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PF faz buscas em endereços
ligados à família de

Aécio Neves em Belo Horizonte

A Polícia Federal cumpre 
três mandados de busca e 
apreensão em endereços 
ligados à família do sena-
dor Aécio Neves (PSDB), 
nesta quinta-feira (20), em 
Belo Horizonte. 
Os locais são a casa da mãe 
do parlamentar, além de 
uma empresa de comunica-
ção, que seria da jornalista 
Andrea Neves, irmã de Aé-
cio, e do primo Frederico 
Pacheco, além da casa des-

No dia 11 deste mês, com 
o apoio do Ministério Pú-
blico Federal, foram cum-
pridas ordens judiciais em 
imóveis do senador e da 
irmã dele, no Rio de Ja-
neiro e em Minas Gerais. 
Atualmente senador, Aécio 
termina o mandato neste 
ano e, no próximo, assume 
uma vaga na Câmara dos 
Deputados. A reportagem 
tenta contato com os ad-
vogados de Aécio, Andrea 

te. Esta é segunda fase da 
Operação Ross, que inves-
tiga o recebimento de van-
tagens indevidas do grupo 
J&F, entre os anos de 2014 
e 2017.
As buscas desta quinta-fei-
ra (20) foram determinadas 
pelo ministro Marco Auré-
lio, do Supremo Tribunal 
Federal (STF). Devem ser 
recolhidos documentos em 
papel e arquivos digitais.
O objetivo, segundo a PF, 

e da mãe. A defesa de Pa-
checo foi contatada e um 
retorno é aguardado.
A J&F disse que não se 
manifestar sobre esta fase 
da operação.
Delação de executivos da 
J&F
A Operação Ross teve iní-
cio a partir de delação de 
executivos da J&F para 
apurar denúncias de com-
pra de apoio político. Se-
gundo a PF, Aécio Neves 

é coletar elementos que 
podem indicar lavagem 
de dinheiro e corrupção 
passiva. Às 7h50, agentes 
descaracterizados deixa-
ram a casa de Pacheco, na 
Rua Patagônia, no Sion, na 
Região Centro de Sul. Por 
volta das 9h50, uma viatu-
ra chegou à casa da mãe de 
Aécio, na Rua Pium-í, no 
Anchieta, onde já haviam 
oito policiais desde o iní-
cio do dia.

comprou apoio do parti-
do Solidariedade por R$ 
15 milhões, e empresários 
paulistas ajudaram com 
doações de campanha e 
caixa 2, por meio de notas 
frias. Outros partidos tam-
bém teriam sido beneficia-
dos.
Os executivos do grupo 
J&F relataram ao Minis-
tério Público Federal o re-
passe de propina de quase 
R$ 110 milhões ao senador.

OAB de Tremembé 
termina o ano

prestando homenagens

OAB Tremembé realizou 
no dia 19 de dezembro de 
2018 uma solenidade de 
encerramento das ativida-
des da gestão eleita para 

o triênio 2016 à 2018, sob 
a presidência do Dr Luiz 
Carlos de Oliveira.
Nesta oportunidade a Di-
retoria homenageou os co-

ordenadores de comissão 
e colaboradores da subse-
ção.
Foi outorgado ainda um 
certificado de mérito cul-
tural ao Dr Quintino Bro-
tero de Assis Neto, em 
reconhecimento aos 100 
anos de atuação musical da 
Família Quintino em Tre-
membé e região. A OAB 
de Tremembé  agradeceu 
ainda através da comissão 
de cultura e eventos  co-
ordenada pela Dra Lygia 
Frazão ao Jornal “A Gaze-
ta dos Municípios” pelos 
relevantes serviços presta-
dos à subseção.

Inscrições abertas para o Festival
de Marchinhas de Ubatuba

Estão abertas as inscrições 
para o 14º Festival de Mar-
chinhas Carnavalescas de 
Ubatuba. Interessados em 
participar poderão efetuar sua 
inscrição até o dia 14 de ja-
neiro, presencialmente ou por 
meio dos Correios.
Lançado em 2005 pela Fun-
dação de Arte e Cultura de 

Ubatuba, o Festival de Mar-
chinhas tem o objetivo de 
fomentar a criação de novas 
marchinhas de carnaval e o 
surgimento de novos compo-
sitores e intérpretes.
Cada participante poderá ins-
crever até 2 (duas) composi-
ções. 
Serão classificadas músicas 

inéditas e originais, que não 
tenham sido apresentadas em 
outros festivais.
O evento acontece nos 
dias 28 de fevereiro,                                               
01 e 02 de março de 2019 na 
Praça Exaltação à            Santa 
Cruz (Praça da Matriz), Cen-
tro.
Confira a premiação:
Melhores composições:
1º – R$ 1.800,00 e 1 (um) 
troféu
2º – R$ 900,00 e 1 (um) tro-
féu
3º – R$ 500,00 e 1 (um) tro-
féu
Leia mais no site do DT.
Melhor intérprete: R$ 600,00 
e 1 (um) troféu
Melhor fantasia: 1(um) tro-
féu
Melhor composição por Júri 
Popular: 1 (um) troféu
Regulamento completo em: 
www.fundart.com.br



