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Parque de diversões: ingressos antecipados podem 
ser adquiridos até este sábado

O prazo para com-
prar ingressos ante-
cipados do parque de 
diversões da Festa do 
Quitute foi estendido 
até este sábado (13). 
Com vários pontos de 
vendas, inclusive na 
casinha da Praça Nove 
de Julho, a vantagem 
é adquirir os tickets 
no valor promocional 
(três por R$ 15).

A casinha da Praça 
Nove de Julho acei-
ta cartão de crédito 
e funciona das 9h 
às 17h. Vale desta-
car que o ingresso 
da roda gigante será 
vendido à parte e 
deve ser comprado 
no local. O parque 

de diversões i ca em 
Jaboticabal até 21 de 
julho.

A 37ª Festa do 
Quitute e Expofeira 
de Arte e Artesana-
to acontece de 11 a 
16 de julho, a partir 
das 19h, na Estação 
de Eventos “Cora Co-
ralina”. Nos dias 14 e 
16, a festa começa às 
11h.

Coni ra os pontos 
de vendas dos ti-
ckets:

• Bar da Léo - 
Rua Severino Fraguas, 
160 - Planalto Itália

• Bar da Loira - 
Rua Carlos Buck, 12 
- Aparecida

• Elaine Presen-

tes - Av. Ariovaldo 
Esbaile, 161 - Santa 
Luzia

• LL Magazine 
(Loja do DuDu) - Rua 
Professor Valdir Pe-
dro Morano, 807 - 
Santa Luzia

• Farmácia San-
ta Luzia - Rua Pro-
fessor Valdir Pedro 
Morano, 210 - Santa 
Luzia

• Bar do Ysan - 
Rua José Bonifácio, 
926 - Ponte Seca

• Mercado Tend 
Tudo - Avenida Fran-
ciso Alves, 976 – Bar-
reiro

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-8994.

Estimulando o descarte consciente, Festa do Quitute 
terá mais de 50 coletores de resíduos recicláveis

Mais uma vez, a 
Festa do Quitute e Ex-
pofeira de Arte e Arte-
sanato terá a coleta e 
descarte de resíduos 
recicláveis. Cerca de 
50 coletores de 200 
litros serão distribu-
ídos na Estação de 
Eventos Cora Coralina 
durante os seis dias 
de festa. 

“É muito importante 
que as pessoas saibam 
a importância de fazer 
o descarte do material 
reciclável corretamen-
te, separando do or-
gânico. Desta forma, 
todos ganham: meio 
ambiente, a equipe de 
reciclagem, o ambien-
te da festa e nós, que 
estaremos na Festa do 

Quitute comemoran-
do ao lado de pessoas 
muito especiais mais 
um aniversário de Ja-
boticabal”, comenta o 
prefeito José Carlos 
Hori.

Os coletores estarão 
devidamente identi-
i cados, segundo o 
engenheiro e diretor 
da Reúsa, Paulo Henri-
que Berlingieri, o que 
ajudará na localiza-
ção dos pontos. “Todo 
esse material reciclá-
vel será diariamente 
coletado e destinado 
para a Associação dos 
recicladores de Jaboti-
cabal, onde atualmen-
te trabalham cerca de 
20 pessoas”, disse.

Em 2018, a festa 
registrou quase 8 to-
neladas de resíduos 
recicláveis coletado, 
aumentando em qua-
se 18% o volume co-
letado mensalmente 
na cidade. “Temos a 
expectativa de que a 

quantidade esse ano 
seja um pouco maior. 
Acreditamos que a 
população que parti-
cipará da festa já es-
teja mais adaptada à 
maneira correta de re-

alizar o descarte dos 
resíduos”, i nalizou o 
diretor da Reúsa.

A 37ª Festa do Qui-
tute e Expofeira de 
Arte e Artesanato será 
realizada de 11 a 16 

de julho, a partir das 
19h, na Estação de 
Eventos Cora Corali-
na. Nos dias 14 e 16, 
o evento começa às 
11h.
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Jaboticabal acolhe moradores em situação 
de rua em casas especializadas

O inverno rigoro-
so atingiu a região 
nos últimos dias e a 
Prefeitura de Jabo-
ticabal intensificou 
ainda mais o aco-
lhimento aos mora-
dores em situação 
de rua. Enquanto 
muitas cidades os 
recebem em giná-
sios improvisados, 
Jaboticabal possui 
duas casas especia-
lizadas para este 
atendimento – uma 
feminina e outra 
masculina. As uni-
dades de passagem 
possuem toda a es-

Casa Maria foi inaugurada no ano passado; assistentes sociais percorrem as 
ruas todos os dias oferecendo ajuda

trutura para aco-
lhê-los. 

O Serviço de 
Abordagem Social 
foi itensificado. 
“Nossa equipe per-
corre as ruas da ci-
dade todos os dias 
e oferece apoio so-
cial, como o fortale-
cimento de vínculo 
com a família, tra-
tamento de saúde e 
suporte para aban-
donar o vício e as 
ruas. Também são 
convidados para 
irem à Casa Maria 
[para as mulheres] 
e a Casa Transitó-

ria [para homens]. 
Neste frio, podem 
tomar banho, dor-
mir tranquilamen-
te e se alimentar. 
Tudo com o supor-
te de uma equipe 
especializada”, in-
forma o prefeito 
José Carlos Hori.

A secretária de 
Desenvolvimento 
Social, Tatiana Pe-
legrini, enfatiza a 
importância do di-
álogo. “Nossa equi-
pe conversa com 
as pessoas, oferece 
ajuda, mas muitos 
infelizmente não 

aceitam. É um tra-
balho diário, até 
mesmo com este 
frio há quem pre-
fere permanecer na 
rua. Mas continua-
mos nosso trabalho 
diário de conven-
cê-los a procurar 
outros caminhos”.

Casa Maria - O lo-
cal inaugurado em 
2018 recebe até 20 
mulheres e conta 
com área de convi-
vência, ampla cozi-
nha, quartos e toda 
estrutura necessá-
ria para abrigar as 
mulheres encami-

nhadas ao local. 
“Jaboticabal per-
tence a um seleto 
grupo de cidades 
que acolhem mu-
lheres em situação 
de rua, violação de 
direitos ou vulne-
rabilidade social. 
Tenho muito orgu-
lho deste projeto”, 
reafirma Hori. A 
Casa de Passagem 
está localizada na 
Avenida 7 de Se-
tembro, nº 428, 
Centro. 

Casa Transitória - 
O prédio conta com 
sete quartos, cozi-

nha e área adminis-
trativa, que ofere-
cem mais conforto 
para cerca de 30 
pessoas. Para ser 
acolhido é impres-
cindível que a pes-
soa aceite deixar as 
ruas e a respeite as 
regras básicas de 
convivência – entre 
elas o abandono do 
uso de armas bran-
cas, álcool e dro-
gas. A sede está lo-
calizada à Rua Juca 
Quito, 79 – Centro.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-8301.
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Coreto recebe nome em homenagem a 
Oswaldo Bazone

A Associação ECOE de Jaboticabal, através dos projetos 
Erguendo Muros e Voar, realizam, de 11 a 16 de Julho, a 

tradicional Queima do Alho na Festa do Quitute”

Uma cerimônia 
realizada na manhã 
do último domingo 
(07) deu nome ao 
coreto da Praça Er-
nesto Poli. Oswal-
do Bazone, saudoso 
músico jaboticaba-
lense, foi o home-
nageado. O evento 
contou com a par-
ticipação da Corpo-
ração Municipal Go-
mes e Puccini.

Sobre – Oswal-
do Bazone nasceu 
em Jaboticabal em 
15 de Setembro de 
1916. Filho de Ayr-
ton Bazone e Car-
mela DiVicente Ba-
zone, casou-se com 
Cleofe Stochi Ba-
zone e desta união 
nasceram os ilhos 
Arthur Bazoni e Car-
mem Maria Bazoni 
Nogueira. Teve cin-

A associação 
ECOE, através de 
seus projetos so-
ciais, tem melhora-
do a qualidade de 
vida da comunida-
de.

A Associação 
ECOE de Jaboti-
cabal, realiza se-
manalmente os 
projetos sociais 
“Erguendo Muros” 
e “Voar”. A equi-
pe do projeto E.M. 
conduz os partici-
pantes ao estudo 
e à vivência de es-
tratégias para su-

perar os desafios 
do dia-a-dia. Este 
projeto tem como 
objetivo promover 
autoconhecimen-
to, socialização e o 
fortalecimento dos 
vínculos familiares 
de cada participan-
te que se encontra 
em condição de de-
pendência química 
e psicológica. Os 
encontros acon-
tecem toda terça-
-feira às 19h30 na 
sede da Associação 
ECOE; Rua Manoel 
Esbaile, 111 – CO-

HAB II.
O Projeto Voar 

promove ações 
educativas e cul-
turais com o obje-
tivo de garantir os 
direitos da criança 
e do adolescente, 
preservar o meio 
ambiente, proteger 
a saúde e elevar o 
conhecimento dos 
membros da comu-
nidade. As ativi-
dades contribuem 
para o desenvolvi-
mento global dos 
participantes, for-
talecendo assim a 

família e a socieda-
de. O Voar oferece 
oficinas de ballet, 
futebol de quadra, 
artesanato, recre-
ação, teclado, fan-
farra, olaria, pin-
tura e panificação 
para crianças e 
adolescentes entre 
5 e 17 anos de ida-
de. As atividades 
acontecem todos 
os  sábados das 
12h às 15h30 na 
sede da Associação 
ECOE; Rua Manoel 
Esbaile, 111 – CO-
HAB II. 

“A Associação ECOE de Jabo

co netos: Luciana, 
Daniel, Matheus, 
Ana Lucia e André.

