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Em Pindamonhangaba, 
uma parceria entre Pre-
feitura e Novelis tornou 
possível investimentos de 
R$ 800 mil para a reestru-
turação do Parque Natu-
ral Municipal do Trabiju. 
Em cerimônia realizada 
na tarde de quarta-feira 
(12), o prefeito Vito Ardi-
to Lerário (PSDB), auto-
ridades municipais, assim 
com o representantes da 
empresa Novelis e alunos 
e professores da ETEC 
João Gomes de Araújo 
participaram do evento 
de reabertura do parque.
De acordo com o prefei-
to, o local passa por uma 
série de reformas e ben-
feitorias estruturais como 
reforma das pontes, do 
conjunto de ocas, piso 
intertravado na portaria 
e no entorno das ocas, 
melhoria nos banheiros , 
pintura e jardinagem. Por 
sua vez, a empresa Evo-
luir foi a responsável pela 
parte didática e pedagógi-
ca de visitação ao parque.
O prefeito Vito Ardito Le-
rário lembra que o Parque 
Trabiju é hoje uma área de 
preservação porque , há 
mais de 100 anos, a área 
foi adquirida pelo muni-
cípio e já naquele tempo 
se pensava em preserv 
ação ambiental. Lógi-
co que é importante essa 
preservação [do parque] 

A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade 
do Estado (FUSSESP), 
Lu Alckmin, esteve em 
Lorena na terça-feira 
(04), para a Reunião de 
trabalhos dos Fundos So-
ciais de Solidariedade.
Participaram do even-
to, primeiras-damas e 
presidentes de fundos 
municipais de 32 muni-
cípios da região Metropo-
litana do Vale do Paraíba,
Litoral Norte e Serra 
da Mantiqueira. A reu-
nião regional aconteceu 
no PROVIM e foi o 8º 
de um total de 23 encon-
tros que serão realizados 
no Estado de São Paulo.
A primeira-dama de Tre-
membé Andrea Vaqueli 
apresentou projetos rea-
lizados em parceria com 
o FUSSESP, entre eles a 
Escola de Moda, Escola 
de Beleza, Padaria Artesa-

porque se a gente está aí 
com problema no estado 
de São Paulo e no Brasil, 
logicamente alguém não 
fez a lição de casa, derru-
bou mata, estragou beira 
de rios e não deixou mar-
gens para os ribeirões... 
Então, hoje nós temos 
aqui 300 alqueires, um 
lugar todinho de mata,
tem uma flora e fauna es-
petacular, e a gente conhe-
ce palmo a palmo dessa 
natureza. E agora, tem 
que ser preservado.  “Foi 
daqui deste parque que 
a água foi encanada pela 
primeira vez e o abaste-
cimento do município foi 
feito até a década de 30, 
além do que é um patrimô-
nio ambiental, então, toda 
essa parte de preservação. 
Hoje, alem de inaugurar 
a reestruturação, agora o 
parque está preparado para 
receber o turista e os gru-
pos. Também a abertura 
5 elementos que fala dos 
quatro elementos (água, 
terra, fogo e ar) com o 
quinto elemento, que é o 
homem.”, disse Karina 
Lacorte César, diretora do 
Departamento de Patrimô-
nio Histórico da Prefeitura.
A diretora de Patrimônio 
Histórico esclarece que, a 
partir de 21 de setembro, 
Dia da Árvore, os gru-
pos já poderão visitar o 
parque, sempre guiados, 

nal, Horta Educativa, Pra-
ça de Exercícios do Idoso 
e Geração de Renda. Ou-
tros projetos municipais 
também foram apresen-
tados como: Cursos Gra-
tuitos do Senai, Mutirão 
da Visão, Atendimento 
Odontológico nas Esco-
las, Atividades para Ter-
ceira Idade e o CATT que 
realiza atendimentos de 
fonoaudiologia, fisiotera-
pia e terapia ocupacional.
Durante o encontro, Lu 
Alckmin emocionada, re-
forçou a importância da 
parceria entre o Fundo 
Social de Solidarieda-
de do Estado e os Fun-
dos Sociais Municipais,
 e parabenizou a primei-
ra-dama de Lorena pelo 
trabalho realizado na ci-
dade. “Sempre quis fazer 
o trabalho social, apren-
di isso com minha mãe. 
Quando fazemos o bem, 