página 2 A GAzetA dos Municípios 22-23-24-25-26 de dezembro de 2018



página 3A GAzetA dos Municípios22-23-24-25-26 de dezembro de 2018

01 - Clemente terra Planagem (0xx12) 99783-4565
02 - Ferro Velho Tremembé (0xx12) 3674-2169
03 - Curso de Inglês Particular “PROFESSORA RENATA AMARAL” (0xx12) 
99763-2800
04 – Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
05 - +1 K-Britos Lanches (0xx12) 98330-3482
06- Banca Avenida (MARCELO) (0xx12) 99143-6572
07- Drª Ana Lúcia Ribeiro S. Cruz: (0xx12) 3674-1669 – Tremembé e (0xx12) 
3624-7361 – TAUBATÉ e-mail: analurscruz@ig.com.br
08- F.J.P. Assessoria Contábil (0xx12) 3674-1725 (0xx12) 3674-2649

PRECISANDO DE UMA RENOVADA NO SEU COMPUTADOR?

FAZEMOS ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E SISSTEMAS 
OPERACIONAIS DE SEU COMPUTADOR E NOTEBOOK, A PARTIR DE R$ 
50,00 A INSTALAÇÃO DOS PROGRAMAS ADOBE COM ATIVAÇÃO E DE R$ 
80,00 A INSTALAÇÃO DO COREL DRAW MAIS O KEYGEN. OS INTERESSA-
DOS LIGAR PARA PEDRÃO SIMÕES PELO WHATSAPP: (0XX12) 99738-3613

MARCAR HORÁRIO DE VISITA E INSTAÇÃO E ATIVAÇÃO.

Patrocinadores Culturais da Coluna 
Humor do Pedrão para a edição de 

Dezembro - Janeiro de 2019

Faculdade São Lucas
abre curso de Direito

em Caçapava

Um Natal de possibilidades

Meninas Cantoras de Campos do
Jordão realizarão Concerto Natalino

na Paróquia Sta. Therezinha

O curso de Direito São 
Lucas é o único com nota 
5 segundo avaliação do 
MEC na Região
Faculdade São Lucas abre 
curso de Direto em Caça-
pava para 2019. 
A graduação terá duração 
de cinco anos e será notur-
no. 
Os interessados podem ins-
crever-se para o vestibular 
agendado.
Há quase duas décadas o 
curso de direito São Lucas 
é tradição em Porto Velho, 
Rondônia, cidade sede da 
matriz do grupo educacio-
nal, considerado o melhor 
curso de direito no estado 
entre as instituições priva-
das com nota 5 segundo 

Coral fará apresentação de 
Concerto Especial Nata-
lino na Igreja Matriz Sta. 
Terezinha amanhã, sexta-
feira, 21, às 20h
O Coral das Meninas Can-
toras de Campos do Jordão, 
grupo gerido pela AME-
Campos – Associação dos 
Amigos de Campos do Jor-
dão sob o patrocínio do Ho-
tel Toriba e apadrinhamen-
to do Boulevard Genève, 
Escola Profª Dora Lygia, 
Restaurante Matterhorn, 
Baden Baden, Tarundú, 
Mercado São Bento e Ho-
tel Vila Inglesa e apoio da 
SEA Frei Orestes, apresen-
tará amnhã, sexta-feira, 21 
de dezembro, a partir das 
20h, na Igreja Matriz Sta. 
Terezinha, um belíssimo 
Concerto Natalino.
Para a ocasião foi escolhi-
do um repertório especial, 
de primeira qualidade, 
com canções especiais que 
conta com Ecco la prima-
vera (Francesco Landino), 
Barcarolle (Jacques Of-
fenbach), Bring me little 
water (Lead Belly) Yam-
buquê (Folclore indígena), 
Amavolovolo (Tradicional 
Zulu), Solos individuais 
ou em dupla, Batuque na-

avaliação do Ministério da 
Educação (MEC).
Em Caçapava, o curso 
também aprovado com 
cinco estrelas, é o único 
curso do Vale do Paraíba 
com nota máxima segundo 
avaliação do MEC. Com 
metodologia ativa e com 
uma completa matriz cur-
ricular, o curso garante ao 
estudante uma capacitação 
diferenciada.
“Além da formação para 
atuação nas áreas clássicas 
e também emergentes do 
Direito, o curso da Facul-
dade São Lucas se propõe 
a atender a formação para 
as demandas loco-regio-
nais, como Direito Indus-
trial, Direito Aeronáutico 

talino (Ana Yara Campos), 
Prece de Natal (Sebastião 
Gomes de Oliveira), Climb 
every mountain (Richard 
Rodgers e Oscar Ham-
merstein), Gesú Bambino 
(Pietro Yon), Noite Azul 
(Tradicional de natal), 
Carol of the Bells (M. Le-
ontovich), Noite feliz (F. 
Gruber).
Na ocasião será realizada 
também uma homenagem 
a Carla Maria de Moraes 
da Cruz, que na ocasião 
será divulgada como pa-
tronesse do Coral das Me-
ninas Cantoras de Campos 
do Jordão.
Sobre o Coral das Meninas 
Cantoras de Campos do 
Jordão
O Coral das Meninas Can-
toras de Campos do Jordão 
têm na direção artística, a 
Mezzo Soprano Mere Oli-
veira, que ministra para as 
meninas, aulas semanais 
de técnica vocal, fonética 
e repertório e do professor 
Fábio Fagundes, que dá 
aulas de técnica musical e 
solfejo. 
Ao todo, são 18 meninas, 
estudantes de escolas pú-
blicas e privadas de Cam-
pos do Jordão, com idades 

