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Hori representa 
126 prefeitos em 

assinatura de 
convênios, em 

São Paulo

Jaboticabal fecha 2017 mostrando que retomou 
a tão importante credibilidade política e recon-
quistou seu posto de referência para várias ou-
tras cidades paulistas. O prefeito José Carlos Hori 
discursou em nome dos mais de 120 prefeitos 
presentes na liberação do 15º lote de convênios. 
A cerimônia aconteceu no Palácio dos Bandeiran-
tes, na quinta-feira (28). 

Município foi contemplado 
com quase R$ 500 mil para 

infraestrutura

Câmara devolve 
R$ 900 mil para 

prefeitura de 
Jaboticabal

Na última sexta-feira (22), o presidente da Câ-
mara de Jaboticabal, Dr. Edu Fenerich, entregou 
nas mãos do prefeito José Carlos Hori, um cheque 
com as economias do poder legislativo em 2017. 
O município recebeu R$ 900 mil.

“Em tempos de crise todo esforço da Câmara de 
Vereadores de Jaboticabal será bem-vindo. Os re-
cursos, além de ajudar o município, também vai 
contribuir com a Santa Casa, responsável pelos 
atendimentos do SUS”, afi rma o prefeito José Car-
los Hori.

Parte dos recursos será 
destinado ao Hospital e 

Maternidade Santa Isabel

Em visita a Jaboticabal, 
Baleia Rossi confi rma 

R$ 500 mil para 
recapeamento asfáltico 

O ano de 2017 está terminando, mas ainda 
há tempo para boas notícias. Na última sexta-
-feira (22), em visita a Jaboticabal, o deputado 
federal Baleia Rossi confi rmou a chegada de R$ 
500 mil para recapeamento asfáltico na cidade.
“Essa vinda a Jaboticabal é a oportunidade para 
prestar contas como deputado e confi rmar este 
recurso conquistado junto ao Ministério das 
Cidades. Se todo deputado que teve o voto e o 
carinho da população de Jaboticabal voltas-
se pelo menos com uma emenda, nós não te-
ríamos tantas difi culdades”, destacou Baleia.

Ajuda do parlamentar tem 
sido importante para a 

revitalização do asfalto que 
terá continuidade em 2018
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
EMPRESA HOMOLOGADA: T. GUIMARÃES INFORMÁTICA – 

ME
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 16/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipa-

mentos de informática, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A CONTRA-
TAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e COOPERATIVAS, confor-
me especificações constantes do Anexo I do Edital.

VALOR TOTAL DO REGISTRO DE PREÇOS: R$ 32.600,00 
(trinta e dois mil e seiscentos reais).

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 28/12/2017

“Virada no Lago” terá queima de fogos 
[mas sem rojões]

Com chegada de festas de fi nal 
de ano, DTT orienta sobre riscos 

de embriaguez ao volante

O  reveillon voltou! 
Jaboticabal, aos pou-
cos, vai voltando aos 
bons tempos. Após res-
gatar a “Praça da Fon-
te” e os tradicionais 
eventos no Aeroporto 
Municipal, a Prefeitura 
agora prepara a volta 
da “Virada do Lago”, 
o popular evento que 
marcou gerações. DJ, 
Luana Costa e Banda 
celebram a chegada de 
2018 a partir das 22h.

A celebração deve 
continuar até 01h 
do dia 01 de janeiro. 
“2017 foi um ano difí-
cil para o Brasil inteiro, 
mas vamos começar 
2018 com uma nova 
energia. Estamos colo-
cando a casa em ordem 

Durante todo o ano, 
o DTT (Departamento 
de Trânsito e Trans-
portes) realizou uma 
série de campanhas 
educativas em Jabo-
ticabal. Mensalmente 
um tema era tratado 
com alunos da rede 
de ensino e motoristas 
que passavam pelas 
blitz educativas.

Com a chegada do 
mês de dezembro e as 

e, agora, já temos con-
dições de planejar um 
ano melhor. O reveillon 
é um momento mágico 
para muitas famílias, 
de refl exão, descontra-
ção e lazer. Teremos 
uma bonita queima de 
fogos, com muita cor, 
mas sem barulho, em 
respeito à população e 
aos animais”, enfatiza 
o prefeito José Carlos 
Hori.

