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A GAzetA dos Municípios

Praça Santa Terezinha recebe 
teatro gratuito neste domingo

Prefeitura de Pindamonhangaba 
recebe exposição
de Artes Plásticas

Obras de galeria estão
em andamento na Rua

Sagrados Corações em Pinda

Fundo Social abre vagas para 
cursos gratuitos de Pintura 

Residencial e Elétrica Básica

No próximo domin-
go, dia 07 de abril,                                     
acontece a apresentação 
da peça “Os Tr3s Porcos”, 
na Praça Santa Terezinha, 
às 16h. O evento é gratui-
to.
Os Tr3s Porcos, encena-
do pela A Próxima Com-
panhia, trata irreverente-
mente e de forma lúdica 
questões relacionadas à 

Pinturas do artista plás-
tico Pascoal Silva estão 
em exposição no saguão 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 17 
horas. A mostra permane-
cerá no local até o dia 30 
deste mês.
A exposição de Pasco-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está finalizando 
a recuperação da galeria 

O Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhan-
gaba vai abrir mais duas 
turmas dos cursos gratui-
tos profissionalizantes do 
Reinvente. Serão 20 vagas 
para pintura residencial e 
20 vagas para elétrica bá-
sica.
As inscrições para os dois 
cursos serão na sede do 

habitação, especulação 
imobiliária e a falta de 
moradia, partindo da fá-
bula Os Três Porquinhos. 
O espetáculo conta com 
a direção de Rafaela Car-
neiro, direção musical de 
Luciano Antônio Carva-
lho e dramaturgia de Re-
nato Mendes.
O espetáculo vai circu-
lar por vinte cidades no 

al apresenta releituras de 
obras famosas, em home-
nagem a pintores consa-
grados como Van Gogh 
e Pablo Picasso, entre 
outros. No saguão estão 
obras de sua própria au-
toria. Admirador de obras 
literárias de Monteiro Lo-
bato, Pascoal Benedito da 

da Rua Sagrados Cora-
ções, bairro Alvarenga, 
que se rompeu devido às 

Fundo Social de Solida-
riedade, a partir desta
quinta-feira, dia 4, por or-
dem de chegada até esgo-
tarem as vagas. Os cursos 
são para maiores de 18 
anos.
O curso de pintura resi-
dencial terá início no dia 8 
de abril e o curso de elétri-
ca básica terá início no dia 

estado de São Paulo, e é 
apresentado sempre em 
praças, ruas e locais de 
grande movimento, utili-
zando de acrobacia, piro-
tecnia e outros elementos 
característicos do circo.
Os Tr3s Porcos é para to-
das as faixas etárias, com 
ênfase maior no público 
de jovens, adultos e ido-
sos, devido a temática.

Silva é servidor público 
estadual há mais de 25 
anos e morador de Pinda-
monhangaba, em Moreira 
César.
A sede da Prefeitura de 
Pinda fica na Avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 1.400, no Alto do 
Cardoso.

chuvas intensas em mar-
ço. Durante as obras, o lo-
cal permanecerá isolado.

15 de abril
O Fundo Social de Soli-
dariedade fica na rua De-
putado Claro César, 53, 
centro. 
O horário de                                           
funcionamento é das 8h 
às 12h e das 13h30 às 17 
horas. Para mais informa-
ções, o telefone é o 3643-
2223.
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CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
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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
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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 lenda 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 holan-
deses 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 mundial 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 ve-
rem 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 acor-
dar 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, vagabunda e encos-
tada 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 deli-
bere 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 resolvê-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 compreen-
de 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 barulhento. 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 visível. Em qualquer apreciação, abusiva a segundas e terceiras pes-
soas, 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 exclusi-
vidade de algumas pessoas, o melhor é ponderar, relaxar e deixar as má-
goas 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 recuperar o equilí-
brio 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.