e Direito de Marcas e Pa-
tentes”, ressaltou a Direto-
ra Acadêmica, Profa. Dra. 
Isabel Kuniyoshi.
Com a aprendizagem ba-
seada em projetos, os es-
tudantes têm à disposição 
um Núcleo de Prática Ju-
rídica, voltado à atividade 
profissional, no qual po-
derão prestar atendimen-
to gratuito à população, e 
laboratórios com diversos 
ambientes que estimulam 
a pesquisa e a reflexão.
As inscrições para o ves-
tibular de Direito e para 
os demais cursos podem 
ser feitas pelo site https://
vestibularsaolucas.com.br. 
As provas são agendas e as 
inscrições gratuitas.

Toda a possibilidade de 
felicidade esta em nos-
sas mãos, basta ter cora-
gem e determinação para               
transformar momentos di-
fíceis em grandes desafios, 
buscando na solidariedade 
um passo para dias me-
lhores. Neste Natal, que o 
grande potencial da huma-
nidade revele-se em cada 
um de nós para o viven-
ciarmos o verdadeiro espí-
rito do Natal e que este nos 
guie durante o ano novo 
que está para começar. Fe-
liz Natal e Próspero Ano 
Novo! 
É o que desejo, 
Dolores Russo.

entre 10 e 17 anos.
O Coral já gravou um CD, 
que possui um repertó-
rio amplo que vai desde o 
Hino Nacional Brasileiro a 
cânones tradicionais, pas-
sando por canções do fol-
clore africano e obras de 
repertorio clássico, como 
Chiquinha Gonzaga. O re-
pertório deste disco é can-
tado em vários idiomas, 
indo da Língua Portuguesa 
ao latim, espanhol, inglês 
e dialetos africanos. Além 
disso, também gravou um 
vídeo clipe – entitulado 
“Bem-te-vi” – gravado 
juntamente com o pianista 
Fábio Caramuru na Estra-
da de Ferro de Campos do 
Jordão e no Hotel Toriba.
Serviço
Concerto Especial Natali-
no
Data: 21 de dezembro de 
2018 – sexta-feira
Horário: 20h
Local: Igreja Matriz Sta 
Terezinha
Endereço: Rua Tadeu Ran-
gel Pestana, 662
Vila Abernéssia – Campos 
do Jordão – SP
Informações: (12) 3662-
2611
Entrada Franca
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Miscelânea
Curiosidades

Aniversários de casamentos

1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belri-
zonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. 
Eles tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhe-
cer até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo 
pra aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo 
certo de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo 
certo de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, 
ela tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciên-
cia. Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos 
olhos do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo 
para sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.
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EXPEDIENTE 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.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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.

EDITORIAL
Chegamos ao fim de mais um ano. O que esperamos para o ano que vem? Será que 
nossos governantes estarão mais preocupados com a saúde publica? As adminis-
trações a nível federal, estadual e municipal em vias de regras acham que esta bem 
porque a média de expectativa de vida subiu, certas doenças foram erradicadas, a 
frota de veículos no atendimento a saúde aumentou etc. A segurança tem mais po-
liciais e mais veículos. A educação conta com novas técnicas para o aprendizado, 
alem de novas contratações. Agora se pergunta: O povo esta contente com o aten-
dimento a saúde? É claro que não. Faltam médicos, o atendimento de emergência é 
precário, a agenda de consulta demorada sem se falar nas dificuldades em agenda-
mento de procedimentos cirúrgicos. Enfim a segurança não atende as necessidades 
e o mesmo acontecendo com a educação.
Bem isso é o que esperamos e agora o que os outros esperam de nós, aí é mais 
fácil de  se dizer ou seja melhorar nossa cultura deixando de aplicarmos a lei de 
Gerson onde devemos levar vantagens em tudo. Começamos pelo respeito mutuo 
entre jovens, crianças e até bebes e nascituros, respeito aos enfermos, aos idosos, 
as minorias, respeito aos que não pensam como agente a qualquer etnia, raça, cor, 
religião e até convicções políticas. E não podemos lembrar de que na maior parte 
dos problemas que passamos na economia é uma questão cultural todos sem exce-
ção temos que aprender que para termos uma economia forte devemos sem a menor 
duvida partir de um princípio que e inquestionável, ou seja: Primeiro ganhar depois 
gastar, assim nem nós, nem nossa cidade e até nosso país ficaram reféns tanto dos 
credores assim como dos juros altos que corroe a condição financeira de qualquer 
um. Feliz Natal e um Ano Novo cheio de amor e prosperidade.

