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Doria volta atrás e
mantém Projeto Guri

Há 50 anos, AI-5 suspendia
direitos políticos no país

Ajuste no orçamento per-
mitiu o descontingencia-
mento de R$ 20,7 milhões 
para evitar redução do nú-
mero de polos
O Governador João Doria 
anunciou ontem, segunda-
feira, dia 1º a decisão de 
descontingenciar R$ 20,7 
milhões para a manuten-
ção do Projeto Guri, maior 
programa sociocultural 
brasileiro, que promove 
iniciação e formação mu-
sical para crianças e ado-
lescentes.
No anúncio, que contou 
também com a presença 
do Vice-Governador Ro-
drigo Garcia, do Secretá-
rio da Fazenda, Henrique 
Meirelles, e do Secretário 
de Cultura e Economia 
Criativa, Sérgio Sá Leitão, 
foram apresentadas as me-
didas previstas para que 
serviços essenciais, como 
o Projeto Guri, não sejam 
interrompidos.
“Não haverá nenhuma in-
terrupção no Projeto Guri, 
que continuará operando 
regularmente como está, 
atendendo 64 mil crianças 
e adolescentes em todo o 

Foram menos de cinco 
minutos de discurso, mas 
os efeitos duraram quase 
uma década. Em setembro 
de 1968, o então deputado 
Marcio Moreira Alves su-
biu à tribuna da Câmara e 
pregou o boicote aos des-
files do Dia da Indepen-
dência. No plenário, quase 
ninguém acompanhou o 
discurso, mas o Palácio do 
Planalto decidiu processar 
o parlamentar por injúria. 
No dia 12 de dezembro, a 
Câmara rejeitou o pedido 
de licença para processar 
Marcito, como era co-
nhecido. Horas depois, o 
general Costa e Silva de-
cretou o Ato Institucional 
número 5 (AI-5).
Considerado o mais duro 
dos atos institucionais do 
período da ditadura mi-
litar (1964-1985), o AI-5 
autorizava o presidente 
da República a decretar 
o recesso do Congresso 
Nacional, das assembleias 
legislativas e das câma-
ras de vereadores, cassar 
mandatos de parlamenta-
res e suspender direitos 
políticos dos cidadãos. Há 
exatos 50 anos, no mes-
mo dia em que instituiu o 
AI-5 (em 13 de dezembro 
de 1968), Costa e Silva 
fechou o Congresso Na-
cional por tempo indeter-
minado. Segundo registro 
da Câmara, o Congresso 
só voltou a funcionar dez 
meses depois.
Além do então presidente 
da República, assinaram 
o AI-5: Luís Antônio da 
Gama e Silva, Augus-
to Hamann Rademaker 
Grünewald, Aurélio de 
Lyra Tavares, José de Ma-
galhães Pinto, Antônio 
Delfim Netto, Mário Da-
vid Andreazza, Ivo Arzua 
Pereira, Tarso Dutra, Jar-
bas Passarinho, Márcio 
de Souza e Mello, Leo-
nel Miranda, José Costa 
Cavalcanti, Edmundo de 
Macedo Soares, Hélio 
Beltrão, Afonso Lima e 
Carlos de Simas. A justifi-
cativa era assegurar a or-
dem e a tranquilidade no 
país.
Invasão

Estado, sem redução de 
alunos e professores. Nes-
te ano, temos um investi-
mento previsto de R$ 94,7 
milhões para o Projeto 
Guri”, disse Doria.
Segundo estudo do IDIS 
(Instituto para o Desen-
volvimento do Investi-
mento Social) publicado 
em fevereiro – e baseado 
no impacto do Projeto 
Guri na capital durante os 
últimos três anos -, o valor 
do impacto social gerado 
pelo Projeto Guri corres-
ponde a seis vezes o valor 
investido.
Em 382 polos, incluindo 
os polos Fundação Casa 
destinados a jovens em 
cumprimento de medidas 
socioeducativas, são aten-
didos aproximadamente 
64 mil crianças e adoles-
centes por ano.
“Não há dúvida em rela-
ção à qualidade e impor-
tância do Projeto Guri e 
aos seus resultados. Certa-
mente, a iniciativa socio-
cultural mais importante 
do país em resultados evi-
dentes.
Um recente estudo, feito 

No fim de dezembro de 
1968, o governo cassou o 
mandato de Marcio Mo-
reira Alves, por causa do 
discurso de setembro, fei-
to em protesto contra a 
invasão da Universidade 
de Brasília (UnB) pelos 
militares. Ao defender a 
democracia, o então de-
putado do MDB disse que 
deveriam cessar, no país, 
as relações entre civis e 
militares. “Os militares 
vão pedir aos colégios 
que desfilem junto com 
os algozes dos estudantes. 
Que cada um boicote esse 
desfile. Esse boicote deve 
passar também às moças 
que dançam com cadetes e 
namoram jovens oficiais”, 
afirmou Moreira Alves, 
morto em 2009.
O AI-5, o papel modera-
do do ex-deputado Pedro 
Aleixo, que foi vice-pre-
sidente na ditadura, e o 
discurso de Marcito foram 
lembrados em dezembro 
passado, em sessão solene 
da Câmara, proposta pelos 
deputados Chico Alencar 
(PSOL-RJ) e Tadeu Alen-
car (PSB-PE). “O AI-5 
inaugurou um momento 
dramático na vida brasi-
leira”, disse o deputado 
pernambucano, lembran-
do que mandatos de cer-
ca de 300 parlamentares 
foram cassados durante a 
vigência do ato.
Era ampla a abrangên-
cia do AI-5. O presidente 
da República tinha poder 
para intervir nos estados e 
municípios, o habeas cor-
pus por crimes de motiva-
ção política foi suspenso, 
foi instituída a censura 
prévia de obras culturais 
e dos meios de comunica-
ção, as reuniões políticas 
dependiam de autorização 
policial e havia toque de 
recolher em todo o país. 
Além da cassação dos 
mandatos eletivos, o AI-5 
permitia que o presidente 
destituísse funcionários 
públicos, incluindo os ju-
ízes.
Abertura
Dez anos depois de insti-
tuído, o AI-5 foi revogado 
no dia 13 de outubro de 

pelo IDIS, especificamen-
te sobre o Projeto Guri, 
demonstrou que para cada 
R$ 1 aportado pelo Gover-
no do Estado, a sociedade 
recebe R$ 6,40 em servi-
ços”, declarou o Secretá-
rio de Cultura e Economia 
Criativa, Sérgio Sá Leitão.
A Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa tem 
realizado uma avaliação 
minuciosa dos contratos, 
programas e ações, levan-
do em conta o impacto do 
contingenciamento, bus-
cando implementar rea-
dequações para minimizar 
as consequências e buscar 
mais eficiência e eficácia.
O déficit fiscal projetado 
de R$ 10,5 bilhões em 
2019 obrigou o Governo 
do Estado a determinar 
contingenciamento de R$ 
5,7 bilhões em todas as 
áreas. 
Para a Cultura, foi estabe-
lecido um contingencia-
mento de cerca de 23%, 
equivalente a R$ 150 
milhões, incluindo os 24 
contratos com Organiza-
ções Sociais e demais pro-
gramas e ações.