A festa será simples. 
“O importante é unir a 
cidade, os pais, fi lhos, 
avós. É uma delícia ver 
famílias inteiras des-
cendo para o Lago com 
sua champanhe. Será 
um evento simples, 
mas feito com muito 
carinho e respeito. Va-

Evento será simples e unirá as famílias ao redor do 
maior cartão postal da cidade

Neste momento, é importante que os motoristas assumam 
a responsabilidade e evitem o consumo de álcool

mos passar esse mo-
mento juntos com uma 
cantora querida, da 

nossa terra”, fi naliza o 
prefeito.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A ELIANA CAROLINA 
SCARPIN – ME, MARCELO HENRIQUE DE CAMPOS RA-
MOS e ELIANA CAROLINA SCARPIN.

 (Prenotação 157.687 de 09/11/2017)

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

FAZ SABER a Eliana Carolina Sarpin – ME, pessoa jurídica 
com sede em Taiuva-SP, na Rua Osório Paulino Tostes, número 
78, inscrita no CNPJ/MF sob número 13.054.910/0001-07, Mar-
celo Henrique de Campos Ramos, RG nº 19.266.553-SSP/SP, CPF 
nº 112.186.518/65, administrador de empresas, e Eliana Carolina 
Scarpin, RG nº 33.567.975-4-SSP/SP, CPF nº 300.182.628/21, 
empresária, ambos brasileiros, solteiros, maiores, residentes e do-
miciliados em Taiuva-SP, na Rua Osório Paulino Tostes, número 
78,  Jardim Primavera (endereço constante da matrícula do imó-
vel), que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requeri-
mento do Banco Bradesco S/A, credor fi duciário da Cédula de 
Crédito Bancário Conta Garantida nº 003.957.774, garantida pela 
alienação fi duciária, registrada sob nº 06 na matrícula nº 32.132, 
que grava o imóvel situado na Avenida Marginal, tido como “Ter-
reno 6” do Jardim Primavera, na cidade de Taiuva-SP, vem lhes 
notifi car para cumprimento das obrigações contratuais principais 
e acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas, apura-
do pelo credor até o dia 09/11/2017, no valor total de R$27.860,95 
(vinte e sete mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e cinco cen-
tavos), sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às des-
pesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se 
também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta intimação.

                       Assim fi cam V.Sªs. NOTIFICADOS a compare-
cerem no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboti-
cabal/SP, localizado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, te-
lefone (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$519,99 (quinhentos 
e dezenove reais e noventa e nove 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 cam V.Sªs. cientifi cados 
de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado ga-
rante ao credor fi duciário 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 do Banco Bradesco S/A.

                       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, 
20 de dezembro de 2017. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do 
Ofi cial, digitei e subscrevi.

  
O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

festas de Natal e Re-
veillon, o objetivo do 
DTT é alertar sobre os 
riscos que o consumo 
exagerado de bebidas 
alcoólicas pode trazer, 
causando acidentes 
graves.

“Os acidentes são 
responsáveis por mor-
tes precoces que po-
deria ser evitadas. 
Durante todo o ano 
realizamos uma série 
de campanhas orien-
tando os motoristas 
e, aproveitando esta 
época, vamos ressal-
tar que todos moto-
ristas devem ser res-
ponsáveis e evitar o 
consumo exagerado 
de álcool. Cada um fa-
zendo sua parte, mui-
tas tragédias podem 
ser evitadas”, afi rma o 
diretor de Trânsito, Dr. 
João Martins.

Redução dos aciden-
tes – Com a realização 
de blitz educativa e cam-

panhas envolvendo pú-
blicos diferentes, uma 
avaliação preliminar do 
Departamento de Trân-
sito e Transportes mos-
tra uma redução signi-
fi cante no número de 
acidentes no município.