A Empresa NATHALIA DE ALMEIDA TIZZO, inscrita sob CNPJ 07.548.788/0001-14 e IE 246.109.629-
112, com o endereço de sua sede a Av. Dr. Januário Miraglia, nº 2054- Fundos, Vila Abernessia, 
na Cidade de Campos do Jordão/SP, CEP 12.460-000, comunica o Extravio dos Documentos 
Fiscais: Equipamento ECF, marca SWEDA- Modelo IF ST 120 - Versão 01.00.05 - sob autoriza-
ção ECF: 103488782 - COPETE TDF 008/2009 - Classe ECF-IF - sob número de fabricação SW 
040800000000009366A com data de lacração de 27/11/2008, Desenvolvedor de aplicativo ECF 
53.485.215/0001-06/Sweda Informática Ltda – Aplicativo ECF Micro registradora / 2.11 – Memó-
ria Fita Detalhe -Serie MFD SW0100002177403/10/2008 e MFDSW01000089272 27/01/2012; 
bem como de cupons fiscais, mas documentos de diversas naturezas, como os relatórios fiscais 
(Leitura X, Redução Z. Leitura de Memória Fiscal), e documentos não fiscais (Relatório Geren-
cial, Comprovante Não Fiscal, Cupom Vinculado ao Cartão de Crédito, dentre outros), sendo que 
todos os documentos possuem uma numeração de Contador de Ordem de Operação (COO).

COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTO FISCAL

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

Livro D-25, FLS. nº 51, Termo nº 6971
Faço saber que pretendem se casar JOÃO MARCOS SUTTANNI DE TOLEDO e ANA CAROLINA DE PAULA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Taubaté-SP, nascido em 16 de junho de 1997, de profissão atendente, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Benedito Clemente, nº 131, Hipica Pinheiros, Taubaté/SP, CEP: 12092-826, filho de JOSÉ BENEDITO DE TOLEDO, 
falecido em Taubaté/SP e de VILMA SUTTANNI, de 60 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 5 de junho de 1958, 
residente e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 26 de janeiro de 1996, de profissão auxiliar 
de vendas, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua Padre Carlos Henrique Fuzão, nº 22, São Vicente de Paulo, 
Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filha de CARLOS ALBERTO DE PAULA, de 58 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na 
data de 17 de dezembro de 1960 e de IRANI ROSA PEREIRA PINTO DE PAULA, de 56 anos, natural de Barra Mansa/RJ, 
nascida na data de 17 de dezembro de 1962, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Bairro da Cerâmica recebe 
serviços de manutenção
em Pindamonhangaba

Nesta semana, tiveram 
início os serviços de ma-
nutenção no bairro da Ce-
râmica. 
Nestes primeiros dias, 
foram iniciadas a roça-

da e a capina. De acor-
do com informações da 
Secretaria de Obras e                                       
Planejamento, em bre-
ve haverá mais ações 
no bairro para valorizar 

o turismo local, como                                                        
revitalização do parqui-
nho e dos espaços públi-
cos, além da manutenção 
da estrada de acesso ao 
bairro.
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“Ponto MIS” exibe
documentário histórico

no CEU das Artes

Equipes de Vôlei de Pinda
iniciam preparação para

campeonato do ano

Pindamonhangaba confirma 3 
casos de dengue tipo 2

Estradas rurais recebem
manutenção em Pindamonhangaba

O “Ponto Mis” fará a exi-
bição do documentário 
histórico “O dia que durou 
21 anos” nessa sexta-feira 
(12), às 14 horas, no CEU 
das Artes, de Moreira Cé-
sar. A entrada é gratuita.
Este documentário mos-
tra a influência do gover-
no dos Estados Unidos no 
Golpe de Estado no Brasil 
em 1964. 
A ação militar que deu 
início à ditadura contou 
com a ativa participação 
de agências como CIA e 
a própria Casa Branca. 

As equipes de vôlei sub 20 
masculino, infanto juvenil 
feminina e infantil mascu-
lina disputaram campeo-
natos no último fim de se-
mana, se preparando para 
as competições que serão 
realizadas durante o ano.
O sub 20 masculino dispu-
tou a Copa Joseense no do-
mingo (31), em São José 
dos Campos, e venceu 
Arujá por 2 a 1. O atleta 
André Luís, de Pinda, foi 

Em uma semana, Pinda-
monhangaba registrou 
3 casos de dengue tipo 
2. Este é considerado o 
tipo mais severo de den-
gue – que antes recebia 
a nomenclatura “dengue 
hemorrágica”, mas foi 
modificada pois nem to-
dos os casos evoluem para 
hemorragia. Os casos con-
firmados são dos bairros 
Castolira, Santa Cecília e 
Pasin, que já receberam 
visitas dos agentes de con-
trole de vetores para blo-
queio e nebulização. É de 
suma importância a cons-
cientização da popula-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Obras e Pla-
nejamento (Setor Rural), 
está realizando a manu-
tenção das estradas rurais, 
das regionais do Piracua-
ma e do Ribeirão Grande, 
seguindo o calendário de 
ações do segundo trimes-
tre.