1978, pelo Artigo 3º da 
Emenda Constitucional 
11, promulgada no gover-
no do general Ernesto Gei-
sel (1974-1979), já como 
parte do processo de aber-
tura política. A emenda 
restaurou o habeas corpus, 
mas proibiu que os efeitos 
do AI-5 fossem contesta-
dos judicialmente.
Em discurso naquela ses-
são solene da Câmara, o 
deputado Ronaldo Lessa 
(PDT-AL), disse que o 
AI-5 foi “uma página tris-
te” da história brasileira. 
“A democracia é imper-
feita, mas ainda é a me-
lhor forma de governo”, 
afirmou Lessa. Em um 
momento de transição de 
governo, o deputado ala-
goano pregou a constru-
ção de pontes: “Podemos 
discordar sobre o caminho 
que nos leva ao desenvol-
vimento, mas o amor pelo 
país nos une”.
Para a deputada Luiza 
Erundina (PSOL-SP), o 
AI-5 marcou “um dos mo-
mentos mais críticos” do 
país, e a população pre-
cisa estar vigilante para 
que não haja retrocesso na 
democracia brasileira. “É 
importante lembrar para 
nunca mais esquecer, para 
nunca mais acontecer”, 
afirmou a deputada. Sob o 
AI-5, segundo Erundina, o 
país viveu um período de 
violação dos direitos hu-
manos, de desaparecidos 
políticos e de mortes dos 
que resistiam ao regime 
militar.
A senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) usou a tri-
buna para lembrar os 50 
anos da edição do AI-5, 
mas ressaltou a democra-
cia hoje vigente no país. 
“É preciso lembrar deste 
dia para que fique claro 
que hoje nós vivemos um 
novo tempo, vivemos a 
antítese daquele dia. Te-
mos uma Constituição ci-
dadã, pleno exercício da 
democracia, liberdade de 
expressão e liberdade de 
ir e vir. Isso é o que sig-
nifica o presente e é o que 
queremos para o futuro do 
país”, argumentou.

Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim torna 
pública a SUSPENSÃO do Pregão Nº 010/2019. Objeto: Contratação de 
Empresa para Prestação de Serviços de Leituras de Medidores de Consu-
mos de Água/Esgoto com Impressões e Entregas Simultâneas de Contas 
e Comunicados e Supressões (Cortes) e Religações (Restabelecimentos) 
dos Serviços de Abastecimentos de Água, conforme as especificações e 
quantidades constantes do Termo de Referência, tendo em vista questio-
namento da empresa INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL, quanto à quan-
tidade correta de ligações/hidrômetros do município. Potim, 02 de abril de 
2019 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.
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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: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
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

A planta café surgiu na Albânia, onde hoje é a Etiópia, há mais de mil anos. Conta a len-
da que um pastor observou que as suas cabras ficavam mais alegres e saltitando sempre 
que mastigavam os frutos de coloração amarelo-avermelhados dos arbustos existentes 
nos campos de pastoreio. Somente no século 16, na Pérsia foram torrados os primeiros 
grãos de café para fazer uma das bebidas, mais populares no Brasil e no mundo. Até o 
século 17, apenas os árabes produziam café. Em 1699, os holandeses iniciaram plantios 
experimentais em suas colônias na Ilha de Java. Aos poucos, alguns países entraram no 
mercado também usando as terras coloniais para o plantio. Foi por meio das Guianas 
que o café chegou ao norte do Brasil, em 1727, Hoje o Brasil é o maior produtor mun-
dial do café, sendo responsável por 30% do mercado internacional e também o segundo 
maior consumidor do produto e tem as maiores plantações nos estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Bahia e Rondônia. Os grãos mais cultivados são 
o robusta, café menos aromático, de sabor típico, sem grandes nuances e um pouco 
amargo e o arábico de aroma superior e sabor mais doce e agradável.

Humor

A diferença entre a sogra do genro e a sogra da nora

Duas distintas senhoras se encontram e após um bom tempo sem se verem uma pergunta 
pra outra:
- Como vão seus filhos, a Rosa e o Francisco?
- Ah! Querida. A Rosa casou-se muito bem. Tem um marido maravilhoso. É ele quem 
levanta de madrugada pra trocar as fraldas do meu netinho, faz o café de manhã, arruma 
a casa, lava as louças, recolhe o lixo e faz a faxina da casa. Só depois é que vai trabalhar, 
em silêncio, para não acordar a minha filha. Um amor de genro! Benza-o, oh Deus!
- Que bom, hein amiga! E o seu filho, o Francisco? Casou também?
- Casou sim querida, mas tadinho dele deu azar demais. Casou muito mal. Imagina que 
ele tem que levantar de madrugada pra trocar as fraldas do meu netinho, fazer o café de 
manhã, arrumar a casa, lavar as louças, recolher o lixo e fazer a faxina da casa. E depois 
de tudo isso ainda sai pra trabalhar, em silêncio, pra não acordar a preguiçosa, vagabun-
da e encostada da minha nora, aquela porca, nojenta e mal agradecida!

Mensagens

Nos momentos mais graves, use a calma. A vida não pode ser um bom estado de luta, 
mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As 
circunstâncias, filhas dos Desígnios superiores, modificam-se a experiência minuto a 
minuto. Evite lágrimas importunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de re-
solvê-los. Se você errou desastrosamente, não se precipite no desespero. O erguimento 
é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chegar a dominar-
se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é 
excessivamente complexa, espere mai um dia ou uma semana a fim de solucioná-lo. O 
tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre no círculo baru-
lhento. Há pessoas que fazem muito ruídos por simples questão de gosto. Seja comedido 
nas resoluções e atitudes. Nos momentos graves, nossa realidade espiritual é mais visí-
vel. Em qualquer apreciação, abusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em 
outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora 
nenhuma proclamar seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excedente é 
muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é 
uma voz que fala e sim um poder que irradia.
***
Ninguém é ruim por completo e as decepções também não são exclusividade de algu-
mas pessoas, o melhor é ponderar, relaxar e deixar as mágoas de lado. Perdoar ajuda 
a recuperar o equilíbrio e praz paz interior. Perdoar não significa necessariamente se 
reconciliar. Significa, antes de tudo, se reconciliar consigo mesmo. Se o que vale é recu-
perar o equilíbrio interior, o perdão pode ser um simples ato simbólico, mas fingir que 
perdoou só para fugir do problema não adianta nada e se o orgulho pesar? Lembre-se de 
que o maior beneficiado pelo perdão será você;

Pensamentos, provérbios e citações

Não existe melhor travesseiro do que uma consciência tranqüila.
Um coração materno em qualquer lugar é um celeiro de luz.
Espere pela noite pra saber se o seu dia foi bom.
Todo progresso da ciência é resultado da audácia e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas os observo e rezo pelo meu país.
A simpatia dá amigos e o interesse dá companheiros.
Quando falares que suas palavras sejam melhores que o seu silêncio.
Se não puder ser o que és, seja com sinceridade o que puderes ser.
Julgue os homens pelas suas perguntas e não pelas respostas.
O mundo dá voltas, então relaxe.
Se for pra ser será.

