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Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.
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Itatiba registra 700 raios na

primeira quinzena de janeiro

DADOS ELAT/INPE

DANDO BANDEIRA

A evolução tecnológica é bem vinda, mas
tem seus perigos. A exposição exagerada no "Fei-
ce" pode ser uma arma contra as pessoas, que fi-
cam "dando bandeira" postando fotos íntimas e de-
talhes pessoais, como viagens, restaurantes, carros
que possui, onde mora e trabalha. O Editorial de
hoje relembra artigo advogado Luiz D´Urso, que
faz o alerta, em que explica: "com uma breve análi-
se de suas fotos e publicações você pode não só ser
usado para fins comerciais e políticos, mas tam-
bém para atos de ações criminosas". Página A2.

CORREÇÃO

Na matéria da entrevista
com o prefeito de Morungaba, Mar-
quinho de Oliveira, publicada na
edição do último domingo, dia 20,
foi citado que o investimento para
construção das casas populares foi
de mais de R$ 200 milhões, porém,
o valor real é de mais de R$ 20 mi-
lhões. E o correto é Avenida Miguel
José Miguel e não Jorge Luis Miguel,
como foi escrito.

PROCESSO SELETIVO
PARA PROFESSORES

A Estância Climática de Morun-
gaba está com inscrições abertas para o
processo seletivo de professores de Edu-
cação Básica I e II. Os interessados em
participar poderão se inscrever até sex-
ta-feira, dia 25, através do site
www.aplicativaassessoria.net. A prova
será aplicada no dia 10 de fevereiro.
Mais informações podem ser obtidas
através do telefone: 4014-4372.

IPTU 2019

Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) do município de Itatiba começaram a ser entre-
gues ontem, dia 21. Segundo o Decreto nº 7.138 de 30 de
novembro de 2018, em seu Artigo 1º, o índice para a
atualização monetária a ser aplicado sobre os valores
que servirem de base para o lançamento e cobrança dos
tributos municipais referentes ao exercício de 2019 é de
4,56%, conforme a variação do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA) apurado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O decreto
entrou em vigor na sua data de publicação.

Momento em que o raio atingiu o município de Itatiba

O levantamento
do Grupo de Eletricida-
de Atmosférica (Elat),
do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais
(Inpe), realizado a pedi-
do do JORNAL DE ITA-
TIBA-Diário, revelou
que entre dia 1º e 15
deste mês, exatamente
700 raios caíram no
município de Itatiba. O

número equivale a apro-
ximadamente 40% do
total registrado durante
todo o ano de 2018
(1.760 raios para o
solo). Em média, são
registrados 2.460 raios
para o solo por ano no
município (médica cal-
culada com base em
dados de 2014 a 2018).
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Ladrões danificam e furtam caixas
eletrônicos de supermercado

Elementos igno-
rados adentraram nas
dependências internas
do Supermercado Dia,
em sua unidade da Ave-
nida da Saudade, possi-
velmente na madrugada
do último domingo, dia
20, e lá danificaram os
dois caixas eletrônicos
24h existentes no local,
bem como, também
furtaram uma quantia
em dinheiro existente
nas máquinas. O valor
do furto não foi divulga-
do. As Polícias Civil e
Militar foram acionadas
pelos funcionários do
estabelecimento que
perceberam a ação cri-
minosa ao chegarem
para trabalhar, na ma-
nhã de domingo.
                 PÁGINA A7 Os dois caixas foram danificados para a retirada do dinheiro

POLÍCIA MILITAR

Com investimento
total de R$ 671.690,62,
a Prefeitura de Itatiba
iniciou reformas gerais
na Unidade Básica de
Saúde (UBS) Tapera
Grande “Luiz Emma-
nuel Bianchi” e no Cen-
tro de Atenção Psicos-
social (Caps II), na Vila

Prefeitura inicia
reformas em
UBS e Caps

Cassaro. Em ambos os
locais serão feitas oti-
mização dos espaços,
reparos e subst i tu i-
ções de telhados e par-
tes estruturais, rede
elétrica e hidráulica,
pinturas, entre outros
serviços.
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Inscrições para Sistema
de Seleção Unificada
começam hoje
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