devido à existência de 
uma fauna muito rica na 
região. As visitas devem 
ser agendadas no Departa-
mento de Meio Ambiente.
Para se chegar ao Parque 
Municipal do Trabiju, bas-
ta seguir pela rodovia Caio 
Gomes Figueiredo (Pira-
cuama), passando pela ro-
tatória da estrada do Ribei-
rão Grande e entrando na 
próxima estrada à direita, 
denominada Estrada Mu-
nicipal José Machado de 
Andrade, que já tem alguns 
trechos pavimentados. A 
portaria do parque fca a 
cinco quilômetros acima.
Túnel do Tempo - A área, 
que antes pertencia à Fa-
zenda Santa Cruz, foi ad-
quirida pelo poder público 
em 1889. Visto como um 
político progressita, o pre-
feito de então, Dr. Fran-
cisco Marcondes Romeiro 
planejava abastecer a ci-
dade com a água da Ser-
ra e para isso promoveu 
a captação do riacho Tra-
biju. Inclusive , mandou 
trazer da Bélgica o mate-
rial, dentre eles, canos de 
ferro para a adutora. Com 
efeito, logo depois eram 
inaugurados, um chafariz 
no bairro Boa Vista, ou-
tro no Largo do Quartel, 
e mais tarde o da Praça 
Monsenhor Marcondes, 
que ainda recebe a água 
do manancial do Trabiju.

os maiores beneficiados 
somos nós. Nós podemos 
mudar a vida das pessoas e 
de 2011 até agora, já assi-
namos mais de 3700 con-
vênios, o que tem gerado 
emprego e dignidade  para 
as pessoas. Em Lorena são 
pelo menos sete cursos re-
alizados em parceria com 
o Estado, isso mostra o 
empenho do Fundo Social 
Municipal em transformar 
a realidade das pessoas”, 
ressaltou Lu Alckmin.
Durante o evento, cada ci-
dade presente montou um 
stand na quadra do ora-
tório São Luiz, para que 
os trabalhos realizados 
pelos Fundos Sociais fos-
sem expostos, facilitando 
a troca de experiências 
entre os municípios. Lu 
Alckmin elogiou muito 
os trabalhos realizados 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade de Tremembé.

Parque Trabiju é
 reaberto em Pinda 

após reformas 
estruturais

Tremembé participa de
 8ª Reunião de Trabalho

O governo promoveu um 
replanejamento para cus-
tear os investimentos para 
alunos cadastrados no 
Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies). De 
acordo com os cálculos,a 
meta é reduzir em 32% o 
subsídio por aluno. Na vi-
são do governo, esse valor 
depende da quantidade 
de vagas em oferta, além 
de outros índices e variá-
veis que influem no pla-
nejamento e na economia.
O Fies é o programa do 
Ministério da Educação 
que custeia o ensino su-
perior em instituições de 
ensino privadas. Enquan-
to no modelo antigo, o 

Tesouro Nacional paga-
va subsídio de R$ 57,9 
mil por  estudante, com 
o novo modelo, cada alu-
no receberá  R$ 43,1 mil 
em média. Ainda assim, 
não há estimativas sobre o 
volume total de subsídios 
a serem pagos no futuro.
O Ministério do Planeja-
mento coordenou o grupo 
de trabalho para remo-
delar o programa e ale-
ga que agora o Fies tem 
bases fiscais sustentáveis 
e pode focar aqueles uni-
versitários que realmen-
te precisam dos recursos. 
Para chegar a esse cálculo 
de redução do incentivo, 
o grupo fez simulações 

levando baesando-se na 
taxa de captação do Te-
souro Nacional pela Selic 
atual e o custo do finan-
ciamento no longo prazo 
atrelados a valores atuais.
Manoel Pires, chefe da 
Assessoria Econômica 
do Planejamento e um 
dos responsáveis pela re-
modelação do Fies, crê 
que a redução do subsí-
dio foi substancial e fará 
muita diferença nos flu-
xos fiscais de pagamen-
to do programa. Pires 
acredita que, ao anunciar 
o novo modelo do Fies, 
estudantes e instituições 
tiveram dissipadas mui-
tas dúvidas e incertezas.

Governo reduz em 32% 
subsídio para alunos 

do Fies
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DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EXPEDIENTE