Oswaldo traba-
lhou como tape-
ceiro e dedicou-se 
à música. Estudou 
piston e clarinete 
com o Maestro Pu-
zzone. Fundou o 
grupo musical “Nos-
so Jazz”, que fu-
turamente uniu-se 
ao grupo “Jazz Mo-
derno”. Desta união 
surgiu a “Orquestra 
Sul América”, uma 
das pioneiras do 
segmento no País. 

Na “Filarmônica 
Pietro Mascagni” du-
rante muitos anos 
foi músico e ocupou 
também o cargo de 
diretor. Fundou 
também a “Jaboti-
cabal Orquestra” e 
o grupo “Os Bossis-

tas”. Oswaldo Bazo-
ne faleceu aos 82 

anos.
A homenagem foi 

feita por meio de 
Projeto de Lei de 

autoria do vereador 
Samuel Cunha.
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João Pinto Ferreira - Fundador de Jaboticabal  
240 Anos de Nascimento em 2019

João Pinto Fer-
reira, nascido na 
Quinta de Sarda-
dello, Freguesia de 
Santo Estevão de 
Regadas (hoje com 
1.700 habitantes), 
Concelho de Celo-
rico de Basto (hoje, 
com 20.000 habi-
tantes, pertencen-
te ao município de 
Fafe), Distrito de 
Braga (estado), Por-
tugal.

Filho de Francis-
co Pinto e Custódia 
Maria Coelho.

1808: 1º Casa-
mento com Ana Ma-
ria de Assumpção, 
com quem teve sete 
i lhos: João, Fran-
cisco, José, Anto-
nio, Alexandre, Rita 
e Ana.

Foi Sargento de 
Milícia na Capitânia 
de Minas Gerais por 
12 anos. (não se 
tem as datas corre-
tas deste período)

1822: Câmara 
Municipal de Pira-
cicaba o nomeou 
para exercer o car-
go de “Juiz Almota-
cel” (funcionário de 
coni ança dos con-
celhos, responsável 
pela i scalização de 
pesos e medidas e 
da taxação dos pre-
ços dos alimentos; 
sendo encarregado 
também da regula-
ção da distribuição 
dos mesmos em 
tempos de maior 
escassez) na Fre-
guesia de Araraqua-
ra.

1826: 2º Casa-
mento (em virtude 
do falecimento de 
sua primeira es-

posa) com Maria 
Perpétua de Maga-
lhães, com quem 
teve três i lhos: Jo-
aquim, Narciso e 
Maria.

1826: indicado 
pela Câmara Muni-
cipal de Araraqua-
ra para Tenente da 
Companhia de In-
fantaria, com seção 
de Cavalaria em 
Araraquara.

2 de dezembro 
de 1826: adquiriu 
a posse de João 
Rodrigues de Lima 
das terras relati-
vas à Fazenda Ca-
choeira, mais tarde 
denominada de Fa-
zenda Pintos, onde 
começou a ser edi-
i cada a cidade de 
Jaboticabal. Como 
primeiro apossan-
te daquelas terras, 
João Rodrigues de 
Lima devia ter en-
trado para o sertão 
por volta de 1809, 
porque na escritu-
ra de venda, ele e 
sua mulher Joana 
Eufrosina de Jesus 
se dizem senho-
res e possuidores 
de “uma sorte de 
terras, composta 
de campos e ma-
tas virgens, cerra-
dos e capoeiras, e 
uma casa de mora-
da, paiol, monjolo 
e rego d’água, cur-
rais e seus perten-
ces e árvores de 
espinhos, bananei-
ras de seis ou sete 
anos, de posse atu-
al, sem contradição 
de pessoa alguma 
nesta paragem de-
nominada Ribeirão 
da Cachoeira”.

Povoadas as ter-
ras da fazenda, 
verii cou-se a dii -
culdade de comuni-
cação com o povoa-
do de São Bento de 
Araraquara (o mais 
próximo, 12 léguas 
da fazenda), não 
só pelas famílias 
que vieram a cons-
tituir seus numero-
sos descendentes, 
mais ainda pelas 
famílias de agrega-
dos que, segundo o 
costume do tempo, 
eram sempre bem 
recebidos por cons-
tituírem elementos 
de defesa contra 
eventual invasão de 
intrusos e por to-
dos aqueles a quem 
Pinto e os seus i -
zeram as primeiras 
vendas de terras do 
grande latifúndio.

12 de outubro 
de 1844: cogitou, 
então, Pinto Ferrei-
ra de fundar uma 
povoação dentro 
de suas terras de-
limitadas em 1828, 
doando para isso à 
Nossa Senhora do 
Carmo, uma gleba 
cujo perímetro en-
volve a nascente 
do Córrego Jabo-
ticabal, na qual e 
à margem direita 
deste edii cou, uma 
pequena igreja, co-
berta com folhas de 
palmeira, lavrada 
no Cartório do 1º 
Ofício, Livro 5, fo-
lhas 20 e 21 - Vila 
de Araraquara.

02 de junho de 
1853: longo testa-
mento direcionado 
à Sua Majestade Im-
perial, com cópia 

no Museu Histórico 
“Aloísio de Almei-
da”, original arqui-
vado em Araraqua-
ra.

7 de outubro de 
1857: falece com 
78 anos de idade, 
sepultado no cemi-
tério da Matriz em 
Jaboticabal, Estado 
de São Paulo, Bra-
sil, atual Praça 9 de 
Julho, no centro da 
cidade.

Denominações: 
Rua João Pinto Fer-
reira no bairro Apa-
recida e Avenida 
Pintos em referên-
cia à sua família

C o m e m o r a ç ã o : 
Lei ordinária n° 
4590, de 08-09-
2014 que dispõe 
sobre do Dia do 
Fundador de Jabo-
ticabal. § 1º As ho-
menagens do Dia 
do Fundador de 
Jaboticabal serão 
efetuadas, anual-
mente, no dia 21 
de março, data 
do nascimento de 
João Pinto Ferreira, 
ocorrido na Quin-
ta de Sardadello, 
Freguesia de Santo 

Estevão de Rega-
das, Concelho de 
Celorico de Basto, 
Distrito de Braga, 
Portugal.

§ 2º O Dia do 
Fundador de Jabo-
ticabal terá caráter 
eminentemente cí-
vico e sua celebra-
ção deverá constar 
do calendário oi -

cial do Município.
Ao nosso funda-

dor, todas as nos-
sas reverências, 
sem ele, não estarí-
amos aqui!

Abel Zeviani
Produtor cultu-

ral, pesquisador 
histórico e assessor 
de políticas públi-
cas
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“Bala 
de Prata”

Versículos da Bíblia

Corrida Athenas Paulista movimentou 
o feriado em Jaboticabal

Homens e mu-
lheres tiraram a 
manhã do últi-
mo feriado (09) 

para se desa-
fiarem no per-
curso de 6 km 
da 34ª Corrida 

Athenas Pau-
lista. Ao final, 
muita comemo-
ração e a sen-

sação de dever 
cumprido pre-
dominaram em 
Jaboticabal.

“Quase 300 
pessoas parti-
ciparam e fize-
ram do evento 
um espetáculo. 
Quero desde 
já agradecer a 
todos que esti-
veram conosco 
organizando a 
prova e parti-
cipando. Sem 
essas pessoas 
nada seria pos-
sível”, fala o 
presidente da 
Fundação de 
Amparo ao Es-
porte (FAE), Fá-
bio Bortolossi.

A 34ª Corrida 
Athenas Paulis-
ta foi realizada 
pela Prefeitu-
ra Municipal e 
FAE, e contou 
com o apoio do 
grupo Guardi-
ões do Esporte. 

Confira abai-
xo como ficou o 
pódio nas cate-
gorias masculi-
no e feminino 
geral:

M A S C U L I N O : 
LUCAS FERREI-
RA CARDOSO, 
JEAN CARLOS 
VERISSIANO e 
MURILO JOSÉ 
VENDRAMINE

F E M I N I N O : 
MARIA AMÉLIA 
DA CRUZ PE-
REIRA, MARIA-
NE FERNANDES 
GALLINDO e 
EVELISE MARIA 
DOURADO BA-
TISTEL
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VIVENDO

Pr. Anastácio Martins

Vivendo todas as 
bênçãos de Deus 
aqui na terra, foi 
assim que o salmis-
ta Davi entendeu e 
desfrutou de cada 
uma delas. Ele nun-
ca via uma dii cul-
dade ou obstáculo 
que pudesse fazê-lo 
desanimar. Ele tinha 
uma coni ança tão 
grande no SENHOR, 
que nada o abalava. 
Todas as vezes que 
entrava numa bata-
lha, saÍa vitorioso 
e exaltava o NOME 
DO SENHOR. Davi 
era um homem sim-
ples e humilde, por 
isso Deus pôde fa-
zer grandes coisas 
na vida dele. Ele não 
era arrogante, nem 
mesquinho, mas ti-
nha um coração no 
altar de Deus. Des-

frutou de todas as 
bênçãos, foi muito 
abençoado no seu 
tempo. Na sua velhi-
ce, recebeu mais do 
que tinha pedido. 
Podemos e devemos 
aprender muito com 
este servo do Deus 
Altíssimo, que sou-
be agradar o coração 
de Deus. Quando  
pecava, não escon-
dia de ninguém, mas 
confessava, se arre-
pendia e não tinha 
vergonha de falar do 
que havia feito de 
errado, mesmo sa-
bendo que poderia 
perder tudo o que 
havia conquistado. 
Mas o que ele temia 
era perder o Espíri-
to Santo, que o con-
duzia para vencer 
todas as batalhas 
contra seus inimi-
gos. Sempre orava, 
pedindo ao SENHOR 
que nunca retirasse 
dele as suas Mãos, 
que o protegia de 
todo o perigo e de 
todos os seus inimi-
gos. Davi entregou 
tudo o que tinha no 

Altar de Deus. Faça 
como ele, entregue 
a sua vida, sua famí-
lia, seus negócios e 
tudo o que você tem 
para que o SENHOR 
seja o dono de tudo. 
Com Deus você nun-
ca perde, mas se 
você for rebelde e 
desobediente, não 
alcançará o favor 
do SENHOR. (Salmos 
51:10). 