“Os números mos-
tram uma redução de 
mais de 50% no núme-
ro de acidentes. Mes-
mo assim várias pes-
soas perderam suas 
vidas no trânsito. As 
ações continuam e, 
esperamos reduzir 
ainda mais, principal-
mente os acidentes 
mais graves”, fi naliza 
Martins.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente EDITAL, o SINDICATO DOS ARRUMA-
DORES E TRABALHADORES NA MOVIMENTAÇÃO DE 
MERCADORIAS EM GERAL E NO COMÉRCIO ARMAZE-
NADOR DE JABOTICABAL/SP, CONVOCA todos os traba-
lhadores associados (categoria diferenciada) de movimentação 
de mercadorias representados por esta entidade, associados ou 
não, do município de Jaboticabal/SP, para participarem de AS-
SEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada, na séde 
da entidade, sita à RUA MÁRIO GUARITA CARTAXO Nº 81, 
Jardim Paulista, nesta cidade, no dia 20/01/2.018, às 08:00 horas 
em primeira convocação, e às 08:30 horas, em segunda convo-
cação, com a seguinte

ORDEM DO DIA

01 - Leitura e Aprovação da Ata Anterior;

02 - Deliberação e Aprovação de Contas do Mandato 2.017, 
com PARECERES DO CONSELHO FISCAL;

03 - Previsão Orçamentária para 2.018;

04 - Outros Assuntos Correlatos.

Jaboticabal, 20 de Dezembro de 2.017

IVALDO GONÇALVES DA SILVA
                PRESIDENTE
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Câmara devolve R$ 900 mil para prefeitura de 
Jaboticabal

Concerto benefi cente abre a última semana de 2017

Deputado Vaz de Lima destina verba para 
obras de infraestrutura

Na sexta-feira (22), o 
presidente da Câmara 
de Jaboticabal, Dr. Edu 
Fenerich, entregou nas 
mãos do prefeito José 
Carlos Hori, um che-
que com as economias 
do poder legislativo em 
2017. O município rece-
beu R$ 900 mil.

“Em tempos de crise 
todo esforço da Câmara 
de Vereadores de Jabo-
ticabal será bem-vin-
do. Os recursos, além 
de ajudar o município, 
também vai contribuir 
com a Santa Casa, res-
ponsável pelos atendi-
mentos do SUS”, afi rma 
o prefeito José Carlos 
Hori.

A noite de quinta-fei-
ra (21) reuniu dois dos 
nomes mais importan-
tes da música erudita 
por uma nobre cau-
sa. O pianista Tancre-
di Cannavó e o tenor 
Jean Willian cantaram 
em prol do Hospital de 
Câncer de Barretos.

O público trocou o 
ingresso nos pontos de 
vendas por cinco qui-
los de alimentos. “Ja-
boticabal dá mais uma 

Parte dos recursos será destinado ao Hospital e Maternidade Santa Isabel

Todos alimentos arrecadados foram destinados ao Hospital do Câncer de Barretos

“A devolução é da Câ-
mara, de todos os vere-
adores, pela economia 
e pela forma que ad-
ministramos a Câmara 
durante a nossa gestão. 
Quero agradecer aos 
vereadores, que colabo-
raram com a gente du-
rante todo o ano, a pos-
sibilidade de termos 
economizado esse re-
curso e repassado para 
prefeitura. Tenho certe-
za que o prefeito Hori, 
como fez nas gestões 
anteriores, vai adminis-
trá-lo com muita com-
petência e dedicação”, 
avaliou o presidente da 
Câmara Municipal, Edu 
Fenerich. 

prova de solidarieda-
de, reconhecimento 
e da importância do 
Hospital do Câncer, 
que recebe diariamen-
te diversos pacientes 
de nossa cidade. Para-
béns aos artistas que 
não pensaram duas 
vezes em oferecer aju-
da”, declara o prefeito 
José Carlos Hori.

“Além do repertório 
diferenciado, não po-
demos esquecer a his-

A Prefeitura conta 
com mais um proje-
to para modernizar a 
infraestrutura de Ja-
boticabal. O deputado 
estadual Vaz de Lima 
destinou R$ 360 mil 
para recuperação asfál-
tica. O processo buro-
crático já está em an-
damento e a obra deve 
começar no primeiro 
semestre de 2018.

