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População celebra chegada de 
2019 no Réveillon no Lago

A Esplanada do Lago 
recebeu um grande pú-
blico para celebrar a 
chegada do novo ano. 
Animado pela apresen-
tação do Dj Téo e do 
grupo de dança Impac-
to, a população acom-
panhou a tradicional 
queima de fogos orga-
nizada pela Prefeitura 
de Jaboticabal.

A festa começou por 
volta das 22h30. “Foi 
um presente para nos-
sa população para jun-
tos, recebermos 2019 

com muita expectati-
va e a certeza que será 
um ano muito melhor. 
O bom público reuniu 
muitas famílias em um 
clima pacífico, de muita 
alegria e descontração”, 
afirma o prefeito José 
Carlos Hori.

Final de ano movi-
mentado – O Réveillon 
no Lago fechou com 
chave de ouro a pro-
gramação organizada 
pela prefeitura através 
do Departamento de 
Cultura. O mês de de-

zembro contou com a 
realização da Semana 
da Arte e da Música e a 
decoração de Natal da 
Praça Dr. Joaquim Ba-
tista que contou com a 
praça de alimentação e 
programação musical.

Neste ano, todos os 
enfeites foram feitos 
com garrafas pet. “Usa-
mos mais de 220 mil 
garrafas nos enfeites 
da Praça Dr. Joaquim 
Batista. O lançamen-
to da programação foi 
uma grande festa com a 

participação dos alunos 
da rede municipal que 
participaram do sorteio 

de prêmios. Jaboticabal 
está no caminho certo e 
a expectativa não pode-

ria ser melhor”, finaliza 
Hori. 

Nova Mesa Diretora toma posse na 
Câmara Municipal de Jaboticabal

Eleita em 17 de dezembro para comandar a Câmara Municipal de Jabo-
ticabal no biênio 2019-2020, a nova Mesa Diretora da Casa de Leis jaboti-
cabalense tomou posse na manhã de terça-feira (1º de janeiro), na sede do 
Legislativo Municipal.

Primeira parcela do 
IPTU vence dia 18

A Prefeitura de Jaboticabal informa que a parcela única ou a primeira par-
cela de pagamento do IPTU vence no próximo dia 18 de janeiro. Atendendo 
a necessidade de alguns contribuintes, está confirmado que o pagamento 
único com desconto vai até o mês de março.

Como no ano passado, contribuinte tem 
três opções de pagamento à vista
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No início Deus criou os 
céus e a terra, e tudo o 
que existe, fez tudo per-
feitamente, viu que tudo 
era bom, fez todas as coi-
sas visíveis e invisíveis. 
Ele criou tudo para o seu 
Louvor e para Sua Glória. 
É por isso que devemos 
Adorar ao Senhor com 
todo o nosso coração, e 
com toda a nosso força, e 
nunca murmurar, mas so-
mente agradecer por tudo 
o que Ele fez e está fazen-
do em nossa vida. Deus 
criou cada coisa com um 
propósito, nada foi cria-
do por acaso, tudo faz 
parte do plano Dele. Ele 
tem tudo sobre controle. 
Deixe sua vida ser diri-
gida pelo Espirito Santo 
e você descobrirá como 
Ele é maravilhoso e cuida 
muito bem de você, mes-
mo quando as coisas não 
parecem fácil, e tudo em 
sua volta desmoronar, ali 
estará Ele dizendo: Não 
tenha medo! Eu estou con-
tigo! Você fi cará surpreso 
como Ele prepara uma saí-
da brilhante, e mostra um 
caminho seguro para você 

Pr. Anastácio Martins

O INÍCIO

O ano de 2019 chega com 
novos governantes e boas 
perspectivas de crescimen-
to para nossa economia. 
Reformas, concessões e um 
compromisso de estabilida-
de guardam o ambiente de 
investimentos. Devendo fa-
zer com que o País comece 
a retomar seu crescimento, 
e esperamos, de forma sus-
tentada.