Ubatuba celebra chegada do 
Verão e início de operação de 

reforço no policiamento
Evento acontece nas quatro 
cidades do Litoral Norte
A chegada do Verão em 
Ubatuba será comemorada 
com um evento denomina-
do Celebração do Solstí-
cio, que acontece no próxi-
mo sábado, das 12h às 14h, 
na Praça capricórnio.
O local foi escolhido por 
ser onde o Trópico de Ca-
pricórnio corta o muni-
cípio, fazendo com que 
os primeiros segundos de 
cada hora do horário oficial 
do Brasil (horário de Bra-
sília) também iniciam em 
Ubatuba, pois este horário 
tem a linha do meridiano 
como ponto de partida na 
longitude 45º exatamente 
onde Ubatuba está situada.
A iniciativa está prevista 
para acontecer, simultane-
amente, nas quatro cidades 

que compõem o Circuito 
Litoral Norte (Ubatuba, 
Caraguatatuba, São Se-
bastião e Ilhabela). “Nos-
so objetivo é comemorar 
o início da nova estação e 
demonstrar a visitantes e 
moradores que as cidades 
estão guarnecidas pelas 
forças policiais, que ofe-
recem mais segurança a 
todos. Dessa maneira, as 
sirenes das viaturas serão 
acionadas às 12h59 e per-
manecerão assim por um 
minuto”, explicou o secre-
tário de Turismo de Ubatu-
ba, Luiz Bischof. A Ope-
ração Verão, em Ubatuba, 
conta com um reforço de 
177 policiais militares, 
juntamente com 17 que 
atuarão no Grupamento 
de Incêndio do Corpo de 
Bombeiros. Além desses, 

43 atuarão no Grupamento 
de Bombeiros Marítimos, 
juntamente com os 40 
Guarda Vidas Temporários 
contratados pela Prefeitura 
de Ubatuba.
Na temporada passada, a 
prefeitura havia contratado 
30 Guardas vidas e, neste 
ano, são 10 a mais, aumen-
tando o investimento em 
segurança aos banhistas.

A Polícia Rodoviária Es-
tadual enviará mais 25 
policiais para a segurança 
nas rodovias de Ubatuba 
e todo o efetivo da Guar-
da Civil Municipal (GCM) 
vai operar 24 horas por 
dia, ininterruptamente, e o 
Projeto Vizinhança Solidá-
ria, que também conta com 
o apoio da GCM, continua 
operando normalmente.

Termo de Retificação de Publicação de Homologação de Pregão 
- Nº052/2018 - Objeto: Contratação de Empresa para Forneci-
mento de Combustível Tipo Diesel S-10 e Gasolina - Na publica-
ção à página de nº 301 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
do dia 01/12/2018, com referência à homologação dos Itens do 
Pregão em epígrafe à Empresa B. V. MIGOTO & MIGOTO LTDA, 
na DATA DA HOMOLOGAÇÃO, onde se lê: 30 de dezembro de 
2018, leia-se: 30 de novembro de 2018. Publique-se. Potim, 21 
de dezembro de 2018. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita 
Municipal.
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CCR NovaDutra realiza 
Operação Especial de

Fim de Ano e férias

Pátio Pinda tem
horários diferenciados

Tráfego na via Dutra deve 
aumentar a partir de sexta-
feira, dia 21, Concessioná-
ria distribuirá 50 mil folhe-
tos sobre a importância de 
fazer a revisão do veículo 
para viajar
A CCR NovaDutra realiza, 
entre 21 de dezembro e 1 
de janeiro, operação espe-
cial de orientação e aten-
dimento com campanha de 
segurança direcionada aos 
motoristas e passageiros 
que utilizarão a via Dutra 
durante os feriados de Na-
tal e Réveillon e no perí-
odo de férias escolares. A 
operação contará com via-
turas extras de atendimen-
to do SOS Usuário; cam-
panha de segurança com 
entrega de 50 mil folhetos, 
mensagens educativas nos 
painéis de mensagens vari-
áveis (PMVs) e veiculação 
de dicas na CCRFM 107,5; 
além de operação papa-fi-
las nos pedágios. A expec-
tativa da Concessionária é 
que cerca de 980 mil veí-
culos deixem as capitais 
São Paulo e Rio de Janeiro, 
entre os dias 21 e 22 (Na-
tal) e 28 e 29 (Ano Novo) e 
trafeguem pelos 402 quilô-
metros da rodovia.
Com as festas de final de 
ano e o período de férias 
escolares, a CCR NovaDu-
tra realiza campanhas edu-
cativas direcionadas aos 
motoristas que vão viajar 
com a família e também às 
comunidades localizadas 
nas proximidades da rodo-
via. Nas praças de pedágio, 
serão distribuídos 50 mil 
folhetos com alerta aos 
motoristas sobre a impor-
tância de fazer a revisão do 
veículo para viajar e dicas 
de segurança. Já comer-
ciantes e moradores do en-
torno da via Dutra recebe-
rão, por meio das equipes 
do SOS Usuário, folhetos 
com orientações sobre os 
riscos de empinar pipas às 
margens da rodovia – prá-
tica comum entre crianças 
e jovens no período de fé-
rias escolares.
“No final de ano, muitos 
usuários estão a passeio ou 
em férias com a família. É 
um período em que temos 
uma mudança no perfil 
dos usuários que trafegam 
pela rodovia. Com o ob-
jetivo de contribuir com a 
segurança dos motoristas e 
passageiros, sempre temos 
a preocupação de realizar 
campanhas que envolvam 
os usuários”, comentou 
Virgílio Leocadio, gestor 
de Atendimento da CCR 
NovaDutra.
Festas de final de ano
Para o feriado de Natal, a 
Concessionária prevê um 
aumento no volume de trá-
fego na rodovia entre os 
dias 21 e 22 de dezembro 
e, para o feriado de Ré-
veillon, entre os dias 28 e 
29 de dezembro, tanto no 
trecho paulista como no 
trecho fluminense da via 
Dutra.
A expectativa da CCR 
NovaDutra é que 304 mil 
veículos saiam da capi-

