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A GAzetA dos Municípios

Santa Casa de Cruzeiro instala 
tanque de oxigênio líquido

Conheça cinco alimentos feitos 
à base de soja

Rua Quatro de Março tem 
estacionamento proibido

A Santa Casa de Miseri-
córdia de Cruzeiro acaba 
de receber um tanque para 
armazenamento de oxigê-
nio líquido. 
Essa aquisição é uma das 
várias mudanças que o 
hospital vem passando 
para melhorar a qualidade 
do serviço e atendimento. 
Com a nova administra-
ção que reabriu a unidade 
sob intervenção, a Santa 
Casa vai se adequando às 
necessidades da popula-
ção que precisa receber 

A partir da meia-noite 
desta quinta, dia 31 de ja-
neiro, será proibido o esta-
cionamento de veículos na 
rua Quatro de Março, no 
centro de Taubaté.
A proibição é provisória 

Apesar de ser vista com 
receio por muitos carnívo-
ros, a soja é um alimento 
de altíssima versatilidade 
e até o maior fã do chur-
rasco deve ingerir alguma 
receita com o ingrediente 
em algum dia da sua se-
mana.
A soja pode servir de ali-
mento após ser assada 
ou cozida, sem nenhum 
acompanhamento, porém 
seu potencial está na com-
posição de uma diversida-
de enorme de pratos que 
contenham a planta ou seu 
óleo. Alguns alimentos 
mais conhecidos, como 
Tofu, molho de soja, fari-
nha e óleo, são fáceis de 
encontrar pelas cidades 
brasileiras mas se a busca 
for por algo menos habi-
tual, procure por lojas de 
produtos naturais, esta-
belecimentos focados em 
mercadorias asiáticas. Po-
rém, se o caso for algum 
produto bem especializa-
do como o Isosource Soya 
a melhor opção é o e-com-
merce.
Para os novatos no mun-
do da soja e também ve-
teranos que queiram mais 
detalhes, listamos abaixo 
cinco alimentos que po-
dem abrir a cabeça. Aos 
adeptos da culinária asi-
ática, vale lembrar que a 

atendimento de qualida-
de e prova disso é o novo 
reservatório de oxigênio 
instalado na instituição na 
terça-feira, com capacida-
de de armazenar 10 mil 
metros cúbicos do produ-
to.
Até então, o hospital utili-
zava vários cilindros, que 
geravam um alto custo e 
eram precários. 
Com o tanque e material 
mais econômicos, a redu-
ção de gastos será em mé-
dia de R$11 mil reais ao 

para obras de reforma e 
adequação das calçadas. 
O trecho a ser proibido do 
estacionamento será entre 
a praça 08 de Maio até a 
rua Francisco de Barros. 
O prazo para a execução 

China consome o alimen-
to há pelo menos cinco 
mil anos!
*Tofu
O Tofu é uma comida pre-
parada através de um pro-
cesso de refrigeração da 
soja. É usado, em muitos 
casos, para substituir o 
queijo dada sua semelhan-
ça ao laticínio. O ingre-
diente é suave e absorve 
muito bem os sabores de 
outros alimentos que pas-
sem pelo cozimento jun-
tos. Rico em proteínas e 
vitamina B. 
Para comer, o tofu pode 
ser picado e consumido 
grelhados, fritos, em so-
pas ? fica muito gostoso 
no Lámen.
*Edamame
Atualmente peça funda-
mental no cardápio dos 
restaurantes japoneses 
paulistanos, o Edamame é 
colhido ainda verde e, para 
servir, deve ser fervido em 
água com sal entre 15 e 
20 minutos. O alimento 
é versátil, pode servir de 
entrada, lanche e também 
prato principal. O Eda-
mame é uma ótima opção 
para quem tem problema 
de colesterol, ainda é rico 
em fibras e proteínas
*Molho de soja
Apesar do molho Shoyu 
ser a receita mais conhe-

mês. De acordo com a di-
reção da instituição, a usi-
na será reformada e pos-
teriormente usada como 
backup. 
Os serviços não foram in-
terrompidos e até sexta-
feira, 01, o tanque estará 
disponível para utilização.
A intervenção da prefei-
tura permanece junto à 
Santa Casa para promo-
ver melhorias nos serviços 
oferecidos à população e 
pacientes de Cruzeiro e 
região.