Com documentos secre-
tos e gravações originais 
da época, o filme mostra 
como os presidentes John 
F. Kennedy e Lyndon 
Johnson se organizaram 
para tirar o presidente 
João Goulart do poder e 
apoiar o governo do ma-
rechal Humberto Castelo 
Branco.
O filme ganhou o prêmio 
de melhor documentário 
brasileiro 2013 – APCA 
(Associação Paulista dos 
Críticos de Arte) e o prê-
mio de melhor documen-

o destaque da partida.
Este campeonato é prepa-
ratório da equipe que vai 
disputar os Jogos Regio-
nais deste ano.
O próximo jogo dos atle-
tas será no dia 28 de abril, 
também em São José.
A categoria infanto juve-
nil feminina e a infantil 
masculina participaram 
do Torneio Início da Liga 
Sorocabana de Vôlei. As 
meninas entraram em qua-

ção e adesão à campanha 
“Todos Contra o Aedes 
aegypti”. No panorama 
geral, em 2019 foram re-
gistrados em Pinda 21 ca-
sos de dengue (janeiro a 
abril). Em 2018, no mes-
mo período, foram 15 ca-
sos registrados.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba insiste na im-
portância da colaboração 
de toda a população para 
a prevenção para todos os 
casos de sorotipo da den-
gue. Para tanto, é preciso 
eliminar qualquer tipo de 
superfície com acúmulo 
de água, que possa se tor-

A programação de manu-
tenção deste trimestre teve 
início na segunda-feira (1) 
e termina em 30 de junho 
deste ano. 
De acordo com o gestor 
de zeladoria do Setor Ru-
ral, Thiago Gonçalves, o 
cronograma permite que 
todas as estradas recebam 
atendimento em sequên-

tário estrangeiro no St. 
Tropez International Film 
Festival, na França.
As exibições do “Ponto 
MIS” são realizadas de-
vido a uma parceria entre 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba por meio do De-
partamento de Cultura e o 
MIS – Museu da Imagem 
e do Som, de São Paulo.
O CEU das Artes fica na 
Avenida das Orquídeas, 
647-735 – Residencial 
Vale das Acácias. Mais 
informações pelo telefone 
3637-1715.

dra no domingo (31) e se 
classificaram em terceiro 
lugar. 
O Torneio Início reúne as 
equipes que disputarão o 
campeonato durante o ano 
e começará na segunda 
quinzena de abril, com 7 
equipes.
Os meninos do infantil jo-
garam dia 30, em Botuca-
tu, se classificando como 
quartos colocados no mes-
mo torneio.

nar um potencial criadou-
ro. Os sintomas da dengue 
são: Febre alta com início 
súbito (entre 39 a 40 graus 
C); Forte dor de cabeça; 
Dor atrás dos olhos, que 
piora com o movimen-
to dos olhos; Manchas 
e erupções na pele, pelo 
corpo todo, normalmen-
te com coceiras; Extremo 
cansaço; Moleza e dor no 
corpo; Muitas dores nos 
ossos e articulações; Náu-
seas e vômitos.
Caso o paciente tenha es-
ses sintomas, deve pro-
curar a unidade de saúde 
mais próxima de sua casa.

cia.
Atualmente, a equipe da 
Prefeitura está realizando 
os serviços nas estradas 
rurais Wilson Monteiro, 
José Cândido Pereira e 
Manuel Canuto Vieira. 
Na sequência, receberão 
os serviços as estradas do 
Pinga, do Trabijú e Marga-
rida Louzada Rodrigues.
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Cinemark abre pré-venda de 
‘Vingadores: Ultimato’