Extrato da Lei nº 1.117 – de 29 de março de 2019.

 “Institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Soólidos e dá ou-
tras providências”. Ricardo Evangelista Lobato, Prefeito Municipal de Redenção 
da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 
aprovou , sancionou e promulgou a referida Lei. A íntegra da Lei encontra-se dis-
ponível no site www.redencaodaserra.sp.gov.br ou na sede da Prefeitura – Av XV 
de novembro, 829, centro. Tel 12 3676 1600. 
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MPF pede que
Temer e Moreira

voltem para a prisão

O Ministério Público Fe-
deral comunicou na tarde 
de ontem, dia 1 de abril, 
que recorreu da liminar 
que soltou o ex-presidente 
Michel Temer, o ex-mi-
nistro Moreira Franco e 
outros seis denunciados 
por supostos crimes em 
contratos firmados para a 
construção da usina nu-
clear de Angra 3. Segundo 
o MPF, a revogação das 
prisões preventivas decre-
tadas pela 7ª Vara Federal 
Criminal do Rio de Janei-
ro afeta investigação dos 
crimes, a instrução do pro-
cesso, a aplicação da lei e 
a recuperação de valores 
desviados.
Temer, Moreira Franco 
e outros acusados foram 
presos preventivamente 
no último dia 21, na Ope-
ração Descontaminação. 
Após pedidos das defe-
sas, os acusados foram 
soltos quatro dias depois, 
em uma decisão liminar 
que questionou a funda-
mentação das prisões, 
decretadas pelo juiz fede-
ral Marcelo Bretas. O de-
sembargador federal Ivan 
Athié considerou que a 
decisão de prendê-los não 
se sustentava por faltar 
contemporaneidade aos 
fatos e também porque os 
acusados não ocupavam 
mais os cargos em que os 
crimes teriam sido prati-
cados.
Apesar da decisão limi-
nar, os pedidos de habeas 
corpus serão levados à 1ª 
Turma Especializada do 
Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região. As defesas 
dos acusados negam en-
volvimento no esquema 
apontado pelo MPF.
Os procuradores que as-
sinam os recursos ques-
tionam os motivos que 
levaram o desembargador 
a revogar liminarmente 
as prisões preventivas. O 
MPF afirma que a decisão 
antecipou a análise do mé-
rito do pedido de habeas 
corpus feito pelas defesas, 
o que, argumentam, deve-
ria ter sido avaliado pela 
1ª Turma de desembarga-

dores.
“O julgamento monocrá-
tico de mérito em favor 
da parte é circunstância 
excepcional e rara, pois 
resulta na indesejável 
supressão das fases do 
contraditório prévio e do 
julgamento colegiado, os 
quais integram o devido 
processo legal regular”, 
diz o MPF.
A procuradoria pede que, 
caso as prisões preventi-
vas não sejam restauradas, 
Temer e Moreira Franco 
fiquem em prisão domi-
ciliar, sob monitoramento 
eletrônico.
Além do ex-presidente e 
do ex-ministro, o MPF 
recorreu contra a soltu-
ra do operador financeiro 
João Baptista Lima Filho 
(Coronel Lima), Maria 
Rita Fratezi, Carlos Alber-
to Costa, Carlos Alberto 
Costa Filho, Vanderlei de 
Natale e Carlos Alberto 
Montenegro Gallo.
Denúncias
Na última sexta-feira, o 
Ministério Público Fe-
deral apresentou duas 
denúncias contra Temer, 
Moreira e mais nove pes-
soas. 
A primeira denúncia acu-
sa de corrupção passiva, 
peculato e lavagem de 
dinheiro o ex-presiden-
te Temer, o coronel João 
Baptista Lima Filho, o 
almirante Othon Luiz Pi-
nheiro da Silva, Maria 
Rita Fratezi, José Antunes 
Sobrinho, Carlos Alber-
to Costa, Carlos Alberto 
Costa Filho, Vanderlei 
de Natale, Carlos Alberto 
Montenegro Gallo e Car-
los Jorge Zimmermann.
Na segunda denúncia, 
Temer, Moreira, coronel 
Lima, almirante Othon, 
José Antunes Sobrinho, 
Maria Rita Fratezi, Car-
los Alberto Costa, Carlos 
Alberto Costa Filho e Ro-
drigo Castro Alves Neves 
respondem pela contrata-
ção fictícia com a empre-
sa Alumi Publicidades, 
como forma de dissimular 
o pagamento de propina 
de cerca de R$ 1,1 milhão.
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Páscoa movimenta 
o comércio
da região

Levantamento do Sinco-
vat mostra que período de 
Quaresma aquece, prin-
cipalmente, as vendas de 
peixes e chocolates
A Páscoa é uma época de 
muita tradição em todas 
as regiões do Brasil. Se-
gundo um levantamento 
do Sincovat (Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Taubaté e região), os co-
merciantes dos setores de 
peixes da RM Vale já re-
gistram um movimento 
maior em seus estabele-
cimentos. Durante o pe-
ríodo da Quaresma, uma 
tradição católica, as ven-
das devem crescer entre 
30 e 40% e, na Semana 
Santa, entre os dias 15 e 
21 de abril, a expectativa é 
de 60% a mais na procura 
dos pescados.
No Mercado Municipal de 
Taubaté, os peixes mais 
procurados são a sardi-
nha,em razão do preço, 
que pode ser encontradas 
por até R$13,00 o quilo, 
seguida pelo cação, filé de 
abadejo e a tainha.
De acordo com a APAS 
(Associação Paulista de 
Supermercados), o setor 
espera um aumento de 5% 
nas vendas no período em 
relação ao ano passado. 
Entre os produtos tradi-
cionais, a procura maior é 
pelo bacalhau.
Em pesquisa realizada 
pela entidade com seus 
associados, cerca de 54% 
dos empresários do setor 
estão otimistas com o fu-
turo, sendo que 85% con-

fiantes em aumentos de 
venda nos próximos me-
ses, o que inclui o período 
de 40 dias que antecede a 
Páscoa.
Chocolate – De acordo 
com estudo realizado pelo 
Departamento de Econo-
mia e Pesquisa da ABRAS 
(Associação Brasileira de 
Supermercados), 60,5% 
dos empresários do setor 
acreditam que as vendas 
ficarão no mesmo patamar 
do ano anterior.
No entanto, 22,2% dos su-
permercadistas estão oti-
mistas em relação à data, 
e esperam vendas superio-
res às projetadas em 2018. 
Outros 17,3% estão mais 
pessimistas, e acreditam 
que o resultado de 2019 
será inferior ao apresenta-
do em 2018.
Para o presidente do Sin-
covat, e vice-presidente da 
FecomercioSP, Dan Guis-
nburg, o varejo deve apro-
veitar essas datas sazonais 
para aumentar as vendas e 
planejar o ano e, espera do 
governo, mais ações para 
estimular a economia .
“O consumidor começou 
o ano confiante e essas da-
tas ajudam a movimentar 
o comércio. No entanto, 
o governo precisa ado-
tar uma postura diferen-
te, pois percebemos os 
empresários aguardando 
o que vai acontecer com 
o país antes de investir. 
Isso acaba travando nosso 
crescimento e, consequen-
temente, o consumo”, ex-
plica Dan.

