: Espeto de 
Frango Empanado, 
Cigarrete ou Empada, 
Macarrão na Chapa 
(Individual), Macar-
rão na Chapa (para 
2 pessoas) e Lanche 
Bauru

Paróquia Sé Cate-
dral: Drinks / Coque-
teis, Vinho e Chuvete

 Praça de Doces – 
Chefe Quitutinho

SETE: Bala Baiana
Seicho-No-Ie Pom-

ba Branca I: Briga-
deiro, Beijinho, Caas-
dinho, Camafeu, Olho 
de Sogra, Olho de So-
gro e Trufas

Lar Acolhedor 
São Vicente de Pau-
lo: Espeto de Moran-
go com Chocolate, 
Tortinha Sorvete, 2 
Bolas de Sorvete, For-
migueiro Simples, 
Formigueiro Especial, 
Nervoso, Furiosa, Do-
ces Mandubin e De-
monstração (Deriva-
dos Amendoim)

Fundo Social de 
Solidariedade: Me-
rengue

Praça da Música
C.E. “A Caminho 

da Luz”: Batata Ros-
ti, Ahorita, Burritos, 
Tacos

APAE: Tapioca
Lar Santo André: 

Caldos Quentes e Ca-
chorro Quente Gour-
met

Espaço Jovem
Casa Maria (As-

sociação Joanna de 
Angelis): Tepanhack, 
Frango Xadrez, ECOE, 
Queima do Alho

ASIADE: Churrasco 
Grego, Cupcake

ONG Fenix: Coste-
linha de Porco com 
molho Barbecue, Ce-
bola Australiana, Cre-
che Maria do Carmo 
Abreu Sodre, Achadi-
nho de Maria e Feijo-
ada

NIPO: Tempura
APAS: Bolinho de 

Bacalhau

Pratos fazem jus ao nome do evento

                                              
 

GANHOU 01 VALE COM-
PRAS  JOMAR MODAS 
NOVO ESPAÇO

CUPOM Nº. 08 - Fer-
nando Aldemiro Cris-
polin. COMPROU em:  
Jomar Modas. GANHOU 
01 VALE COMPRAS  PAI-
XÃO LINGERIE

CUPOM Nº. 09 - Car-
mem Barbieri Vicente. 
COMPROU em:  Saveg-
nago Supermercados 
Loja-31. GANHOU 01 
VALE COMPRAS  MA-
RAN CALÇADOS

CUPOM Nº. 10 - Ga-
brielle Veiga Mestre. 
COMPROU em:  Paixão 
Lingerie. GANHOU 01 
VALE COMPRAS  RENE-
COLOR

CUPOM Nº. 11 - Ro-
ger Carlos de Carvalho. 
COMPROU em:  Gordo 
Calçados. GANHOU 01 
VALE COMPRAS  JOMAR 
MODAS

CUPOM Nº. 12 - Celia 
Aparecida T. Carregari. 
COMPROU em:  Paixão 
Lingerie. GANHOU 01 
VALE COMPRAS  RELO-
JOARIA OMEGA

CUPOM Nº. 13 - Daia-
ne Pascoa Zocolaro. 
COMPROU em:  Fabiana 
Sanchez Calçados. GA-
NHOU 01 VALE COM-
PRAS  CERTEZA BABY

CUPOM Nº. 14 - Paulo 
César Cardoso. COM-

PROU em:  Enoki Pre-
sentes. GANHOU 01 
VALE COMPRAS  DOCE 
LAR  CALÇADOS 1

CUPOM Nº. 15 - De-
nise Mattoso. COM-
PROU em: Savegnago 
Supermercados Loja-
31. GANHOU 01 VALE 
COMPRAS  AREZZO

CUPOM Nº. 16 - 
Marli N. Pereira de 
Mats. COMPROU em:  
Paradise. GANHOU 01 
VALE COMPRAS  CASA 
LERRO

CUPOM Nº. 17 - Be-
nedita Aparecida de 
Nazaré Ferreira Mus-
cari. COMPROU em:  
Paixão Lingerie. GA-
NHOU 01 VALE COM-
PRAS  DE PAULA 2

CUPOM Nº. 18 - An-
tonia Caroni. COM-
PROU em:  Savegnago 
Supermercados Loja 
31. GANHOU 01 VALE 
COMPRAS  NENU’S  
PERFUMARIA

CUPOM Nº. 19 - 
Guiomar Zanini. 
COMPROU em:  Maran 
Calçados. GANHOU 
01 VALE COMPRAS  
MARAN CALÇADOS

CUPOM Nº. 20 - Su-
zana dos Santos Va-
randas. COMPROU 
em:  Jornal O Comba-
te. GANHOU 01 VALE 
COMPRAS  KELP

RELAÇÃO DOS CONTEMPLADOS 
NO SORTEIO DOS  

CELULARES “PROMOÇÃO DIA 
DOS NAMORADOS”

REALIZADO DIA 30/
JUNHO/2018 – SEDE 
DA CDL - ÀS 10h

CUPOM Nº. 01 - Sil-
vana C. dos Santos. 
COMPROU em: Casa 
Líder. GANHOU 01 CE-

LULAR  LG K4 NOVO
CUPOM Nº. 02 - Rena-

ta G. Anjos. COMPROU 
EM: Jabuka Fitness. 
GANHOU 01 CELULAR   
LG K4 NOVO

CUPOM Nº. 03 - Mô-

nica R. Navarro da 
Silva. COMPROU em: 
Savegnago Supermer-
cados –Loja-31. GA-
NHOU 01 CELULAR   
LG K4 NOVO

RELAÇÃO DOS CONTEMPLADOS 
NO SORTEIO DOS  20 VALES  

COMPRAS  DE R$ 100,00 
“PROMOÇÃO DIA DOS NAMORADOS” 
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Rod Hanna e músicos de Jaboticabal 
garantem a animação da Festa do Quitute 

Músicos agitam os seis dias e garantem opções para todos os gostos musicais

A Festa do Quitute e 
Expofeira de Arte e Ar-
tesanato preparou uma 
programação especial 
para as seis noites e 
dois almoços na sua 
36ª edição. O show da 
virada, na noite de 15 
de julho, fica por conta 
da banda de disco mu-
sic Rod Hanna.