Esta é a minha 
oração. Catedral do 
Povo de Deus. Av. 

Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Cen-
tro. 

Cultos: Quarta-
-Feira, Sexta-Feira e 
Domingo às 19h30. 
Ouça o nosso pro-
grama: A Verdade 
da Palavra. Diária-
mente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. 

RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ: 
(016) 991150602.

Neste dia 14, desejamos 
Feliz Aniversário o meu 
amigo MINARI, que es-
tará completando 71 anos 
de idade. Que o Senhor 
Deus possa realizar todos 
desejos do seu coração. 

 

 
 

Seleciona para Empresa de Jaboticabal 
 

Auxiliar Administrativo 
Processo Seletivo 06/2019 

 

Requisitos: 
Exigível Ensino Médio ou Técnico Completo 

 

Regime de Contratação C.L.T. 
 

Horário de Trabalho: 
Segunda à Sexta  

07h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30 
 

Salário: R$ 1.605,00 
Insalubridade: R$ 232,71 

 

Benefícios: Vale Alimentação R$ 400,00, Vale Transporte com 
Integração, 

Convênio Médico Individual com coparticipação, 
Convênio Odontológico Individual e Seguro de Vida em Grupo. 

 

Conhecimentos: 
Rotinas Administrativas e Pacote Office 

 

Atividades: 
Atendimento ao público e telefônico, Orientação sobre atendimento e 
prontuários, fechamento e recebimento de serviços, Organização do Setor, 
Controle de estoque, entrega e recebimento de materiais, separar materiais 
e montar kits para atendimentos, arquivo de documentos e demais rotinas 
administrativas. 

Competências Comportamentais: 
Organização, trabalho em equipe, responsabilidade, comprometimento e 

proatividade. 
 

Interessados encaminhar currículo completo com foto 3x4 recente até 
04/08/2019 para: 

 

contato@nucleoprofissional.com.br 
 

Assunto: Auxiliar Adm 06/19 

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos das localidades de Taiaçu, Taquaritinga, Monte Alto, Jaboticabal 

e São Lourenço do Turvo tiveram seu funcionamento prejudicado no dia 02/07/2019 

das 08h56 às 15h31. Assim que houve a ocorrência, enviamos equipes especializadas 

ao local e o lance de cabo óptico danificado foi recuperado.

Comunicado

Na correria do dia a 
dia, muitos são os nos-
sos compromissos e a 
impressão que temos 
é que não vamos dar 
conta. Assim, tudo vai 
se tornando um peso 
e acabamos fazendo 
as coisas apenas por 

A ARTE DE VIVER - FAÇA TUDO COM AMOR

LUIS CARLOS 
FERNANDES

obrigação. Já que não 
tem outro jeito, vamos 
fazer do jeito que der, 
não importa como.

Muitas vezes, as 
coisas vão sendo fei-
tas de qualquer jeito, 
sem emoção, sem sen-
timento e, principal-
mente, sem amor. 

Se for assim, real-
mente nossa vida se 
torna um grande peso. 
Todo dia realizamos 
tantas coisas impor-
tantes e não temos a 
capacidade de reco-
nhecer como a vida é 
bela. 

Não deixe que suas 
tarefas se tornem 

apenas um peso para 
você. Desfrute com 
prazer tudo o que você 
realizar. Faça tudo com 
muito amor. 

Acredite que tudo 
o que você faz é para 
que o mundo se tor-
ne um pouco melhor, 
e você contribui para 
que alguém seja mais 
feliz. Por mais simples 
que seja o que você for 
fazer, faça com amor. 

Preparar uma refei-
ção com amor, deixa 
o sabor muito melhor; 
arrumar a casa com 
amor deixa o ambien-
te mais aconchegante; 
ouvir e compreender 

seus familiares com 
amor fará deles pesso-
as mais felizes; no seu 
trabalho faça tudo bem 
feito e com amor, e 
você será uma pessoa 
bem mais realizada.

O que você i zer com 
amor, a vida te devol-
verá com amor. O amor 
que você der você vai 
receber. O amor que 
você colocar nas coisas 
que i zer às pessoas, 
alguém um dia te de-
volverá também com 
amor.

PROGRAMA COR-
RENTE DO BEM – DE SE-
GUNDA A SEXTA-FEIRA 
ÀS 08H00 PELA RÁDIO 
GAZETA FM - 107,9.

Esse homem, que come-
çou a cortar cabelo com 
apenas 12 anos de idade 
e já se passaram 64 anos, 
que ele vem trabalhando, 
nesta mesma profi ssão. 
Fazendo parte da história 
de Jaboticabal. Assim diz 
o SENHOR: Todas as ben-
ções virão e te alcançaram. 
(Deuteronômio 28.2). De 
seu amigo: Pastor Anas-
tácio Martins da Catedral 
do Povo De Deus. De sua 
Esposa Izilda e seus fi lhos 
Emerson e esposa, Elaine 
e esposo, Elisangela e es-
poso, todos os seus netos, 
amigos e clientes. PARA-
BÉNS E FELICIDADES!       
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Jaboticabalense vai competir 
a nivel internacional

O atléta Cláudio 
Roselli Batista de 
Andrade, participou 
do Canpeonato Bra-
sileiro NABBA WFF 
2019, conquistando 
o 2° lugar na catego-
ria: Class acima 1,79 
pela NABBA. Ficou 
em 3º lugar na cate-
goria superbody (90 
a 95kg) pela WFF, 
conseguindo classi-
icação para os cam-
peonatos mundiais 
em novembro, pela 
NABBA que ocorrerá 
dia 02/11 na Ingla-
terra e pela WFF no 
dia 09/11 no Méxi-
co. 

Cláudio vem trei-
nando há 4 anos 
com dieta, treino 
e suplementação; 
treina de 3 a 4 horas 
por dia, entre treino 
aeróbico em jejum, 
treinos com carga e 
treino aeróbico pós-
-treino de carga.

“Para conseguir ir 
até o evento, além 
do valor guardado 
do meu salário, re-
alizei rifas de su-
plementos, sempre 
trabalhando duro; 
iz dieta restrita du-
rante 130 dias sem 
errar nenhuma re-
feição para partici-
par dos meus três 
primeiros campe-
onatos (Estrantes 
SP, PAULISTÃO e o 
Brasileiro); não per-
di nenhum treino 
aeróbico (fazendo 
até a mais nos i-
nais de semana); 
treinei com cargas 
pesadas, mesmo me 
sentindo um pouco 

mais fraco, por con-
ta da restrição na 
dieta”.

O campeonato de 
isiculturismo fun-
ciona da seguin-
te forma: todos os 
atletas inscritos da 
categoria sobem no 
palco e começam 
a fazer as poses 
obrigatórias, con-
forme pedido dos 
árbitros, que estão 
pontuando cada 
atleta, analisando 
condicionamento 
corporal, volume e 
o quão “seco” e ma-
dura é a musculatu-
ra do atleta e tam-
bém as poses bem 
executadas; dentre 
isso, são seleciona-
dos cinco, que são 
os premiados; es-
tes também posam 
à frente dos outros, 
conforme pedido 
dos árbitros e assim 
classiicados, de 5º 
a 1º lugar. 

Cláudio, logo no 
primeiro campeo-
nato que partici-
pou, Campeonato 
Paulista Estreantes 
2019 Nabba/WFF 
concorreu em duas 
categorias nesse 
campeonato:

- Superbody (Fi-
siculturismo Tradi-
cional) - Senior, al-
tura acima de 1,72, 
peso de 90Kg até 
95Kg pela WFF onde 
icou de fora dos 
premiados,

 Cláudio já cha-
mou a atenção dos 
jurados  e conquis-
tou o 4° lugar na 
categoria: Class 

1,79 pela NABBA, se 
classiicando para 
o PAULISTÃO, nes-
te foi campeão pela 
NABBA e 4° lugar na 
WFF..

“Nunca imaginei 
que chegaria a ter 
essa oportunidade 
para disputar a ní-
vel internacional. 
Busco parceiros 
e patrocinadores 
para me ajudar, 
pois o custo de via-
gem internacional 
é alto. Farei rifas 
novamente, para 
conseguir custear 
meus gastos com 
inscrição e viagem; 
estou na luta para 
melhorar e prova-
velmente irei mais 
preparado nos 
próximos para re-
presentar o nosso 
país”, concluiu. Evolução do primeiro campeonato para o último.
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Jaboticabal comemora 191 anos com 
inauguração do CAPS e programação religiosa

C o m e m o r a n d o 
191 anos no pró-
ximo dia 16, Jabo-
ticabal terá uma 
programação espe-
cial para celebrar a 
data. As festivida-
des incluem a inau-
guração da nova 
sede do Centro de 
Atenção Psicosso-
cial (CAPS), encer-
ramento da Festa 
do Quitute e even-
tos religiosos.

“Esse período do 
ano é muito espe-
cial e diferente de 
todos os outros. 
Para mim, que sou 
ilho de Jaboticabal, 
é como se passasse 
um ilme na cabeça 
sobre tudo o que 
eu vivenciei aqui. 
Tenho muito amor 
por essa cidade e 
sou muito feliz por 
poder contribuir e 
fazer parte dessa 
história”, comenta 
o prefeito José Car-
los Hori.