das obras será de aproxi-
madamente 70 dias.
Agentes de trânsito estarão 
nos locais para orientação 
e o controle da fluidez viá-
ria. O trânsito de veículos 
permanecerá liberado.

cida de molhos derivados 
da soja, existem algumas 
possibilidades de opções 
oriundas do processo de 
fermentação que produz o 
molho de soja ? salgado e 
com menor índice de soja 
que o sal de mesa. Além 
do molho Shoyu que mis-
tura soja e trigo, existe o 
tamari que é feito apenas 
com a soja, o teriyaki que 
é cozinhado com açúcar e 
vinagre, entre outras op-
ções.
*Missô
Feito a base de soja com 
temperos e grãos como o 
arroz, o Missô é uma pas-
ta fermentada utilizada na 
produção de uma grandís-
sima diversidade de ali-
mentos no Japão. 
É um ingrediente mais que 
tradicional dos japoneses, 
pode ser usado para fazer 
uma grande diversidade 
de marinadas, molhos, pa-
tês e sopa.
*Amendoim de Soja
O grão integral de soja 
pode ser molhado em água 
e cozido até dourar que 
vai se tornar um amen-
doim. Atualmente, há uma 
grande diversidade de sa-
bores que são facilmente 
encontrados em lojas de 
produtos naturais. 
O amendoim é rico em 
isoflavonas e proteína.
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Miscelânea
Curiosidades

Por que a fechadura é símbolo da sorte

Há registros desse objeto já ser considerado um amuleto poderoso desde a 
Grécia Antiga. Primeiro porque era feito de ferro, elemento que os gregos 
acreditavam proteger contra todo mal. Além disso, seu formato lembran-
do a Lua Crescente, símbolo da fertilidade e da prosperidade. Os cristãos 
europeus, por sua vez, creditam sua origem a São Dunstan de Canterbury 
(924/988), monge e arcebispo inglês conhecido como grande estudioso 
da metalurgia. Segundo a lenda, Dunstan teria colocado uma ferradura no 
próprio demônio e só depois de ouvir a promessa de que ele, o tinhoso, 
nunca mais se aproximaria do objeto.
***
Por que o navio flutua

O navio flutua porque ele é mais leve, ou seja, menos denso que a água. 
A massa do navio está distribuída em uma larga extensão, fazendo com 
que ele desloque uma grande quantidade de água ao ser lançado ao mar. 
Assim ele preenche um espaço antes ocupado pelo líquido. A água deslo-
cada que estava em equilíbrio tentará voltar ao seu lugar, exercendo assim 
uma pressão que atua sobre o casco principalmente em sua parte inferior. 
Essa pressão, chamada de empuxo, impulsionará o navio para a superfície 
e contrabalança seu peso, evitando que ele afunde.

Humor

Procuro emprego urgente: Sou formado em Engenharia, pós-graduado em 
Administração, mestrado em Direito, tenho curso de especialização em 
Economia, escrevi cinco livros de Informática, desenvolvi três teses de 
Sociologia, falo corretamente cinco idiomas, entre eles o Latim e o Man-
darim e agora quero prender um jeito de arrumar um emprego.
***
Príncipe encantado: loiro, olhos azuis, bonito, corpo atlético, excelente 
companheiro, dócil, carinhoso, inteligente, bem sucedido e mentiroso 
compulsivo, procuro viúva rica e ingênua para fins matrimoniais. Tratar 
com Severino Barba de Bode, na barraca 21, no acampamento do DER-
SA.
***
Alugo uma árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de 
verdade, por um preço super especial: 100 reais por mês. Observação: 
Alugamos no período de janeiro a novembro de todos os anos.

Mensagens

Não desanime. Persista mais um pouco. Não cultive o pessimismo. Cen-
tralize-se ao bem estar. Esqueça as sugestões do medo destrutivo. Segue 
adiante, mesmo vagando a sombra dos próprios erros. Avança ainda que 
seja por entre lágrimas. Trabalhe constantemente. Edifique sempre. Não 
consinta que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impres-
siones nas dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é constru-
ção para o dia-a-dia. Não desista da paciência. Não creias em realizações 
sem esforços. Silencie para a injúria. Olvide para o mal. Perdão para as 
ofensas. Recorda que os argumentos são doentes. Não permita que os 
irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apague a esperança. 
Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Se te enganastes 
em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo 
certo. Não conte vantagens nem fracassos. Não dramatize provocações 
ou problemas. Conserve o hábito da oração para que se te faça a luz na 
vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te 
confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. 
Aja auxiliando. Sirva sem apego e, assim vencerás.
***
Muito do que lhe foi ensinado já foi um dia visão radical de indivíduos 
que tiveram a coragem de acreditar o que sua mente e seu coração diziam 
era verdadeiro, ao invés de aceitar as crenças comuns da sua época. Isso 
é de forma básica a única coragem exigida por nós, ter coragem para o 
mais estranho, mais singular e mais inesquecível que possamos encontrar.