O novo governo federal 
demonstrou vontade de 
simplifi car procedimentos 
para investimentos nas 
questões de regulamenta-
ções ambientais. Espera-se 
que com um programa de 
privatizações e concessões 
da infraestrutura, especial-
mente de rodovias e portos, 
o custo de produção para o 
agricultor brasileiro caia, 
amenizando um dos maio-
res problemas para nossa 
competitividade mundial.

O governo afi rma querer 
um “Estado menor”, mais 
efi ciente, enxuto e com li-

Animo para 2019

Arnaldo Jardim  
Deputado Federal PPS/SP

passar, sem se machucar. 
Pode confi ar, quando Ele 
criou todas as coisas, tam-
bém criou a solução de 
tudo. Ele não deixa nada 
fora do lugar. Muitos pen-
sam que estão abandona-
dos e desamparados, mas 
não estão, porque Deus 
apenas começou uma 
obra em suas vidas e não 
terminou. Se no inicio, 
Ele se preocupou em cui-
dar de tudo para que você 
tivesse do bom e do me-
lhor, imagina agora que 
você é fi lho Dele, não o 
fará muito mais por você? 
Tenho certeza que sim, 
não importa quantas ve-
zes você terá que começar 
tudo de novo, mas uma 
coisa eu tenho absoluta 
certeza, Deus é fi el, para 
com todos que O buscam 
de todo coração. Faça um 
propósito no seu coração, 
de entregar tudo nas Mãos 
do Senhor, e nunca tentar 
resolver nada sem a aju-
da Dele. Lembre-se, você 
não pode dar um passo, 
sem Ele. Mas com Ele você 
pode conquistar o impos-
sível! (Gênesis 1:1). Esta é 
a minha oração. Catedral 
do Povo de Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta-Feira, Sexta-Fei-
ra e Domingo às 19h30. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex.   -  RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ (016) 
9.9267-9230.

berdade econômica. Para 
o surgimento de negócios, 
isso traz mudança bastan-
te grande e já se percebe 
as pessoas e empresas com 
mais vontade de empreen-
der.

Neste clima, segundo 
previsões de especialis-
tas, a safra agrícola deverá 
crescer no ano que vem e, 
adicionalmente, contamos 
com a contribuição positi-
va do aumento das expor-
tações de petróleo, o que 
nos leva a projetar avanço 
de 4,2% das exportações em 
relação a 2018.

Se confi rmadas as previ-
sões, a balança comercial 
pode encerrar o próximo 
ano com signifi cativo supe-
rávit comercial de US$ 50 
bilhões. E é claro que, mais 
uma vez, o agro tem papel 
determinante nos bons re-
sultados alcançados. De 
janeiro a novembro deste 
ano, o complexo sucroalco-
oleiro foi responsável por 
exportações na ordem de 
US$ 4,71 bilhões, e deve 
crescer.

A safra 19/20 de cana-de-
açúcar, por exemplo, deve 
remunerar melhor o pro-
dutor rural do que na safra 
anterior, principalmente 
porque diminui o exceden-
te do produto no cenário 
internacional. Além disso, 
há previsão de alta no pre-
ço do petróleo, dando mais 
competitividade ao nosso 
etanol, e uma safra com 
mais deslocamento de cana 

para fabricação do combus-
tível, ajudando o preço do 
açúcar. A previsão é de alta 
de 8% a 10% no valor do 
ATR na safra que vem.

Um cenário que fi ca ain-
da mais otimista se con-
siderarmos importantes 
conquistas para o setor de 
combustíveis renováveis 
como a sanção do Renova-
Bio e da Medida Provisória 
Rota2030, que conta com 
emenda minha como depu-
tado estadual.

Para que essas previsões 
se confi rmem, são neces-
sários passos importantes 
como a aprovação da refor-
ma da Previdência no Con-
gresso Nacional. Especialis-
tas apontam que os efeitos 
medidos para a aprovação 
da reforma são uma apre-
ciação do Real de 8% (con-
tra depreciação de 13% em 
caso de a reforma não ser 
aprovada) e uma alta de 
26% na bolsa (contra queda 
de 20% se a reforma não for 
aprovada).