A data marcará 

a inauguração da 
nova sede do CAPS, 
no prédio do antigo 
Centro de Referên-
cia da Unimed. “O 
espaço foi refor-
mado, izemos as 
adequações neces-
sárias e estaremos 
muito bem acomo-
dados. Tenho cer-
teza que todos vão 
gostar bastante do 
novo lugar, até por-
que a localização é 
muito melhor que 
antes e isso é algo 
que muitas pesso-
as nos cobravam”, 
airma o prefeito. 

O dia de aniversá-
rio começará às 8h, 
com o tradicional 
hasteamento das 
bandeiras, na Praça 
Dr. Joaquim Batis-
ta. Às 9h, acontece 
Missa Solene, na Sé 
Catedral de Nos-
sa Senhora do Car-
mo. A inauguração 
do novo CAPS será 
às10h30.

As comemora-
ções continuam a 
partir das 11h com 
o último dia da 37ª 
Festa do Quitute e 
Expofeira de Arte e 
Artesanato, na Esta-
ção de Eventos Cora 
Coralina. No local, 
haverá uma diver-
sidade gastronômi-
ca e musical, além 
de muita diversão e 
entretenimento.

A tradicional Pro-
cissão em Louvor à 
Nossa Senhora do 
Carmo acontece a 
partir das 18h, com 
saída da Sé Cate-
dral. Para inalizar, 
às 19h haverá Culto 
de Ação de Graças, 

no Centro de Con-
vivência do Idoso 
(Lazer da Terceira 
Idade) e Ordena-
ção Diaconal e Mis-
sa Solene, Catedral 
Nossa Senhora do 
Carmo, a partir das 
19h30.

Conira abaixo a 
programação:

Dia 16 de Julho
08h – Hasteamen-

to das Bandeiras – 
Local: Praça Dr. Jo-
aquim Batista

Execução do Hino 
Nacional e Hino a 
Jaboticabal – Clube 
dos Desbravadores 
Integração

9h - Santa Missa 
Solene da Diocese 
– Local: Sé Catedral 
de Nossa Senhora 
do Carmo

10h30 – Inaugu-
ração da nova sede 
do CAPS (Saúde 
Mental) - Local: Rua 
Santo André, 608 – 
Nova Jaboticabal

11h - 37ª Festa do 
Quitute e Expofeira 
de Arte e Artesana-
to - Local: Estação 
de Eventos “Cora 
Coralina”

18h - Procissão 
em Louvor Nossa 
Senhora do Carmo 
- Saída da Sé Cate-
dral

19h – Culto pelo 
aniversário de Ja-
boticabal – Local: 
Clube da Terceira 
Idade - Realização – 
Conselho Fraterno 
de Igrejas Evangéli-
cas (CONFIE) 

19h30 – Ordena-
ção Diaconal e Mis-
sa Solene – Local: 
Catedral Nossa Se-
nhora do Carmo
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Festa do Quitute terá “Só pra Contrariar”, 
“Os ilhos dos caras” e artistas regionais

A maior festa gas-
tronômica do interior 
terá uma programação 
imperdível este ano, 
com artistas de desta-

que em vários estilos 
musicais. A comemo-
ração dos 191 de Ja-
boticabal ica por con-
ta da banda “Só para 

Contrariar”, na virada 
do dia 16 – aniversário 
da cidade. Os ilhos de 
Tim Maia, Simonal e 
Djavan se apresentam 

neste sábado (13). 

Dezenas de bandas 
locais e regionais abri-
lhantam os três palcos 
da festa. “O Quitute é 
a festa da solidarie-
dade. Nossa cidade 
se une para ajudar 
as entidades sociais 
ao som de muita mú-
sica boa para todos 
os gostos. Teremos 
orquestra, bloco de 
carnaval, sertanejo, 
MPB, rock e estilos va-
riados. É só escolher, 
se divertir e ainda 
ajudar as pessoas que 
mais precisam”, con-
vida o prefeito José 
Carlos Hori.

60 bandas se revezam em três palcos; Festa acontece de 11 a 
16 de julho, na Estação de Eventos Cora Coralina

Confira a relação completa de shows, separados por palcos: 
 
Palco Principal 
DATA Dia BANDA ESTILO 

11 Quinta 
Orquestra da Assembleia de Deus Gospel 

Som das Máquinas Baile 

12 Sexta 

Orquestra Redenção Gospel 

Aminas a Trois Rock 

Kolt Rock 

13 sábado 
Luana Costa Baile 

Os filhos dos caras MPB 

14 Domingo 

Musical Show Classic Baile 

Clayton e Adão Sertanejo 

Anderson Oliveira Samba 

Bateria Show da Ponte Samba 

Roda de Samba do Black Samba 

Gabi Viola Sertanejo 

Johny e Henrique Sertanejo 

15 Segunda 
Samba Du Bom Samba 

Só Pra Contrariar - SPC Pagode 

16 Terça 

Lucas e Matheus Sertanejo 

Rick Souza e Banda Sertanejo 

Mumias e Caverinhas Bloco 

 
 

 

 

 

 

 

Palco 2 - Acústico (Praça da Música) 
DATA DIA BANDA ESTILO 

11 Quinta 

Fernanda Chelli MPB 

Woodstock Twenty Rock/Pop 

Zé Beto Correa (Concha In Concert) MPB 

12 Sexta 

Caio Rodrigues Pop/Rock 

Trilha Acústica Pop/Rock 

Seresteiros do Samba MPB/Samba 

13 Sábado 

Marcelo Armoa Rock/MPB 

Divas Pop/Rock 

Lara Ferraz Pop/Rock 

14 Domingo 

Urbajoe Pop/Rock 

Clau e Regis Pop/Rock 

Jota Carlos Sertanejo 

Rullian Sertanejo 

Jazzy Pop/Rock 

Annyll MPB 

ChilliJones MPB 

15 Segunda 

Orquestra de Cordas Caipiras da 

Escola de Arte 
Variado 

Semi Novos MPB 

GianCarlo Pessoa Pop/Rock 

16 Terça 

Gomes e Puccini Coreto 

Pai e Filho Sertanejo 

Diego Maia Sertanejo 

 
 

Palco 3 - Palco Jovem (Casa do Menor) 
DATA DIA BANDA ESTILO 

11 Quinta 
Rock PJ Rock Gospel 

Insane Trip (Concha In Concert) Rock 

12 Sexta 

Hard Four Rock 

Terra Marte Pop/Rock 

Senhoritas (Conha In Concert) Rock 

13 Sábado 

Impressão Digital Rock 

Paralello Pop/Rock 

Askan Reggae Reggae 

14 Domingo 

Almanak Blues Blues 

DoizHermanos Rock 

SP 326 Rock 

15 Segunda 

Banda Shaman's 
Rock 

Clássico 

Banda 80/90 
Rock 

Nacional 

Rafa Thor Rock/Pop 

16 Terça 

Samba + Pagode 

Thiago Brasil Pop/Rock 

B.Root Samba Rock 

 
 
Exposição de Artesanato 
DATA DIA BANDA ESTILO 

11 Quinta Alisson Violão 

16 Terça Júnior Barbosa Saxofone 
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HMSI completa 115 anos de resistência e provedores são 
homenageados na Câmara de Jaboticabal

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal home-
nageou na noite dessa 
terça-feira (02/07), em 
sessão solene, todos 
aqueles que ocuparam 
ao longo da história o 
cargo de provedor da 
Irmandade de Mise-
ricórdia, do Hospital 
e Maternidade San-
ta Isabel (HMSI), que 
completou 115 anos 
nessa terça. No to-
tal, 12 pessoas, entre 
àqueles que ocuparam 
o posto de provedor, e 
representantes daque-
les já falecidos, rece-
beram na solenidade 
o Diploma de Honra 
ao Mérito.

De natureza ilan-
trópica, o HMSI é o 
único hospital em Ja-
boticabal a atender 
pacientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS), 
além de prestar aten-
dimento a uma popu-
lação regional de mais 
de 140 mil pessoas, 
provenientes das ci-
dades de Jaboticabal, 
Guariba, Pradópolis e 
Barrinha. A instituição 
de saúde igualmen-
te atende convênios 
como UNIMED Jabo-
ticabal, FAEC, Econo-
mus, Plantel, Cabesp, 
UNIMED Intercâmbio, 
APAS, Sabesprev e Cor-
reios, e pacientes par-
ticulares. Só em 2018, 
foram quase cinco mil 
internações, das quais 
71% foram pacientes 
do SUS, ultrapassando 
o índice de 60% obri-
gatório por se tratar 
de uma instituição i-
lantrópica.

A CERIMÔNIA – O 
autor da propositura 
[Decreto Legislativo 
nº 721, de 07 de maio 
de 2019], vereador Dr. 
Edu Fenerich (PPS), 
foi o responsável por 
saudar os homenage-
ados. O parlamentar 

destacou a perseve-
rança de seus prove-
dores, conselheiros e 
colaboradores, e dis-
correu sobre a histó-
ria da Irmandade de 
Misericórdia na cida-
de. “Nesse período de 
mais de um século, 
o Hospital e Materni-
dade Santa Isabel en-
frentou e venceu, por 
meio do trabalho de 
centenas de pessoas, 
inúmeras e imensurá-
veis diiculdades de 
toda a ordem, conse-
guindo se manter vivo 
e prestar atendimento 
médico de qualidade 
aos jaboticabalenses 
de nascimento ou ado-
ção, notadamente aos 
mais necessitados. 
Atualmente [o HMSI] é 
co-administrado pela 
Irmandade de Miseri-
córdia e pela UNIMED 
Jaboticabal... Sem 
essa somatória de es-
forços e recursos, di-
icilmente o hospital 
estaria com as portas 
abertas...”, manifestou 
Fenerich.

