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A GAzetA dos Municípios

Arrastões Xô Mosquito 
recolhem 12,78 toneladas de 

materiais

Munícipes não 
cadastrados correm risco de 

suspensão de 
Benefício de Prestação 

Continuada

Procon-SP encontra 
irregularidades em 510 

estabelecimentos

Taubaté altera 
programação de serviços 

para o Ano Novo

Os arrastões contra o mos-
quito Aedes aegypti rea-
lizados entre os dias 10 e 
21 de dezembro nos bair-
ros São Gonçalo e Jardim 
Continental totalizaram 
2.575 residências vistoria-
das e 12,78 toneladas de 
materiais recolhidos.
A operação é                                                                                                                                                
  realizada pelas secreta-
rias de Saúde e de Servi-
ços Públicos e continua 
em 2019. 
Os próximos bairros a re-

Os munícipes de Taubaté 
que não fizeram inscrição 
no Cadastro Único podem 
ter o Benefício de Pres-
tação Continuada(BPC) 
suspenso. A medida é uma 
decisão tomada pelo Mi-
nistério de Desenvolvi-
mento Social (MDS) por 
meio da portaria 2651 de 
18 de dezembro.
A suspensão do pagamen-
to dos benefícios deve 
ocorrer em quatro lotes, de 
acordo com o trimestre de 
aniversário dos beneficiá-
rios, conforme cronogra-

Os principais problemas 
estão relacionados a infor-
mação de preços das mer-
cadorias
A Fundação Procon-SP, 
órgão vinculado à Secre-
taria da Justiça e Defesa 
da Cidadania, realizou en-
tre os dias 11 e 19 de de-
zembro a Operação Natal 
na capital e em 37 cidades 
do interior e litoral loca-
lizadas nas áreas de atua-
ção de suas regionais em 
Bauru, Campinas, Santos, 
Presidente Prudente, Ri-
beirão Preto, São José do 
Rio Preto, São José dos 
Campos e Sorocaba.
Os principais problemas 
encontrados estão rela-
cionados a informação de 
preços das mercadorias. 

A Prefeitura de Taubaté 
informa que não haverá 
expediente nas próximas 
segunda e terça-feira, dias 
31 de dezembro e 1º de ja-
neiro.
No dia 31, o serviço de co-
leta de lixo inicia com uma 
hora de antecedência do 
horário habitual. A coleta 
domiciliar e seletiva no 
período da manhã começa 
às 6h. A coleta seletiva no 
período da tarde acontece 
a partir das 14h. E a coleta 
domiciliar que se estende 
até a noite tem início às 
15h. No dia 1º de janeiro 
não haverá serviço de co-
leta e nem varrição.
Já os Pontos de Entrega 
Voluntária (PEVs) funcio-
nam no dia 31 de dezem-
bro e fecham no dia 1º de 
janeiro.
O Mercado Municipal de 
Taubaté funciona normal-
mente no dia 31 de dezem-
bro e também fecha no dia 
1º de janeiro.

ceberem a operação serão 
definidos no início do pró-
ximo ano.
O objetivo do arrastão é 
recolher materiais inutili-
zados ou recicláveis que 
possam se tornar abrigos 
para focos do mosquito 
transmissor da dengue, 
zika, chikungunya e febre 
amarela.
A população deve cola-
borar e permitir a entrada 
dos agentes para o recolhi-
mento do material. 

ma:
1º lote – período de ani-
versário de 01/01 a 31/03 
– suspensão em abril/2019
2º lote – periodo de aniver-
sário de 01/04 a 30/06 – 
suspensão em julho/2019
3º lote – período de ani-
versário de 01/07 a 31/12 
– suspensão em outubro/ 
2019
4º lote – período de ani-
versario de 01/10 a 31/12 
– suspensão em janei-
ro/2020
O BPC é a garantia de um 
salário mínimo mensal 

