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Evento será simples e unirá as famílias ao redor do Lago Municipal

Virada no Lago começa às 22h e terá 
“fogos silenciosos” pelo 2º ano consecutivo

Os moradores de Jaboticabal passarão a virada de 2018 para 
2019 no mais bonito cartão postal da cidade. A Prefeitura Mu-
nicipal está finalizando os últimos detalhes do reveillon, que 
começa às 22h do dia 31 de dezembro (segunda-feira) e segue 
até o dia 01 (terça-feira), por volta das 01h.

Imóvel está localizado na Av. do 
Carmo, 242, Centro

Fundo Social atende em novo 
endereço a partir do dia 7

O Fundo Social de 
Solidariedade, de 
Jaboticabal, a par-
tir de 7 de janeiro, 
estará de casa nova. 
Os atendimentos 
ocorrerão na Av. do 
Carmo, 242, Centro.

“Nosso objetivo é 
oferecer as melho-
ras condições de 
atendimento para a 
nossa população. 

Consultas com ginecologista e psiquiatras 
serão feitos em novo local

Em reforma, CIAF Centro tem 
mudanças no atendimento

Com o prédio do 
CIAF Centro sendo 
reformado, a Prefei-
tura de Jaboticabal, 
por meio da Secre-
taria de Saúde, pro-
moverá alterações 
para que a popula-
ção continue usu-
fruindo dos servi-
ços oferecidos pelo 
local.

Leia + Pág. 02

Escorpiões: população precisa evitar 
acúmulo de lixo e restos de construção

A limpeza de quintais e terrenos ajuda Jaboticabal a ficar livre dos es-
corpiões. Com o surto que acontece principalmente nos estados de São 
Paulo e Minas Gerais, nunca foi tão importante a população fazer a sua 
parte e evitar o acúmulo de lixo e materiais que garantam o ambiente 
propício para a procriação do escorpião.

Ambiente úmido é propício para a procriação
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Imóvel está localizado na Av. do Carmo, 242, Centro

Evento será simples e unirá as famílias ao redor do Lago Municipal

Fundo Social atende em novo endereço a partir do dia 7

Virada no Lago começa às 22h e terá 
“fogos silenciosos” pelo 2º ano consecutivo

Os moradores de 
Jaboticabal passa-
rão a virada de 2018 
para 2019 no mais 
bonito cartão postal 
da cidade. A Prefei-
tura Municipal está 
finalizando os últi-
mos detalhes do re-
veillon, que começa 
às 22h do dia 31 de 
dezembro (segun-
da-feira) e segue 
até o dia 01 (terça-
feira), por volta das 
01h.

O evento conta-
rá com o Dj Téo e 
grupo de dança Im-
pacto, praça de ali-
mentação e tendas. 
“Serão sete minutos 

de fogos para ale-
grar a nossa vira-
da. Neste ano, mais 
uma vez, teremos 
uma bonita queima 
de fogos, cheia de 
cores, mas sem ba-
rulho, em respeito 
aos animais, idosos, 
crianças e pessoas 
doentes”, reforça o 
prefeito José Carlos 
Hori.

A festa será sim-
ples, como no ano 
passado. “Ainda es-
tamos focados em 
oferecer momentos 
de lazer para a po-
pulação, mas sem 
onerar os cofres 
públicos. O mais 

importante é ver 
várias gerações con-
fraternizando, com 
suas champanhes 
e com a esperança 
de um Brasil muito 
melhor no ano que 
vem”, diz Hori.

Retomada – A Vi-
rada no Lago dei-
xou de ser realizada 
nos últimos anos. 
Um dos mais tradi-
cionais eventos de 
Jaboticabal foi re-
tomado apenas em 
2017. “Quando reas-
sumimos a prefeitu-
ra, resgatamos vá-
rios projetos, como 
o Casamento Comu-
nitário, as EMEC’s, 

O Fundo Social de 
Solidariedade, de 
Jaboticabal, a par-
tir de 7 de janeiro, 
estará de casa nova. 
Os atendimentos 
ocorrerão na Av. do 
Carmo, 242, Centro.