Ainda para o verea-
dor, o amor pela pro-
issão e o compromis-
so para com a saúde 
da população faz com 
que o trabalho do HMSI 
siga prosperando ape-
sar, sobretudo, das 
barreiras inanceiras 
enfrentadas pela ins-
tituição desde os anos 
iniciais de suas ati-
vidades, na primeira 
década de 1900. “Foi 
e é precisamente em 
função deste trabalho 
voluntário [provedo-
res e conselheiros não 
recebem remuneração 
ou benefícios pelas 
atividades desenvol-
vidas no cargo], com-
petente e dedicado, 
que ao completar 115 
anos, o nosso Hospital 
e Maternidade Santa 
Isabel permanece vivo 

e atuante no seio da 
nosso comunidade. 
Exatamente por essa 
razão é que, a calorosa 
gente jaboticabalense, 
que por delegação ex-
pressa, temos a honra 
de representar, presta 
nessa noite, singela, 
porém, merecida ho-
menagem, àqueles que 
por mais de um século 
exerceram e exercem 
as árduas funções de 
provedores da nossa 
Santa Casa”, expres-
sou Fenerich. [OUÇA 
O DISCURSO NA ÍNTE-
GRA]

Após o discurso do 
autor da homenagem, 
um a um, entre àque-
les que ocuparam o 
posto de provedor, e 
representantes daque-
les já falecidos, rece-
beram o Diploma de 
Honra ao Mérito, con-
siderada a maior hon-
raria por merecimento 
entregue pela Câmara.

Representando os 
homenageados, Dr. 
Luiz Eduardo Romero 
Gerbasi, há oito anos 
à frente da Irmanda-
de de Misericórdia, 
destacou a capacida-
de de atendimento, 
bem como a contínua 
atualização e melho-
ria da infraestrutura e 
do corpo funcional do 
hospital.

“Com toda diiculda-
de que a gente tem, o 
hospital não icou pa-
rado. A gente vem aos 
pouquinhos aumen-
tando a complexidade 
do hospital, investin-
do em tecnologia, em 
melhoramento na par-
te humana para avan-
çarmos a cada dia no 
atendimento ao nosso 
paciente, tanto do SUS 
como dos convênios... 
É o local de nascimen-
to da grande maioria 
das crianças em Jabo-
ticabal. Temos uma 

maternidade muito 
bem estruturada, e 
hoje é referência no 
Brasil... No im do ano 
passado, no dia 17 de 
dezembro, [começa-
mos] o plantão de neu-
rologia. Esse plantão é 
para dar melhor aten-
dimento à população. 
O que a gente quer é 
transformar o hospital 
em referência em AVC 
tipo 2, que o paciente 
que tiver um AVC aqui 
na cidade ou microrre-
gião, seja atendido o 
mais rápido possível”, 
destacou Gerbasi, que 
se emocionou ao i-
nal de seu discurso. 
[OUÇA O DISCURSO 
NA ÍNTEGRA]

Por sua vez, o pre-
feito Municipal, José 
Carlos Hori, parabeni-
zou os homenageados 
e anunciou a vinda de 
emendas parlamenta-
res que devem somar 
R$ 1 milhão, desti-
nadas à Santa Casa. 
“Eu tenho certeza que 
cada provedor pode-
ria ter escrito um li-
vro “Minha vida den-
tro do Santa Isabel”. 
Nós, sociedade, não 
sabemos e não temos 
como imaginar o que 
é a nossa Santa Casa 
já fez pelas pessoas... 
Quantas vidas foram 
salvas e quantas vidas 
trouxeram ao mundo 
pelo seu belíssimo 
quadro de funcioná-
rios e proissionais. Eu 
ico imaginando as i-
lhas, netas, que estão 
aqui representando os 
homenageados, o or-
gulho que vocês têm 
dessas pessoas; de 
toda a história que es-
sas pessoas têm, não 
só por Jaboticabal, 
mas principalmente 
pela nossa Santa Casa. 
Parabéns pela cora-
gem de assumir isso, 
abrir mão inclusive 

da própria família, de 
lazer, para cuidar do 
maior bem da nossa 
cidade, que é o nosso 
hospital... A Câmara 
também, através de 
projetos como esse, 
do Edu, vem ressaltar 
não só os valores is-
calizadores da Câma-
ra, mas vem ressaltar 
os valores familiares. 
Uma noite que enalte-
ce valores básicos... E 
uma boa notícia: con-
quistamos, junto com 
o vice-prefeito, Vitório 
De Simoni, e o deputa-
do Baleia Rossi, uma 
verba de meio milhão 
para a Santa Casa. O 
nosso secretário de 
Saúde [José Roberto 
da Silva] nos avisou 
também que o Luiz 
Carlos [vereador], 
através do deputado 
Gilberto Nascimento, 
também manda uma 
outra verba de meio 
milhão de reais para a 
nossa Santa Casa”, de-
clarou o Chefe do Exe-
cutivo. [OUÇA O DIS-
CURSO NA ÍNTEGRA]

“A gente sabe que 
toda instituição passa 
por diiculdade e não 
seria diferente com 
o Hospital Santa Isa-
bel... que possamos 
comemorarmos não 
só 115, mas 200, 300, 
500 anos pela frente, 
como Deus achar sui-
ciente”, inalizou o 2º 
secretário da Casa, ve-
reador Ednei Valêncio, 
que presidiu a sessão 
solene. [OUÇA O DIS-
CURSO NA ÍNTEGRA]

Após a cerimônia, 
autoridades e público 
presente pôde con-
ferir uma exposição 
com fotos de todos 
que ocuparam o cargo 
de provedor ao longo 
da história, no hall de 
entrada da Câmara, e 
que devem compor a 
Galeria de Provedores 

do HMSI. Prestigiaram 
a solenidade os vere-
adores Wilsinho Lo-
cutor (PSB), Luís Car-
los Fernandes (PSC) e 
Dona Cidinha (PRB), 
além do secretário de 
Saúde, João Roberto 
da Silva.

Conira a relação 
dos provedores do 
HMSI que receberam 
na cerimônia o Diplo-
ma de Honra ao Méri-
to:

1930 a 1937 – Anto-
nio de Paula Eduardo 
(in memoriam) – re-
presentado por Heloi-
sa Bellodi

1937 a 1944 – Ma-
jor Américo de Araújo 
Lopes (in memoriam)– 
representado pela bis-
neta, Raquel de Araújo 
Freitas

1944 a 1949 – Pedro 
Dória (in memoriam) 
– representado pela 
neta, Maria Christina 
Dória

1949 a 1955 – Dr. 
Antonio Arrobas Mar-
tins (in memoriam) 
– representado pelo 
neto, Dr. Fernando Ar-
robas Martins

1955 a 1971 – Ar-
mando Lerro (in me-
moriam) – representa-
do pela ilha, Maria do 
Carmo Lerro Verardi-
no

1971 a 1985 – Ro-
mário Niero (in memo-
riam) – representado 
pela ilha, Elenice Niero

1985 a 1991 – José 
Francisco Baratela

1995 a 2003 – Luiz 
D’Aparecida Gerbasi

2003 a 2005 e 2007 
a 2009 – Mário Fernan-
do Berlingieri

2005 a 2007 – Dr. 
Jeyner Valério Júnior

2009 a 2011 – Dr. 
José Francisco A. Ge-
raldo Martins

2011 a 2021 – Dr. 
Luiz Eduardo Romero 
Gerbasi
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STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF 03.088.641/0001-38, com 

sede na Rua Eliseu Guilherme, 879, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto/SP CEP: 14.025-020, conforme faculta 

a lei 6.766/79, resolve pelo presente edital NOTIFICAR o proprietário dos lotes abaixo relacionados, em 

razão destes encontrarem-se em local incerto e não sabido, para comparecer no prazo impreterível de 

10 dias a contar da publicação deste edital, à sede da (endereço acima descrito) ou nos contatar pelo 

telefone (16) 4009-9499, tendo em vista a existência de pendências em relação ao mesmo. 

Assim, pelo presente, fica NOTIFICADO na forma da lei e, para que ninguém possa alegar 

ignorância, expede-se esta notificação com prazo de 10 dias. 

O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a 

aplicação das sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes.  

 

Loteamento Cliente CPF Quadra Lote 

Santo Lessi 
Marcos Paulo Cortez Fernandes da 

Silva 
344.902.588-01 02 20 

Santo Lessi Karen Nathany Faria dos Santos 414.061.478-18 02 20 

Santo Lessi Odevalter Pereira dos Santos Filho 186.403.518-80 01 16 

Santo Lessi Daniela Carolina Lopes dos Santos 324.360.728-09 01 16 

 

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1002435-71.2016.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Claudio Aparecido Dos Santos, 
Brasileiro, Separado judicialmente, Comerciante, RG 20.480.275-1, CPF 100.185.328-88, com endereço à Rua João Ribeiro Barros, 
1000, apto 317 - ed. São Paulo, centro, CEP 18080-900, Sorocaba – SP CA Dos Santos Choperia Me, CNPJ 13.318.499/0001-21, 
com endereço à Rua Joao Ribeiro Barros, 1000, apto 317 - Ed São Paulo, centro, CEP 18080-900, Sorocaba - SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando, em síntese ser credor dos executados 
pela importância de R$31.516,07 (valor atualizado até junho/2019), oriundo de cédula de crédito bancário – capital de giro – nº. 
7029046, vencida aos 15/05/2014 e não paga pelo executado. Encontrando-se o(a) executado(a) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação e Intimação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da dívida especificada na inicial no valor de R$ 18.793,51 
devidamente atualizada, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento. O(a) 
executado(a) deverá ficar ciente de que, nos termos do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral do 
débito, no prazo declinado, os honorário advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de 
opor embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevante, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados na forma do art. 231, IV, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, no lugar dos embargos, mediante 
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, poderá requerer o parcelamento do restante em até 06 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de um por cento ao mês, ficando advertido(a)(s) que a rejeição dos embargos ou o 
inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de 
outras penalidades previstas em lei. Não ocorrendo o pagamento do débito, ou não sendo apresentados embargos à execução, o(s) 
réu(s) será(ão) considerado(s) revel(is), 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 02 de julho de 2019. K-13e20/07

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 187, DE 10 DE JULHO DE 2019 – CONCEDE 15 (quinze) dias de férias 

em gozo no período de 17/07/2019 a 31/07/2019 ao servidor ALEX FELICIO DE LIMA.