Comus de Taubaté
promove XI Conferência 

Municipal da Saúde

O Conselho Municipal de 
Saúde (Comus) de Tauba-
té promove no dia 7 de 
abril a XI Conferência 
Municipal de Saúde.
O evento é aberto a 
toda população e acon-
tece na Irmandade de                                 
Misericórdia de Taubaté 
a partir das 8h30 até as 
12h30.

O tema da conferên-
cia deste ano é “Demo-
cracia e Saúde”, com a 
subdivisão em três ei-
xos: “Saúde como Direi-
to”, “Consolidação dos                                   
Princípios do Siste-
ma Único de Saúde” e                                                              
“Financiamento Adequa-
do e Suficiente para o 
SUS”.
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Carga tributária sobe em 
2018 e atinge 33,58%

do PIB, estima Tesouro

O peso dos tributos so-
bre a economia subiu no 
ano passado. Em 2018, a 
carga tributária equiva-
leu a 33,58% do Produto 
Interno Bruto (PIB, soma 
dos bens e serviços pro-
duzidos no país), segun-
do estimativa divulgada 
hoje (28) pelo Tesouro 
Nacional. Em 2017, a car-
ga tributária, conforme a 
metodologia usada pelo 
Tesouro, tinha ficado em 
32,62%. O indicador é o 
maior desde 2010, quando 
o órgão começou a calcu-
lar a estimativa.
O número oficial da carga 
tributária só será calcula-
do pela Receita Federal 
em outubro e divulgado 
próximo do fim do ano. 
No entanto, o Tesouro 
precisa fazer um cálculo 
preliminar em março para 
repassar os dados à Con-
troladoria-Geral da União 
(CGU), que usa a carga 
tributária para avaliar as 
contas do presidente da 
República.
Segundo o secretário do 
Tesouro, Mansueto Al-
meida, que apresentou a 
estimativa, a carga tribu-
tária decorreu da recupe-
ração da economia. Isso 
porque, no ano passado, a 
arrecadação cresceu aci-
ma do PIB não apenas na 
União, mas nos estados. 
“Os dados mostram que a 

arrecadação está se recu-
perando e que o problema 
fiscal do Brasil está clara-
mente ligado à despesa”, 
declarou.
A carga tributária subiu 
nos três níveis de gover-
no. No Governo Central, 
passou de 22,13% para 
22,66%. Nos estados, su-
biu de 8,42% para 8,65%. 
Nos municípios, aumen-
tou de 2,06% para 2,27%.
Na esfera federal, os prin-
cipais tributos que impul-
sionaram a carga tributá-
ria foram o Programa de 
Integração Social (PIS) 
e a Contribuição para o 
Financiamento da Seguri-
dade Social (Cofins), com 
acréscimo de 0,23 ponto 
percentual; o Imposto de 
Renda Retido na Fonte, 
com impacto de 0,13 pon-
to percentual; e o Impos-
to sobre Importação, com 
efeito de 0,1 ponto per-
centual.
Nos estados, a carga tri-
butária foi influenciada 
pelo aumento das receitas 
do Imposto sobre a Cir-
culação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), com 
0,24 ponto percentual. 
Nos municípios, os prin-
cipais responsáveis foram 
o Imposto sobre Serviços 
(ISS), 0,11 ponto; e o Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), com 0,08 
ponto.

Café com Cultura 
acontece no Sítio 

do Picapau Amarelo

Aconteceu domingo, dia 
31, no Sítio do Picapau 
Amarelo a segunda edi-
ção do Café com Cultura, 
que é uma parceria do site 
“”Resgatando Taubaté, 
ontem, hoje e sempre!” e 
o projeto Sertões Taubaté, 
com muita música, cultura 

e bate papo.
O Café da Manhã para re-
ceber os convidados é típi-
co dos Sertões de Taubaté 
e a organização do evento 
pede que se leve um prato 
para compartilhar à mesa. 
Segundo Luiz Issa o “Res-
gatando Taubaté” tem a 
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Suzano anuncia
planos de investir R$ 
6,4 bilhões em 2019

Modernização, expansão e 
construção de portos estão 
entre os projetos previstos
A Suzano anunciou nesta 
semana o objetivo de in-
vestir R$ 6,4 bilhões até 
dezembro deste ano. En-
tre os projetos previstos 
estão investimentos em 
modernização e expansão, 
estrutura logística, terras e 
manutenção operacional. 
O montante equivale a 
20% da receita líquida pro 
forma da companhia em 
2018, calculada a partir 
dos resultados alcançados 
separadamente pela Suza-
no Papel e Celulose e pela 
Fibria. As duas empresas, 
que deram origem à Suza-
no, concluíram a fusão em 
14 de janeiro de 2019 e 
desde então operam como 
uma única companhia.
A maior parte dos inves-
timentos, no total de R$ 
4 bilhões, será destinada 
à manutenção florestal e 
industrial da companhia, 
que possui 11 fábricas e 
terras de plantio e/ou em 
11 estados brasileiros.
Além disso, a Suzano pre-
vê investir R$ 2 bilhões 
entre projetos de moderni-
zação e expansão e em ter-
ras e florestas. “São inves-
timentos remanescentes 
em projetos anteriormente 
divulgados ao mercado, 
incluindo a compra de 
terras e madeira da Dura-
tex, bem como eventuais 
novos investimentos que 
possam trazer, futuramen-
te, maior competitividade 
à companhia e que ga-
rantam a manutenção de 
crescimento sustentável”, 
afirma Marcelo Bacci, Di-

retor Executivo de Finan-
ças e Relações com Inves-
tidores da Suzano.
A previsão de investimen-
tos para 2019 conta ainda 
com R$ 400 milhões a 
serem destinados à cons-
trução de novos portos em 
Santos (SP) e em Itaqui 
(MA), projetos fundamen-
tais para o escoamento da 
produção de celulose da 
companhia e para melho-
rar ainda mais o nível de 
serviço prestado aos clien-
tes localizados em dife-
rentes continentes.
A divulgação da previsão 
de investimentos anuais 
aconteceu em uma sema-
na marcada por grandes 
eventos. A Suzano partici-
pou no dia 26 de março da 
cerimônia de abertura do 
pregão (“Opening Bell”) 
do mercado norte-ameri-
cano, na New York Stock 
Exchange (NYSE). Na 
sequência, promoveu nos 
Estados Unidos o primei-
ro Suzano Day desde a fu-
são entre Suzano Papel e 
Celulose e Fibria. No dia 
28 de março foi realiza-
do o Suzano Day em São 
Paulo. Ambos os eventos 
contaram com a presença 
de analistas, investidores 
e jornalistas especializado 
em economia e no setor de 
papel e celulose.
Ainda durante os eventos, 
a Suzano anunciou deta-
lhes sobre a nova estrutu-
ra da empresa e informou 
que as sinergias operacio-
nais resultantes da união 
entre Suzano e Fibria po-
dem chegar a um valor 
entre R$ 800 milhões a R$ 
900 milhões por ano.
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II Fórum Municipal
de Educação