Sustentabilidade e reeducação

O mundo inteiro fala em sustentabilidade, mas firmada em quê? Em geral, num 
pensamento econômico que sobrevive pela avidez, não liquidando apenas as cria-
turas humanas por força do desemprego, da fome em várias regiões do planeta, no 
entanto, igualmente pela carência de instrução que nega melhor perspectiva à ju-
ventude. Contudo, existem, por todo lado, esforços de pessoas decididas a corrigir 
tal situação, que trava o crescimento de muitos países. E não basta instruir, é preciso 
educar, reeducar! Em diversos lugares, onde a economia tornou-se mais forte, após 
certo tempo, por falta de maior investimento nos princípios espirituais e éticos, a 
violência, que diminuíra, ressurge, advinda tantas vezes da arrogância contra os que 
têm menos em suas fronteiras ou fora delas. Aí se atinge o relacionamento interna-
cional. Por quê? Porque faltou o ensino, muito mais, a Reeducação, que é a Educação 
com Espiritualidade Ecumênica.
As ações humanas muitas vezes refletem uma cultura em que o futuro depende uni-
camente das coisas que se podem tocar, segurar. Ora, e se existir algo além? É impor-
tante priorizarmos o Espírito, que antes de tudo somos, aguardando por ser esclare-
cido, iluminado pela Verdade e pelo Amor. Uma fórmula, cujo resultado constitui a 
elevada Justiça, aquela que alcançará a eficiência de ser, de acordo com o que dizia 
Confúcio (551-479 a.C.), “o castigo para acabar com o castigo”. Ou seja, corrigir a 
criatura, livrando-a de seus enganos e conduzindo-a por caminhos acertados. A 
Reeducação, portanto, é uma escolha que nos deixa mais receptivos ao apoio celeste, 
pois o governo da Terra começa no Céu.
Essa minha palavra vem de alguns temas que desenvolvi com os jovens em 
24/11/2009. Quando foi ao ar pela Super Rede Boa Vontade de Rádio (em Brasília, 
AM 1.210 kHz), chamou a atenção do professor doutor Marco Antonio Azkoul, 
ouvinte da nossa programação. Segundo ele, “é realmente providencial para a pre-
valência do básico sobre o acessório, isto é, do Espírito sobre a matéria”.

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. 
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

14 de Agosto Dia do Cardiologista
Cuide bem do seu coração !

Dia 14 de agosto é o dia do cardiologista. E neste dia, o seu médico do co-
ração alerta: é preciso ficar atento e fazer corretamente seu acompanha-
mento médico. No Brasil, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 
cerca de 30% das mortes registradas por ano. As principais causas ainda 
são o infarto, o acidente vascular cerebral (AVC) e a morte súbita. A alta 
frequência do problema coloca o Brasil entre os 10 países com maior ín-
dice de mortes por estas doenças, com cerca de cerca de 330.000 mil mor-
tes por ano, de acordo com o DATASUS. As doenças cardiovasculares são 
aquelas que afetam o coração e as artérias. Além do infarto e do acidente 
vascular cerebral, existem as arritmias cardíacas que causam a morte sú-
bita. A principal característica das doenças cardiovasculares é a presen-
ça da aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura nas artérias.
“Esse acúmulo, ao longo dos anos, dificulta e impede a circulação do san-
gue pelo organismo, causando obstrução grave das artérias e levando ao 
infarto e ao AVC”, explica Olga Ferreira de Souza, coordenadora do Ser-
viço de Arritmia e Eletrofisiologia da Rede D´Or São Luiz e presiden-
te da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro (SOCERJ).
As causas para este acúmulo podem ser por origem genética ou fatores 
externos como alimentação. Além do colesterol alto, a Hipertensão arte-
rial, Diabetes Mellitus, Tabagismo, obesidade, estresse emocional e seden-
tarismo são fatores de risco para ocorrência de doenças cardiovasculares. 
“A hipertensão arterial é o principal fator de risco para as doenças cardio-
vasculares. Cerca de 80% dos pacientes acometidos de AVC, por exem-
plo, tem hipertensão arterial”, alerta a doutora Olga. “O colesterol alto 
e a hipertensão arterial não causam sintomas e às vezes só são descober-
tos depois de um infarto. Portanto, a prevenção destes fatores é a me-
lhor maneira de evitarmos as doenças cardiovasculares”, complementa.
Por isso, a consulta regular a um cardiologista para avaliação da saúde car-
diovascular é muito importante. Pessoas com histórico familiar de infarto, 
AVC, hipertensão arterial, diabetes mellitus e colesterol alto devem fazer 
este acompanhamento o quanto antes possível. Além disso, o controle da 
pressão arterial e do peso, a boa alimentação e a prática de atividades físicas 
são fundamentais. “O cardiologista é o melhor amigo do seu coração. Faça 
dele seu melhor amigo também”, finaliza a especialista. Para saber de cor:
Você conhece nível do  seu colesterol?       Sabe      o   valor        da    sua   pressão    arterial?
Você  controla o sal na sua alimentação? Você faz atividade física regular? 
Você fuma? Você sabia? Controlando o colesterol reduzimos em 30% o ris-
co de infarto e controlando a pressão arterial reduzimos em 45% o risco de 
AVC. Fique alerta!
Mantenha hábitos de vida saudáveis:
1. Pratique uma alimentação equilibrada rica em verduras, legumes, frutas, 
peixes e carnes magras;
2. Controle o sal da sua alimentação;
3. Não Fume;
4. Pratique atividades físicas (ao menos 30 minutos, de 3 a 5 vezes na sema-
na);
5. Reduza o seu nível de estresse emocional;
6. Seja feliz!