Nº 188, DE 10 DE JULHO DE 2019 – CONCEDE, a pedido da funcionária 

FABIANA APARECIDA MOTTA MORENO, lotada no Departamento Contábil e Finan-

ceiro, Licença Prêmio em gozo.

Nº 189, DE 11 DE JULHO DE 2019 – CONCEDE, a pedido do funcionário 

HOMERO MARCIANO DA SILVA, lotado no Departamento de Administração, Licença 

Prêmio em gozo, de 17/07/2019 a 02/08/2019.

ATOS DA PRESIDÊNCIA

Nº 04, DE 10 DE JULHO DE 2019 – Utilização dos veículos oiciais da Câ-

mara Municipal de Jaboticabal.

Setor de eventos movimenta turismo no Brasil 
e atrai proi ssionais para o mercado

O calendário de even-
tos anuais do Brasil é 
movimentado pelos mais 
diversos temas e susten-
ta boa parte do giro eco-
nômico e de pessoas em 
território nacional. Da-
dos do Ministério do Tu-
rismo mostram que, em 
2018, 13,5% dos turistas 
estrangeiros estiveram 
no Brasil para negócios, 
eventos e convenções. 
Segundo Bianca Bernar-
des, docente da área de 
eventos do Senac Jaboti-
cabal, o segmento é pro-
missor e ganha força com 
as comemorações típicas 
do país, desde eventos 
de grande porte e desta-
que internacional, como 
o Carnaval, até celebra-
ções mais regionais, que 
movimentam cidades do 
entorno.

Nesse cenário, ainda 
de acordo com a especia-
lista, cresce a demanda 
por proi ssionais qualii -
cados, aptos a desenvol-
ver um efetivo trabalho 
técnico na organização, 
realização e acompa-
nhamento de eventos. “É 
uma carreira dinâmica, 
na qual o proi ssional 
precisa entender que seu 
desempenho e também o 
da equipe envolvida nas 
iniciativas refl etem no 
retorno i nanceiro para 
as empresas, já que im-
pactam diretamente nos 
gastos de estrutura, na 
divulgação e no retorno 
do público.”

Bianca pontua que, 
para ingressar na área, é 
preciso ter habilidades 
que sustentem o relacio-
namento com clientes, 
fornecedores, proi ssio-

Especialista do Senac Jaboticabal ressalta possibilidades de atuação na 
área e comenta importância da qualii cação para ações bem-sucedidas

nais de marketing, infra-
estrutura e turismo. As 
principais funções do 
proi ssional de eventos 
são planejamento, divul-
gação e comercialização, 
procedimentos adminis-
trativos, coordenação de 
equipes de execução e 
serviços de alimentação 
e bebidas, cerimonial e 
pós-evento, com o balan-
ço real de como a iniciati-
va foi para o público.

“A Festa do Quitute, 
por exemplo, que aconte-
ce em Jaboticabal anual-
mente para comemorar o 
aniversário da cidade, en-
volve um amplo planeja-
mento de todas as ações, 
ai nal, as decisões afetam 
diretamente o sucesso da 
feira. Se mal geridas, em 
casos extremos, as prá-
ticas podem ocasionar o 
i m de algo tradicional na 
região. Isso afetaria toda 
uma cadeia de prestação 
de serviços, como bares, 
hotéis e restaurantes, 
que acolhem os turistas”, 
ai rma Bianca. 

A vasta possibilidade 
de atuação no mercado 
está entre os atrativos da 
proi ssão. Segundo a do-
cente do Senac, equipes 
qualii cadas podem tra-
balhar tanto em empre-
sas voltadas para organi-
zação de eventos quanto 
em hotéis, shoppings, in-
dústrias, ONGs, institui-
ções públicas e privadas, 
esportivas, religiosas e 
demais estabelecimentos 
que realizem qualquer 
tipo de evento. 

Formação proi ssional
Para quem deseja atu-

ar no setor ou ampliar 
seus conhecimentos so-

bre o tema, o Senac Jabo-
ticabal iniciará em agosto 
uma nova turma do cur-
so Técnico em Eventos. 
“A formação desenvolve 
o aluno para atuar de 
forma assertiva no mer-
cado proi ssional. Entre 
os diversos temas que o 
estudante terá contato, 
podemos destacar o Có-
digo de Defesa do Consu-
midor, as ferramentas de 
planejamento, os proto-
colos de cerimonial, bem 
como a parte de i nanças, 
marketing e vendas”, diz 
Bianca. Além disso, o 
curso também propor-
ciona noções de logísti-
ca, trabalho em equipe, 
recepção e segurança 
do trabalho. “Formamos 
proi ssionais completos”, 
destaca a docente.

As inscrições já estão 
abertas e podem ser fei-
tas no Portal Senac (www.
sp.senac.br/jaboticabal) 
ou diretamente na insti-
tuição. Os interessados 
ainda podem aproveitar 
a campanha do Senac São 
Paulo que garante 30% 
de desconto em todos os 
cursos livres e técnicos 
presenciais.

Serviço:
Técnico em Eventos
Data: 5 de agosto de 

2019 a 18 de dezembro 
de 2020

Horário: de segunda a 
quinta-feira, das 19 horas 
às 22h30

Local: Senac Jabotica-
bal

Endereço: Rua 24 de 
Maio, 831, Centro – Jabo-
ticabal/SP

Informações e Inscri-
ções: www.sp.senac.br/
jaboticabal
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Valor arrecadado com as vendas ajuda as instituições durante todo o ano

Conira todas as delícias conirmadas 
para a Festa do Quitute 2019

No início da 37ª 
Festa do Quitute e 
Expofeira de Arte e 
Artesanato, de Ja-
boticabal, as quase 
40 entidades par-
ticipantes entram 
agora na reta inal 
dos preparativos 
para o evento que 
comemorará os 191 
anos do município. 
A novidade essa se-
mana ica por conta 
da dos cardápios.

“A Festa do Qui-
tute é um grande 
cartão de visitas da 
nossa cidade. Nos-
so povo é muito so-
lidário e acolhedor 
e durante o evento 
isso ica ainda mais 
evidente. Muita 
gente coloca a ‘mão 
na massa’ para aju-
dar as entidades 
enquanto outras 
fazem questão de 
consumir os deli-
ciosos pratos doces 
e salgados produzi-
dos especialmente 

para a festa”, des-
taca o prefeito José 
Carlos Hori.

Os pratos gastro-
nômicos de várias 
regiões do Brasil 
e do mundo são o 
ponto alto da festa. 
O valor arrecadado 
com as vendas aju-
da as instituições a 
continuarem custe-
ando seus trabalhos 
durante o ano. 

Com o tema “Nos-
sa terra, nossa gen-
te”, a 37ª Festa do 
Quitute e Expofeira 
de Arte e Artesa-
nato acontecerá de 
11 a 16 de julho na 
Estação de Eventos 
“Cora Coralina”. 

Conira abaixo o 
cardápio de cada 
entidade:

Aaprocom: Barre-
ado, Escondidinho 
de Frango e Escon-
didinho de Carne 
Seca

Lions Clube de 
Jaboticabal: Chur-

rasco no Espeto, 
Picanha fatiada na 
chapa, Linguiça no 
Espeto, Linguiça 
Fatiada e Batata As-
sada c/ Requeijão e 
Bacon

Recanto Menina: 
Baião de Dois (Por-
ção)

Conferência Vi-
centina São Judas 
Tadeu: Bisteca com 
Polenta

Vem & Vê Associa-
ção: Filé de costela 
na chapa, legumes 
na manteiga com 
palmito, arroz bran-
co e batata frita

Cmte. Glauco 
Souza: Onion Rings 
(anéis de cebola), 
Bufalo Wings (asas 
apimentadas), Cevi-
che, Tilápia frita e 
Fritas (Batata Frita)

Fraternidade Fe-
minina O Cruzeiro 
do Sul: Comida Mi-
neira

ONG Amor Solidá-
rio: Frango Supre-

me, arroz branco à 
grega com recheio 
de presunto/muça-
rela e espinafre com 
ricota e Sobremesa 
na marmita

Rotary Club: Filé 
de Frango à Parme-
giana e Filé Mignon

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

Ass. Joana de Ân-
gelis – Casa Maria: 
Teppanyaki e Fran-
go Xadrez

Soc Esp Cristã Ir-
mão Vicente SECIV: 
Pizza

Lar Acolhedor 
São Vicente de 
Paulo: Espeto de 
Morango, Tortinha 
de Sorvete, Bolo 
de sorvete, For-
migueiro Simples, 
Formigueiro Espe-
cial, Nervosos e 
Furiosa

Fundo Social 
de Solidariedade: 
Merengue, Bolo, 
Tortas, Quindim e 
Mousse

Casa da Amizade: 
Coxinha de frango

Seicho-No-Ie do 
Brasil - Jaboticabal 
2: Obentô Gran-
de, Obentô Peque-
no, Variedades de 
Sushi, Moti Frito 
(2 unidades), Anko 
moti, Fukashi man-
ju e Inari (3 Unida-
des)