O mercado espera manu-
tenção da taxa básica de ju-
ros em 6,5% com a reforma 
aprovada, contra uma alta 
de 1,5 p.p. se não houver 
alteração nas regras previ-
denciárias. Estimula inves-
timentos nos setores de 
petróleo, energia, aeropor-
tos, portos, rodovias que 
podem alcançar R$ 200 bi-
lhões durante os próximos 
quatro anos.

É preciso continuar es-
sas reformas estruturais 

que alteraram a abordagem 
quanto ao controle do gas-
to público, funcionamento 
do mercado de trabalho e 
evolução dos mercados de 
crédito e de capitais. Se 
mantivermos o leme fi rme, 
transitaremos para uma 
situação de baixa infl ação 
e juros alinhados com os 
praticados nos demais pa-
íses emergentes de porte 
semelhante.

Mas não podemos esque-
cer que em 2019 continuem 
as fortes tensões geopolíti-
cas e uma guerra comercial 
que pode abalar a confi an-
ça empresarial em escala 
global. O cenário mundial 
é moderadamente otimis-
ta, prevendo aceleração do 
crescimento econômico no 
próximo biênio, em contex-
to de infl ação sob controle.

Se o País fi zer sua lição 
de casa, o desemprego re-
cuará, mesmo que lenta-
mente, propiciando expan-
são da renda disponível 
e do consumo. O investi-
mento deverá se recuperar, 
incluindo o setor de cons-
trução civil, benefi ciado 
por uma agenda do novo 
governo que também foca-
rá a melhora da regulação, 
desburocratização e, como 
novidade, uma abertura co-
mercial gradual.

Temos um bom cenário 
e as ferramentas para fazer 
de 2019 o ano defi nitivo da 
retomada do nosso cresci-
mento!

Primeira parcela do IPTU vence dia 18
A Prefeitura de Jabo-

ticabal informa que a 
parcela única ou a pri-
meira parcela de paga-
mento do IPTU vence 
no próximo dia 18 de 
janeiro. Atendendo a 
necessidade de alguns 
contribuintes, está con-
fi rmado que o pagamen-
to único com desconto 
vai até o mês de março.

A correção foi de 
4,53%. “Além dos car-
nês que já foram distri-

buídos, o contribuinte 
também pode imprimi-
lo pelo site ofi cial do 
município -www.jabo-
ticabal.sp.gov.br – ou 
procurar o Sistema Prá-
tico das 8h às 16h30 de 
segunda a sexta-feira, 
principalmente nos ca-
sos em que o carnê ain-
da não foi entregue”, 
esclarece a secretária 
da Fazenda, Angela Na-
zário Fonseca.

Acompanhe abaixo a 

Como no ano passado, contribuinte tem três opções de pagamento à vista

tabela de desconto:
Pagamentos em janei-

ro: 5%
Pagamentos em feve-

reiro: 4%

Pagamentos em mar-
ço: 3%

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
3300.

O SOL BRILHA PARA NASCER UM DIA DE PAZ

A humanidade sonha 
com a felicidade e todos 
procuram se unir. Os la-
res se cobrem de ansie-
dade, as famílias trocam 
idéias, procuram resol-
ver as questões acumu-
ladas, num acordo cole-
tivo. Tudo pode chegar 
a bom termo, dentro do 
livre arbítrio de cada 
um, num entendimento 
de paz e amor. Os acon-
tecimentos se desenro-
lam dentro de acordos 
e de problemas quase 
resolvidos, transferidos 
para o amanhã. Temos 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

que aproveitar o tempo, 
organizando um plano 
de trabalho, confiando 
atribuições para serem 
executadas com zelo,  
pontualidade, para evi-
tarmos as conseqüên-
cias futuras. A espe-
rança é fruto da grande 
energia. que sobrecarre-
ga os relacionamentos, 
no fortalecimento dos 
atributos, valorizados 
de natureza leal, hones-
ta e equilibrada. Tudo 
na natureza brilha, para 
despontar a luz do amor 
e do perdão. A EVOLU-
ÇÃO tem que acontecer 
a qualquer custo.

A NATUREZA VAI AOS 
POUCOS SE TRANSFOR-
MANDO COM A EVOLU-
ÇÃO NOS TEMPOS.