Pensamentos, provérbios e citações

Quem já esteve na Lua não tem mais metas na Terra.
Pensar é discordar.
Deve-se ler para se fazer perguntas.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Cada cabeça uma sentença.
Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter paciência.
O tempo é um oceano, mas termina na praia.
Cada macaco no seu galho.
Lembre-se sempre: Cada dia nasce de um novo amanhecer.
A fé é instinto da ação.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
O fracasso é uma excelente oportunidade para o sucesso.
Só amanhece o dia para quem está acordado.

Medidas são tomas para 
reduzir gastos na Câmara de 

Taubaté

Força tarefa da Aneel 
fiscalizará barragens de usinas 

hidrelétricas

Após a transferência de 12 
veículos para a Prefeitura 
de Taubaté, o presidente 
da Câmara Municipal, ve-
reador Boanerge (PTB), 
assinou redução de 50% 
dos gastos estimados com 
combustíveis e serviços 
de alinhamento e balan-
ceamento. Esta medida 
visa adequar as despesas 

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
informou que ontem, dia 
30, que criará uma força-
tarefa para fiscalizar, pre-
sencialmente, até maio, as 
barragens de cerca de 130 
hidrelétricas, até maio. A 
medida foi tomada após o 
rompimento da barragem 
da mina Córrego do Fei-
jão, da Vale, em Brumadi-
nho (MG), na sexta-feira, 
dia 25.
A fiscalização será rea-
lizada em parceria com 
agências estaduais de São 
Paulo, Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso e Goiás. “Vamos 
chamar aqui as agências 
estaduais conveniadas 
para avançar, em 2019, 
nessa campanha de fisca-

à quantidade atual de oito 
carros oficias.
O vereador também de-
terminou a rescisão do 
contrato de manutenção 
do sistema de votação e 
do painel. Com a rescisão 
da manutenção do sistema 
legislativo, a Câmara irá 
economizar R$ 93 mil por 
ano.

lização, juntamente com 
equipes credenciadas e 
com o pessoal próprio de 
fiscalização da Aneel”, 
disse o diretor-geral da 
Aneel, André Pepitone.
A Aneel é responsável 
pela fiscalização de 437 
hidrelétricas, que totali-
zam 616 barragens, já que 
alguns empreendimentos 
têm mais de um barramen-
to. A agência informou 
que entre 2016 e 2018 fez 
vistorias presenciais em 
122 usinas.
A força-tarefa deste ano 
contemplará usinas que 
não foram visitadas nesse 
período. As prioridades 
ficarão para duas usinas 
cujas as barragens apre-
sentam maior risco: Ame-
ricana e Pirapora, ambas 

Os  atos administrativos 
serão publicados no Bole-
tim Legislativo já nos pró-
ximos dias.
Para o presidente da Câ-
mara, essas reduções são 
necessárias e têm objetivo 
de adequar as despesas do 
Legislativo, em razão da 
queda de arrecadação do 
município em 2018.

em São Paulo.
“As usinas restantes, que 
não estão na previsão para 
vistorias presenciais, são 
as que oferecem menor 
risco. Mesmo assim, elas 
passarão por monitora-
mentos da agência”, dis-
se a Aneel, acrescentando 
que vai exigir este ano 
atualização dos Planos de 
Segurança de Barragem 
de todas as usinas que es-
tão sob sua fiscalização, 
independentemente no ní-
vel de risco.     
Previous Post
Mutirão recolhe mais de 
130 kg de resíduos em 
Ubatuba
Next Post
Rua Quatro de Março tem 
estacionamento proibido
Edição de Hoje
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Caixa pretende vender 
subsidiárias de loterias 