Paróquia São Be-
nedito: Drinks, Mos-
cow Mule, Vinho e 
Drinks Tchay

Sé Catedral N. 
Sra. do Carmo: Ci-
garrete, Espetinho 
de Frango, Bolinho 
de Mandioca, Em-
pada, Macarrão na 
chapa (individual), 
Macarrão na chapa 
(duas pessoas), Lan-
che Bauru e Comida 
Mexicana (Burrito, 
Quesadilla e Na-
chos)

Seicho No Ie do 
Brasil – Pomba Bran-
ca I: Brigadeiro, bei-
jinho e casadinho, 
Camafeu, olho de 
sogro e sogra e Tru-
fas

Centro Espírita 
Caridade e Fé: Aca-
rajé e Espeto de ca-
marão na brasa

ASIADE: Chur-
rasquinho Grego e 
Cupcake

CEREA: Frango à 
Passarinho, Polenta 
Frita, Combo: Fran-
go à Passarinho com 
Polenta e Cigarrete 

Cons. Central de 
Jaboticabal/Soc São 
Vicente de Paulo: 
Galinhada

Centro Vic. Ed. 
Rec. N. Sra Apare-
cida (CEVER): Pastel 
de Carne, Pastel de 
Queijo, Pastel de 
Palmito e Pastel Ro-
meu e Julieta

Ong Comparti-
lhar: Sorvete na 
chapa e X Toscana

ABC Down: Cro-
quete c/ gorgonzo-
la c/ 10 unidades

Centro Espírita “A 
Caminho da Luz”: 
Batata Rosti (pre-

sunto e mussarela, 
frango e requeijão, 
bacalhau e brócolis)

Associação Ecoe: 
Queima do Alho

Soc. Esp. Tem-
plo da Esperança 
“SETE” Bala Baiana

Ass. Nipo Brasi-
leira: Sukiyaki 1 
porção, Sukiyaki 2 
porções, Sukiyaki 3 
porções, Yakisoba, 
Tempurá, Udon, Te-
maki, Hot roll, Kara-
gue, Sushi, Sashimi, 
Batida de saquê e 
Suco de laranja

Ong Fênix Jaboti-
cabal: Cebola Aus-
traliana, Costeli-
nha de Porco com 
molho Barbecue 
individual e p/ 3 
pessoas, Batidinhas 
(bebida) e Pudim 
Sobremesa

Creche Maria do 
Carmo Abreu So-
dré: Achadinho de 
Maria

APAE: Tapiocas 
(chocolate, muçare-
la, calabresa, mista, 
frango com requei-
jão, brócolis com 
requeijão, coco 
com leite conden-
sado)

APÁS: Bolinho de 
bacalhau

Loja Maçônica 
“Major Hilário”: Kaf-
ta, Kibe e Kibe cru

Lar Santo André: 
Caldo de feijão, Cal-
do de cabotiá e Cal-
do de mandioca

Posto 7: Porções 
de calabresa, contra 
ilé, panceta e fran-
go
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Câmara de Jaboticabal vota concessão do Terminal Rodoviário 
à iniciativa privada na próxima quarta-feira (17/07)

O projeto de lei que 
autoriza a concessão 
de exploração dos 
serviços públicos de 
administração do Ter-
minal Rodoviário do 
Município de Jabotica-
bal (PL nº 201/2019) 
será discutido e vo-
tado em 1º turno na 
próxima quarta-feira 
(17/07), na Câmara 
Municipal. A sessão 
começa às 20 horas, 
com transmissão ao 
vivo pela WEBTV da 
Câmara (www.legisla-
tivo.sp.leg.br).

De acordo com o 
texto, de autoria do 
Poder Executivo, o 
prazo da concessão da 
exploração, mediante 
licitação na modalida-
de concorrência pú-
blica, será de 15 anos, 
prorrogáveis por igual 
período. As especi-
icações técnicas e 
demais condições da 
concessão serão esta-
belecidas no Edital de 
Concorrência Pública. 
A matéria chegou a ser 
apresentada por se-
cretários municipais 
aos vereadores em 

reunião no Legislativo 
em junho. Na época, 
o secretário de Negó-
cios Jurídicos, Gusta-
vo Aiello, defendeu a 
concessão como a op-
ção mais viável para 
manutenção do servi-
ço na rodoviária. “De 
2016 para 2017, tive-
mos um gasto de R$ 
950 mil, e a gente não 
fez reformas. Ano pas-
sado tivemos gasto de 
R$ 731 mil com ma-
nutenção, sem inves-
timentos. E este ano, 
até agora, em maio, R$ 
413 mil, sem nenhum 
investimento, só para 
custeio. Queremos 
tirar esse gasto da 
prefeitura. Caso con-
sigamos a concessão, 
estas despesas pode-
rão ser investidas em 
outras áreas, como 
educação e saúde. 
Quem der maior con-
traprestação do servi-
ço poderá explorar o 
terminal, como o es-
tacionamento, os box, 
a taxa de embarque. 
A concessionária de-
verá pagar ISS e con-
trapartida, por exem-

plo, para o Município. 
Deixamos de gastar e 
passamos a ganhar”, 
justiicou na oportuni-
dade Aiello.

Outros seis itens 
também estão pauta-
dos para apreciação 
em plenário: o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 66/2019, de auto-
ria do vereador Luís 
Carlos Fernandes, que 
outorga o Título de Ci-
dadão Jaboticabalense 
ao Professor Doutor 
Antonio Sergio Ferrau-
do; o Projeto de Lei nº 
200/2019, de autoria 
do Poder Executivo, 
que retira os ilhos e 
equiparados estudan-
tes, até 24 (vinte e 
quatro) anos de idade, 
de curso universitário 
ou técnico oicialmen-
te reconhecidos, da 
lista de dependentes 
do servidor quanto 
ao salário-família, no 
Estatuto dos Servido-
res Públicos de Jabo-
ticabal. A proposta, 
conforme o Executivo, 
não importa em re-
dução da idade do 
dependente para a 

percepção do bene-
fício, haja vista que 
já há essa limitação 
na legislação federal 
regente; o Projeto de 
Lei nº 214/2019, que 
revoga a concessão de 
direito real de uso de 
bem imóvel público 
para ins de ativida-
des sociais ministra-
das pela Sociedade de 
Assistência Social Avi-
valista; o Projeto de 
Lei nº 203/2019, do 

Poder Executivo, que 
cria duas vagas para o 
cargo de Vice-Diretor 
de Escola no Quadro 
do Magistério Público 
Municipal de Jabotica-
bal; o Projeto de Lei nº 
206/2019, de autoria 
do vereador Wilsinho 
Locutor, que inclui 
no Calendário Oicial 
de Eventos do Muni-
cípio o “Dia Munici-
pal do Proissional de 
Saúde”, a ser come-

morado anualmente 
em qualquer dia da 
semana em que cair 
do dia 12 de maio; 
e o Projeto de Lei nº 
215/2019, de autoria 
da vereadora Dona 
Cidinha, que institui 
no Calendário Oicial 
de Eventos o “Dia do 
Obreiro Evangélico”, 
a ser celebrado anu-
almente no terceiro 
domingo do mês de 
agosto.
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Hori conquista mais recursos para infraestrutura 
e busca melhorias na rodovia Cunha Bueno

O prefeito José 
Carlos Hori foi 
mais uma vez a 
São Paulo na quar-
ta-feira (10) em 
busca de projetos 
para Jaboticabal. 
Desta vez, a pre-
feitura conquis-
tou R$ 1 milhão 
que serão aplica-
dos em obras de 
infraestrutura. Em 
audiência com o 
v i ce -governador 
Rodrigo Garcia e o 
deputado Marcos 
Zerbini, Hori re-
vindicou a melho-
ria na segurança 
da Rodovia Cunha 
Bueno. 

Também partici-
param da reunião 
os prefeitos de 
Pradópolis, Silvio 
Buchera, e o de 
Luiz Antônio, Ga-
briel CarvalhaAes 
Rosatti. “Solicita-
mos mais seguran-
ça na rodovia que 
liga Jaboticabal a 
Luiz Antônio. A 
implantação de 

uma terceira faixa 
na Cunha Bueno é 
importante, trará 
mais visibilidade 
aos motoristas e 
evitará acidentes”, 

enfatiza Hori.
A viagem tam-

bém confirmou a 
vinda de R$ 1 mi-
lhão para obras de 
infraestrutura. “O 

recurso é do então 
deputado estadu-
al Marco Vinholi, 
hoje secretário de 
Estado. Na semana 
passada conquis-

tamos verbas para 
a construção de um 
moderno terminal 
de ônibus urba-
no e, agora, nossa 
equipe trabalha na 

elaboração deste 
novo projeto, que 
vamos apresen-
tar nos próximos 
dias”, finaliza o 
prefeito.

Fundo Social de Solidariedade recebe nova 
doação de agasalhos

Com a chegada 
dos dias mais frios, 
o Fundo Social rece-
beu mais uma doação 
de agasalhos que vai 
amenizar o inverno 
da população caren-
te de Jaboticabal. A 
campanha foi orga-
nizada por funcioná-
rios da Rede de Pos-
tos de Combustíveis 
Sewal .

“Toda vez que a 
temperatura cai au-

menta procura por 
agasalhos e coberto-
res. A Campanha do 
Agasalho, como sem-
pre, vem recebendo 
o apoio de toda po-
pulação, em especial 
das empresas que 
encaminham todas as 
peças em bom estado 
para o Fundo Social. 
Quero aproveitar 
para agradecer o em-
penho da Rede Sewal 
que nos ajudou com 

a doação desses aga-
salhos”, agradece a 
primeira-dama Adria-
na Hori.