Para o prefeito José 

Carlos Hori, a parceria 
com o Governo Estadu-
al é indispensável para 
a retomada do cresci-
mento da cidade. “Nos-
so asfalto é muito anti-
go e, nos últimos anos, 
não passou pela manu-
tenção necessária. Pre-
cisamos de pessoas que 
lutam por Jaboticabal e 
abram as portas de seus 
gabinetes para novos 
projetos. Vaz de Lima 

fez isso e mostrou-se 
um grande parceiro da 
cidade”.

Os vereadores Edu 
Fenerich e Wilsinho Lo-
cutor e a delegada Dra 
Andreia Cristiane Foga-
ça de Souza Nogueira 
intermediaram a vin-
da dos recursos e vão 
acompanhar o processo 
até a conclusão dos tra-
balhos.

Prefeitura de Jaboticabal notifi ca proprietários de 
terrenos sobre limpeza e roçamento

Equipes aproveitam última semana do ano para 
avançar na limpeza e roçamento de bairros

Proprietários de ter-
renos em Jaboticabal 
tem 60 dias para efe-
tuar a limpeza e roça-
mento de suas áreas. O 
edital de notifi cação foi 
publicado no Jornal Ofi -
cial do Município do dia 
22 de dezembro.

“Contamos com a co-
operação dos proprietá-

Desde a terça-feira 
(26), a Prefeitura de 
Jaboticabal avança na 
limpeza dos bairros de 
Jaboticabal. Equipes 
estão distribuídas em 
diversas partes da cida-
de promovendo o roça-
mento de canteiro, pra-
ças e áreas verdes. 

“O ano foi de traba-
lho intenso e muito en-
volvimento de nossas 

rios para manter a cida-
de organizada e evitar 
multas e cobrança pelo 
serviço realizado pela 
Prefeitura. É importan-
te destacar que os ter-
renos devem ser man-
tidos limpos e roçados 
durante todo o ano”, 
comenta o secretário de 
Planejamento, Paulo Po-

equipes na limpeza. 
Pegamos uma cidade 
abandonada e avança-
mos muito. Não posso 
deixar de agradecer ao 
empenho de todos que, 
mesmo com todas as 
adversidades, trabalha-
ram muito para Jaboti-
cabal fi car ainda mais 
linda”, afi rma o secretá-
rio de Obras e Serviços 
Públicos, José Carlos 

lachini.
A relação completa 

dos proprietários de 
terrenos sujeitos à lim-
peza e roçamento pode 
ser conferida no Jornal 
Ofi cial, no site 

http://www.jabotica-
bal.sp.gov.br/2010/in-
dex.php/conteudo/visu-
alizar/jornal-ofi cial-2017. 

Abreu.
Nesta semana o dis-

trito de Lusitânia e os 
bairros da Cohab I, São 
Marcos, Ginásio de Es-
portes e as praça do São 
José Operário e da Rua 
Juca Quito foram roça-
das. Equipes também 
trabalharam na limpeza 
do Sorocabano, região 
central e Córrego Jabo-
ticabal.  

tória de Jean Willian, 
nascido em Barrinha e 
revelado pelo Maestro 
João Carlos Martins. O 
evento fecha 2017 com 
chave de ouro e deixa 
um gostinho de quero 
mais, para que essas 
parcerias tão impor-
tantes possam trazer 
mais atrações desse 
quilate para Jabotica-
bal”, afi rma o diretor 
de Cultura, José Mário 
de Oliveira.
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Hori representa 126 prefeitos em assinatura de convênios, em São Paulo

Em visita a Jaboticabal, Baleia 
Rossi confi rma R$ 500 mil 

para recapeamento asfáltico 

Jaboticabal fecha 
2017 mostrando que re-
tomou a tão importante 
credibilidade política e  
reconquistou seu posto 
de referência para vá-
rias outras cidades pau-
listas. O prefeito José 
Carlos Hori discursou 
em nome dos mais de 
120 prefeitos presentes 
na liberação do 15º lote 
de convênios. A ceri-
mônia aconteceu no Pa-
lácio dos Bandeirantes, 
na quinta-feira (28). 