seguros e cartões

19 praias monitoradas 
classificadas como impróprias 

para banho em Ilhabela

Secretário recebe proposta de 
governadores para reforma

CDHU entrega 132 casas em 
São Bento do Sapucaí

O presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, informou on-
tem, dia 30 que pretende 
vender todos os ativos que 
não fazem parte da ativi-
dade principal do banco. 
Segundo Guimarães, se-
rão vendidas quatro subsi-
diárias do banco nas áreas 
de loterias, seguros, car-
tões e gestão de recursos 
(asset management).
Agência da Caixa Econô-
mica Federal
Objetivo é vender ativos 
que não fazem parte da 
atividade principal da Cai-
xa – Tânia Rêgo/Arquivo/
Agência Brasil
Em evento do banco Cre-
dit Suisse para investido-
res, em São Paulo, Gui-

Ilhabela está com todas as 
praias monitoradas classi-
ficadas como impróprias 
para banho. O balanço foi 
divulgado na quarta-fei-
ra (30) pela Companhia 
Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesb). As 19 
praias estão sinalizadas 
com bandeira vermelha.
De acordo com a Cetesb, 
a piora nas condições de 
balneabilidade das praias 
no arquipélago está asso-
ciada às chuvas intensas 
desde novembro até ago-
ra. Com a chuva, são le-
vados para o mar o esgoto 
não coletado e detritos jo-
gados no solo.
A companhia também 
apontou que a ocupação 
em áreas irregulares, com 
consequente lançamen-
to irregular de esgoto em 
curso d’água, contribuem 
para a poluição marinha.
Com menos da metade do 
esgoto produzido no mu-
nicípio coletado, o lança-
mento de resíduos no mar 

O secretário especial de 
Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho ( foto ), 
recebeu ontem, dia 30, em 
São Paulo, sugestões de 
cinco governadores para o 
projeto de reforma da Pre-
vidência que será enviado 
ao Congresso Nacional. 
Marinho reafirmou que a 
proposta deve ser encami-
nhada aos parlamentares 
na segunda ou terceira se-
mana de fevereiro.
Participaram da reunião 
presencialmente os go-
vernadores João Doria, de 
São Paulo, Helder Barba-
lho, do Pará, e Eduardo 
Leite, Rio Grande do Sul. 
Os governadores Romeu 
Zema, de Minas Gerais, e 
Ronaldo Caiado, de Goiás, 
apresentaram suas suges-
tões por videoconferên-
cia. Marinho confirmou 
que foram tratados no en-
contro temas como idade 
mínima e capitalização e 
a repercussão da reforma 
nos estados, mas não ante-
cipou aos jornalistas o teor 

A CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Ha-
bitacional e Urbano) en-
trega, hoje, quinta-feira, 
dia 31, 132 casas em São 
Bento do Sapucaí, região 
de São José dos Campos. 
O secretário estadual de 
Habitação, Flavio Amary, 
e o presidente da CDHU, 

marães explicou que a 
ideia não é vender 100% 
da participação da Caixa, 
mas fazer uma abertura de 
capitais aos poucos.
Ele afirmou que pelo me-
nos dois ativos serão ven-
didos ainda este ano e que 
o primeiro deve ser o de 
loterias. O presidente da 
Caixa destacou que, até 
junho de 2020, em uma 
previsão que ele mesmo 
considera conservadora, 
as quatro subsidiárias es-
tarão com o capital aber-
to. Segundo Guimarães, a 
venda de subsidiárias aju-
dará a Caixa a pagar apor-
tes da União no banco no 
total de R$ 40 bilhões.
O presidente da Caixa 
acrescentou que pretende 

é agravado durante a tem-
porada pela “população 
flutuante”. Em nota, a Ce-
tesb informou que duran-
te o verão, o aumento de 
turistas contribui negati-
vamente nas condições de 
balneabilidade.
A cidade tem cerca de 40 
mil habitantes, mas duran-
te as festas de fim de ano, 
recebeu cerca de 140 mil 
turistas. Na primeira se-
mana de janeiro, apenas 
uma das praias monitoras 
estava própria para banho.
A prefeitura está traba-
lhando para a resolução do 
problema, montando uma 
comissão para fiscalizar, 
monitorar e tomar todas as 
medidas legais para coibir 
lançamentos clandesti-
nos de esgotos, principal-
mente em locais onde não 
exista ainda sistema públi-
co de coleta e tratamento. 
De acordo com a lei, a 
disposição do esgoto é de 
responsabilidade dos pro-
prietários. Além comissão 