Deputado Bertaiolli quer
implantar Rede Integrada

de Saúde no Vale

Decisão sobre radares será 
debatida com critério
técnico, diz ministro

Brasil cai para 27º lugar entre os 
maiores exportadores do mundo

Filme chega ao cinema no 
dia 25 de abril
A Cinemark acaba de abrir 
a pré-venda de ingres-
sos para um dos filmes 
mais aguardados de 2019: 
“Vingadores: Ultimato” 
(Disney), que tem estreia 
marcada para 25 de abril. 
Quem quer garantir seus 
lugares já pode adquirir 
ingressos pelo App Cine-
mark, pelo site www.cine-

“O que precisamos é inte-
grar os equipamentos e os 
serviços de saúde, porque, 
muitas vezes, o que fal-
ta em um município, está 
ocioso em outro”, avalia o 
parlamentar.
O deputado federal Mar-
co Bertaiolli deu início ao 
processo de implantação 
da Rede Integrada de Saú-
de da região do Vale do 
Paraíba. Durante reuniu 
com o secretário estadual 
de Saúde, Dr. José Hen-
rique Germann Ferreira, 
na capital paulista, o par-
lamentar solicitou que a 
o governo do Estado, em 
parceria com os prefeitos, 
realizassem um levanta-
mento para identificar to-
dos os equipamentos de 
saúde existentes e os ser-
viços oferecidos na região 
do Vale Histórico, for-
mada por 17 municípios. 
Também participaram do 
encontro os prefeitos de 
Cruzeiro, Thales Gabriel; 
e de Guaratinguetá, Mar-
cus Soliva. “O Vale do 
Paraíba conta com todos 
os tipos de equipamento, 
de hospital de alta resolu-
tividade, unidades de reta-
guarda e as Santas Casas. 
O que precisamos é inte-

O ministro de Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, (foto) defendeu 
ontem, dia 3 a decisão do 
governo federal de sus-
pender um contrato para 
a instalação de radares 
em rodovias federais. O 
ministro foi questionado 
sobre a determinação du-
rante audiência pública 
na Comissão de Viação 
e Transportes da Câmara 
dos Deputados. De acor-
do com Freitas, o debate 
sobre a instalação de rada-
res será feito com base em 
critérios técnicos.
“As vezes as decisões de 
onde colocar radar são 
tomadas de forma pou-
co técnica, o que a gente 
está trazendo é uma certa 
racionalidade para isso. 
Para que a gente chegue 
em um [resultado] ótimo 
em termos de investimen-
to e manutenção. Isso tem 
que ser reequilibrado e [é] 
isso que estamos fazen-
do no momento”, disse o 
ministro. A suspensão re-
cai sobre um contrato do 
Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
portes (Dnit) que previa a 
instalação de 8.015 rada-
res em cinco anos. A me-
dida foi anunciada no do-
mingo, dia 31 de março, 
pelo presidente Jair Bol-
sonaro, por uma rede so-
cial, com o argumento de 
que objetivo principal da 

O Brasil caiu da 26ª posi-
ção para o 27º lugar entre 
os maiores exportado-
res do mundo, em 2018, 
segundo relatório anual 
divulgado pela Organiza-
ção Mundial do Comércio 
(OMC). Entretanto, hou-
ve aumento de 10% nas 
vendas em comparação a 
2017. No ano passado, as 
exportações chegaram a 
US$ 239,5 bilhões, com 
aumento de 9,6%. As 
importações cresceram 
19,7% ao totalizarem US$ 
181,2 bilhões. O saldo 

mark.com.br e na bilhete-
ria do shopping.
Com direção de Joe e An-
thony Russo, o filme de 
super-heróis do Universo 
Marvel tem no elenco vá-
rios astros de Hollywood, 
como Robert Downey Jr., 
Mark Ruffalo, Scarlett 
Johansson, Chris Evans e 
Brie Larson.
Sinopse:
Após Thanos eliminar me-