Estão abertas inscrições 
para mais para mais um 
concurso (nº 6/2015), para 
preenchimento de diver-
sos cargos na Prefeitura 
de Taubaté. Os salários 
variam de R$ 1.304,08 a 
R$ 1.768,79, mais adicio-
nais pertinentes para al-
guns cargos (verificar no 
edital). A carga horária é 
de 40 horas semanais. Os 
interessados deverão se 
inscrever exclusivamente 
pela internet, no período 
de 7 de agosto a 3 de se-
tembro de 2015, através 
do site: www.publicon-

sult.com.br, onde também 
se encontra o edital com-
pleto. As taxas vão de R$ 
21,00 a R$ 23,70, depen-
dendo da função. De acor-
do com o edital, o boleto 
da taxa de inscrição deve-
rá ser pago até 4 de setem-
bro de 2015 em qualquer 
agência bancária, através 
de internet banking, ou em 
estabelecimento autoriza-
do a receber pagamento 
de documentos de com-
pensação bancária (casas 
lotéricas, correios, etc.). 
As vagas são para Ajudan-
te de Paramentação, Bra-

çal, Calheiro, Carpinteiro, 
Coveiro, Cozinheiro, Ele-
tricista, Eletricista Sema-
fórico, Encanador, Gari, 
Marceneiro, Mecânico de 
Máquinas, Mecâni-
co de Viatura Leve, 
Mestre de Obras, Mo-
torista, Motorista 
Paramentador, Pedreiro, 
Pedreiro de Acabamen-
to, Pintor, Serralheiro e 
Vidraceiro. As provas 
objetivas estão previs-
tas para 4 de outubro de 
2015 (domingo). Mais 
informações pelo site: 
www.publiconsult.com.br

Prefeitura de Taubaté abre mais um 
concurso  para diversas vagas

O prefeito de Ilhabela, 
Toninho Colucci (PPS), 
entregou na manhã desta 
quarta-feira (5/8), no Paço 
Municipal, no Perequê, 
dois novos veículos para 
o exercício da “Atividade 
Delegada” da Polícia Mi-
litar. Foram entregues um 
veículo Fiat Pálio e uma 
caminhonete cabine du-
pla Nissan Frontier para 
a ronda e atendimento em 
áreas de difícil acesso. O 
investimento foi de apro-
ximadamente R$ 140 mil. 
“A segurança pública é 
uma das nossas priorida-
des. Realizamos um inves-
timento alto no segmento, 
como a Operação Verão, 
Atividade Delegada, veí-
culos e estrutura do Cor-
po de Bombeiros e tam-
bém novas viaturas. Além 
do investimento direto, 
trabalhamos também na 
iluminação pública e nos 
setores da educação e do 
esporte. Tudo para ofere-
cer o máximo de seguran-
ça à nossa cidade. A popu-
lação e o turista têm que se 
sentir seguro em Ilhabela. 
É nosso ofício e obriga-
ção, sempre em parceira 
com o Governo do Esta-
do”, disse o prefeito de 
Ilhabela, Toninho Colucci. 
A solenidade contou com 
a presença dos secretários 
municipais Luizinho Faria 
(Governo), Luiz Biondi 
(Administração), Valdir 

Veríssimo (Serviços Mu-
nicipais), Lídia Sarmento 
(Educação), Nuno Gallo 
(Cultura), professor An-
tonio Cornélio (Esporte), 
Danilo Giamondo (De-
senvolvimento Social), 
Dra. Lúcia Reale Colucci 
(Saúde) e André Miragaia 
(Meio Ambiente). A Câ-
mara de Ilhabela foi re-
presentada pelo presidente 
Adilton Ribeiro e pelos 
vereadores Luizinho Pala-
dino, Carlinhos Oliveira, 
Dr. Thiago Souza e Dra. 
Rita Janete de Oliveira 
Gomes. “Estamos felizes 
por mais uma conquista. 
Trabalhamos juntos, como 
um time. É esse trabalho 
que faz a diferença. Para-
béns prefeito Toninho Co-
lucci por oferecer mais se-
gurança, saúde e educação 
aos cidadãos de Ilhabela”, 
declarou Ribeiro. O pre-
sidente do Conseg (Con-
selho Municipal de Segu-
rança de Ilhabela), Daniel 
Marçal, e o presidente da 
Associação Comercial de 
Ilhabela, Leopoldo Peda-
lini, também prestigiaram 
o evento e representaram 
a sociedade civil.  “Com 
esse investimento, a Pre-
feitura de Ilhabela mostra 
toda a preocupação com a 
segurança pública da nossa 
cidade. Essa estrutura faci-
lita o trabalho do Conseg e 
também da Polícia Militar. 
Parabéns prefeito Toninho 