Vão desde produtos sem 
preços à vista, produtos 
com código referencial, 
mas sem respectiva tabela 
de preços, precificação por 
meio de código ou unica-
mente por meio de código 
de barras, e até dois preços 
para o mesmo produto, en-
tre outros problemas.
Na capital
De 292 estabelecimentos 
visitados, 80 apresentaram 
irregularidades, cerca de 
27% do total vistoriado.
No interior e litoral
De 860 estabelecimentos 
visitados, foram autuados 
430, 50% do total vistoria-
do.
A Operação Natal da 
Fundação visitou comér-
cios de rua, shoppings e 

Viagens – Assim como no 
período de Natal, o Termi-
nal Rodoviário de Tauba-
té deverá receber cerca 
de 4.000 pessoas por dia 
durante o final de semana 
que antecede o Ano Novo. 
O número é considerado o 
dobro do movimento em 
um dia normal.
Os destinos mais procu-
rados são: Ubatuba, Apa-
recida, São Paulo, Santos, 
sul de Minas Gerais (São 
Lourenço, Caxambu e Ita-
nhandu) e Rio de Janeiro, 
Curitiba, Belo Horizonte, 
São José do Rio Preto, Re-
sende, Barra Mansa, Volta 
Redonda.
As empresas de ônibus  
trabalham com carros ex-
tras somente quando há a 
necessidade, por enquanto 
apenas cidades como Rio 
de Janeiro, Ubatuba-SP, 
São José do Rio Preto e 
Belo Horizonte possuem 
carro extra.
Essenciais – Os serviços 

Os servidores estarão uni-
formizados e com crachás.
Arrastão Xô Mosquito
São Gonçalo – 10 a 14 de 
dezembro
Residências vistoriadas – 
1.704
Material recolhido – 7,1 
toneladas
Jardim Continental – 17 a 
21 de dezembro
Residências vistoriadas – 
871
Material recolhido – 5,68 
toneladas

concedido ao idoso aci-
ma de 65 anos ou a cida-
dão com deficiência física, 
mental, intelectual ou sen-
sorial de longo prazo, que 
o impossibilite de partici-
par de forma plena e efeti-
va na sociedade, em igual-
dade de condições com as 
demais pessoas.
Munícipes que tiverem dú-
vidas                   devem 
procurar o setor de Cadas-
tro Único que fica na pra-
ça Dr. Felix Guisard, 11 – 
Centro (prédio do relógio 
da CTI).

grandes redes varejistas e 
inspecionou uma série de 
obrigações legais do for-
necedor, principalmente a 
disponibilização de exem-
plar do Código de Defesa 
do Consumidor para con-
sulta, exposição de todos 
os preços, produtos com 
rótulos e etiquetas em lín-
gua portuguesa, prazo de 
validade em dia e infor-
mação clara sobre formas 
de pagamento, trocas e fila 
preferencial    
Previous Post
Verão no Hemisfério Sul 
começou
Next Post
Pela segunda vez, ex-as-
sessor de Flávio Bolsonaro 
falta a depoimento
Edição de Hoje

essenciais à população não 
serão interrompidos du-
rante o feriado:
* UPA Central;
* Pronto-Socorro Infantil;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) San 
Marino;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Santa 
Helena;
* Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA 24h) Cecap;
* Serviço de Verificação 
de Óbito;
* Guarda Municipal;
* Serviço de Cemitério;
* Serviço Funerário Muni-
cipal;
* Centro de Referência 
Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua 
(Centro POP) das 8h às 
20h (de domingo a domin-
go);
* Abrigo Institucional para 
População em Situação de 
Rua (24h);
* Abrigo Temporário – 
Casa Transitória (24h).
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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.

