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Jaboticabal viveu um dia emo-
cionante na terça-feira (16). Os 186
anos da cidade e os 85 anos da
Diocese foram comemorados com
uma visita ilustre. O representan-
te do Papa, o Núncio Apostólico
do Brasil Dom Giovanni D’Aniello,
participou do hasteamento das
Bandeiras e da Missa Solene. A
missa especial, celebrada por

Representante do Papa abençoa Jaboticabal
16 de Julho de 2014 entra para a história

A 32º edição da mais tradici-
onal festa de Jaboticabal está en-
cantando a região de Ribeirão
Preto. O evento foi aberto na
terça-feira (15), com show do
Grupo Pé de Serra Falamansa,
que animou jovens e adultos na
virada, no aniversário da cida-
de.

A “Terra de história, cultiva-

Prefeitura abre 32ª Festa do Quitute em Jaboticabal
Evento segue até domingo, na Estação de Eventos Cora Coralina

da na força da nossa gente” con-
ta com uma decoração sustentá-
vel e alegre. “Optamos por mó-
veis mais aconchegantes, aco-
lhendo nossa população como ela
merece. Nossas entidades prepa-
raram pratos deliciosos e essa
mistura só poderia resultar neste
sucesso. Ainda dá tempo de pres-
tigiar”, convida o prefeito Raul

Girio.
“Preparamos uma festa alto-as-

tral, a cara do jaboticabalense.
Quero agradecer às entidades pelo
belo trabalho social, aos voluntá-
rios, artesãos e a todos que abri-
lhantam nossa festa todos os
anos”, agradece o presidente da
Comissão Organizadora, Sérgio
Nakagi.

A Festa do Quitute de Jaboti-
cabal é uma das mais importantes
festas do calendário do Estado de
São Paulo. “O tema deste ano mos-
tra uma Jaboticabal de oportuni-
dades. Uma cidade de gente feliz,
que se vê na força de trabalho o
melhor caminho para um futuro
mais sólido. Nossa homenagem é
a todos pais/mães de família que

transformam sonhos em realida-
de”, completa o prefeito.

Cardápio - Massas, doces e
salgados, comida mineira, nordes-
tina, italiana ou japonesa são fa-
cilmente encontradas nas barracas
e restaurantes ocupados por ins-
tituições. Sukiyaki, baião de dois,
bacalhoada, massas, pizza, entre
outros pratos, fazem a festa do

público que prestigia o evento.
Tradição – Realizada há mais de

30 anos, a festa já trouxe vários
shows de artistas consagrados.
NX Zero, Fábio Júnior, Guilherme
Santiago, Fiuk, Paulo Ricardo, Fa-
mília Lima, Moacir Franco, Lucas
& Luan, Edson e Sidney Magal já
passaram pelo palco do Cora Co-
ralina.

D’Aniello, emocionou os católicos
jaboticabalenses.

O Núncio e o prefeito Raul Gi-
rio participaram das solenidades.
“Meu coração está em festa junto
com vocês. A história de uma ci-
dade é como um livro, que começa
a ser escrito e não acaba mais. Ja-
boticabal está de parabéns. Há tan-
ta gente que trabalha por essa ci-

dade. Desejo que o amor implan-
tado há tantos anos se transforme
em uma grande árvore e suas ra-
mificações abrace a cidade e to-
dos os municípios que compõem
nossa diocese. Parabéns cidade
querida. Parabéns a todos”, disse
o Núncio, em discurso.

Na cerimônia do hasteamento
das bandeiras de Jaboticabal, do

Brasil, do Estado de São Paulo e
do Vaticano, o prefeito Raul Girio
reforçou o perfil dos jaboticaba-
lenses. “Temos uma população
hospitaleira, batalhadora, de famí-
lias tradicionais. Uma população
de pessoas do bem, que trabalham
para escrevermos, juntos, essa
bonita história. Parabéns Jaboti-
cabal, tenho muito orgulho de ser

jaboticabalense e agradeço, todos
os dias, a oportunidade de ser pre-
feito da cidade que nasci e admi-
ro”, comemora Raul.