Colucci”, afirmou Marçal. 
Quem também marcou 
presença na solenidade foi 
o comandante do 1º Pelo-
tão da Polícia Militar em 
Ilhabela, tenente Adriano 
Alves Diniz, acompanha-
do do comandante interino 
do 20° Batalhão da Polícia 
Militar, Sadi Fernando, e o 
tenente Fabrício Ricardo 
Paluri Cunha. “A parcei-
ra entre a Polícia Militar 
e a Prefeitura de Ilhabela 
é de extrema importân-
cia para aumentarmos a 
sensação de segurança 
da população ilhabelen-
se. Com a implantação 
da Atividade Delegada e 
a aquisição dessas duas 
novas viaturas, dobramos 
o efetivo da PM das ruas 
em todos os períodos”, 
disse o tenente Adriano 
Alves Diniz. Vale desta-
car que os veículos serão 
utilizados para o patrulha-
mento previsto pela ativi-
dade delegada, oficializa-
da em 2014 em Ilhabela. 
Com esta lei, os policiais 
militares atuam no ho-
rário de folga e recebem 
uma gratificação da Pre-
feitura, o que tem propor-
cionado um aumento do 
efetivo nas ruas da cida-
de e, consequentemente, 
a ampliação das ações de 
segurança. A Prefeitura 
também tem investido na 
iluminação de vias pú-
blicas e praças da cidade. 

Prefeitura de Ilhabela
entrega viaturas para

atividade delegada da PM
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Três agentes fiscais 
de renda estaduais fo-
ram detidos em sequên-
cia à Operação Zinabre
A Corregedoria Geral da 
Administração (CGA), o 
Ministério Público Esta-
dual (GEDEC/GAECO) 
e a Polícia Civil (DPPC) 
cumpriram na quinta-
feira, 13, mandados de 
prisão temporária expe-
didos pela Justiça con-
tra três fiscais de renda 
do Estado de São Paulo.
Foram presos Newton 
Cley de Araújo, ex-Dele-
gado Regional Tributário 
de São Bernardo do Cam-
po; Emílio Bruno, ex-De-
legado Tributário de San-
tos, e Malvino Rodrigues, 
Inspetor Fiscal aposenta-
do, em sequência à Ope-
ração Zinabre desenca-
deada no dia 24 de julho,
em ação conjunta do Go-
verno do Estado e do 
MPE. Envolve a investi-
gação sobre um esquema 
de corrupção de fiscais 
de Imposto Sobre Cir-
culação de Mercadorias 
(ICMS) por cobrança 
de propina de empresas. 
Sete ordens de prisão fo-
ram cumpridas contra fis-
cais estaduais em 24 de 
julho - com as três desta 
quinta, são dez detidos.
As prisões de hoje ocorre-
ram em Taubaté, em San-
to André e em São Paulo. 
Com os três investigados 
foram apreendidos docu-
mentos, como escrituras 
de imóveis, US$ 30 mil 
e R$ 30 mil em espé-

cie, e dois carros de luxo 
blindados: um Mercedes
-Benz e um Mitsubishi.
A denúncia imputa aos 
fiscais os crimes de exi-
gir vantagem indevida em 
razão do cargo (previsto 
na Lei de Crimes con-
tra a Ordem Tributária) 
e formação de quadrilha. 
A investigação criminal 
prossegue para apurar a 
existência de outros fatos 
criminosos, lavagem de 
dinheiro, e para a iden-
tificação de partícipes.
Operação Zinabre
A Operação Zinabre é re-
sultado de quatro meses de 
investigações que revela-
ram que os agentes fiscais 
de renda obtinham infor-
mações de empresas com 
irregularidades tributarias 
e, ao invés de cumprirem 
a lei, ameaçavam com 
autuações milionárias, 
coagindo as empresas, 
com negociações para 
redução do valor me-
diante o pagamento de 
suborno. Segundo cálcu-
los da CGA, podem ter 
sido pagos aos fiscais in-
vestigados cerca de R$ 
35 milhões desde 2006.
Em 24 de julho, sete fis-
cais foram detidos. As 
prisões temporárias fo-
ram decretadas para que 
a investigação seja con-
cluída com êxito e para 
que os valores auferidos 
com as práticas crimi-
nosas não desapareçam.
Na época, foram aprendi-
dos R$ 58 mil em espécie 
em imóveis localizados na 