Miscelânea
Curiosidades

Beber água em jejum

1 – Para eliminação de toxinas e dejetos do nosso corpo. A água é a gran-
de responsável por essa limpeza que eliminada pela urina, fazendo com 
que tudo funcione bem durante todo o dia.
2 – Prevenção de doenças. Beber água em jejum previne doenças, até 
mesmo cardíacas e, ativa o metabolismo, auxiliando a digestão dos ali-
mentos que serão consumidos durante o dia.
3 – Alivia os impactos da bebida alcoólica no corpo. Após ingerir bebidas 
alcoólicas, além da água em jejum auxiliar na hidratação do corpo, tam-
bém auxilia os efeitos do álcool para a saúde humana.
4 – Pelos cuidados da pele. Bebendo pelo menos dois copos de água em 
jejum, ela pode auxiliar no rejuvenescimento da pele, deixando-a menos 
ressecadas e com um aspecto saudável.
5 – Melhora o funcionamento intestinal. A água em jejum também é bené-
fica para combater a prisão de ventre, trazendo maior conforto intestinal 
durante o dia.
6 – Auxilia na redução de gordura do corpo. Além de inibir a fome, im-
pedindo que os “beliscos” em aperitivos e guloseimas durante o dia acon-
teçam, beber água em jejum também ajuda a manter o sistema linfático, 
controla os hormônios responsáveis pelo acúmulo de gorduras e aumenta 
a imunidade, prevenindo virose e infecções.
7 – Protege os órgãos. É comprovado que beber água em jejum protege 
os nossos órgãos, dando-os uma porção maior de vitalidade e auxiliando 
para que funcionem bem.
8 – Força e energia para enfrentar o dia. A água em jejum traz energia para 
o corpo, fazendo com que ele desperte e tenha maior disposição logo nas 
primeiras horas.
9 – Ótimo funcionamento do cérebro. Se estamos bem hidratados, as cé-
lulas recebem sangue oxigenado, fazendo com que o cérebro funcione 
bem e fique esperto.
10 – Diurético. Além da água na sua temperatura normal ter uma série 
de benefícios, beber água morna em jejum também é indicada para quem 
quer emagrecer.

Humor

Depois dos problemas ocorridos na Ásia, o governo brasileiro resolveu 
instalar um medidor de abalos sísmicos, que cobre todo o país. O Centro 
Sísmico Nacional e enviou à Polícia da cidade de Icó, no Ceará, uma 
mensagem que dizia: Possível movimento sísmico na zona. Muito peri-
goso, superior Richter 7. Epicentro a três quilômetros da cidade. Tomem 
medidas urgentes e nos informem os resultados com urgência.
Após uma semana, foi recebido no Centro Sísmico Nacional um tele-
grama que dizia: Aqui é a Polícia de Icó. Movimento sísmico totalmente 
desarticulado. O tal Richter tentou se evadir, mas foi abatido a tiros. De-
sativamos todas as zonas. Epicentro, Epifânio e outros três cabras safados 
também foram detidos. Nós não respondemos antes porque houve um 
terremoto das muléstias, por aqui, que arrasou toda a cidade.

Mensagens

Por mais independentes que sejamos, um dia sempre admitimos que pre-
cisamos de alguém. Por mais que tenhamos tudo que queremos ter, um 
dia sempre admitimos que trocaríamos tudo que temos para compartilhar 
quem somos com esse alguém.
***
Mexa-se como uma criança: A atividade física é um grande fator de pro-
moção da qualidade e de duração da vida. Ande, pratique alongamento, 
dance. Não pare.
Coma como um índio: Evite produtos industrializados. Coma menos gor-
dura. Abuse das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o 
consumo de açúcar.
Durma como um gato: Descanse o suficiente, espreguice-se. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: Seja disciplinado. Mantenha seu com-
promisso de envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo 
seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: Valorize as coisas boas que a vida nos dá.

Pensamentos, provérbios e citações

Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
Refletir é desarrumar os pensamentos.
Nunca se vence uma batalha sozinho.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Quem é temido por todos, deve temer a todos.
Veja a qualidade e logo os defeitos surgirão.
O cão não ladra por valentia e sim por medo.
Ninguém é tão pobre que não possa fazer algum bem.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 28, Termo nº 6925
Faço saber que pretendem se casar CLEITON ROBERTO ZULIAN e TAIS BEZERRA DA SILVA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código 
Civil Brasileiro. Ele é natural de São José do Rio Preto-SP, nascido em 11 de maio de 1981, de pro-
fissão eletricista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Dr. Carlos Borges Ancora 
da Luz, nº 490, casa 1, Jardim Santana, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de AILTON ZULIAN, 
de 56 anos, natural de São José do Rio Preto/SP, nascido na data de 23 de agosto de 1962, residente 
e domiciliado em São José do Rio Preto/SP e de MARIA DOS REIS TAVARES ZULIAN, falecida 
em São José do Rio Preto/SP. Ela é natural de Fernandópolis-SP, nascida em 21 de abril de 1993, de 
profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contra-
ente, filha de VALDIVINO MODESTO DA SILVA, de 48 anos, nascido na data de 29 de outubro 
de 1970 e de MARIA TERESA BEZERRA DA SILVA, de 50 anos, nascida na data de 1 de julho de 
1968, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, 
oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa 
local desta cidade. 