A cerimônia contou com a par-
ticipação do Bispo Diocesano
Dom Antonio Fernando Brochini,
autoridades, vereadores, secretá-
rios municipais, padres e membros
do clero da região.

Programação - A Prefeitura pre-
parou uma programação exclusiva
em comemoração às datas especi-
ais. Além das solenidades, o des-
taque está na Festa do Quitute e
Expofeira de Arte e Artesanato, que
segue domingo (20). Há mais de três
décadas a festa se destaca como
uma das mais importantes do ca-
lendário do Estado de São Paulo.

Uns, movidos pela maldade,
destróem. Outros constróem e

purificam com a caridade, caminhos
percorridos

Atitudes brilhantes estão contidas
nas pessoas que vivem pela razão

Perdoar é não viver na fragilidade
da insensatez



EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

ARNALDO COSMO DAMIÃO BERG – EPP, pessoa jurídica,
inscrita no CNPJ- Nº 04.094.233/0001-51, Inscrição Estadual- Nº
391.102.374.112, com sede nesta cidade, na Rua Laurinda da Con-
ceição Braguim Nº 121, bairro Planalto Itália, neste ato representa-
da pelo titular Arnaldo Cosmo Damião Berg, CPF Nº 057.620.088-
35, residente e domiciliado nesta cidade, COMUNICA, para os
devidos fins e efeitos de direito, que foram extraviados os seguin-
tes documentos: Documento fiscal relativo à entrada do ECF no
estabelecimento; redução Z, efetuada após a emissão de Cupons
Fiscais com valores mínimos; leitura X, visualizando o Totaliza-
dor Geral (GT), emitido após a Redução Z e leitura da memória
Fiscal emitida por ocasião do pedido de uso de ECF.

Por ser a expressão da verdade,
firmo a presente na forma da Lei.

ARNALDO GOSMO DAMIÃO BERG - Titular
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FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

Tel. (16) 99200-0286 – (16) 3202-6208 ( André)

VENDE-SE OU TROCA-SE
Moto Suzuki 500cc GSE cor preta 2008 documentação em dia.

Tratar: (16) 99132172 ou 9972-3075
Marcelo

TELEFONE: (16) 3209-4900

Av. Hermínia Casteletti Bellodi, 61 - Jaboticabal-SP
e-mail: almeida_materiais@ig.com.br

GRUPO ISORECORT CONTRA-
TA PARA INÍCIO IMEDIATO, VENDE-
DOR EXTERNO PARA REGIÃO DE
JABOTICABAL COM FOCO COR-
PORATIVO. POSSIBILIDADES DE
GANHO ENTRE R$ 4.000,00 E R$
7.000,00 + BENEFÍCIOS.

INTERESSADOS, ENTRAR EM
CONTATO PELO TELEFONE (11)
4397-6020 (FALAR COM RODRIGO)
OU ENVIAR CURRÍCULO PARA:

 rh.rodrigo@isorecort.com.br

www.isorecort.com.br

ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar.

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo
(16) 99708 - 7292

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.

Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton

COTA CONTEMPLADA
Carta de crédito contemplada R$ 250 Mil  Reais para Imóvel
Quero R$ 27 mil, e transfiro o saldo devedor 16-99737-0260

PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA DO TRABA-
LHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 15ª REGIÃO 1ª VARA DO TRABALHO DE

JABOTICABAL – SP

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE LEILÃO (23/2014) A SER REA-
LIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2014 “ÀS 10 HORAS”.

Atenção! RETIFICAÇÃO: O Dr. Fernando Lucas Uliani Marins
dos Santos, Juiz Substituto da 1ª Vara do Trabalho de Jaboticabal.
Faz saber a todos quanto o presente virem ou dele tiverem conheci-
mento que o imóvel constante no Lote12 – Processo n° 159700-
10.2005.5.15.0029 RT – LEANDRO HENRIQUE AGOSTINHO em face
de  MICROCELL JABOTICABAL INFORMATICA LTDA, ENZO
JOSÉ TEIXEIRA CAETANO E THIAGO JOSI CAETANO HIPPÓLI-
TO SITUA-SE NA CIDADE DE TAQUARITINGA-SP, à Rua Duque
de Caxias n° 58, e não como constou (cidade de Jaboticabal).