“Nosso objetivo é 
oferecer as melho-
ras condições de 
atendimento para 
a nossa população. 
Desta forma, nossa 

entre tantos outros. 
O reveillon também 
voltou a fazer parte 

expectativa é co-
meçar já com o ‘pé 
direito’ no novo en-
dereço”, disse a pre-
sidente do Fundo 
Social e primeira-
dama do município, 
Adriana Hori.

Bem localizada, a 
sede continuará no 
coração da cidade, 
entre as ruas Rui 
Barbosa e São Se-
bastião. “Aproveito 

do calendário da fa-
mília jaboticabalen-
se”, finaliza o pre-

para reforçar que 
estamos em recesso 
e cuidando da mu-
dança. Portanto, os 
atendimentos vol-
tam dia 7 já no novo 
endereço. Gostaria 
de desejar uma ex-
celente entrada de 
ano a todos e um 
próspero 2019”, fi-
nalizou a primeira-
dama.

feito.
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A ARTE DE VIVER - TEVE TEMPO PARA VOCÊ?

Quero dar os parabéns 
a você, que durante todo 
esse ano que está termi-
nando, encontrou tempo 
para ajudar o próximo.

A você que visitou, par-
tilhou, levou uma palavra 

LUIS CARLOS 
FERNANDES

amiga, meus parabéns. 
Muitas pessoas foram 
mais felizes, sorriram 
mais, sentiram-se acolhi-
das e amadas graças à sua 
presença.

Você que saiu do seu 
mundinho e se envolveu 
com os problemas do pró-
ximo, que não  calou-se 
com a injustiça, que fez 
de tudo para que a vida de 
alguém tivesse mais senti-
do,  meus parabéns.

Peço a Deus por você, 
para que durante todo o 
próximo ano você conti-
nue assim. O mundo pre-
cisa de pessoas iguais a 
você.

Mas e você? Qual o tem-

po que você teve para cui-
dar de você? Você tem cer-
teza que você deve ser a 
pessoa mais bem cuidada, 
mais amada e mais admi-
rada por você?

Tenha sempre tempo 
para os outros, depois do 
seu tempo.

Ame sempre as outras 
pessoas, depois de amar-
se primeiro.

Cuide, admire e valori-
ze cada pessoa que passar 
por sua vida, mas somen-
te depois que você já tiver 
se cuidado, se admirado e 
se valorizado.

Por isso neste Natal, 
agradeça a Deus por você 
existir, pela sua vida, por 

você ser quem você é. 
Olhe para o espelho e diga 
o quanto você está feliz 
por você mesmo, o quan-
to você se admira. 

Pare e pense em tudo o 
que você fez neste ano e 
admire-se pela sua capa-
cidade de vencer as difi -
culdades, de enfrentar os 
problemas, de amar e per-
doar. 

Por isso e muito mais 
que você já fez, meus 
parabéns e um feliz Ano 
Novo! 

PROGRAMA CORRENTE 
DO BEM – DE SEGUNDA  
A SEXTA-FEIRA ÀS 08H00 
PELA RÁDIO GAZETA FM  
107,9.

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2019

A CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA, em conjunto com 
as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com 
base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da 
Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do 
que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas 
físicas e jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a 
qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores 
Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para 
realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente 
ao exercício de 2019, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 
578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio de 2019 para 
pessoa física e jurídica, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de 
compensação bancária. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos 
contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, 
repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB com amparo no que 
estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 8º Termo Aditivo do 
Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não 
recebimento da Guia de Recolhimento, o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, 
diretamente à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 05 (cinco) dias úteis 
antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente pela internet, 
no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento relacionado à Contribuição 
Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da CNA, situada no SGAN 
Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, CEP 70830-021, ou da 
Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no site da 
CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil-CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos 
Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 14 de dezembro de 2018
JOÃO MARTINS DA SILVA JUNIOR - Presidente da Confederação 

Mesa Diretora da Câmara de Jaboticabal 
toma posse no dia 1º de Janeiro

A nova Mesa Direto-
ra da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, que será 
comandada nos próxi-
mos dois anos pelo pre-
sidente eleito, vereador 
Pretto Miranda Cabelei-
reiro (PPS), tomará pos-
se no dia 1º de janeiro 
de 2019.