Grande São Paulo, Vale 
do Paraíba e na região de 
Sorocaba, além de compu-
tadores e documentos que 
comprovam a constituição 
de empresas para a admi-
nistração dos bens adquiri-
dos com o dinheiro prove-
niente das práticas ilícitas.
A atuação direta da CGA 
tornou a investigação 
mais rápida, pois, inde-
pendentemente de ordem 
judicial, realizou a busca 
de documentos nas uni-
dades da receita estadual 
para comprovar o esque-
ma. “A CGA tem entre 
suas atribuições a possi-
bilidade de fazer busca e 
apreensão de documentos 
e materiais em estabele-
cimentos públicos, não 
dependendo de decisão 
judicial”, disse Ivan Fran-
cisco Pereira Agostinho, 
Corregedor Geral do Esta-
do, que também é procura-
dor de justiça licenciado.
O processo de avaliação 
de compatibilidade pa-
trimonial já foi aberto, 
explica Agostinho. “Ins-
tauramos ontem um pro-
cedimento de apuração de 
compatibilidade de rendi-
mentos e de devolução pa-
trimonial para reparação 
do dano, que é importante 
nesta operação”, reforça.
A “Operação Zinabre” 
leva o nome do material 
que deriva do processo de 
oxidação do cobre, já que 
a investigação apura irre-
gularidades cometidas por 
fiscais a empresas do setor 
de fios e cabos deste metal.

CGA, MPE e Polícia Civil 
deflagram nova operação 
contra fiscais suspeitos 

de fraude do ICMS

Com o objetivo de incen-
tivar a prática e o estudo 
dos temas relacionados 
à educação e a ciência, o 
Instituto Alpha Lumen 
(IAL) organiza junto com 
Instituto Embraer, UNI-
FESP e o Vale Empre-
ender, o lançamento do 
aplicativo RoboGame e 
o Robotruck, que fazem 
parte do projeto Robóti-
ca e Cidadania, realizado 
em São José dos Campos.
A primeira fase do projeto 
contou com a preparação 
dos alunos-multiplica-
dores durante o primeiro 
semestre. A segunda fase 
da ação, que começou em 
agosto, é marcada pela 
distribuição do aplicativo 

gratuito RoboGame, com 
um jogo educativo base-
ado em robótica. A cada 
cinco jogadores que alcan-
çarem a pontuação máxi-
ma no game, uma equipe 
será formada para ope-
rar um robô à distância.
Na terceira fase, que 
acontece a partir do dia 
15 de agosto, o Robotru-
ck, uma carreta adapta-
da para funcionar como 
uma sala de aula móvel, 
circula pela região com 
oficinas e laboratórios de 
robótica, compondo o en-
contro de tecnologia ES-
PAÇO TECH MAKER. 
Com capacidade para 
32 pessoas, o Robotruck 
conta com oito monito-

res – estudantes do IAL 
com idades entre 10 e 16 
anos e da UNIFESP –, que 
ministram aulas de ini-
ciação em robótica para 
alunos da rede pública e 
privada, e também para 
os professores de escolas 
municipais e estaduais.
“É a oportunidade perfei-
ta para nossos estudan-
tes compartilharem seus 
aprendizados e atuando 
como multiplicadores e 
abrirem as portas do co-
nhecimento para pessoas 
que vivem outra realidade 
e têm alto potencial, se-
jam alunos, pais ou pro-
fessores”, ressalta Nuricel 
Aguilera, fundadora do 
Instituto Alpha Lumen.

Com Robotruck estudantes 
de São José dos Campos 

ministram oficinas 
de robótica

A Polícia Militar de Pin-
damonhangaba apreendeu 
na tarde de ontem (10) 
uma grande quantidade 
de mídias piratas na re-
gião central. A ação poli-
cial ocorreu por volta das 
13h, quando os policiais 
da equipe Força da Comu-
nidade realizava patrulha-
mento pela região central 
, quando recebeu a denún-
cia de que vendedores am-
bulantes estavam pratican-
do o comércio irregular de 

mídias. No local, um ho-
mem foi abordado próxi-
mo a uma barraca onde fo-
ram encontrados 368 Cds 
e 986 DVDs. O material 
foi apreendido pela polí-
cia.  O responsável pela 
barraca foi conduzido ao 
Distrito Policial onde foi 
ouvido e liberado e o ma-
terial apreendido. Outras 
ocorrências: Policia Mili-
tar apreende dois adoles-
centes com arma falsa Na 
noite de ontem, por volta 

das 22h30, uma equipe da 
Polícia Militar patrulhava 
o Distrito de Moreira Ce-
sar, em  Pindamonhanga-
ba, quando foram vistos 
duas pessoas  em atitude 
suspeita. A dupla foi abor-
dada, onde ficou constata-
do que  um dos adolescen-
tes, portava uma imitação 
de arma de fogo. Os me-
nores são suspeitos de efe-
tuarem roubos em área 
próxima  ao ginásio de 
esportes de Moreira César. 