Jaboticabal 15 de julho de 2014. Eu Rodrigo Rodrigues Politi,
Diretor de Secretaria, digitei, imprimi, conferi e encaminhei. (as) –
Dr. Fernando Lucas Uliani Marins dos Santos.

ABANDONO DE EMPREGO

CONSTRUAÇO JABOTICABAL LTDA., CNPJ Nº 11.025.661/0001-
98, sito à Rua Valdemar Fonseca, 47 - Jaboticabal/SP. Comunica que o
funcionário, ALCEU DE CARVALHO JUNIOR, RG Nº 21.907.852 X,
CTPS  2545 SÉRIE 00087, não comparece ao serviço desde 1 de maio de
2014. Vimos pelo presente informá-lo que nos termos do dispositivo do
artigo 482, LETRA I, da CLT, que fica designado o prazo de 3 dias a contar
com a data da publicação, para que compareça e justifique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
CONSTRUAÇO JABOTICABAL LTDA.

Informações: (16) 99106-9477

Jaboticabal já sente o clima de fes-
ta no ar. Os 186 anos da cidade serão
comemorados com um tema familiar -
“Terra de história, cultivada na força
da nossa gente”. A Estação de Even-
tos Cora Coralina está sendo invadida
por uma decoração sustentável e ale-
gre. Móveis rústicos dão um charme
pra lá de especial à decoração. A 32ª
Festa do Quitute e ExpoFeira de Arte
e Artesanato começou na terça-feira
(15) e vai até domingo (20).

A Festa do Quitute de Jaboticabal
é uma das mais importantes festas do
calendário do Estado de São Paulo. “O
tema deste ano mostra uma Jabotica-
bal de oportunidades. Uma cidade de
gente feliz, que se vê na força de tra-
balho o melhor caminho para um fu-
turo mais sólido. Nossa homenagem é
a todos pais/mães de família que trans-
formam sonhos em realidade”, afirma
o prefeito Raul Girio.

“Preparamos uma festa alto-astral,
ilustrando pessoas que se destacam
em vários setores – seja na agricultu-
ra, agronegócio, na produção de medi-
camentos, de produtos alimentísticos,
cerâmica, cana-de-açúcar, bebidas ou

Festa do Quitute homenageia sua “terra de
história, cultivada na força da nossa gente”

tantos outros setores que nossa Jabo-
ticabal se destaca pelo mundo afora”,
informa o presidente da Comissão
Organizadora, Sérgio Nakagi.

Cardápio - Massas, doces e salga-
dos, comida mineira, nordestina, itali-
ana ou japonesa são facilmente encon-
tradas nas barracas e restaurantes ocu-
pados por instituições. Sukiyaki,
baião de dois, bacalhoada, massas, pi-
zza, entre outros pratos, fazem a fes-
ta do público que prestigia o evento.

Estrutura - No pavilhão interno,
artesãos se dividem em stands para
comercializar produtos manuais, como
bolsas e artigos para decoração. A fes-
ta conta ainda com uma área de lazer
para crianças e adultos, com a instala-
ção de um Parque de Diversões. As
pessoas com deficiência também te-
rão espaço especial.

Tradição – Realizada há mais de
30 anos, a festa já trouxe vários sho-
ws de artistas consagrados. NX Zero,
Fábio Júnior, Guilherme Santiago,
Fiuk, Paulo Ricardo, Família Lima,
Moacir Franco, Lucas & Luan, Edson
e Sidney Magal já passaram pelo pal-
co do Cora Coralina.
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PORTARIA Nº 25/20014

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe
confere a legislação vigente,

NOMEIA os funcionários SOLANGE MARY FERNANDES,
DENISE CARDOZO E MIGUEL ANGELO GUILHERME OLI-
VEIRA, sob a presidência da primeira, para comporem a CO-
MISSÃO DE CONTROLE INTERNO da Câmara Municipal de
Jaboticabal. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção com seus efeitos retroativos a 18 de março de 2014.

Registra-se e Cumpra-se

Jaboticabal, 15 de julho de 2014.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Câmara Municipal
de Jaboticabal
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