A cerimônia está pre-
vista para começar às 
10 horas, no plenário 
da Casa de Leis, com 
transmissão pela WE-
BTV da Câmara (tv.ca-
marajaboticabal.sp.gov.
br). Pretto Miranda Ca-
beleireiro aproveitou 
para convidar os par-
lamentares, momentos 
antes de encerrada as 
sessões extraordinárias 
realizadas na quinta-
feira (27/12), para pres-
tigiar o Ato.

Além do presiden-
te, também serão em-

possados o vice-presi-
dente, vereador Daniel 
Rodrigues (PSC); a 1ª 
secretária, Dona Cidi-
nha (PRB); e o 2º secre-
tário, vereador Ednei 
Valêncio (PR); eleitos 
em pleito realizado en-
tre os vereadores na 
sessão plenária do dia 
17 de dezembro, últi-
ma sessão ordinária do 
ano, para a composição 
da Mesa Diretora para o 
biênio 2019-2020.

O QUE É A MESA DI-
RETORA? A Mesa Di-
retora é o órgão da 
Câmara Municipal for-
mado pelo presiden-
te, vice-presidente, 1º 
secretário e 2º secre-
tário, que possuem a 
competência de dirigir 
os trabalhos em Plená-
rio; propor Projetos de 
Resolução e Projetos 
de Decreto-Legislativo; 

elaborar e expedir Ato 
de discriminação das 
dotações orçamentá-
rias da Câmara; suple-
mentar dotações do 
orçamento da Câmara; 
nomear, promover, re-
classifi car, exonerar, 
comissionar, aposen-
tar, demitir, exonerar, 
determinar a apuração 
de responsabilidades 
administrativas civil e 
criminal de servidores 
faltosos; abrir sindi-
câncias e processos ad-
ministrativos e aplicar 
penalidades; atualizar 
a remuneração dos Ve-
readores, nas épocas e 
condições previstas em 
Lei; devolver à Tesou-
raria da Prefeitura, o 
saldo de caixa existente 
na Câmara, no fi nal de 
cada exercício; enviar 
ao Prefeito, até o dia 1º 
de março, as contas do 

exercício anterior; e as-
sinar os Autógrafos das 
Leis destinadas à san-

ção e promulgação pelo 
Chefe do Executivo. 
(Art. 17 do Regimento 

Interno).

Dois projetos são aprovados em sessões 
extraordinárias na Câmara de Jaboticabal

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal aprovou 
na quinta-feira (27/12), 
em sessões extraordi-
nárias, os dois projetos 
de lei previstos na pau-
ta de votação.

O primeiro a ser apre-
ciado e aprovado por 
unanimidade, com dis-
pensa de 2ª discussão 
e votação, foi o Proje-
to de Lei nº 169/2018, 
de autoria da Mesa Di-
retora, que dá nova re-
dação ao ANEXO V da 
Lei nº 4677, de 23 de 
abril de 2015, que dis-
põe sobre a estrutura 
e o quadro de servido-

res do Poder Legislativo 
Municipal.  O projeto 
altera o critério utiliza-
do na Planilha de Assi-
duidade para avaliação 
do servidor público do 
Poder Legislativo. Com 
a aprovação, o servidor 
somente terá pontua-
ção negativa na avalia-
ção de assiduidade em 
caso de faltas injustifi -
cadas. Atualmente, as 
faltas justifi cadas, que 
se enquadram nas li-
cenças, concessões ou 
afastamentos conside-
rados efetivo exercício, 
também resultavam em 
pontos negativos na 
avaliação do servidor 

do Legislativo.

Foi igualmente apre-
ciado e aprovado o Pro-
jeto de Lei nº 170/2018, 
de autoria do Poder 
Executivo, que concede 
direito real de uso de 
imóvel para fi ns de in-
dustrialização à fi rma 
SANTA CLARA AGRO-
CIÊNCIA INDUSTRIAL 
LTDA. A matéria segue 
para sanção do prefeito 
Municipal, José Carlos 
Hori (PPS).