Os horários de funciona-
mento estão estendidos por 
conta do aumento da movi-
mentação
As festas de fim do ano es-
tão próximas e, com isso, 
a procura pelos presentes 
se intensificam. Para aju-
dar a quem ainda precisa 
realizar suas compras, o 
Shopping Pátio Pinda vai 
estender seu horário de 
funcionamento nas datas 
próximas às festas. As alte-
rações já tiveram início na 
última segunda-feira, dia 
17, e permanecem assim 
até dia 22 de dezembro.
Confira os detalhes dos 

tal paulista para o feriado 
de Natal, entre sexta-feira 
(21/12) e sábado (22/12), 
e 298 mil veículos para 
o Réveillon, entre sexta 
(28/12) e sábado (29/12).
A previsão de saída da ca-
pital fluminense é de 193 
mil veículos para o feriado 
do Natal, entre sexta-feira 
(21/12) e sábado (22/12), 
e de 183 mil veículos para 
o Réveillon, entre a sex-
ta-feira (28/12) e sábado 
(29/12).
Operação Especial do SOS 
Usuário
Para auxiliar os usuários 
durante a viagem, a via 
Dutra será inspecionada 
por mais de cem viaturas 
e 500 profissionais. Entre 
eles, médicos, agentes de 
atendimento pré-hospitalar 
e equipes de emergência, 
que estarão 24 horas à dis-
posição dos usuários, em 
regime de revezamento, 
distribuídos em 11 bases 
operacionais ao longo da 
via Dutra.
Durante os feriados de 
Natal e Réveillon, a CCR 
NovaDutra colocará equi-
pes extras do SOS Usuário 
em pontos estratégicos da 
rodovia, a fim de agilizar o 
atendimento nos dias com 
previsão de maior volume 
de tráfego, ou seja, na sa-
ída e no retorno dos feria-
dos.
Na saída e no retorno dos 
feriados, também haverá 
reforço operacional nas 
praças de pedágio e reali-
zação de operação papa-
filas, quando necessário, 
que consiste na venda de 
cupons nas filas das cabi-
nes. A CCR NovaDutra 
solicita aos motoristas que 
utilizem suas moedas no 
pagamento das tarifas de 
pedágio, a fim de facilitar 
o troco e colaborar com a 
fluidez do tráfego.
Atenção para os trechos 
em obras
A Concessionária informa 
os trechos com obras 24 
horas e restrição de tráfego. 
Nestes locais, o motorista 
deve reduzir a velocidade e 
respeitar a sinalização. Sa-
lienta também que as obras 
no trecho Paulista da Jacu 
Pêssego foram encerradas 
e que as pistas expressas 
tanto na saída quanto na 
chegada à capital paulista 
estão liberadas.
Trecho paulista
Km 145 – São José dos 
Campos – apoio à Prefei-
tura às obras da Via Cam-
buí. Faixa da esquerda da 
pista expressa sentido São 
Paulo interditada. Tráfego 
flui por duas faixas.
Km 63,7 – Guaratinguetá 
– obras de modernização 
de viaduto, sentido Rio de 
Janeiro. Faixa da esquerda 
interditada. Tráfego flui 
pelas faixas da direita e 
acostamento.
KM 10, 8 – Queluz – obras 
de modernização da ponte 
sobre Rio Entupido. Ser-
viços de construção de 
alargamento acontecem no 
canteiro lateral. Pistas libe-
radas para o tráfego.

horários do centro de com-
pras:
De 17 a 22 de dezembro: 
lojas e quiosques abrem às 
10h e a Praça de Alimenta-
ção às 11h, com os servi-
ços encerrando às 23h;
Dia 23 de dezembro: lojas 
e quiosques abrem às 13h 
e fecham às 22h; já a Praça 
de Alimentação segue com 
o mesmo horário da sema-
na;
Dia 24 de dezembro: lo-
jas e quiosques funcionam 
das 09h às 18h e a Praça 
de Alimentação das 11h às 
23h.
Dias 25 de dezembro e 1º 