CCR NovaDutra realiza mais 
de 2 mil 

atendimentos durante o 
feriado de Natal na via 

Dutra
Durante operação especial 
do feriado prolongado de 
natal na via Dutra, a CCR 
NovaDutra realizou 2.155 
atendimentos entre zero 
hora de sexta-feira (21/12) 
e a meia-noite de terça-fei-
ra (25/12). 
Do total de atendimentos 
registrados nos 402 qui-
lômetros da rodovia, 51% 
(1.104 atendimentos) cor-
respondem a pane mecâni-
ca do veículo. Na segunda 
e terceira colocação, apa-
recem ocorrências de pneu 
furado (249 atendimentos) 
e pane seca (119 atendi-
mentos), ou seja, falta de 
combustível.
Principais atendimentos 
durante o feriado de Natal 
2018
Pane mecânica: 1.104 
atendimentos
Pneu furado: 249 atendi-
mentos
Pane seca (falta de com-
bustível): 119 atendimen-
tos
Superaquecimento do mo-

tor: 92 atendimentos
Bateria descarregada: 52 
atendimentos
Pane elétrica: 48 atendi-
mentos
Além dos atendimentos, 
a CCR NovaDutra infor-
ma o balanço de acidentes 
ocorridos na via Dutra du-
rante o feriado.
Os números são do perí-
odo compreendido entre 
a zero hora de sexta-feira 
(21/12) e a meia-noite de 
terça-feira (25/12), cinco 
dias e se referem aos 402 
quilômetros da rodovia 
(entre São Paulo e Rio de 
Janeiro) com o comparati-
vo do período do natal do 
ano passado, que teve so-
mente quatro dias de ope-
ração.
Balanço do feriado de Na-
tal 2018 (5 dias) - toda a 
rodovia 402 km
Acidentes: 148
Feridos: 72
Mortos: 2
Comparativo - Balanço de 
acidentes de Natal 2017 (4 

dias)
Acidentes: 117
Feridos: 65
Mortos: 3
Balanço trecho do Vale do 
Paraíba (entre o km 0 e o 
km 175,2)
Balanço do feriado de Na-
tal 2018 (5 dias
Acidentes: 53
Feridos: 20
Mortos: sem mortes
Comparativo - Balanço de 
acidentes de Natal 2017 (4 
dias)
Acidentes: 45
Feridos: 20
Mortos: 02
Mesmo com um dia a mais 
na operação de natal des-
te ano, caiu o número de 
mortes em toda a via Dutra 
e no vale não ocorreu re-
gistro de nenhuma vítima 
fatal. 
A CCR NovaDutra segue 
com a operação especial 
de   atendimento em fun-
ção das festas de final de 
anos até o dia 02 de janei-
ro.
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Justiça Federal suspende 
acordo Embraer-Boeing

Milhares de peixes aparecem 
mortos em praia do litoral de SP

Presidente Bolsonaro vai 
herdar dívida pública de 

quase R$ 4 trilhões

Pela segunda vez, 
ex-assessor de Flávio 

Bolsonaro falta a 
depoimentoCésar

O juiz federal Victorio 
Giuzio Neto, da 24ª Vara 
Cível de São Paulo, conce-
deu uma liminar – decisão 
provisória – que suspende 
o acordo entre as empre-
sas Embraer e a Boeing. A 
liminar foi concedida an-
teontem e confirmada on-
tem, dia 20 pelo Sindicato 
dos Metalúrgicos de São 
José dos Campos, que é 
um dos autores do pedido, 
junto a outros sindicatos 
de trabalhadores da região 
onde a Embraer mantém 
fábricas.
No início do mês, o juiz já 
havia atendido a uma ação 
popular contra a negocia-
ção articulada por grupo 