A CAUSA É DE RESGA-
TE COLETIVO. O KARMA, 
LEI DE CAUSA E EFEI-
TO. PASSAMOS POR DI-
FICULDADES QUE EXIGE 
REFORMAS EM NOSSO 

MODO DE VIVERMOS, 
PENSARMOS E AGIRMOS, 
DE ACORDO COM AS 
LEIS DE DEUS E JESUS. A 
EVOLUÇÃO É LENTA, VA-
GAROSA, MAS BASTANTE 
PRODUTIVA, APESAR DA 
IGNORÂNCIA DOS PO-
VOS, QUE SÃO MUITO 
ATRASADOS, OUTROS 
MAIS ADIANTADOS, NA 
DIFERENÇA DE EVOLU-
ÇÃO, DOS SISTEMAS E 
MODOS DE VIVERMOS 
EM TODOS OS SENTI-
DOS. NADA SE PERDE E 
TUDO SE  TRANSFORMA. 
Caminhamos de acordo 
com os princípios reli-
giosos, morais e espi-
rituais, exigindo-se de 
todos, que sigam o ca-
minho que nos leve para 
atingirmos um patamar 
sublime de amor e per-
dão, com qualidades, 
adquiridas pelo nosso 
esforço e muito traba-
lho, dedicação no apro-
veitamento  do ensina-

mento, no estudo das 
leis criadas por DEUS e 
exemplificadas por JE-
SUS .  No intercambio 
entre os povos,  existe 
muitas diferenças na co-
municação, no modo de 
falar e agir. Todos lutam 
pela  liberdade, dentro 
da estrutura e da civi-
lização, que nasce um 
dia e continua sempre, é 
eterna em espírito e ver-
dade, encarnando-se em 
um corpo material, para 
se relacionar com seus 
irmãos e irmãs.

Filhos do mesmo PAI 
que é DEUS no caso o 
PLANETA TERRA, DE  
PROVAS EXPIAÇOES.            

SOMOS ETERNOS EM 
ESPIRITOS.     

A REENCARNAÇÃO É 
UMA REALIDADE.        

A VIDA CONTINUA 
ALÉM TÚMULO.    

UM DIA SEREMOS FELI-
ZES E REALIZADOS. 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 135, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 – EXONERA, a partir de 31 de 
dezembro de 2018, as Assessoras de Gabinete MARCELA FRANCINE GARAVELLO 
e FRANCINE SANT´ANNA e a Assessora da Presidência VANESSA DUARTE, lota-
das no Gabinete da Presidência, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015.

Nº 136, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 – EXONERA, a partir de 31 de 
dezembro de 2018, a Assessora de Gabinete IRAIDES FATIMA RAQUEL GOULART, 
lotada no gabinete do vereador João Bassi, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de 
abril de 2015.

Nº 137, DE 1º DE JANEIRO DE 2019 – RESOLVE decretar Ponto Faculta-
tivo na Câmara Municipal de Jaboticabal no dia 02 de janeiro de 2019, em virtude do 
feriado do dia 01 de janeiro de 2019 (Confraternização Universal).

Nº 138, DE 03 DE JANEIRO DE 2019 – NOMEIA, a partir de 03 de janeiro 
de 2019, ABEL APARECIDO ZIVIANI, para ocupar o cargo de Assessor de Gabinete, 
lotado no gabinete do vereador João Bassi, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de 
abril de 2015.

Nº 139, DE 03 DE JANEIRO DE 2019 – NOMEIA, a partir de 03 de janeiro 
de 2019, ALINE ROBERTA VASQUES DONADON, para ocupar o cargo de Assessor 
de Gabinete, lotado no gabinete do vereador Pepa Servidone, de acordo com a Lei nº 
4677 de 23 de abril de 2015.

Nº 140, DE 03 DE JANEIRO DE 2019 – NOMEIA, a partir de 03 de janeiro 
de 2019, ANDERSON ROBERTO BETIOLI para ocupar o cargo de Assessor de Gabi-
nete e ÉRICA RENATA GOMES VAROTTI para o cargo de Assessora da Presidência, 
lotados no Gabinete da Presidência, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 
2015.