Ambiental

A Prefeitura de Taubaté, 
através das Secretarias de 
Meio Ambiente e Educa-
ção, Conselho Municipal 
de Meio Ambiente e de-
mais convidados da so-
ciedade civil, promovem 
hoje, terça-feira, dia 2, das 
18h às 22h, o II Fórum 
Municipal de Educação 
Ambiental.
O evento acontece no au-
ditório da escola Sedes, 
na avenida Dr. Benedito 
Elias de Souza, 705, Jar-
dim Jaraguá.
O encontro é direcionado 
a educadores e à socie-
dade civil em geral. Um 
momento de debate e re-
flexão, com apresentação 
de parte do diagnóstico do 
município e uma etapa im-

portante na construção do 
Programa Municipal de 
Educação Ambiental.
Exposição
Entre as ações voltadas à 
educação ambiental, a Se-
cretaria de Meio Ambien-
te está com a exposição 
de uma escultura de peixe 
gigante simbolizando a 
problemática do lixo que 
é lançado nos mares, além 
de vários banners educa-
tivos com alerta sobre o 
descarte correto de lixo.
A exposição teve início 
esta semana e segue até o 
dia 10 de abril, das 10h às 
22h, no piso superior do 
shopping Via Vale (próxi-
mo ao cinema), na aveni-
da Dom Pedro I, nº 7181, 
residencial Estoril.

Mais de 1,5 tonelada de
ração é arrecadada

em evento no
Taubaté Shopping

Durante os três dias de 
ação, mais de 100 tatua-
gens foram feitas No últi-
mo fim de semana, aconte-
ceu no Taubaté Shopping 
mais uma edição do Tat-
too Animal, evento reali-
zado em prol de animais 
abandonados, em parceria 
com a exposição fotográ-
fica “Chic é Adotar”. 
A ação atendeu mais de 
100 pessoas, arrecadando 
um total de 1.680 quilos 

de ração canina, que se-
rão doados a instituições, 
cuidadores e protetores de 
animais da região.
Durante o evento, o públi-
co também pôde conferir 
paineis fotográficos, que 
retratam a vida de pessoas 
que acolheram um cãozi-
nho de rua. 
A mostra segue no centro 
de compras, próximo à 
loja Pernambucanas, até 7 
de abril.
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Escola Fêgo Camargo 
abre exposição

“Conheça seu Mestre”

Buriti Shopping Guará 
inaugura Biblioteca

Comunitária

A Escola Municipal de 
Artes Maestro Fêgo Ca-
margo fez a abertura da 
exposição “Conheça seu 
Mestre”, na galeria de 
arte Lenita Freire, na úl-
tima quinta-feira, dia 28. 
O acesso para a visitação 
é pela rua Portugal, com 
entrada gratuita e os traba-
lhos ficam expostos até o 
dia 12 de abril, de segun-

Em Guará, o Buriti Sho-
pping criou - recentemen-
te - a ‘Biblioteca Comu-
nitária’, cujo objetivo é 
disseminar o gosto pela 
leitura em diversos temas.
Um espaço é uma loja 
onde o público pode doar 
livros que já leu e pegar 
novos para conhecer. Bas-
ta escolher uma obra e 
substituí-la por outra que 
você já possui. Dessa for-
ma, o acervo sempre esta-
rá em movimento.
Além de estantes, prate-
leiras e baú com diversos 
livros disponíveis, o espa-
ço, localizado no Piso 1 
(próximo à praça de even-
tos), conta com sofás e 
cadeira confortáveis para 
leitura. Se interessou em 
doar? É só comparecer a 

da a sexta-feira, das 8h às 
12h10 e das 13h10 às 22h.
Serão expostas                                 
cerca de 30 obras de au-
toria de 11 professores da 
escola para que os alunos 
possam conhecer diferen-
tes técnicas, estilos e ma-
teriais artísticos dos seus 
mentores. A coordenação 
é do professor Filipe Zan-
donadi.

‘Biblioteca Comunitária’ 
com um livro em bom es-
tado e fazer a doação. É 
tudo gratuito. 
“A nossa ideia é incen-
tivar a prática da leitura 
com um espaço acolhe-
dor e que inspire muitas 
histórias, além de fazer 
com que as pessoas pe-
guem uma obra para ler 
e doe outra, pois sempre 
tem alguém que deseja lê
-la”, declara a gestora de 
marketing do shopping, 
Bruna Marcon.
Serviço
Espaço Biblioteca Comu-
nitária
Data: Indeterminado.
Hora: das 10h às 22h
Local: Buriti Shopping 
Guará, próximo à praça de 
eventos
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Respeitável público, a Ci-
dade do Circo está de vol-
ta! Em abril, é realizada 
a segunda edição do FIC 
- Festival Internacional de 
Circo, evento promovido 
pela Associação dos Ami-
gos do Centro de Memória 
do Circo com o apoio da 
Secretaria Municipal de 
Cultura. Artistas de várias 
partes do mundo invadem 
a capital paulista para apre-
sentarem espetáculos com 
malabarismos, mágicas, 
contorcionismos, acroba-
cias e muita palhaçada. 
Anotem na agenda: o even-
to se estende entre os dias 
03 e 07 de abril na Cidade 
do Circo, um complexo 
montado no Centro Espor-
tivo Tietê, que recebe artis-
tas diversos se apresentan-
do em três lonas de circo, 
estação para acrobacias, 
trapézio e palco externo.
A programação deste ano 
tem como inspiração o 
tema “O Circo falando 
com a cidade”, e traz apro-
ximadamente 50 espetácu-
los e mais de 100 atrações 
para divertirem o público. 
Há participantes de diver-
sos países e estados brasi-
leiros, entre eles as compa-
nhias Duo Looky (Israel), 
H2O Boom (Uruguai), La-
guz Circo (CE) e Cia. dos 
Palhaços (PR).
A noite de abertura será 
marcada pelo espetáculo 
As Destemidas, concebido 
e realizado somente por ar-
tistas mulheres. A apresen-
tação celebra as três home-
nageadas desta edição do 
FIC 2019: Andrea Macera 
(Palhaça Mafalda), Beth 
Dorgam (Palhaça Elisabe-
th The Queen) e Lu Lopes 
(Palhaça Rubra). Elas fo-
ram escolhidas por conta 
de suas histórias na arte da 
palhaçaria e por represen-
tarem as mulheres artistas 
de circo. Os destaques da 
programação serão espe-
táculos desenvolvidos em 
residências artísticas, que 
abordam temas da diversi-
dade cultural. Retomando 
o sentido universalista do 
circo, que sempre abrigou 
as diferentes nacionalida-
des e toda a variedade so-
cial que encontrava, cada 
espetáculo homenageia 
uma temática específica. 
Assim, além da abertura 
feita por artistas mulheres, 
dirigidas por Luciana Do-
negá, os temas abordados 
trazem sempre circenses 
que os representem.
Diversos diretores foram 
convidados para desenvol-
verem esses espetáculos. 
Prot(agô)nistas - O Movi-
mento Negro no Picadeiro, 
dirigido por Ricardo Ro-
drigues, mostra que a lona 
está fincada para receber 
apenas protagonistas ne-
gros. Já Queerbaret, com 
direção de Luh Maza, re-
presenta, pelos números 
circenses que traz, toda a 
diversidade das questões 
de gênero e orientação se-
xual. Dirigido por Mark 
Bromilow, Caravançara - 
O Lar dos Viajantes reúne 
as atrações internacionais 
do FIC 2019 para abordar 
a temática dos refugiados. 
Obstáculos, com direção 