O próximo presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
vai pegar um país cuja dí-
vida pública é de quase 4 
trilhões de reais. Segundo 
o Tesouro Nacional, o in-
dicador fechou o mês pas-
sado em R$ 3,827 trilhões, 
com alta de 1,69% em re-
lação a outubro.
De acordo com o gover-
no, é o elevado volume 
de emissões de títulos fez 
a Dívida Pública Federal 
(DPF) ultrapassar a bar-
reira de R$ 3,8 trilhões. 
A Dívida Pública Mobi-
liária (em títulos) Interna 
(DPMFi), em circulação 
no mercado nacional, su-
biu 1,59%, passando de 
R$ 3,622 trilhões para R$ 

Desde o início dessa se-
mana, milhares de peixes 
mortos têm aparecido em 
pelos menos 10 quilô-
metros das praias de Ilha 
Comprida, litoral de São 
Paulo. A provável causa 
seria a sobrepesca, ou seja, 
os animais foram captura-
dos durante ação de pesca, 
geralmente por arrastão, e 
depois descartados.
De acordo com o Biólogo 
João Alberto Paschoa dos 
Santos, membro do CR-
Bio-01 – Conselho Regio-
nal de Biologia – 1ª Região 

Pela segunda vez, o 
ex-policial militar e 
ex-assessor parlamen-
tar Fabrício Queiroz 
faltou ao depoimento 
no Ministério Públi-
co do Rio de Janeiro 
(MPRJ). Ele é inves-
tigado em decorrên-
cia de movimentações 
atípicas envolvendo 
R$ 1,2 milhão, segun-
do relatório do Con-
selho de Controle de 
Atividades Financeira 
(Coaf). O depoimento 
de ontem, dia 21, es-
tava marcado para o 
início da tarde.
A defesa de Queiroz 
justificou sua ausên-
cia, informando que 
ele precisou ser inter-
nado para um “proce-
dimento invasivo com 
anestesia”, segundo o 
MPRJ. Os advogados 
se comprometeram a 
entregar os referidos 
laudos até o dia 28. O 
ex-assessor deve ser 
ouvido pelo Grupo de 
Atribuição Originária 
em Matéria Criminal 
(Gaocrim) do MPRJ.

de parlamentares do PT. A 
liminar foi derrubada dias 
depois pelo desembar-
gador Souza Ribeiro, do 
Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região (TRF3), que 
atendeu a pedido da Ad-
vocacia-Geral da União 
(AGU).
Acordo
O acordo em andamento 
entre as duas companhias 
prevê a criação de uma 
nova companhia, uma 
joint venture, no termo do 
mercado, na qual a Boeing 
teria 80% e a Embraer, 
20%. Caberia à Boeing, a 
atividade comercial, não 
absorvendo as atividades 
relacionadas a aeronaves 

3,679 trilhões. 
A dívida pública funciona 
assim: o governo empresa 
recursos dos investidores 
para honrar compromis-
sos. Em troca, comprome-
te-se a devolver o dinheiro 
com alguma correção, que 
pode ser definida com an-
tecedência, no caso dos tí-
tulos prefixados, ou seguir 
a variação da taxa Selic, 
da inflação ou do câmbio.
No mês passado, o Tesou-
ro emitiu R$ 34,49 bilhões 
a mais do que resgatou, 
principalmente em títulos 
prefixados e em títulos 
corrigidos pela taxa Selic 
(juros básicos da econo-
mia). O estoque também 
subiu por causa da apro-