A íntegra das sessões 
está disponível na WE-
BTV da Câmara (tv.ca-
marajaboticabal.sp.gov.
br).
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Consultas com ginecologista e psiquiatras 
serão feitos em novo local

Em reforma, CIAF Centro tem 
mudanças no atendimento

Com o prédio do 
CIAF Centro sendo 
reformado, a Prefei-
tura de Jaboticabal, 
por meio da Secre-
taria de Saúde, pro-
moverá alterações 
para que a popula-
ção continue usu-
fruindo dos servi-
ços oferecidos pelo 
local.

“Nesse período 
de obras, nosso gi-
necologista Dr. Edu 
Fenerich passa a 

atender de segun-
da a quinta-feira no 
CIAF 6. Já nossos 
psiquiatras, os dou-
tores Vitor e Ale-
xandre, atenderão 
no Centro de Aten-
ção Psicossocial, o 
CAPS, para onde vai 
também a farmácia 
de psiquiatria”, ex-
plicou a secretária 
de Saúde, Maria An-
gélica Dias.

O atendimento 
feito por psicólogos 

e terapeuta ocupa-
cional não sofrem 
alterações. As mu-
danças passam a va-
ler a partir de 3 de 
janeiro.

A reforma – Com 
recursos conquis-
tados através de 
emenda parlamen-
tar do Deputado Fe-
deral Arnaldo Jar-
dim, o projeto teve 
início este mês e 
será entregue em 
150 dias. No local, 
haverá adequação 
à acessibilidade e 
modernização in-
terna e externa, re-
forma do telhado, 
cozinha, sanitários, 
pisos e revestimen-
tos. O projeto prevê 
investimentos de 

aproximadamente 
R$ 262 mil.

Saiba os endere-
ços das unidades de 
saúde:

Ciaf VI “Gino Bas-
si” - Rua Jornalista 
Cláudio Luiz Ber-
chieri, 600, Santa 
Mônica

Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) 
- Avenida Batista Ti-
bério de Almeida, 
430, Jardim Angéli-
ca

Ciaf Centro - Praça 
Jorge Tibiriça, 21, 
Centro 

Para mais infor-
mações, o telefo-
ne da Secretaria de 
Saúde é (16) 3209-
1500.

Escorpiões: população precisa evitar 
acúmulo de lixo e restos de construção

A limpeza de quin-
tais e terrenos ajuda 
Jaboticabal a fi car li-
vre dos escorpiões. 
Com o surto que acon-
tece principalmente 
nos estados de São 
Paulo e Minas Gerais, 

nunca foi tão impor-
tante a população fa-
zer a sua parte e evi-
tar o acúmulo de lixo 
e materiais que garan-
tam o ambiente propí-
cio para a procriação 
do escorpião.

Ambiente úmido é propício para a procriação

“Temos que nos 
atentar nas ações pre-
ventivas. Todo lixo 
deve ser recolhido e 
as portas e janelas de-
vem ser vedadas para 
evitar que o escorpião 
entre para o interior 
da casa. Também não 
podemos esquecer de 
verifi car as roupas, 
principalmente os sa-
patos antes de calçá-
los”, afi rma a secre-
tária de Saúde, Maria 
Angelica Dias Conte. 

Números que preo-
cupam - Segundo da-
dos do Instituto Bu-
tantã, o número de 
mortes por ataques 
de escorpiões aumen-
tou 165% nos últimos 