Policia Militar de
Pinda apreende mais

de 1300 mídias piratas
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A programação do VIII 
Festival Gastronômico de 
Ubatuba será aberta nes-
ta quinta-feira (14) com 
os melhores pratos para 
apaixonados por peixes 
e apreciadores da culi-
nária caiçara. De 14 a 30 
deste mês, o “Sabor Cai-
çara” movimenta a cida-
de estará recepcionando 
visitantes que terão como 
opção dezenas de restau-
rantes, bares, quiosques, 
cafés e padarias gourmets 
de Ubatuba. Na visão dos 
promotores, o evento vem 
na contramão da pesca 
predatória, e visa a valori-
zação da pesca tradicional 
em pequena escala do lito-
ral paulista. Verdadeiro e 
saboroso, o roteiro gastro-

Terminou na manhã desta 
quarta-feira (12) as obras 
de pavimentação asfáltica 
na Rua Souza Ribeiro no 
Centro. Essa rua faz parte 
da maior obra de asfalto 
da história do município 
denominada como “Cin-
turão de Asfalto”, que es-
tão contemplando todo o 
percurso dos ônibus com 
35.482,66 m² de pavimen-
tação. A intenção da Pre-
feitura é levar comodidade 
e conforto aos munícipes 
que utilizam o transporte 
público e também propor-
cionar maior segurança 
aos motoristas e ciclistas.
Das ruas inclusas no “Cin-
turão de Asfalto” já foram 
asfaltadas: Rua Caibi,  Tra-
vessa da Liberdade, Rua 

O vice-prefeito de Uba-
tuba, Sérgio Caribé San-
tos, conseguiu junto a seu 
amigo Dr. Roberto Sabie, 
proprietário da Produtos 
Têxteis Sabie Ltda, em 
São Paulo, Capital, a do-
ação de 22 caixas de pro-
dutos têxteis hospitalares 
novos para a Santa Casa.
O hospital recebeu as 
caixas na manhã des-
ta quinta-feira, dia 13 de 
agosto e está contando 
e classificando as peças.
De acordo com Ama-
rilys Benetti, enfermeira 

nômico irá oferecer pesca-
dos frescos e ingredientes 
100% locais advindos da 
pesca e cultivo sustentá-
vel. Com preços atraen-
tes e promocionais, cada 
estabelecimento incluirá 
em seu cardápio pratos 
com pescados oriundos da 
pesca artesanal, de cerco, 
da maricultura e que não 
estejam em processo de 
extinção, ou receitas com 
ingredientes tradicional-
mente locais, como a man-
dioca, farinhas, gengibre, 
juçara, banana, entre ou-
tros produtos encontrados 
na região. Além da gastro-
nomia, os estabelecimen-
tos participantes estarão 
promovendo atrações ar-
tísticas e musicais.  Vale 

Justimiano Antunes, Rua 
Irito Nogueira Barbosa, 
Rua Aparecida, Rua Gua-
ratinguetá, Rua 12 de Ou-
tubro e Rua 1º de Janeiro.
Faltam asfaltar:  Avenida 
7 de Janeiro, Rua Miguel 
Machado, Rua Antônio 
Lourenço Xavier e Contor-
no da Praça Geraldo Costa.
O investimento da obra 
é de R$ 1.939.432,19.
“Atendemos uma reivin-
dicação antiga dos mora-
dores e usuários de ônibus 
que há anos sofrem com o 
péssimo estado das ruas e 
avenidas em nosso muni-
cípio. Sabemos da propor-
ção de benefícios que este 
investimento levará até a 
população.  Estamos fe-
lizes em poder contribuir 

do Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar, 
o conteúdo é de camiso-
las e aventais para uso 
de pacientes, capotes 
para uso intra-operatório, 
conjuntos de roupas 
hospitalares, fronhas,
colchas, entre outros. 
Segundo ela, o núme-
ro de peças anteriores já 
estava insuficiente com 
a atual demanda hospi-
talar e esta doação foi 
de grande contribuição.
Caribé apontou que co-
labora com a instituição 

lembrar que o sucesso do 
evento foi a conexão direta 
entre o pescador sustentá-
vel e os chefs dos estabe-
lecimentos, que além de 
poder trabalhar com pro-
dutos frescos, incentivará 
a cadeia produtiva local 
e ainda contribuir com o 
controle dos pescados em 
extinção ou que esteja ca-
minhando para esta situa-
ção.  O Festival conta com 
a parceria da Setur e Fun-
dart, irá acontecer simulta-
neamente com a Caiçarada 
que será repleta de eventos 
culturais.  O “Sabor Cai-
çara” é uma realização da 
parceria entre a ABRA-
SEL (Associação Brasi-
leira de Bares e Restau-
rantes) e o WWF-Brasil.  