(SP, MT e MS), órgãos 
ambientais estabelecem 
uma cota para a retirada 
de espécies do mar, que 
não pode ser ultrapassada. 
“No entanto, a sobrepesca 
já atinge quase 80% das 
principais espécies explo-
radas pela atividade pes-
queira na costa brasileira”, 
avisa Santos.
Para ele,                                                                 
se não houver maior con-
trole sobre a pesca preda-
tória no país, muitas es-
pécies correm o risco de 
extinção. “Com a sobre-

Ex-funcionário do 
gabinete do deputa-
do estadual e senador 
eleito Flávio Bolso-
naro (PSL), um dos 
filhos do presidente 
eleito Jair Bolsonaro 
(PSL), Queiroz foi 
citado em relatório 
do Coaf, que identifi-
cou uma conta em seu 
nome com movimen-
tação atípica.
O relatório foi usado 
pelo MPRJ na inves-
tigação da Operação 
Furna da Onça, um 
dos desdobramentos 
da Lava Jato no Rio 
de Janeiro, que levou 
à prisão de deputados 
estaduais no início de 
novembro.
O MPRJ também quer 
ouvir Flávio Bolsona-
ro. 
Segundo o MP, ele não 
é investigado na ope-
ração, mas foi convi-
dado a prestar depoi-
mento no próximo                                       
dia 10 de janeiro. An-
tes, no dia 8 de janei-
ro, parentes de Quei-
roz também prestarão 

para segurança nacional e 
jatos executivos, que con-
tinuariam somente com a 
Embraer.
Hoje o governo brasilei-
ro tem uma participação 
qualificada na empresa, 
por meio daquilo que se 
denomina no mercado de 
golden share, uma ação es-
pecial que dá mais contro-
le ao seu proprietário.
A Advocacia-Geral da 
União (AGU) informou, 
por meio de nota, que “vai 
recorrer contra liminar da 
24ª Vara Cível Federal de 
São Paulo que determinou 
a suspensão das negocia-
ções entre as empresas Bo-
eing e Embraer.” 

priação de juros, que so-
mou R$ 23,20 bilhões.
A apropriação de juros re-
presenta o reconhecimen-
to gradual das taxas que 
corrigem os juros da dí-
vida pública. As taxas são 
incorporadas mês a mês 
ao estoque da dívida, con-
forme o indexador de cada 
papel.
Também a forte alta do 
dólar no último mês fez 
a Dívida Pública Externa 
subir 4,27% em novem-
bro. O estoque passou de 
R$ 140,95 bilhões para R$ 
146,96 bilhões, motivado 
principalmente pela valo-
rização de 3,92% da moe-
da norte-americana ocorri-
da no mês passado.

pesca, algumas espécies 
acabam não tendo tempo 
suficiente de reprodução. 
E, aos poucos, vão se tor-
nando cada vez menos 
presentes em nossas águas. 
Daqui a algum tempo, po-
dem sumir de vez”, alerta 
o Biólogo.
O conselheiro do CR-
Bio-01 cita a sardinha-
verdadeira como exemplo 
desse efeito. Sua produ-
ção no país era de 228 mil 
toneladas, em 1973. Em 
2011, caiu para apenas 75 
mil toneladas.

esclarecimentos ao 
Ministério Público.
Primeira vez
O depoimento de 
Queiroz foi agenda-
do, inicialmente, para 
a última quarta-feira 
(19), mas ele também 
não compareceu ale-
gando uma “inespera-
da crise de saúde” e a 
necessidade de reali-
zação de exames mé-
dicos de urgência.
Também estão cita-
dos no relatório do 
Coaf assessores de 
outros 20 deputados 
estaduais do Rio de 
Janeiro, de 13 parti-
dos diferentes: PSC, 
DEM, PSB, SD, PHS, 
PSDB, MDB, PSOL, 
PSL, PT, PDT, PRB e 
Avante.
De acordo com o 
MPRJ, alguns parla-
mentares citados no 
relatório do Coaf se 
colocaram à disposi-
ção voluntariamente 
para apresentar seus 
esclarecimentos. Os 
nomes, no entanto, 
não form revelados.
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Taubaté adere a Programa 
de Uso Racional da Água