Nº 141, DE 03 DE JANEIRO DE 2019 – CONCEDE, a pedido do funcio-
nário SÉRGIO LUIS GARCIA, lotado no Departamento de Administração, Licença 
Prêmio em gozo, de 03/01/2019 a 11/01/2019, referente ao 2º período aquisitivo (de 
03/03/2013 a 02/03/2018), conforme Processo RD 2035/2019.

Nº 142, DE 03 DE JANEIRO DE 2019 – NOMEIA, conforme  disposto no 
artigo 2º do Regimento Interno da Escola do Legislativo, instituído pelo Ato da Mesa 
Diretora nº 05/2013, os vereadores DR. EDU FENERICH e DANIEL GONÇALVES 
RODRIGUES, respectivamente presidente e vice-presidente da Escola do Legislativo 
da Câmara Municipal de Jaboticabal.

Nº 143, DE 04 DE JANEIRO DE 2019 – EXONERA, a partir de 03 de janeiro 
de 2019, o Assessor de Gabinete MARCOS ANTONIO DE SOUZA, lotado no gabi-
nete do vereador Carmo Jorge, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015. 
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Nova Mesa Diretora toma posse na Câmara 
Municipal de Jaboticabal

Eleita em 17 de de-
zembro para comandar 
a Câmara Municipal de 
Jaboticabal no biênio 
2019-2020, a nova Mesa 
Diretora da Casa de Leis 
jaboticabalense tomou 
posse na manhã de ter-
ça-feira (1º de janeiro), 
na sede do Legislativo 
Municipal.

A Mesa passa a ser 
composta pelo vereador 
Pretto Miranda Cabe-
leireiro (PPS), no cargo 
de presidente; Daniel 
Rodrigues (PSC), no de 
vice-presidente; Dona 
Cidinha (PRB), 1ª Secre-
tária; e Ednei Valêncio 
(PR), 1º Secretário.

O presidente do bi-

ênio 2017/2018, vere-
ador Dr. Edu Fenerich 
(PPS), deu posse aos 
eleitos e fez a transmis-
são do cargo. Em seu 
discurso, Fenerich fez 
um balanço do trabalho 
de sua gestão à frente 
do Legislativo por 13 
anos, como a implan-
tação, desde 2001, da 
devolução carimbada 
à prefeitura dos recur-
sos economizados da 
Câmara, que somente 
no último biênio somou 
aproximadamente R$ 
2 milhões, citou a cria-
ção da Internet Popular, 
a implantação de pro-
gramas de transparên-
cia, como a Ouvidoria, 

a reformulação do site 
institucional, e o novo 
Portal da Transparên-
cia, citou a criação, im-
plantação e realização 
do curso de LIBRAS, en-
tre outros. 

Fenerich, que se emo-
cionou por diversas ve-
zes durante o discurso, 
ainda agradeceu aos ve-
readores e aos funcioná-
rios da Casa, e desejou 
sucesso à nova Mesa Di-
retora. “Foram tempos 
de vitórias e derrotas, 
mas, sobretudo, tempo 
de muito aprendizado 
sobre a importância e 
valorização das ativida-
des que desenvolvemos 
como legisladores mu-

A Mesa é composta por quatro membros e responsável pelos trabalhos legislativos e 
administrativos da Câmara.

nicipais. Ao longo desse 
tempo ocorreram acer-
tos e erros, próprios 
da atuação de todo ser 
humano... O importante 
é que os erros eventual-
mente cometidos sejam 
de inteligência, jamais 
de consciência. Muitos 
enfrentamentos se fi-
zeram necessários para 
que fosse preservada 
a independência do 
Poder Legislativo e de 
seus membros... Peço a 
Deus que proteja e ilu-
mine os nobres colegas 
que comporão a Mesa 
Diretora da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
no biênio que hoje se 
inicia. Especialmente 
ao presidente eleito, o 
vereador Pretto Miran-
da, nessa difícil, porém, 
certamente vitoriosa 
missão.”