da proposta. O secretário 
disse que a decisão do go-
verno é aguardar o retorno 
dos parlamentares. Segun-
do Marinho, não foram 
apresentados nesta quarta-
feira detalhes, mas, sim, 
os princípios que norteiam 
a proposta a partir do foi 
demandado pelo governo.
“Quem tem mais, vai pa-
gar mais, quem tem me-
nos vai ser menos impac-
tado; [nos foi pedido que] 
tivesse uma repercussão 
fiscal importante, por-
que precisamos organizar 
o país para os próximos 
anos (…) e uma preocupa-
ção forte de fazermos um 
sistema rígido que permita 
que o sistema previdenci-
ário possa garantir o pa-
gamento daqueles que ao 
longo de toda uma vida 
contribuíram”, afirmou o 
secretário.
Sobre a amplitude da re-
forma, Marinho ressal-
tou que a recomendação 
do governo federal é que 
todos participem desse 

Eduardo Velucci, partici-
pam do evento.
O conjunto habitacional 
São Bento do Sapucaí C 
– “Nova Conquista II”, lo-
calizado nas ruas José de 
Souza Camargo e Otávio 
Oscar Campello de Sou-
za, é formado por casas 
de dois dormitórios, sala, 

abrir capital dos ativos nas 
bolsas de valores de São 
Paulo, a B3, e na de Nova 
York.
De acordo com Guima-
rães, o objetivo do gover-
no com a venda de ativos 
é preparar a Caixa para o 
futuro. “Para que os pró-
ximos governos consigam 
ter uma Caixa mais sólida 
em termos de capital, mais 
rentável”, explicou.
Durante o evento, Guima-
rães disse também que a 
Caixa tem a meta de fazer 
R$ 100 bilhões em securi-
tização (venda de direitos 
a receber) de crédito imo-
biliário, investir no mer-
cado de maquininhas de 
cartão e cartão de crédito 
consignado.

de fiscalização, medidas a 
longo prazo estão em an-
damento, a regularização 
fundiária e implantação 
de redes de coleta, eleva-
tórias e cinco estações de 
tratamento de esgoto.
O relatório da Cetesb 
aponta que outras 20 
praias estão sem condi-
ções para banho no litoral 
norte de São Paulo, além 
das 19 monitoradas em 
Ilhabela.
Em São Sebastião, dez 
praias estão classificadas 
como impróprias: São 
Fancisco, Pontal da Cruz, 
Ponto Grande, Arrastão, 
Deserta, Preta do norte, 
Saí, Uma e Boracéia (em 
dois trechos).
Já em Ubatuba, são oito 
praias: Picingaba, Félix, 
Perequê-Açu, Perequê-
Mirim, Lázaro, Toninhas, 
Iperoig e Itaguá (em dois 
pontos). Em Caraguata-
tuba, estão com bandeira 
vermelha as praias Indaiá 
e Prainha.

esforço. “Não é possível 
fazermos uma reestrutura-
ção do sistema previdenci-
ário do país em que haverá 
exceções. Então o ataque 
a privilégios e a partici-
pação de todos os entes, 
todos aqueles que estão 
incluídos é a tônica [desse 
esforço]”, declarou.
João Doria destacou que 
o governo de São Paulo 
apoia a reforma, inclusive 
os termos que foram apre-
sentados por Marinho.
“Isso refletirá no desen-
volvimento econômico e, 
através dele, na geração 
de emprego, de renda e na 
diminuição da pobreza no 
país. E a contribuição que 
também vai oferecer aos 
estados, indistintamen-
te. Os estados que têm 
endividamento maior, os 
estados que têm endivida-
mento menor, o reflexo e 
o impacto da reforma da 
Previdência ajudará aos 
governadores na gestão 
fiscal dos seus respectivos 
estados”, afirmou.

cozinha e banheiro, dis-
tribuídos em 56,67 m² de 
área construída. A CDHU 
investiu R$ 15,6 milhões 
no empreendimento, que 
foi viabilizado em parce-
ria com a prefeitura, res-
ponsável pela doação do 
terreno e administração da 
obra.
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Bombeiros de Caçapava são 
chamados para combater

incêndio em depósito

Governo vai priorizar 
fiscalização de 3,3 mil 

barragens com alto risco Confirmados casos do vírus 
sorotipo 2, São Paulo entra em 

situação de alerta

Setor siderúrgico não é 
contra abertura comercial, 
mas pede competitividade

Equipes do Corpo de 
Bombeiros foram aciona-
das na noite desta terça-
feira  em Caçapava, para o 
trabalho de contenção de 
um incêndio em um depó-
sito no bairro Vila Paraíso. 
O fogo ocorreu em um 
barracão de materiais re-
cicláveis localizado na 
Avenida Marechal Castelo 