Vale do Paraíba recebe 
alerta sobre risco de 

temporais

Prefeitura de Taubaté 
fiscaliza 

17 bairros na zona rural

Verão chega com alerta 
sobre acidentes com 
animais peçonhentos

Prefeitura de Taubaté e 
Sabesp formalizaram esta 
semana a implantação do 
Programa de Uso Racional 
da Água (Pura) no municí-
pio.
A ideia é levar o uso racio-
nal de água para os prédios 
municipais, como escolas, 
postos de saúde, creches 
e outros prédios públicos, 
por meio do programa, 
para o combate ao desper-
dício de água.
O Pura será implantado 

A Coordenação Estadual 
de Proteção e Defesa Civil 
emitiu um alerta sobre o 
risco de temporais no Vale 
do Paraíba na tarde da pró-
xima segunda-feira, dia 24 
de dezembro, véspera do 
Natal.
De acordo com o aviso de 
risco meteorológico, no 
período da tarde ocorrem 
pancadas de chuva de for-
te intensidade e acompa-
nhadas de descargas elé-
tricas sobre todo o Estado. 
Atenção especial para a 
Região Metropolitana de 
São Paulo (RMSP), Bai-
xada Santista, Vale do Pa-

Fiscalização realizada esta 
semana pela Prefeitura de 
Taubaté em 17 bairros da 
zona rural do município 
resultou na expedição de 
13 notificações e seis mul-
tas por construções irregu-
lares em loteamentos clan-
destinos.
Entre os dias 17 e 18 de 
novembro foram percor-
ridos, aproximadamente, 
500 km pelas seguintes 
localidades: Sete Voltas, 
Ipiranga, Pouso Frio,  Ca-
choeira do Caipira, Pedra 
Grande, Caieiras, Regis-
tro, Barreiro, Sítio Hiu-
mi, Sítio Avenca, Fazenda 
Capauba, Santa Luzia Ru-
ral, Mangalot , Graminha, 
Baraceia, Chácara Ingrid e 
Pinheirinho.
Ao constatar  a irregula-
ridade, os agentes expe-

A chegada do verão nes-
ta sexta-feira, dia 21 de 
dezembro, traz consigo a 
preocupação quanto aos 
casos de acidentes com 
animais peçonhentos.
De acordo com a Vigi-
lância Epidemiológica de 
Taubaté, cerca de 40% 
dos acidentes envolven-
do escorpiões, serpentes, 
aranhas, lagartas e abelhas 
acontecem entre dezembro 
e março. Levantamento da 
VE indica aumento do nú-
mero de casos nos últimos 
três anos. De janeiro até o 
dia 30 de novembro foram 
registrados 425 acidentes 
em Taubaté. Acidentes de 
natureza leve são predo-
minantes. 
Os indicadores apontam 
para uma inversão quanto 
ao total de acidentes en-
volvendo homens e mu-
lheres. Se em 2016 a maio-
ria das vítimas era do sexo 
masculino, em 2017 houve 
uma alteração consolidada 
em 2018 com maioria do 
sexo feminino.

em mais e 350 imóveis li-
gados à prefeitura. 
Os estabelecimentos ga-
nharam direito a uma re-
dução de 25% nas tarifas 
praticada pela Sabesp, 
desde que atendidos os 
requisitos, como obedecer 
a uma meta de consumo 
mensal definida pela em-
presa.
O programa consiste em 
orientar as empresas pú-
blicas e privadas para que 
avaliem suas instalações 

raíba e Litoral Norte, onde 
são previstos núcleos de 
chuva forte, que podem 
causar transtornos.
A equipe de Defesa Civil 
de Taubaté está de sobrea-
viso para atendimento em 
caso de necessidade.
A Operação Chuvas de 
Verão da Defesa Civil 
acontece todos os anos no 
período de 1º de dezem-
bro a 31 de março. Desde 
o ano passado, uma ferra-
menta disponível em todo 
o Estado auxilia a Defesa 
Civil emitir alertas de ris-
cos de desastres via SMS 
diretamente à população.  