“Os músicos de nossa 
cidade darão a tônica 
da festa neste ano. Pre-

paramos uma progra-
mação bastante ecléti-
ca para agradar todos 
os gostos. A novidade 
fica por conta de um 
terceiro palco montado 
na nova área de 10 mil 
metros², localizada na 
antiga Casa do Menor”, 
diz o prefeito José Car-
los Hori.

Confira a progra-
mação musical da 
36ª Festa do Quitute:

Palco 1:
11 de julho – Quarta-

feira
20h - Orquestra e Co-

ral Assembleia de Deus 
catedral da vida Jaboti-
cabal

21h30 - Ulisses e 
Moisés

12 de julho – Quinta-
feira

20h - Mailson e Ga-
briel

22h - Joel e Júnior

13 de julho – Sexta-
feira

19h30 - AMinas a 
Trois 

21h - Kolt
23h - A Bela e os Fe-

ras
14 de julho – Sábado
20h30 - Orquestra da 

Redenção
22h30 - Johny e Hen-

rique
15 de julho – Domin-

go
11h - Seresteiros do 

Samba
13h30 - Erick e Prado
19h30 - Dj
21h - Luana Costa
23h30 - Rod Hanna
16 de julho – Segun-

da-feira
11h30 - Arley e sua 

orquestra
13h30 - Rick Souza e 

Banda
15h - Tio do Samba
Palco 2:
11 de julho – Quarta-

feira
20h - Lara Ferraz
22h - Banda 80/90

12 de julho – Quinta-

feira
20h - Bury Mary 
22h - Jimmys

13 de julho – Sexta-
feira

20h - Rock PJ
22h - Terra Marte

14 de julho – Sábado
20h30 - Samba du 

Bom
22h30 - Paralello

15 de julho – Domin-
go

12h - A4 Band
13h30 - Clayton e 

Adão
15h - João Paulo e 

Rangel
19h30 - Rafa Thor
21h30 - Semi Novos
23h30 - Almanack 

Blues
16 de julho – Segun-

da-feira
11h - Gomes e Pucci-

ni
12h - Gabi Viola
14h - Mister Butekis 

Band
16h - Rullian
Palco 3:

11 de julho – Quarta-
feira

20h - Annyll
22h - Chilli Jones
12 de julho – Quinta-

feira
20h - Jazzy Diangelis 

Acústico
22h - Caio Rodrigues
13 de julho – Sexta-

feira
20h - Divas
22h - Doizhermanos
14 de julho – Sábado
20h - Fernanda Chelli
22h - Trilha Acústica
15 de julho – Domin-

go
11h - CanJazz
13h30 - Lucas e Ma-

theus
15h30 - Clau e Regis
19h30 - Capitão Ve-

nâncio
21h - Giancarlo Pes-

soa
22h30 - ZéAmais
16 de julho – Segun-

da-feira
11h30 - Edson Cunha
13h30 - Thiago Brasil
15h - Urbano

Cidade da Família abordará conquistas e vitórias jaboticabalenses

“Superação” 
emociona a Festa do Quitute de 2018

Jaboticabal se pre-
para para comemorar 
190 anos com pique 
total. A temática da 
maior festa gastro-
nômica e solidária do 
interior abordará a 
“Superação em todos 
os sentidos”, em ho-
menagem às pessoas 
que se superam. A 

36ª Festa do Quitute 
e Expofeira de Arte e 
Artesanato acontece 
de 11 a 16 de julho, 
na Estação de Eventos 
Cora Coralina.

Para o prefeito, José 
Carlos Hori, a festa 
é mais um momento 
de reflexão. “Vamos 

comemorar 190 anos 
colaborando com o 
bonito trabalho das 
nossas entidades. 
Este ano decidimos 
homenagear quem 
luta por Jaboticabal, 
pela sua família e que 
se supera diante das 
dificuldades, em to-
dos os sentidos: saú-
de, trabalho, família. 
A Festa do Quitute é 
a cara de Jaboticabal, 
uma festa da família, 
da solidariedade e da 
superação”, enfatiza.

Na programação, 
shows de Rod Hanna, 
artistas e banda lo-
cais. Arte, lazer, mú-
sica, solidariedade e 
um festival de comi-
das típicas marcam 
a principal festa em 
comemoração ao ani-
versário da cidade, 
que comemora 190 
anos no dia 16 de ju-
lho. 

Quitutes - Massas, 
doces e salgados; co-
mida mineira, nordes-

tina, italiana ou japo-
nesa são facilmente 
encontradas nas bar-
racas e restaurantes 
ocupados por institui-
ções. Sukiyaki, baião 
de dois, bacalhoada, 
massas, bisteca com 
polenta, pizza, entre 
outros pratos, fazem 
a festa do público que 
prestigia o evento.

Estrutura - Os visi-
tantes poderão acom-
panhar uma progra-
mação diversificada, 
com shows de dife-
rentes estilos, que 
agradam o público de 
várias faixas etárias. 
No pavilhão interno, 
artesãos se dividem 
em stands para co-
mercializar produtos 
manuais, como arti-
gos para decoração. A 
festa conta ainda com 
uma área de lazer 
para crianças e adul-
tos, com a instalação 
de um Parque de Di-
versões. 