PRINCIPAIS ACESSOS 
DA RODOVIA
Acessos ao Litoral Norte 
Paulista
§ Via Tamoios – O acesso 
à Rodovia dos Tamoios é 
feito pelo km 152 da pista 
sentido Rio de Janeiro, em 
São José dos Campos.
§ Via Oswaldo Cruz – 
Com o objetivo de orien-
tar os motoristas sobre um 
acesso alternativo à Rodo-
via Oswaldo Cruz, que liga 
a Dutra a Ubatuba (SP), a 
CCR NovaDutra informa-
rá os motoristas sobre a 
possibilidade de utilizar a 
saída do km 112,5 da via 
Dutra. O acesso, na pis-
ta sentido Rio de Janeiro, 
também faz ligação à Ro-
dovia Oswaldo Cruz, além 
da saída do km 111. Fai-
xas foram afixadas na via 
Dutra. A ação conta com 
o apoio da prefeitura de 
Taubaté.
Acesso a Campos do Jor-
dão (SP)
§ No trecho paulista da 
rodovia, a Concessionária 
instalou faixas alertando 
os motoristas sobre a saída 
do km 117 da pista sentido 
São Paulo, acesso à Ro-
dovia Floriano Rodrigues 
Pinheiro, que leva à cidade 
de Campos do Jordão (SP).
Acesso ao Distrito de Pe-
nedo e Visconde de Mauá 
(RJ)
§ Via RJ-163 – O acesso 
à Rodovia Doutor Rubens 
Tramujas Mader é feito 
pela saída 311, em Itatiaia.
Programe seu retorno
A CCR NovaDutra aler-
ta os motoristas que, para 
maior conforto, evitem 
trafegar nas terças-feiras 
(25/12 e 01/01), a partir 
das 14h, horário de aumen-
to no volume de veículos 
na rodovia.
Prestação de serviço para 
o Usuário – Disque CCR 
NovaDutra, CCRFM 
107,5 e site
Os usuários da via Du-
tra contam com o Disque 
CCR NovaDutra 0800-
0173536, telefone que ofe-
rece gratuitamente infor-
mações sobre as condições 
da estrada 24 horas por 
dia, e que também pode 
ser utilizado para solicita-
ção de socorro médico ou 
mecânico. Há, ainda, 804 
telefones de emergência ao 
longo de toda a rodovia a 
cada quilômetro, nos dois 
sentidos. Informações so-
bre condições da estrada 
podem também ser obti-
das por meio da CCRFM 
107,5, a cada três minutos, 
e do site da Concessionária 
na internet (www.grupoc-
cr.com.br/novadutra).
Controle de velocidade
Com o objetivo de com-
plementar a fiscalização de 
velocidade realizada pela 
Polícia Rodoviária Federal 
com radares móveis, estão 
implantados 58 pontos de 
controle com radares fixos 
na rodovia, que apoiam a 
ação policial (veja relação 
dos locais no site www.
grupoccr.com.br/novadu-
tra).

de janeiro: a portaria do 
shopping estará aberta a 
partir das 15h, mas o fun-
cionamento das lojas será 
facultativo – o cinema co-
meça a funcionar às 16h;
De 26 a 29 de dezembro: 
horário de funcionamento 
normal;
Dia 30 de dezembro: as 
lojas permanecem abertas 
das 13h às 20h e a Praça 
de Alimentação das 11h às 
22h;
Dia 31 de dezembro: lojas 
e quiosques funcionam das 
11h às 18h e a Praça de Ali-
mentação das 11h às 23h.
Papai Noel

Bale reedita parceria com Marcelo 
para voltar a brilhar e iguala Pelé, 

Suárez e Cristiano Ronaldo

Mundial ressuscita Bale. 
Com essas palavras, o jor-
nal “AS” descreveu a vitó-
ria do Real Madrid por 3 a 
1 sobre o Kashima Antlers 
com três gols do galês nes-
ta quarta-feira. Entre altos 
e baixos na Espanha, o ca-
misa 11 mostrou mais uma 
vez seu poder de decisão 
ao igualar os feitos de Pelé 
(em 1962), Suárez (2015) e 
Cristiano Ronaldo (2016), 
os únicos que até então 
tinham feito hat-trick em 
Mundiais.
Foi a primeira vez que o 
galês marcou mais de um 
gol numa mesma partida 
desde o dia 26 de maio, em 
Kiev. Naquela ocasião, Bale 
balançou duas vezes a rede 
na vitória por 3 a 1 sobre o 
Liverpool que valeu o títu-
lo da Liga dos Campeões, 
ambas com assistências de 
Marcelo (e também foi a 
primeira vez que o brasilei-
ro serviu um companheiro 
mais de uma vez desde en-
tão). A parceria foi man-
chete na Espanha nesta 
quinta-feira.
“Marcelo deu duas assis-

tências num mesmo jogo 
pelo Real Madrid desde 
maio de 2018, contra o Li-
verpool na Liga dos Cam-
peões e todos os quatro 
passes terminaram em gols 
de Bale. Conexão”
Curiosamente, assim como 
na final da Liga dos Cam-
peões, Marcelo só não deu 
assistência quando a defe-
sa adversária entregou o 
gol de bandeja para os me-
rengues. Karius entregou a 
bola nos pés de Benzema 
há sete meses em Kiev, 
enquanto em Abu Dhabi 
Yamamoto e, sobretudo, 
Jung fizeram o favor a 
Bale na última quarta.
- Comeu tudo, o gol, as re-
des, os refletores, as arqui-
bancadas e o gramado. De-
monstrou aquilo que que 
pode fazer. Estamos muito 
contentes com ele e espe-
ramos que faça o mesmo 
na próxima partida. Que 
descanse e possa devorar o 
jogo novamente - elogiou 
o técnico Solari na coletiva 
após a vitória, lembrando 
que antes do jogo tinha pe-
dido a Bale para devorar o 