diram  as notificações e 
aplicaram as multas oca-
sionadas pela continuida-
de da construção mesmo 
estando embargada a obra. 
Aos infratores, foram apli-
cadas multas no valor de  
R$ 1.871,80.
A Secretaria de Planeja-
mento  de Taubaté reforça 
que, antes do interessado 
comprar  um imóvel, é 
necessário  ter cautela. A 
prefeitura e o cartório de 
imóveis devem ser consul-
tados sobre as condições 
de legalidade do lotea-
mento. Qualquer dúvida é 
só entrar em contato pelo 
telefone 3625-5026.
A administração munici-
pal se empenha em evitar 
as construções em áreas  
irregulares. Foram reali-
zadas este ano diversas 

Entre o total de registros, 
os acidentes com escorpi-
ões são a grande maioria. 
De janeiro a novembro 
deste ano, por exemplo, 
estas ocorrências repre-
sentam 72% do total. 
Em Taubaté, a prefeitu-
ra realiza regularmente a 
operação Xô Escorpião. A 
última edição da operação 
deste ano ocorreu entre 19 
e 30 de novembro na re-
gião central e na Indepen-
dência. Com isto, 28 bair-
ros de Taubaté passaram 
pela vistoria dos agentes 
do Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS) este 
ano. 
Durante as vistorias, os 
agentes conversam com 
os moradores e dão dicas 
para evitar a proliferação 
dos escorpiões. A portaria 
municipal nº 780, de 6 de 
junho de 2016, determina 
a realização de operações 
de combate aos escorpiões 
envolvendo diversos seto-
res da prefeitura. No ano 
passado, foram registradas 

hidráulicas, com objeti-
vo de eliminar vazamen-
tos, substituir torneiras 
e válvulas por modelos 
economizadores, além de 
conscientizar seus funcio-
nários a preservar a água,                          
que é um produto essencial 
para nossa sobrevivência, 
mas é escasso.
Em outros locais onde a 
Sabesp aplicou este mes-
mo programa, o consumo 
dos imóveis reduziu em 
mais de 20%.

O cadastro pode ser feito 
pelo número 40199 com o 
CEP do usuário. Com isso, 
o cidadão passa a receber 
alertas sempre que a Defe-
sa Civil identificar uma si-
tuação de risco na área que 
abrange o CEP indicado.
A equipe da Defesa Ci-
vil de Taubaté conta com 
seis veículos, entre motos, 
camionetes e caminhão 
autobomba para o atendi-
mento das ocorrências. O 
endereço é avenida Pro-
fessor Gentil de Camargo, 
s/n – Jardim Sandra Maria. 
O atendimento é 24 horas 
pelo telefone 199.

reuniões envolvendo re-
presentantes do Conselho 
Regional de Corretores de 
Imóveis (Creci), Polícia 
Civil, Cartório de Regis-
tro de Imóveis e  Minis-
tério Público. As medidas 
são adotadas para reduzir 
o impacto que as constru-
ções na região rural podem 
causar ao meio ambiente. 
O comprador, por sua vez, 
não terá acesso a obras de 
infraestruturas como pavi-
mentação das vias, insta-
lação de energia elétrica, 
água e esgoto.
As ações foram coordena-
das pela Divisão de Fisca-
lização de Obras Particula-
res (DFOP), com respaldo  
da  Guarda Civil Munici-
pal  e em atendimento a re-
comendação do Ministério 
Público.

pelo CAS um total de 573 
reclamações relativas ao 
encontro de escorpiões em 
Taubaté. 
Até o dia 13 de dezembro 
deste ano foram registra-
das 767 reclamações. Aci-
dentes com animais peço-
nhentos
2016 – 236
2017 – 302
2018 (janeiro a 30 de no-
vembro) – 425
Acidentes por sexo
2016
Masculino – 132
Feminino – 104
2017
Masculino – 118
Feminino – 184
2018
Masculino – 172
Feminino – 253
Acidentes mais comuns
Escorpião
2016 – 171 acidentes
2017 – 216 acidentes
2018 – 306 acidentes
Aranha
2016 – 49 acidentes
2017 – 71 acidentes
2018 – 89 acidentes 