de Caco Mattos, coloca 
em cena artistas, com defi-
ciência ou não, para trata-
rem de como os obstáculos 
surgem e são enfrentados 
na vida. O encontro de 
gerações, incluindo o cho-
que entre o circo contem-
porâneo e o tradicional, 
é celebrado em Tributo à 
Tradição!, dirigido por Jai-
ro Mattos. Inéditos, esses 
experimentos trarão para a 
cena artistas múltiplos, de 
nacionalidades diversas, 
mostrando que, no circo, 
não há fronteiras para o 
amor.
Muitas atividades são rea-
lizadas na Cidade do Circo 
do lado de fora das lonas. 
No Espaço Intrépida, nú-
meros aéreos, de cama 
elástica e de acrobacias 
têm apresentações a cada 
20 minutos. O Espaço 
Breno Moroni traz muitas 
atrações de espetáculos de 
circo criados para espaços 
abertos. O Espaço Tapete 
Mágico é uma Praça do 
Chapéu e traz espetáculos 
do movimento de artistas 
de rua para divertirem o 
público. Também haverá 
desfiles de artistas pelas 
ruas da Cidade do Circo, 
com apresentações curtas 
de malabares, pernas de 
pau, pirofagia e mágicos.
O Festival também contará 
com uma Mostra Compe-
titiva, na qual 16 artistas/
companhias apresentarão 
suas habilidades em duas 
eliminatórias seletivas, 
em que serão escolhidos 
os participantes da Grande 
Final. Eles concorrerão a 
prêmios que totalizam R$ 
16.700,00. Jurados espe-
cialistas elegerão os me-
lhores, mas o público tam-
bém poderá escolher seus 
preferidos pela categoria 
Voto Popular, com premia-
ção em dinheiro.
O Circo além dos pica-
deiros Além da Cidade do 
Circo, o FIC 2019 quebra 
fronteiras e conquista as 
ruas de outras regiões de 
São Paulo, levando aos 
bairros da periferia espe-
táculos divertidos. A pro-
gramação dos palcos vo-
lantes pode ser acessada 
no site www.prefeitura.
sp.gov.br/cultura, ou pelas 
redes sociaishttps://www.
facebook.com/FIC-Festi-
val-Internacional-de-Cir-
co-da-Cidade-de-São-Pau-
lo-741677622622950
SERVIÇO
O quê: FIC - Festival Inter-
nacional de Circo - 2019
Onde: Centro Esportivo 
Tietê - Avenida Santos 
Dumont, 843 - Estação de 
Metrô Armênia
Quando: 03 a 07 de abril
Quanto: Grátis / Acesso li-
vre para a Cidade do Circo 
- Os ingressos são distri-
buídos 01h antes de cada 
espetáculo
Para quem: Crianças de 0 a 
200 anos são bem-vindas!
Lotação: Lona Abracada-
bra: 500 pessoas // Lona Ir-
mãos Fratelli: 375 pessoas 
// Lona Manhas e Manias: 
243 pessoas // Espaço In-
trépida: 800 pessoas // Es-
paço Tapete Mágico: 500 
pessoas // Espaço Breno 
Maroni: 600 pessoas

Festival Internacional
de Circo reúne artistas

brasileiros e
estrangeiros em São Paulo

Ipem-SP realiza verificação de radar na Rodovia SP 
062, em Pindamonhangaba

O Ipem-SP (Instituto de 
Pesos e Medidas do Esta-
do de São Paulo) irá veri-
ficar nesta terça-feira (2), 
às 11h30, o radar localiza-
do na Rodovia SP 062, km 
157, em Pindamonhanga-
ba. O Ipem-SP é um órgão 
do Governo do Estado que 
tem como finalidade pro-
teger o consumidor,
Diariamente, o Ipem-SP 
verifica os radares de ve-
locidade em todo o Es-
tado de São Paulo. Con-

forme a Portaria Inmetro 
544/2014, é obrigatória a 
aferição uma vez por ano 
ou toda vez que o equipa-
mento passar por reparo.
De acordo com o comuni-
cado do órgão à imprensa, 
a aferição no radar leva de 
20 minutos até uma hora. 
A ação envolve os fiscais 
do Ipem-SP, equipe da 
empresa responsável pelo 
radar e agentes de trânsi-
to. Para evitar acidentes, 
na ocasião fica impossibi-

litada a passagem na via 
pelos pedestres e veículos.
A verificação é cancelada, 
em caso de chuva. O can-
celamento também pode 
ocorrer poucas horas antes 
do agendado, conforme 
solicitação dos agentes de 
trânsito ou empresa res-
ponsável pelo equipamen-
to. Caso o equipamento 
seja aprovado, recebe um 
certificado válido por um 
ano. Quando há reprova-
ção, a empresa fabrican-

te é notificada a corrigir 
o erro. Para aplicação de 
multas em casos de ex-
cesso de velocidade, , o 
equipamento precisa estar 
verificado pelo Ipem-SP.
A ação será realizada pela 
equipe de fiscalização da 
regional de São José dos 
Campos do instituto.
Os interessados em acom-
panhar a verificação dos 
radares devem acionar a 
Assessoria de Imprensa 
do instituto.
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Suzano beneficia 75 mil
pessoas no Vale do Paraíba (SP) 

com programa que incentiva
melhorias na educação

A Suzano iniciou as ações 
de 2019 do programa Par-
ceria pela Valorização da 
Educação (PVE) no Vale 
do Paraíba (SP). A expec-
tativa é de beneficiar, di-
reta e indiretamente, mais 
de 75 mil pessoas nos mu-
nicípios de Jacareí, Igara-
tá, Paraibuna, Pindamo-
nhangaba, Santa Branca, 
Salesópolis e Tremembé. 
O PVE contribui para a 
melhoria da educação pú-
blica nos municípios onde 
a Suzano atua, por meio 
da mobilização social das 
comunidades e do apoio à 
qualificação das práticas 
de gestão educacional.
No terceiro ano consecuti-
vo de atividades em Igara-
tá (SP), e segundo nas ou-
tras seis cidades da região, 
o PVE terá suas primeiras 
ações locais, neste mês, 
baseadas nos planos apre-
sentados durante a Ofici-
na de Pactuação do PVE 
2019, realizada em São 
Paulo. O evento reuniu 
profissionais da educação 
de mais de 100 municípios 
de 17 estados brasileiros. 
Na ocasião, as iniciativas 
apoiadas pela Suzano no 
Vale do Paraíba em 2018 
foram reconhecidas com 
doze troféus no Prêmio 
PVE.
“O reconhecimento obtido 
no Prêmio PVE mostra o 
esforço e a mobilização 
dos educadores, gestores 
e comunidade em busca 
da excelência no ensino 
público. Isso motiva ainda 
mais para o novo ciclo do 
programa, que vai estimu-
lar os jovens a fazerem a 
diferença, com mais pro-
tagonismo em suas vidas”, 
afirma Adriano Martins, 
consultor de Sustentabili-
dade da Suzano.
Inspirado na mensagem 
‘Estar presente faz a dife-
rença’, o PVE tem como 
estratégia a atuação em 
duas frentes: gestão e mo-
bilização social. A primei-
ra delas prevê ações de 
formação e apoio à gestão 
pública e tem como foco o 
desenvolvimento de com-
petências para favorecer a 
atuação eficiente de gesto-
res educacionais e escola-
res. Já a outra busca mo-
bilizar diferentes atores 
da sociedade para criação 
e fortalecimento de redes 
em prol da qualidade da 
educação.
Em 2018, o PVE esteve 
presente em 104 cidades, 
de 17 estados brasileiros, 
e impactou 360 mil alunos 
de 1.130 escolas, além de 
mobilizar 162 mil pesso-
as.  As atividades envol-