Em nome do Poder 
Executivo, o secretá-
rio Municipal de Admi-
nistração e Recursos 
Humanos, Leonardo 
Yamazaki, representan-
do no Ato o prefeito 
Municipal José Carlos 
Hori, leu uma mensa-
gem encaminhada pelo 
Chefe do Executivo aos 
presidentes dos biênios 
2017-2018, Dr. Edu Fe-
nerich, e 2019-2020, 
Pretto Miranda Cabe-
leireiro, e aproveitou 
para agradecer aos par-
lamentares pelo ano Le-

gislativo. “Foi um ano 
difícil, mas consegui-
mos superar as adver-
sidades. E tenho certe-
za de que neste ano de 
2019 continuaremos 
juntos fazendo parce-
rias, executando novos 
projetos. E podem con-
tar sempre com a Ad-
ministração Municipal 
para o que for preciso. 
E como o prefeito dis-
se em sua mensagem, 
que em 2019 continu-
aremos alinhados, Exe-
cutivo e Legislativo, em 
harmonia, para o bem 
da sociedade”.

Pretto Miranda Cabe-
leireiro, por seu turno, 
assumiu o cargo máxi-
mo do Poder Legislativo 
Municipal e discursou 
em um tom de respei-
to e responsabilidade 
com a transparência. 
Em seu pronunciamen-
to, o presidente relem-
brou de sua trajetória 
política, iniciada com 
o pai (in memorian) na 
década de 90, traçou 
uma breve biografia e 
falou sobre como deve 
ser seu posicionamen-
to como presidente nos 
próximos dois anos. 
“Pretendo cumprir e 
respeitar todas as nor-
matizas relacionadas 
aos órgãos fiscalizati-
vos, como o Ministério 
Público e o Tribunal de 
Contas, e irei usar como 

base três itens básicos: 
ética, responsabilidade 
e transparência. Quero 
cuidar, com cada fun-
cionário dessa Casa, 
que o ambiente seja o 
mais tranquilo e pací-
fico possível. É claro, 
combatendo abusos, 
perseguições, desres-
peito, se caso houver, 
seja de quem for: ve-
reador, funcionário ou 
assessor. Com o Exe-
cutivo... pretendo tra-
balhar de mãos dadas, 
mas sempre cobrando 
que o Executivo respei-
te essa Casa e todos os 
seus componentes sem 
exceção, seja da base 
ou oposição. Tem um 
jargão popular que diz 
que a Câmara Municipal 
é a Casa do Povo. Hoje 
eu sou o povo represen-
tado por vocês”, finali-
zou o presidente. 

Prestigiaram ainda a 
solenidade de posse os 
vereadores Paulo Henri-
que Advogado (PATRI), 
João Bassi (PATRI), Pepa 
Servidone (PPS), Carmo 
Jorge Reino (PSB) e Luís 
Carlos Fernandes (PSC).

A íntegra da cerimô-
nia está disponível na 
WEBTV da Câmara (tv.
camara jabot i caba l .
sp.gov.br).

Ano letivo nas creches municipais começa na próxima segunda-feira (7)
Já está tudo pronto 

para o início das aulas 
nas creches municipais. 
Na próxima segunda-
feira (7), as unidades 
já estarão abertas para 
receber os pequeninos 
com toda estrutura ne-
cessária para garantir 
a educação, conforto e 
bem-estar de todos.

“Educação é coisa sé-
ria e, em Jaboticabal, 
todos os detalhes são 
acompanhados de per-
to. Desde a recepção 

na porta da creche, ali-
mentação e conteúdo 
trabalhado em sala de 
aula. Somos uma cida-
de privilegiada pelos 
profissionais que atuam 
em nossa rede”, afirma 
o prefeito José Carlos 
Hori.

O ano letivo dos en-
sinos fundamental e in-
fantil começa em 11 de 
fevereiro. “Aproveita-
mos as férias para insta-
lar novas lousas panorâ-
micas nas salas de aula 

e distribuir mobiliário 
novo em algumas esco-
las. Tudo estará pronto 
para a volta dos nossos 
alunos”, esclarece Hori.