Uma reunião ontem (29) 
em Brasília de mais de 
duas horas de duração 
serviu para que represen-
tantes do setor siderúrgi-
co levassem uma pauta de 
reivindicações para o mi-
nistro da Economia, Pau-
lo Guedes. Os executivos 
manifestaram o receio de 
que o governo federal leve 
adiante a proposta de pro-
mover a abertura comer-
cial sem antes corrigir o 
que classificam como “as-
simetrias competitivas”, 
que encarecem o produto 
nacional.
Segundo Marcos Polo de 
Mello Lopes, presidente 
do Instituto Aço Brasil, 
o setor siderúrgico não é 
contrário à abertura co-
mercial, mas pede que, 

O governador de São Pau-
lo, João Dória, colocou 
o estado em situação de 
alerta para casos de den-
gue. De acordo com nú-
meros da Secretaria de 
Saúde, nos primeiros 15 
dias do ano já foram re-
gistrados 610 casos da do-
ença. Em 2018, em todo o 
mês de janeiro foram 888 
casos registrados. Fora 
isso, neste ano a presença 
do vírus do sorotipo 2 já 
foi confirmada em pelos 
menos 19 cidades das re-
giões Norte e Nordeste do 
estado, o que exige ainda 
mais atenção. “Esse vírus 
tende a provocar casos cli-
nicamente mais graves da 
doença em pessoas que já 
foram infectadas com ou-
tros sorotipos”, explica o 
Biólogo Horácio Manuel 
Teles, membro do CR-
Bio-01 – Conselho Regio-
nal de Biologia – 1ª Re-
gião (SP, MT e MS).
Para ele, é possível que o 

Das mais de 20 mil barra-
gens existentes no país, o 
governo decidiu priorizar 
o mapeamento de 3.386 
empreendimentos que fo-
ram classificados, de acor-
do com últimos relatórios 
do setor, com “dano po-
tencial associado alto” ou 
“risco alto”. 
A informação foi confir-
mada pelo ministro do 
Desenvolvimento Regio-
nal, Gustavo Canuto, após 
reunião do primeiro esca-
lão do governo Jair Bolso-
naro na manhã de ontem, 
dia 29.
O conselho de ministros, 
comandado pelo presiden-
te em exercício, Hamilton 
Mourão, decidiu, no en-
contro no Palácio do Pla-
nalto, priorizar as estrutu-
ras que serão submetidas 
imediatamente à resolu-
ção publicada ontem, no 
Diário Oficial da União. 
O texto determina o pente 
fino sob as condições das 
barragens e avaliação ime-
diata sobre a necessidade 
de remover instalações 
que coloquem pessoas em 
risco.

Branco.
Moradores do bairro per-
ceberam as chamas e cha-
maram a equipe por volta 
das 22h. 
Com três viaturas e um ve-
ículo auto bomba, o com-
bate ao fogo durou cerca 
de 30 minutos. Segundo 
os bombeiros, cerca de 
100 m² de área do depósi-

antes, sejam corrigidas as 
tais “anomalias competi-
tivas”, como a cumulati-
vidade de impostos, alto 
custo da energia e patamar 
dos juros - ou seja, uma 
série de custos de produ-
ção que compõem aquilo 
a que os especialistas cha-
mam de Custo Brasil.
“Não queremos nenhum 
grau de protecionismo. 
Queremos ter a possibi-
lidade de competir em 
condições de igualdade 
com os importados”, disse 
o presidente do Instituto 
Aço Brasil a jornalistas 
após o fim do encontro. 
“O que vemos, hoje, no 
Brasil, é uma inversão de 
tudo o que podíamos ima-
ginar como razoável. A in-
dústria brasileira investe, 

crescimento dos casos da 
dengue em 2019 tenha re-
lação com a redução dos 
cuidados que visam o con-
trole dos criadouros nos 
ambientes domésticos, 
como também das ações 
de responsabilidade das 
diferentes instâncias de 
governo.
No entanto, a Secretaria 
de Saúde ainda não con-
sidera as infecções pelo 
sorotipo 2 uma epidemia. 
“Mas é preciso que as 
campanhas de prevenção 
à proliferação do mos-
quito Aedes aegypti e de 
conscientização para esse 
novo vírus sejam refor-
çadas entre a população, 
especialmente nas regi-
ões onde já há registros”, 
alerta o Biólogo do CR-
Bio-01. Como ainda não 
se descobriu uma forma 
eficiente de combate ao 
mosquito, o melhor re-
médio continua sendo a 
prevenção, ou seja, a re-