jogo.
Agora no papel de prota-
gonista do ataque do Real 
diante da saída de Cristia-
no Ronaldo, Bale soma 21 
jogos na temporada (dois 
deles saindo do banco) e, 
com o hat-trick desta quar-
ta, soma 10 gols - média de 
0,48 por jogo. Outro que 
vem sendo cobrado na Es-
panha diante do momento 
irregular do atual cam-
peão europeu é justamen-
te Marcelo, mais destaque 
positivo na vitória sobre o 
Kashima.
- Normal que tenha sido 
irregular diante da quan-
tidade de lesões que teve. 
Você precisa de regularida-
de para pegar ritmo pouco 
a pouco. Isso é difícil de 
pegar, mas já acumulou al-
guns jogos. Espero sua me-
lhor versão, ainda que hoje 
(quarta) tenha ido bem. 
Ele é um jogador magnífi-
co e tem que continuar tra-
balhando duro no ataque 
e na defesa, e na defesa eu 
me cuido de falar com ele, 
Estou feliz por ele - elogiou 
Solari.
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Lagoinha completa 65 anos no dia 23 de dezembro

Taubaté chega ao
verão com redução
de casos de dengue

Ministério Público de São 
Paulo ouve 28 denúncias 

contra João de Deus

Lagoinha
São Paulo – SP
Histórico
Na fase do café, os pou-
sos dos tropeiros que de-
mandavam de Ubatuba, no 
litoral norte, para o Vale 
do paraíba e sul de Minas 
Gerais, deram origem ao 
povoado, em meados do 
século XIX. A fundação é 
atribuída à família dos An-
tocas, que se fixou na re-
gião do Alto Paraíba e fez 
doação de seis alqueires e 
meio de terras à Nossa Se-
nhora da Conceição. 
Construíram em seu lou-
vor, uma capela, ao redor 
da qual surgiram as pri-
meiras casas. Os sobrados 
dos senhores do café se 
ergueram ao longo da vida 
principal, alguns dos quais 
se conservam até hoje. O 
povoado então nascente, 

ficou conhecido como La-
goinha, devido a existência 
de uma pequena lagoa em 
suas terras. 
Lagoinha foi elevada a 
Freguesia, sendo a paró-
quia constituída no mesmo 
ano de 1866. Em 1880, tor-
nou-se Vila, categoria que 
conservou até 1934, quan-
do o Governo Estadual o 
fez retornar à condição de 
Distrito de paz. Foi resta-
belecido à Município em 
1953.
Gentílico: lagoinhense
Formação Administrativa
Aos 26 de Março de 1866, 
através da lei Número 22, 
foi criada a paróquia de 
Nossa Senhora da Con-
ceição de Lagoinha, inte-
grando o Município de São 
Luiz do Paraitinga, Co-
marca de Paraibuna.
Aos 25 de Janeiro de 1880, 

através da Lei Número 
128, foi elevada à condição 
de Vila de Nossa Senhora 
da Conceição de Lagoi-
nha, ainda fazendo parte 
do Município e Comarca 
de São Luiz do Paraitinga.
Aos 19 de Fevereiro de 
1900, através da Lei Nú-
mero 38, a Vila de Lagoi-
nha foi elevada à condição 
de Município, Comarca de 
São Luiz do Paraitinga. Foi 
sua primeira emancipação 
política, que durou apenas 
trinta e quatro anos.
Aos 21 de Maio de 1934, 
através do Decreto-Lei 
Número 6448, Lagoinha 
voltou à condição de Dis-
trito e passou a integrar o 
Município e Comarca de 
Cunha.
Aos 30 de Novembro de 
1944, através do Decreto
-Lei Número 14334, ainda 

sob a condição de Distrito, 
Lagoinha voltou a perten-
cer ao Município e Comar-
ca de São Luiz do Paraitin-
ga..
Finalmente, aos 23 de 
Dezembro de 1953, atra-
vés do Decreto-Lei Nú-
mero34334, Lagoinha 
foi novamente, elevada à 
condição de Município, 
readquirindo sua autono-
mia política, integrando a 
Comarca de São Luiz do 
Paraitinga.
Em razão dessa nova 
emancipação política, aos 
03 de outubro de 1954 fo-
ram realizadas as eleições 
para os cargos de Prefeito, 
Vice-prefeito e Vereadores 
de Lagoinha, que contava, 
à época, com 1.094 elei-
tores legalmente inscritos. 
No dia das eleições compa-
receram e votaram apenas 

Balanço da Vigilância Epi-
demiológica de Taubaté 
mostra que o envolvimento 
da população nas ações de 
prevenção ao mosquito Ae-
des aegypti foi importante 
para manter um número re-
duzido de casos de dengue 
desde o início deste ano 
até o período de transição 
da primavera para o verão. 
Entre janeiro e o dia 10 de 
dezembro foram registra-
dos 57 casos da doença no 
município contra 68 casos 
no mesmo período do ano 
passado.
Apesar disto, o alerta per-
manece e a conscientiza-
ção deve ser reforçada. O 
verão começa a partir das 
19h23 da próxima sexta-
feira, dia 21 de dezembro. 
Até agora o município tem 
8 casos confirmados de 
chikungunya contra 6 ca-
sos em 2017. São 3 casos 
de febre amarela neste pe-
ríodo contra nenhum caso 
no ano passado.Tanto em 
2018 quanto em 2017 não 
há registro de casos de 
zika.
O verão é a estação con-