Vagas em creches – A 
Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
informa que 117 crian-
ças já foram convocadas 
para as vagas abertas 
nas creches municipais. 
A expectativa é que mais 
100 serão chamadas du-
rante o mês de janeiro.
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Vandalismo e furtos prejudicam 
escoamento de esgoto em Jaboticabal

Prefeitura captura escorpiões 
no Cemitério Municipal

O SAAEJ – Serviço Au-
tônomo de Água e Esgo-
to de Jaboticabal – tra-
balha desde a noite de 
terça-feira (02) na ma-
nutenção da parte elé-
trica que foi furtada das 
estações elevatórias do 
Jardim América e Athe-
nas Paulista.

No mesmo período, 
tampas de acesso ao 
emissário, localizadas 
na Avenida Carlos Ber-
chieri foram destruí-
das. “A fi ação furtada 
comprometeu todo o 
escoamento de esgoto 
dos bairros próximos. 
Nossas equipes estão 
empenhadas e a situa-
ção, mesmo sendo com-
plexa, deve ser resolvi-

Nesse período em que 
o país trava uma bata-
lha contra os escorpiões 
todo cuidado é pouco. E 
a Prefeitura de Jabotica-
bal começou o ano reali-
zando a limpeza do Ce-
mitério Municipal, que 
reúne todas as particula-
ridades necessárias para 
a procriação da espécie.

Os agentes de ende-
mias estão vistoriando 
os jázigos e recolhendo 
os escorpiões. “Já cap-
turamos vários, animais 

Paralisação é responsável pelo forte cheiro 
na Nova Jaboticabal

Ambiente é propício para a procriação dos animais

Prefeitura dá manutenção na 
estrada de Luzitânia

A Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente iniciou 
a manutenção de um 
trecho de acostamento 
da estrada que liga Ja-
boticabal ao distrito de 
Luzitânia.

Para garantir o esco-
amento das águas plu-
viais, as equipes deso-
bstruíram um tubo que 
passa pelo local e cons-
truíram uma caixa de 
contenção. Após o tér-
mino da obra, aproxi-
madamente 150 metros 

de acostamentos foram 
cascalhados.

As equipes também 
promoveram melhorias 
na estrada municipal 
da Fazenda São José. 
“Além de terraplanagem 
e abaulamento, fi zemos 
algumas lombadas para 
melhorar o tráfego e a 
segurança dos usuários 
da estrada”, ressalta o 
secretário de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, Aldo 
Bellodi Júnior. 

muito comuns de surgi-
rem nesta época do ano. 
Nossas equipes conti-
nuarão trabalhando nos 
próximos dias, até que 
toda área seja vistoria-
da”, afi rma a Secretária 
de Saúde, Maria Angelica 
Dias.

Cuidados – A popu-
lação precisa adotar 
uma série de cuidados 
em casa. É fundamental 
manter o quintal limpo, 
evitar restos de materiais 
de construção, lenha ou 

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Qualquer um que confessar publicamente que 
Jesus é o Filho de Deus tem Deus vivendo nele, 
e ele está vivendo em Deus. - 1 João 4:15 NBV-P

da até o fi nal da tarde 
de sexta-feira (04). Peço 
paciência e o apoio da 
população, denuncian-
do os responsáveis por 
esses atos”, diz o pre-
sidente do SAAEJ, José 
Carlos Abreu.

A paralisação das ati-
vidades das estações 
elevatórias é respon-
sável pelo forte cheiro 
constatado na Nova Ja-
boticabal e bairros pró-
ximos. “Mais uma vez 
não posso deixar de 
agradecer o empenho 
de todos os funcioná-
rios do SAAEJ que tra-
balham para resolver 
o incidente”, fi naliza 
Abreu.

qualquer outro objeto 
que mantenha umidade 
e que possa servir de 
criadouro, vedar as por-
tas da casa ao anoitecer 
e principalmente verifi -
car constantemente os 

berços e camas antes de 
deitar. 

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato do Departamento de 
Controle de Vetores e Zo-
onoses é (16) 3202-8320.

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

alguns telefones fixos da localidade de Pradópolis tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 02/01/2019 das 09h22 às 11h29. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e foi resetado o equipamento danificado.

Comunicado