O grupo não definiu uma 
data para que a fotografia 
destes empreendimentos 
esteja concluída. Ao reco-
nhecer limitações estrutu-
rais de alguns órgãos fis-
calizadores, o governo se 
comprometeu a remanejar 
técnicos e recursos quan-
do necessário.
Canuto disse que o relató-
rio será concluído “o mais 
rápido possível”, mas 
afirmou que não adianta 
ter um mapeamento sem 
“conhecimento e cautela 
necessária”. 
“Nosso objetivo é mais 
que cumprir um número, é 
garantir que as que forem 
vistoriadas de fato que se-
jam com informações cor-
retas”, afirmou.
Prioridades
Do total a ser vistoriado, 
pouco mais de 200 bar-
ragens são utilizadas pela 
mineração. 
Destas, 70 são a montan-
te de resíduos, mesmo 
modelo da barragem que 
rompeu-se na cidade de 
Brumadinho, próxima a 
Belo Horizonte.
O ministro de Minas e 

to foram consumidas pelas 
chamas que se propagaram                                                             
rapidamente devido ao 
tipo de material de fácil 
combustão que estava es-
tocado.
De acordo                                                                                  
com os bombei-
ros, na hora do fogo                                                             
não havia ninguém no lo-
cal.

se capacita e o importado 
é que é beneficiado atra-
vés dos impostos”.
Para o diretor do institu-
to, o empresário brasileiro 
“tem um grilhão que são 
os impostos; outro que 
são os juros; um piano nas 
costas que são os encar-
gos trabalhistas e alguém 
grita: corre que o chinês 
vai te pegar”, repetindo 
a declaração do próprio 
ministro Paulo Guedes e 
que, segundo o executivo, 
expressa de maneira mui-
to objetiva a realidade do 
empresário brasileiro.
O executivo disse que o 
ministro Paulo Guedes, 
que deixou o local sem fa-
lar com os jornalistas, pa-
receu ter acolhido bem as 
sugestões do instituto.

dução das possibilidades 
da criação e reprodução 
do Aedes. Para evita-lo, 
o especialista lembra al-
guns cuidados que devem 
ser tomados para não criar 
ambientes propícios à re-
produção do mosquito:
– Tonéis e caixas d’água 
devem estar bem fecha-
dos;
– Fazer a manutenção pe-
riódica da limpeza das ca-
lhas;
– Armazenar garrafas com 
a boca para baixo;
– Utilizar tela nos ralos;
– Manter lixeiras sempre 
bem tampadas;
– Colocar areia nos pratos 
de vasos de plantas;
– Limpar os bebedouros 
de animais com escova ou 
bucha;
– Acondicionar pneus em 
locais cobertos;
– Eliminar água sobre as 
lajes;
– Eliminar detritos e entu-
lhos em quintais e jardins.

Energia, almirante Ben-
to Albuquerque, explicou 
que estas serão as priori-
dades em sua área. Com 
encontro marcado para a 
tarde de hoje com direto-
res da mineradora Vale, 
responsável pela estrutu-
ra de Brumadinho, Albu-
querque afirmou que a em-
presa já se comprometeu 
a desativar todas as suas 
estruturas a montante.
“Caso não seja possível, 
[Vale vai] construir bar-
ragens de contenção para 
que não ocorra nenhum 
tipo de acidente com dano 
a vida humana”, afirmou.
Com foco na revisão das 
normas sobre segurança 
de barragens, criada em 
2010, o conselho ainda 
cobrou o cumprimento de 
medidas como a que proí-
be a instalação de estrutu-
ras como restaurantes na 
área mais próxima à bar-
ragem. Outra exigência 
é o cumprimento de um 
plano de emergência para 
preparar a população de 
regiões onde existem estas 
estruturas para casos de 
acidente.