veram 773 técnicos de 
Secretarias de Educação e 
capacitação de 2.131 dire-
tores e coordenadores pe-
dagógicos.
Reconhecimento
Os projetos desenvolvidos 
no PVE, em 2018, em Ja-
careí, Igaratá, Tremembé 
e Salesópolis foram pre-
miados e outras cidades 
da região, como Paraibuna 
e Pindamonhangaba, tam-
bém se destacaram como 
finalistas no Prêmio PVE.
Entre as cidades com mais 
de 21 mil habitantes, Jaca-
reí foi a grande vencedora 
na categoria Gestão Esco-
lar, enquanto Tremembé 
foi reconhecida na cate-
goria Mobilização Social, 
mesmo prêmio recebido 
por Salesópolis entre mu-
nicípios de até 21 mil ha-
bitantes.
A EMEIF Irmã Paula Gui-
marães Nunes, em Igaratá, 
foi escolhida uma das es-
colas de destaque nacio-
nal no acompanhamento 
das aprendizagens. Entre 
as cidades com mais de 21 
mil habitantes, duas ins-
tituições da região foram 
condecoradas no mesmo 
quesito: a EMEF Profes-
sor José Éboli de Lima, 
de Jacareí, e a EMEF Ni-
colau Couto Ruiz, de Tre-
membé.
As escolas recebem um 
curso online para quali-
ficação da gestão e kits 
pedagógicos, enquanto 
as equipes dosmunicípios 
vencedores nas frentes de 
Gestão Educacional, Ges-
tão Escolar e Mobilização 
Social ganham viagens 
com roteiro formativo e 
cultural em território na-
cional.
Outras conquistas fo-
ram a inclusão de Jaca-
reí,                      Salesópolis e 
Paraibuna entre as finalis-
tas do prêmio de Destaque                                  
Nacional. As três cidades 
também integram a lista 
final na categoria Mobili-
zação Social, assim como 
Pindamonhangaba e Tre-
membé.
A região ainda comemo-
rou o reconhecimento da 
mobilizadora social Ja-
queline Reis, que recebeu 
três troféus pelos projetos 
desenvolvidos em Jacareí, 
Salesópolis e Tremembé.  
As formadoras da Co-
munidade Educativa CE-
DAC, parceria técnica do 
programa, também fo-
ram homenageadas, com 
prêmios para Sayuri Ma-
sukawa Dezerto (Jacareí), 
Edileine Fonseca (Salesó-
polis) e Ângela Luiz (Tre-
membé).
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Governo de SP anuncia
medidas para reduzir déficit 
orçamentário de R$ 10,5 bi

Polícia Civil de Pinda
apreende máquinas

caça-níquel na Cidade Nova

O Governo de São Paulo 
anunciou nesta segunda-
feira (1º) medidas que se-
rão adotadas para reduzir 
o déficit orçamentário de 
2019, que atualmente está 
em R$ 10,5 bilhões por 
causa de receitas incertas 
e superestimadas pela ad-
ministração anterior.
Para minimizar este déficit 
e possibilitar investimen-
tos, estão sendo estudadas 
três medidas: a securitiza-
ção de royalties do petró-
leo; operações do Fundo 
Imobiliário, do qual o Go-
verno já fez chamamentos 
para o seu andamento, e 
concessões de rodovias 
estaduais.
“Até dezembro nós es-
tamos trabalhando for-
temente e conseguindo 
estruturar a questão da 
securitização dos royal-
ties. Isso pode gerar R$ 4 
bilhões ou um pouco aci-
ma”, disse o Secretário de 
Fazenda e Planejamento, 
Henrique Meirelles.
Em janeiro, o Governo 
anunciou um contingen-
ciamento de R$ 5,7 bi-
lhões das despesas com 
custeio e investimentos, 
mas preservou os servi-
ços essenciais à popula-
ção como Saúde, Educa-
ção e Segurança Pública. 
Além disso, o Governo 
foi obrigado a alocar R$ 
4,76 bilhões destinados 
a investimentos para de-
zembro de 2019. Segundo 

Policiais Civis do 3º Dis-
trito Policial (Cidade 
Nova), apreendeu diversas 
máquinas caça-níquel em 
um posto de combustível 
às margens da Via Dutra 
na tarde desta segunda-
feira (1º). 
O responsável pelo                       
estabelecimento foi deti-
do.
De acordo com a polícia, 
o flagrante ocorreu no mo-
mento em que as máquinas 

o Secretário da Fazenda e 
Planejamento, o Governo 
trabalha para viabilizar 
receitas equivalentes a R$ 
4,76 bilhões para serem 
recebidas ou geradas até 
o fim do ano e cumprir o 
que está no Orçamento de 
2019.
“Nós estamos fazendo a 
nossa lição de casa em 
duas áreas. A primeira 
delas é enxugando o má-
ximo possível as despesas 
do Estado. Nós encami-
nhamos para a Assembleia 
Legislativa um projeto de 
extinção de estatais. Do 
nosso lado, nós já estamos 
fazendo corte de cargos 
em comissão. Do outro 
lado, nós temos um grande 
esforço de transferir à ini-
ciativa privada, via PPPs 
e concessões, os grandes 
investimentos do Estado”, 
afirmou o Vice-Governa-
dor e Secretário de Gover-
no, Rodrigo Garcia.
O Orçamento total apro-
vado para 2019, elaborado 
em agosto de 2018, previa 
um valor total de R$ 231,2 
bilhões. Deste montante, 
92% já estão comprome-
tidos: com pessoal e en-
cargos dos funcionários 
ativos e inativos, trans-
ferências constitucionais 
para os municípios, servi-
ço da dívida, vinculações 
constitucionais, sentenças 
judiciais, etc. Os 8% res-
tantes são destinados aos 
investimentos e custeios.

estavam ligadas e após um 
período de investigações, 
em continuidade à ação de 
repressão ao jogo de azar 
em todo o município.
Foi também acionado 
perícia sendo providen-
ciado arrombamento das 
máquinas de onde foram 
apreendidos R$159,00 
que foram depositados em 
conta judicial, assim como 
o cartão de memória para 
futuro laudo.