2ª VARA CÍVEL FORO E COMARCA DE JABOTICABAL/SP
EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital n°: 1002088-72.2015.8.26.0291. Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial 
- Alienação Fiduciária. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: José Carlos Benedito e outro. EDITAL DE CITAÇÃO 
- PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO N° 1002088-72.2015.8.26.0291. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc, FAZ SABER a José Carlos Benedito, 
Brasileiro, CPF 748.416.538-72, com endereço à R. Almeida Junior, 70, Jd Pedroso, CEP 14871-315, Jaboticabal/SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: “Banco 
Bradesco S/A e Anderson Alex Benedito Júnior ME realizaram em 23.10.2014 Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital 
de Giro n. 351/8556685, ag. 394-8, cc 1374-9, concedendo-lhe empréstimo no valor de R$ 46.795,29 a ser pago em 36 
parcelas, vencendo a 1ª em 23.11.2014 e a última em 23.10.2017, com encargos prefi xados em 2,50% a.m. Em garantia, 
o requerido transferiu em Alienação Fiduciária, um 1/Dodge Journey SE 2.7, ano/modelo 2010, cor prata, placas ETY2160, 
chassi 3D4PG4FD7AT230234, Renavam 276041399, inadimplidas, porém prestações a partir de 23.12.2014. Constituída 
formalmente a mora, o débito atualizado até 03.12.2015 era de R$ 62.400,82”. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, 
pague a dívida que atualizada em 28.02.2017 era já de R$ 77.700,49, e que deverá ser atualizada à data do pagamento 
efetivo, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito. Caso 
o executado pague no prazo retro assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art 827, §1°, do CPC). 
No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, 
acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer autorização do Juízo para pagar o restante do 
débito em até 6 parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por 
cento) ao mês (art. 916 do CPC). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido 
em penhora (art 916, §4°, do CPCI). O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% sobre 
o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinicio dos atos executivos (art 916, §5°, do 
CPC). A opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art 916, §6°, do CPC). Prazo para Embargos: 
15 (quinze) dias, contados da publicação deste Edital (art 231, VII, do CPC). Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante 
o depósito de 30% do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica o executado advertido que a rejeição dos embargos, 
ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, 
além de outras penalidades previstas em lei. Não sendo contestada a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial (art 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 03 de agosto de 2018.

Processo 0006517-70.2013.8.26.0291 (029.12.0130.006517) - Monitória - Compra e Venda - Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo 
Sa - edital de citação - prazo de 30 dias. Processo nº 0006517-70.2013.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Schiavo, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Nancy Coelho Coutinho, CPF 150.915.318-74, 
com endereço à Rua Voluntarios da Patria, 4170, Apto 31, Santana, CEP 02011-000, São Paulo - SP Flavia Cássia Coutinho Baptistella, CPF 
128.649.218-12, com endereço à Rua Voluntarios da Patria, 4170, apto. 21, Santana, CEP 02011-000, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo Sa, alegando em síntese: A existência de dívida e tentativa de 
recebimento do valor de R$59.037,46 (maio/13), decorrente do inadimplemento das notas fiscais nºs 52746, 52965 e 53685, vencidas em 
09/02/09, 09/02/09 e 13.02.09. Encontrando-se as rés em lugar incerto ou não sabido, foi determinada a sua citação, por edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 19 de novembro de 2018. K-15 e 22/12

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002804-94.2018.8.26.0291.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
requerido BRUNO DOS SANTOS DEMORE, Brasileiro, Solteiro, Bancário, RG 45584458-1, CPF 321.085.708-37, com endereço à 
Rua Jose de Jesus Marconato, 191, Jardim Nova Aparecida, CEP 14883-330, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte da requerente Cooperforte Coop Econ Cred Mutuo Funcionarios Instit Financ Pub Federais Ltda, alegando em 
síntese: "A requerente celebrou com o requerido, em 21.07.2015, com base em contrato de abertura de crédito, reescalonamento de 
empréstimos no valor de R$ 16.259,43, para reposição em 72 (setenta e duas) parcelas, com início em 20.01.2016, valor esse 
integralmente utilizado. O requerido autorizou o débito dessas parcelas em sua conta corrente no Banco do Brasil S/A, contudo 
deixou de manter saldo suficiente para suportar os débitos mensais previstos na operação. O valor atual, considerada a data de 
16.04.2018, de acordo com as condições pactuadas importava já em R$ 27.849,16, a ser atualizado, até a data do efetivo pagamento 
com acréscimo das custas processuais e de honorários advocatícios na base de 20%, na falta de pronto pagamento", considerando o 
prazo de 15 dias para tal, em consonância com determinação judicial, para que o requerido cumpra sua obrigação. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 12 de dezembro de 2018. K-15 e 22/12

dez anos. “A picada de 
escorpião, na maioria 
das vezes, causa pou-
cos sintomas, como 
vermelhidão, inchaço 
e dor no local, entre-
tanto, alguns casos po-
dem ser mais graves, 
causando sintomas 
generalizados, como 
enjoo, vômitos, dor 
de cabeça, espasmos 
musculares e queda 
da pressão, havendo, 
até, risco de morte. 
Por isso é importante 
o atendimento médi-
co, principalmente se 
a vítima for criança, 
onde o risco aumenta 
consideravelmente”, 
declara Maria Angeli-
ca.