O governador Geral-
do Alckmin liberou para 
Jaboticabal R$ 240 mil 

O ano de 2017 está ter-
minando, mas ainda há 
tempo para boas notí-
cias. Na  sexta-feira (22), 
em visita a Jaboticabal, 
o deputado federal Ba-
leia Rossi confi rmou 
a chegada de R$ 500 
mil para recapeamen-
to asfáltico na cidade.
“Essa vinda a Jaboti-
cabal é a oportunida-
de para prestar con-
tas como deputado e 
confi rmar este recurso 
conquistado junto ao 
Ministério das Cida-
des. Se todo deputa-
do que teve o voto e o 
carinho da população 
de Jaboticabal voltasse 
pelo menos com uma 
emenda, nós não terí-

para recapeamento as-
fáltico e R$ 250 mil para 
compra de um cami-
nhão basculante. “Nes-
te momento delicado 
da economia brasileira, 
a união da prefeitura 
com o governo estadual 
é uma parceria podero-
sa no desenvolvimento 
de novos projetos. Este 
evento mostra, mais 
uma vez, a importância 
da boa relação dos po-
deres executivo e legis-
lativo na melhoria na 
vida das pessoas que 
mais precisam, além de 
concretizar a retoma-

Município foi contemplado na área infraestrutura; vice-prefeito, Vitório de Simoni, registrou presença e colaborou com a vinda de recursos

Ajuda do parlamentar tem sido importante 
para a revitalização do asfalto que terá 

continuidade em 2018

da de Jaboticabal como 
uma referência estadu-
al. Meu agradecimento 
ao vice-prefeito, Vitó-
rio de Simoni, e ao ve-
reador Pepa Servidone, 
pelo constante apoio e 
busca por verbas e pro-
jetos para Jaboticabal”, 
enfatizou Hori. 

“Esse é o dinheiro 
mais bem aplicado, por-
que a gente descentrali-
za, passa para o muni-
cípio e gera emprego na 
própria cidade. A prefei-
tura escolhe muito bem 
onde aplicar porque ela 
enxerga os problemas e 

CONSTRUTORA JOÃO PIM
Vende-se ou aluga-se casa pronta/entrega com 

100 metros quadrados de área construída
PREÇO DE CUSTO - FONE (16) 9.9708-4893

convive com eles”, co-
mentou Alckmin.

No total, 126 cidades 
assinaram 282 convê-
nios - um investimento 
de R$ 57,5 milhões. São 
116 convênios da Casa 
Civil (R$ 21,9 milhões) 
em obras de infraestru-
tura urbana; quatro da 
secretaria da Saúde (R$ 
1,2 milhão), para aqui-
sição de ambulâncias e 
custeio de unidades de 
saúde; e R$ 34 milhões 
para incentivar o turis-
mo no Estado.

amos tantas difi culda-
des”, destacou Baleia.
Ao lado de seu vice, Vi-
tório de Simoni, o pre-
feito José Carlos Hori 
recebeu elogios do par-
lamentar. “A gente sabe 
que o prefeito é um 
grande administrador, 
está fazendo um go-
verno austero, dinâmi-
co, mas o orçamento é 
curto. Então, toda aju-
da que vier do Governo 
Estadual e do Governo 
Federal é bem-vinda”, 
fi nalizou o deputado.
Para Hori, o recurso 
vem em boa hora e aju-
da a projetar um 2018 
melhor. “Todos sabem 
que tivemos muitas di-
fi culdades em 2017, 

mas não fi camos recla-
mando. Arregaçamos as 
mangas e fomos à luta. 
Em 2018 queremos fa-
zer mais. Sabemos que 
há muitas ruas preci-
sando de recape e essa 
verba será importan-
tíssima. Agradeço ao 
deputado Baleia pela 
parceria”, comenta.
Vitório de Simoni se-
guiu a linha do prefeito 
e destacou o relaciona-
mento da administra-
ção municipal junto aos 
governos Estadual e Fe-
deral. “O Baleia tem um 
histórico muito positivo 
em Jaboticabal, e esses 
R$ 500 mil se juntam a 
vários outros recursos 
já enviados por ele. É 
por esse bom relaciona-
mento que a nossa admi-
nistração tem zelado”, 
avaliou o vice-prefeito.
O deputado estadual 
Léo Oliveira também 
esteve na prefeitura, na 
mesma manhã, acompa-
nhando a assinatura do 
convênio.