As empresas inte-
ressadas em partici-
par da Campanha do 
Agasalho podem pro-
curar o Fundo Social 
de Solidariedade na 
Avenida do Carmo, 
242, Centro, ou pelos 
telefones (16) 3202-
8994 ou (16) 3203-
3398.
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Com novidades, abertura da 37ª Festa do Quitute 
registra diversidade musical e gastronômica

A festa mais queri-
da de Jaboticabal está 
de volta. Após um ano 
de espera, começou 
na noite de quinta-
-feira (11) mais uma 
edição da Festa do 
Quitute e Expofeira 
de Arte e Artesanato. 
Em 2019, as novida-
des icam por conta 
de um espaço adicio-
nal de mais de 400 m² 
na Praça da Música e 
o novo parque, com 
uma das maiores ro-
das gigantes do Bra-
sil.

“Essa é uma festa 
de todos. Momento 
para celebrarmos o 
aniversário de Jabo-
ticabal. Faço questão 
de exaltar o trabalho 
das entidades, pois 
sem elas nosso traba-
lho seria ainda mais 
difícil. Entidades que 
se dedicam a ajudar 
o ser humano e que 
merecem todo o pres-
tígio neste período 
em que preparam de-
liciosos pratos que 
ajudarão no custeio 
de parte de suas des-
pesas no ano”, disse 
o prefeito José Carlos 
Hori na cerimônia de 
abertura.

Neste ano, cerca de 
40 entidades assis-
tenciais participam 
da festa com pratos 
doces e salgados de 
vários cantos do Bra-

sil e do mundo. Ou-
tro setor bastante 
tradicional na festa é 
a exposição de arte e 
artesanato. O espaço 
conta com 38 exposi-
tores, onde os visitan-
tes podem adquirir os 
itens produzidos de 
forma manual e ex-
postos nos estandes.

“Tenho muito orgu-
lho de fazer parte de 
tudo isso. Ver essa 
festa crescendo cada 
vez mais e o carinho 
com que é prepara-
da, é motivo de mui-
ta alegria. Acredito 
que todos deveriam 
ter esse mesmo sen-
timento, pois temos 
uma grande festa so-
lidária que é referên-

cia no Estado”, falou 
o vice-prefeito Vitório 
de Simoni.

“Capital do Amen-
doim” , “Cidade da 
Música”, a “Athenas 
Paulista”, a cidade 
da família, dos arte-
sãos e da cerâmica. 
Com o tema “Nossa 
terra, nossa gente”, a 
37ª Festa do Quitute 
e Expofeira de Arte e 
Artesanato, faz alu-
são a essas riquezas 
e homenageia quem 
ajuda Jaboticabal a 
manter sua história e 
contribui com seu de-
senvolvimento.

Mais espaço - Para 
esta edição, uma área 
com mais de 400 me-
tros foi montada em 

frente ao palco da 
Praça da Música. O 
deck dispõe de mesas 

e cadeiras que deixam 
o ambiente mais con-
fortável para quem 
frequenta a festa, me-
lhorando também o 
trânsito de pessoas 
que chegam e saem 
do evento. 

“Estou muito feliz 
e sou grato a todos 
que participaram da 
organização e monta-
gem do evento. Mui-
tos deles continuarão 
até o dia 16 se dedi-
cando nos bastido-
res para fazer a festa 
acontecer. Aprovei-
to também para elo-
giar a primeira-dama 
Adriana Hori, sempre 
atenta na área social 
e ciente das necessi-
dades das famílias e 
entidades”, discursou 
o presidente da festa, 
Cláudio Almeida.

Diversão - O par-
que diversões, uma 
das atrações mais 
aguardadas todos os 
anos, desta vez veio 
com novidades. Com 
brinquedos diferen-
tes e uma roda gigan-
te com 27 metros de 
altura, o novo parque 
foi diversão garantida 

logo na primeira noi-
te. A atração ica até o 
dia 21 de julho na ci-
dade. Outra presença 
marcante é a do Qui-
tutinho. Pela segunda 
vez no evento, o mas-
cote promete fazer a 
alegria de adultos e 
crianças.

Música - Do rock ao 
MPB, da orquestra ao 
pop e o gospel. Na pri-
meira noite, a diversi-
dade musical, uma das 
características da Festa 
do Quitute, foi eviden-
ciada. São três palcos 
onde passarão mais 
de 60 bandas durante 
os seis dias de evento. 
Destaque para grupo 
Só Pra Contrariar, que 
se apresenta na noite 
de segunda-feira (15) 
e Os Filhos dos Caras, 
que fazem show neste 
sábado (13).

A 37ª Festa do Qui-
tute e Expofeira de 
Arte e Artesanato será 
realizada de 11 a 16 
de julho, a partir das 
19h, na Estação de 
Eventos Cora Corali-
na. Nos dias 14 e 16, 
o evento começa às 
11h. 

Deck com mais de 400 m² e novos brinquedos no parque agradam público na primeira noite
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Entre as seis maiores do Brasil
A Vitta Residencial Construtora e Incorporadora tornou-se referência 

no setor imobiliário do interior de São Paulo, com mais de 14,5 mil imó-
veis lançados nas cidades de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Bauru, Arara-
quara, Piracicaba, Jaboticabal, Franca e mais recentemente em Serrana. 
Só neste primeiro semestre de 2019 já lançou 6 empreendimentos.

Entre seus diferenciais, constrói condomínios com áreas de lazer 
equipadas e decoradas. Ao todo reúne 48 empreendimentos em seu por-
tfolio – todos atrelados ao programa Minha Casa Minha Vida, com facili-
dades e benefícios em inanciamentos. Criada há quase 10 anos, a Vitta 
Residencial já entregou mais de 7 mil unidades.

A empresa conquistou recentemente, pela segunda vez consecutiva, o 
7º lugar no ranking de Melhores Empresas para trabalhar do Great Place 
to Work, em Ribeirão Preto e região.

Durante o ano de 2018, a Vitta Residencial foi eleita pela terceira vez, 
como uma das “100 Maiores Construtoras do Brasil”, no 14º Ranking ITC 
(Informações Técnicas da Construção), com a 6ª posição na categoria 
nacional. 

Vitta Residencial - Rua Rui Barbosa, 614 
Centro - Jaboticabal  
Central de vendas: 0800 761 7106 
WhatsApp: (16) 3516-5789 

Jaboticabal ganhará mais um 
condomínio fechado em 2019

Neste aniversário de 191 anos da cidade de Jaboticabal, no interior de 
São Paulo, comemorado em 16 de julho, a Vitta Residencial Construtora 
e Incorporadora tem bons motivos para comemorar a sua decisão de se 
instalar na cidade há quase um ano. Neste período, a empresa já lan-
çou um empreendimento sucesso de vendas: o Vitta Jardim das Rosas e 
anuncia que está inalizando os processos para o segundo lançamento 
na cidade.

A cidade, que possui cerca de 76 mil moradores, entrou para rota de 
negócios da construtora -  inicialmente por fazer parte da Região Metro-
politana de Ribeirão Preto. Logo que chegou apresentou à população um 
conceito de moradia com a criação de residenciais fechados. A proposta 
prevê empreendimentos com uma estrutura funcional, arquitetura inte-
ligente e ampla área de lazer, entregue equipada e decorada.

O Vitta Jardim das Rosas está sendo construído na avenida Carlos Ber-
chieri, 2.338 (Sorocabano) - a principal da cidade, próximo de grandes 
empresas e também de serviços como rodoviária, supermercados, lojas, 
farmácias, entre outros. Trata-se de uma região mista (residencial e co-
mercial) muito procurada para moradia e investimentos. O condomínio 
clube foi projetado com 8 torres (térreo mais três andares) numa área 
total de 19.440 metros quadrados. Ao todo serão 352 apartamentos, 
com 2 dormitórios e opções de plantas adaptáveis para pessoas com 
deiciência (P.C.D).

Com a perspectiva de projetar residenciais no padrão térreo mais três 
andares, dentro do teto do Minha Casa Minha Vida, o empreendimento 
foi apenas o primeiro passo da Vitta em Jaboticabal.  “A empresa trouxe 
uma proposta de moradia diferenciada para Jaboticabal. Mostramos que 
é possível fazer coisas diferentes. Porque a opção que o morador da 
cidade tinha antes era comprar um lote de casa. Hoje, pode escolher a 
segurança de um condomínio fechado”, avalia o gerente regional Harol-
do Shiratori.

Os principais fatores que motivaram a construtora a iniciar um proje-
to no município foram, em primeiro plano, a estratégia de crescimento 
da empresa no interior do Estado, bem como a população expressiva e 
em crescimento e a demanda de habitação popular.

O propósito da Vitta Residencial é ampliar as oportunidades de habi-
tação popular e as ofertas de emprego em Jaboticabal. “Sabemos que a 
construção civil é a principal fomentadora de empregos e o lançamento 
da nossa construtora na cidade tem ajudado a movimentar a economia 
local, além de que contribui para desenvolver o crescimento habitacio-
nal e econômico”, diz o diretor regional João Moreira. Segundo ele, hoje 
trabalham na obra do Jardim das Rosas, cerca de 300 trabalhadores, 
entre equipe de obras, vendas, correspondentes bancários e colabora-
dores indiretos. ”Em breve vamos lançar outro condomínio fechado e 
ampliaremos as oportunidades de trabalho local”.

Instalada na cidade há quase um ano, construtora prepara-se para criar novos projetos de moradia 
para a população. São empreendimentos atrelados ao Programa Minha Casa Minha Vida 

Visita realizada nas obras do Vitta Jardim das Rosas com estudantes de 

pós-graduação da USP
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