A força-tarefa do Ministé-
rio Público de São Paulo 
(MPSP) ouviu, em uma se-
mana, 28 mulheres que de-
nunciaram o médium João 
Teixeira de Faria, conhe-
cido como João de Deus. 
Famoso por ter recebido 
celebridades nacionais e 
internacionais em Abadi-
ânia, no interior de Goiás, 
o médium está preso desde 
domingo (16) por denún-
cias de abuso sexual.
Ontem, terça-feira (18), 
estava previstos mais cin-
co depoimentos na capital 
paulista. A partir de hoje 
(19), o Ministério Público 
entra em recesso, as oiti-

787 eleitores, elegendo:
a) Para Prefeito: Pedro Al-
ves Ferreira (PSD);
b) Para Vice-prefeito: José 
Maria Landim (PSD);
c) Para Vereadores: José 
de Oliveira Santos (PSP), 
Geraldo Pereira Coelho 
(PSP), Albertino José Fer-
reira (PSP), Antônio Alves 
da Rocha (PSP), Bento Ja-
nuário de Gouveia (PSP), 
Geraldo Antônio de Souza 
(PSD) e José Gonzaga de 
Campos (PSP).
Fatos Relevantes
Iluminação Pública
A Iluminação pública, no 
início deste século, era 
produzida por querosene 
ou carbureto, que abaste-
ciam os lampiões que fica-
vam fixados nas esquinas 
e casas próximas à Igreja 
Matriz.
Aos 08 de dezembro de 

siderada mais crítica para 
a proliferação de focos do 
mosquito, responsável pela 
transmissão destas doen-
ças.
O CAS (Controle de Ani-
mais Sinantrópicos) de 
Taubaté orienta a popula-
ção que for viajar para as 
festas de Natal e Ano Novo 
e para a temporada de fé-
rias a adotar alguns cuida-
dos que farão a diferença 
no combate ao mosquito.
Antes de deixar seu imó-
vel para seguir viagem, o 
morador deve verificar se 
não está abandonando re-
cipientes que possam acu-
mular água e servir como 
criadouro para as larvas do 
mosquito.
É recomendado prestar 
atenção em espaços que 
nem sempre são lembra-
dos, como bromélias, ocos 
de árvores, ralos e coleto-
res de água da geladeira 
ou do ar condicionado. As 
calhas devem estar limpas. 
Entulho, pneus, garrafas e 
demais objetos do quintal 
devem ser guardados em 
locais fechados. Também 

vas serão suspensas e reto-
madas em 7 de janeiro do 
próximo ano. O Ministério 
Público de Goiás já rece-
beu 506 acusações.
As pessoas que se dizem 
vítimas do médium tam-
bém podem enviar os rela-
tos paradenuncias@mpgo.
mp.br. Em São Paulo, o 
e-mail para denúncias é so-
mosmuitas@mpsp.mp.br. 
Todas as mulheres serão 
ouvidas em sigilo e não te-
rão a identidade divulgada.
Defesa
Um pedido de habeas cor-
pus impetrado pelos ad-
vogados do João de Deus 
tenta transformar a decisão 

1942, o Padre Chico inau-
gura a Usina Hidroelétrica 
instalada no sítio do “João 
Inácio”, a três quilômetros 
de Lagoinha. 
A Energia produzida por 
essa usina iluminava ape-
nas a Igreja Matriz e ime-
diações.
Aos 31 de agosto de 1957, 
tem início o fornecimen-
to de energia elétrica ao 
município de Lagoinha, 
proveniente de uma Usina 
Termoelétrica, doada pelo 
governador Jânio da Silva 
Quadros e instalada na es-
quina das ruas Padre João 
Paulo e São Benedito.
Aos de 27 de Maio de 1975 
a CESP instala o regular 
fornecimento de energia 
elétrica, servindo não só 
a cidade, mas também a 
inúmeros bairros do novo 
município.

é bom fechar a tampa dos 
vasos sanitários e verificar 
se a caixa d´água está tam-
pada. Piscinas precisam 
ser tratadas com cloro e 
tampadas.
No caso de quem for alu-
gar uma casa para a tem-
porada, é importante uma 
vistoria cuidadosa no imó-
vel logo ao chegar. A che-
cagem inclui vasos, baldes, 
piscinas, vasos sanitários, 
tanques, garrafas e qual-
quer objeto que possa jun-
tar água.
A prefeitura reforça a ne-
cessidade de conscientiza-
ção da população, já que 
cabe às famílias o combate 
aos criadouros. 
O arrastão Xô Mosquito 
começou esta semana no 
Jardim Continental I, II 
e III. O pente fino para o 
recolhimento de materiais 
inservíveis e recicláveis 
segue diariamente, das 
8h30 às 17h, até sexta-fei-
ra.
Mais informações e orien-
tações podem ser obti-
das no CAS pelo telefone 
3635-4091

judicial de prisão preven-
tiva em prisão domiciliar 
com uso tornozeleira, por 
causa da idade avançada e 
dos problemas de saúde do 
médium. Ele se entregou à 
polícia domingo, em uma 
área rural de Abadiânia, 
após longa negociação.
Os advogados reiteram a 
inocência do médium e 
levantam dúvidas sobre o 
comportamento das possí-
veis vítimas e o conteúdo 
dos depoimentos.
A polícia também investi-
ga uma recente movimen-
tação de cerca de R$ 35 
milhões nas contas de João 
de Deus.
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