para o desenvolvimento de 
nossa cidade.” – finalizou o 
Prefeito Marcelo Vaqueli.
Motivo do Atraso:
As obras já deveriam estar 
concluídas, mas devido a 
uma troca da diretoria do 
DADE (Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to das Estâncias), órgão 
do Governo do Estado 
de São Paulo, a segunda 
parcela do investimen-
to teve uma demora para 
ser depositada, fato esse 
que ocasionou o atraso 
de conclusão das obras.
A boa notícia fica por con-
ta do depósito desta segun-
da parcela e agora as obras 
continuam a todo vapor 
visando o bem estar da 
população tremembeense!

há 30 anos. “Por ser bem 
relacionado consigo boas 
doações e com frequên-
cia. Desta vez são pe-
ças coloridas, entre col-
chas, fronhas e roupas. 
A Santa Casa vai ficar 
bem bonita”, declarou.
O provedor Silvio Bonfi-
glioli lembra que a doação 
veio em momento adequa-
do, quando há a reforma 
da lavanderia do hospital.
A Santa Casa agradece a 
dedicação do vice-prefei-
to e a doação do empre-
sário Dr. Roberto Sabie.

Começa VIII Festival
Gastronômico de Ubatuba

Concluído asfalto de 
qualidade na Rua
Souza Ribeiro no

Centro em Tremembé

Santa Casa de Ubatuba recebe 
doações de vice-prefeito

Usuários da  Via Dutra es-
tarão, a partir de amanhã 
(12), convivendo com uma 
nova etapa de obras de 
modernização da ponte so-
bre o Rio Itagaçaba, entre 
os municípios de Silveiras 
e Cruzeiro. A concessioná-
ria NovaDutra é a respon-
sável pela obra que terá 
interferências na altura do 
km 28. No local, estarão 
cerca de 50 operários na 
realização das obras que 

terão investimento de R$ 
1,9 milhão e têm previsão 
de término em novembro 
de 2015. A concessionária 
informa que a faixa da es-
querda será interditada e o 
tráfego da rodovia passará 
a fluir pela faixa da direita. 
A alteração na configura-
ção do trânsito está previs-
ta para acontecer entre 14h 
e 16h e, em caso de chuva 
ou mau tempo, poderá ser 
adiada ou interrompida. 

Alerta - Para alertar os 
motoristas, a CCR Nova-
Dutra implantará placas, 
sinalização de solo e si-
nalização noturna. Nesta 
etapa dos trabalhos, a lar-
gura da faixa de rolamen-
to estará limitada a 3,60 
metros. A Concessionária 
solicita aos motoristas que 
tenham atenção, respeitem 
os homens-bandeira e a 
sinalização de velocidade 
no local, que será de 60 
km/h. As obras na ponte 
sobre o Rio Itagaçaba fa-
zem parte do Programa de 
Reforma e Alargamento 
de Pontes e Viadutos, re-
alizado pela concessioná-
ria desde 1996, em vários 
pontos da rodovia. Serão 
promovidos recuperação, 
reforço e alargamento da 
ponte, com a inclusão de 
barreira de concreto em 
ambos os lados e cons-
trução de acostamento. 

NovaDutra promove
modernização de ponte 

entre Cruzeiro e Silveiras

O Vôlei Taubaté (Funvic 
Taubaté/São Paulo FC) 
venceu o SESI por 3 sets 
a 0 na noite desta terça-
feira (11) e garantiu vaga 
na final da Copa São Pau-
lo. A partida aconteceu na 
ginásio Vila Leopoldina, 
em São Paulo. O jogo teve 
um inicio equilibrado com 
ambas as equipes arriscan-

do no saque, mas os tauba-
teanos conseguiram admi-
nistrar melhor o placar e 
fechando a primeira par-
cial em 25/22. O segundo 
set começou com um ritmo 
forte com o Taubaté abrin-
do vantagem e fechando 
em 25/18. Já o terceiro e 
decisivo set foi tranquilo, 
com bons saques e blo-

queios, terminando em 
25/17. “Tivemos um bom 
desempenho. O grupo em 
geral trabalhou com efici-
ência e equilíbrio. Quan-
do um fundamento não 
funcionava, os atletas su-
priam executando os ou-
tros muito bem. O jogo de 
hoje foi decisivo e tivemos 
mais uma oportunidade de 
mostrar os resultados dos 
treinamentos. Já sobre a 
final de sábado, creio que 
será um jogo muito difícil 
independente do adver-
sário”, avaliou o técnico 
Cézar Douglas. O adver-
sário da final será o Vôlei 
Brasil Kirin de Campinas, 
que venceu o São José Vô-
lei na outra semifinal por 3 
sets a 2. A partida aconte-
ce no sábado (15), às 19h, 
no Ginásio do Abaeté.

Vôlei Taubaté vence
Sesi e está na final da 

Copa São Paulo