Ipem-SP realiza verificação de radar na Rodovia SP 
062, em Pindamonhangaba

A Volkswagen entra, final-
mente, no segmento dos 
SUVs compacto nacional 
e apresenta o  T-Cross, 
novo SUV da marca. Cer-
cado de expectativas, o 
modelo é a grande atração 
do espaço, onde todo o 
público poderá conhece-lo 
de perto, interagir e tirar 
fotos. 
O novo SUV vem para 
disputar o mercado com 
fortes rivais como o Hyun-
dai Creta - SUV compacto 
mais vendido em 2018 e o 
Honda HR-V. O T-Cross 
é o carro oficial do Cir-
que du Soleil durante sua 
nova temporada de apre-
sentações pelo Brasil.  O 
grupo traz o espetáculo 
OVO, com performances 

que ocorrerão até o mês de 
maio nas cidades de Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro, 
Brasília e São Paulo.
De acordo com o vice
-presidente de Vendas e 
Marketing, Gustavo Sch-
midt, “o T-Cross é o pri-
meiro SUV da marca a ser 
produzido no Brasil, o 12º 
de 20 novidades que serão 
lançadas até 2020 com a 
cara da Nova Volkswa-
gen”.
O inovador formato de 
concessionária digital da 
Volkswagen também mar-
ca presença do espaço. O 
DDX - Digital Dealer Ex-
perience -, promove virtu-
almente a interação entre 
as pessoas e os diferentes 
modelos da marca. O Bra-

sil é o primeiro país a im-
plementar o recurso, que 
utiliza óculos de realidade 
virtual e tela touch screen 
para que o cliente explore 
cada detalhe e funcionali-
dade dos carros.
T-Cross - Prático, Cool, 
Intuitivo e Seguro, o T-
Cross é o principal lança-
mento da Volkswagen no 
ano e tem como foco o pú-
blico moderno, trazendo 
diferenciais exclusivos, 
como o painel totalmen-
te digital, várias entradas 
USB, o sistema Park As-
sist, entre outros. Além 
disso, ele é o primeiro car-
ro conectado da Volkswa-
gen na América Latina.
Sucesso na pré-venda, o 
T-Cross teve 800 unidades 

vendidas em apenas uma 
semana. Mesmo antes de 
chegar às lojas, também é 
sucesso nas exportações, 
com pedidos em mercados 
da América Latina e Áfri-
ca, podendo chegar a 50 
países.
Chegada do T-Cross - 
Apresentado mundial-
mente em outubro de 
2018, num evento simul-
tâneo em São Paulo, Ams-
terdã (Holanda) e Xangai 
(China), o T-Cross já tem 
sido amplamente divul-
gado por meio de ações 
promocionais que envol-
veram a sua aparição no 
Salão do Automóvel de 
São Paulo e também uma 
série de vídeos em canais 
oficiais da VW.
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Cientistas afirmam que
Terra balançou com

queda de meteoro no 
oceano em dezembro

A Terra recebe entre 1 e 
10 mil toneladas de ma-
teriais oriundos do espaço 
todos os dias. Apesar do 
número surpreendente, a 
grande maioria deles che-
ga ao planeta em pedaços 
e, repartindo-se durante 
a viagem, atinge apenas 
regiões desabitadas. Se-
gundo pesquisas interna-
cionais, só 1% do territó-
rio mundial está habitado 
atualmente e, por isso, é 
normal que essas pedras 
vindas do Universo não 
sejam percebidas pelos se-
res humanos.
No entanto, não é inco-
mum que rochas maio-
res alcancem a Terra: em 
2013, por exemplo, um 
meteorito explodiu na re-
gião russa de Cheliabinsk, 
liberando uma energia 
30 vezes mais forte que 
a bomba que os Estados 
Unidos jogaram sobre a 
cidade de Hiroshima, no 
Japão, no final da Segun-
da Guerra Mundial. Ti-
nha sido o maior impacto 
registrado no século 21 e 
chegou a deixar alguns fe-
ridos leves. Até dezembro 
do ano passado.
Segundo pesquisadores 
canadenses da Universi-
dade de Ontário, um ob-
jeto de dez metros de diâ-
metro caiu sobre o oceano 
e teve uma explosão tão 
forte que chegou a sacu-
dir o planeta, mas em uma 
região tão remota que não 
foi sentida fisicamente em 
nenhum lugar.
O estalido do meteorito na 
atmosfera aconteceu sobre 
o Mar de Bering, perto da 
Península de Kamchatka, 
na Rússia - o lugar mais 
perto é a ilha de Atka, a 
800 km do local da que-
da e a 1,2 mil km da costa 
leste do Alasca. Segundo 
Peter Brown, chefe dos 
pesquisadores de Ontário, 
ela liberou 10 vezes mais 
energia do que Hiroshima. 
O descobrimento da que-
da do artefato foi possível 
graças a um sistema de 
monitoramento global de 
infrassons indetectáveis 
para ouvido humano, ins-
talado em várias partes do 
mundo durante a Guerra 
Fria para vigiar provas nu-
cleares secretas e que hoje 
pode ser operado por um 
único notebook.
O descobrimento do gran-
de impacto voltou a cha-
mar a atenção sobre a 

dificuldade em detectar 
objetos de poucos me-
tros que podem cair em 
áreas povoadas da Terra. 
A agência estadunidense 
Nasa já recebeu um pe-
dido do Congresso dos 
EUA para identificar 90% 
dos asteroides com órbitas 
próximas ao planeta com 
mais de 140 metros. Há 15 
anos, a agência acreditava 
ser possível ter um catálo-
go pronto até 2020, mas a 
tecnologia atual não per-
mite avanços desse tipo.
Em 2008, um asteroide de 
quatro metros em direção 
à Terra foi identificado por 
um telescópio espanhol 
20 horas antes da colisão 
com o planeta - o artefato 
foi desviado a tempo.
Salvador Sánchez, diretor 
do Observatório Astronô-
mico de Maiorca, na Es-
panha, disse ao jornal El 
País que esse tipo de im-
pacto em direção à Terra 
é frequente. “São estilha-
ços de luz que o planeta 
recebe mensalmente. Nos 
Estados Unidos, grande 
parte desses objetos é re-
gistrada, mas não dizem 
nada quando caem no mar 
ou nos polos, assim como 
os russos, que, mesmo 
sem a mesma precisão, 
não costumam avisar nin-
guém”, disse.
“A Terra é um planeta 
hostil e os asteroides que 
chegam se desintegram 
ao entrar na atmosfera”, 
completou.
Além dos projetos de de-
tecção de quedas, os Es-
tados Unidos estão anali-
sando a possibilidade de 
construir um telescópio 
batizado de NeoCam, que 
seria lançado no espaço 
para completar com pre-
cisão o catálogo de aste-
roides com mais de 140 
metros. Entre os menores, 
já foi possível detectar 
com apenas oito horas de 
margem o impacto de um 
artefato de três metros de 
diâmetro graças a um ob-
servatório instalado no 
Arizona. Pouco depois, o 
centro de estudos Near-E-
arth Object (NEO, na sigla 
em inglês) do Jet Propul-
sion Laboratory, da Nasa, 
calculou a órbita e o lugar 
provável onde cairia. Com 
esses dados, foi possível 
encontrar fragmentos do 
material em Botsuana - 
onde era previsto que ca-
íssem.