O ano de 2018 ter-
mina cheio de motivos 
para comemorarmos e 
lições para aprender-
mos. Ótimos números 
de exportação do nos-
so setor agro, avanços 
importantes em apro-
vações pelo Congresso 
Nacional, tivemos elei-
ções e a democracia se 
consolida.

Após um ano marca-
do pelo debate acirrado 
de ideias, reconhecer-
mos os passos certos é 
uma forma de nos unir 
novamente pelo que é 
bom. Notícias a serem 
comemoradas como os 
já tradicionalmente po-
sitivos números das ex-
portações do nosso for-
te setor agro, mais uma 
vez “salvando a lavou-
ra” da nossa economia 
neste ano.

As comercializações 
devem alcançar em 
2018 ou até mesmo su-

Boas notícias em 2018

Arnaldo Jardim – 
Deputado Federal PPS/SP

perar a histórica mar-
ca de US$ 100 bilhões, 
de acordo com estima-
tiva do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa).

Uma produção feita 
com sustentabilidade, 
como demonstrou nes-
te ano dados de um dos 
órgãos mais respeita-
dos do mundo todo, a 
Nasa, agência espacial 
norte-americana.

É preciso comemo-
rar estes números: de 
toda a extensão territo-
rial brasileira, as plan-
tações estão presentes 
em apenas 7,8% das 
terras. 25,6% são for-
mados por áreas desti-
nadas à preservação da 
vegetação nos imóveis 
rurais. Ou seja, há mais 
que o triplo de espaços 
preservados do que cul-
tivados nas proprieda-
des rurais. Somos cam-
peões em exportação e 
em preservação.

União de agricultura 
e sustentabilidade que 
com muita alegria pude 
imprimir em meu man-
dato como secretário 
de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de 
São Paulo.

Encerrei três anos de 
muito trabalho e com-
promisso pautados 
pelo apoio ao pequeno 
produtor e agricultor 

familiar; à aplicação da 
pesquisa no campo; à 
saudabilidade dos ali-
mentos; e à harmonia 
entre agricultura e meio 
ambiente.

Pude apoiar a im-
plantação da campa-
nha #unidoscontrao-
greening, do Fundo de 
Defesa da Citricultura 
(Fundecitrus) e a con-
fi rmação da constitu-
cionalidade do Novo 
Código Florestal pelo 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF).

Neste fi m de ano ao 
olharmos para trás, 
vemos ainda outras 
ótimas notícias para o 
Brasil, como a regula-
mentação pelo governo 
federal do RenovaBio. 
Uma política de apoio 
aos biocombustíveis 
que encontra outra óti-
ma notícia: a sanção 
da Medida Provisória 
que cria o Rota 2030, 
iniciativa para apoiar 
a produção de carros 
híbridos em território 
brasileiro.

Como deputado fede-
ral, tive a alegria de ter 
uma emenda aprovada 
nesta Medida garantin-
do redução de impos-
tos para a venda deste 
tipo de veículo em com-
paração com os conven-
cionais.

Isso deve aumentar 

os investimentos futu-
ros em inovação tecno-
lógica, com resultados 
já sólidos como a Toyo-
ta anunciando o Brasil 
como seu polo produ-
tor de híbridos.

Outra vitória para a 
ciência e a sustentabi-
lidade foi termos con-
quistado a aprovação 
de emenda da banca 
paulista de deputados 
federais para investi-
mentos em pesquisa. 
R$ 50 milhões a serem 
aplicados na Agência 
Paulista de Tecnolo-
gia dos Agronegócios 
(Apta) e seus institutos 
e nas unidades paulis-
tas da Empresa Brasilei-
ra de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa).

Após um ano marca-
do por uma eleição ide-
ologicamente acirrada, 
refl etindo na divisão da 
nossa população, preci-
samos olhar adiante e 
focar em resultados po-
sitivos sólidos para en-
trar 2019 mais uma vez 
prontos para trabalhar 
pelo Brasil.

 