grar estes equipamentos, 
porque, muitas vezes, o 
que falta em um municí-
pio, está ocioso em outro”, 
explicou Bertaiolli.
Membro titular da Comis-
são de Seguridade Social 
e Família, que discute no 
âmbito da Câmara dos 
Deputados, em Brasília, 
todos os assuntos ligados 
à saúde pública no País, 
Bertaiolli avalia que, para 
ampliar e melhorar o sis-
tema de saúde pública no 
Brasil é preciso não ape-
nas construir novos equi-
pamentos, mas, também, 
implantar uma gestão 
mais inteligente.
“Nós queremos levar 
para o Vale do Paraíba 
um sistema de integra-
ção semelhante ao pacto 
hospitalar que criamos 
em Mogi das Cruzes, por 
meio do SIS (Sistema In-
tegrado de Saúde), que se 
transformou no plano de 
saúde dos mogianos, que 
recebem até um cartão de 
identificação, onde estão 
registrados todos os da-
dos”, destacou.
Em Mogi das Cruzes, Ber-
taiolli criou um pacto en-
tre o Hospital Municipal, 
construído durante a estão 

instalação seria arrecadar 
recursos para os estados.
De acordo com o ministro, 
o governo quer colocar os 
radares em lugares onde 
são “necessários” e que o 
contrato do Dnit previa a 
instalação excessiva de ra-
dares e que o custo chega-
ria a R$ 1 bilhão.
“São vários motivos que 
levam a acidentes e um 
deles é o excesso de ve-
locidade. A falta de ma-
nutenção, de sinalização 
e o sono também causam 
acidentes. A gente começa 
a perceber que é preciso 
colocar radar nos locais 
onde o excesso de veloci-
dade está conectado com 
acidentes”, disse.
Ontem, dia 2, o diretor-
geral da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT), Mario Rodri-
gues Junior, disse que a 
agência também vai rea-
valiar os pedidos de insta-
lação de novos radares nas 
rodovias que foram con-
cedidas. De acordo com 
Rodrigues, muitas vezes a 
instalação de radares é de-
terminada pela geometria 
da rodovia para se evitar 
acidentes. Ele disse que 
nos cerca de 9,7 mil quilô-
metros de rodovias conce-
didas à iniciativa privada 
estão instalados 633 rada-
res.
Carteira de motoristas
O ministro também disse 

da balança comercial em 
2018 ficou em US$ 58,3 
bilhões. O 26º lugar foi 
assumido pelo Vietnã. O 
primeiro lugar no ranking 
é da China, seguida por 
Estados Unidos e Alema-
nha. O último lugar é da 
Indonésia, em 30º lugar.
Comércio mundial
Segundo dados prelimina-
res da OMC, o comércio 
mundial cresceu 3%, em 
2018, abaixo do previsto 
em setembro pela organi-
zação (3,9%). O resultado 
menor que o esperado é 

tade das criaturas vivas, os 
Vingadores precisam lidar 
com a dor da perda de 
amigos e seus entes queri-
dos. Com Tony Stark (Ro-
bert Downey Jr.) vagando 
perdido no espaço sem 
água nem comida, Steve 
Rogers (Chris Evans) e 
Natasha Romanov (Scar-
lett Johansson) precisam 
liderar a resistência contra 
o titã louco.

dele e administrado pela 
Prefeitura, a Santa Casa 
e as unidades gerencia-
das pelo governo do Esta-
do. “Foi estabelecido que 
cada equipamento passa-
ria a oferecer à população 
uma determinada especia-
lidade médica e serviços 
que não iriam se sobrepor 
a outro. Desta forma, os 
pacientes passaram a en-
contrar o que procuram e 
sabem onde procurar”, ex-
plicou o deputado.
“O Dr. Germann também 
defende uma potenciali-
zação no uso dos equi-
pamentos e acredita que 
essa integração é eficien-
te, inclusive porque não 
demanda necessariamente 
de mais verbas orçamen-
tárias e sim de uma gestão 
pública mais eficiente”, 
contou o deputado, que 
escreveu o livro “Cidade 
Saudável – Um Jeito de 
Pensar e Fazer Saúde”, 
que traz um raio X da saú-
de em Mogi das Cruzes 
e como foram superados 
os obstáculos, resultando, 
inclusive, na construção 
de novos equipamentos 
de saúde, passando de 34 
para 68 unidades – o do-
bro, em oito anos.

que o governo vai tomar 
medidas para diminuir o 
custo para a obtenção da 
carteira de motorista. De 
acordo com o ministro, 
que criticou a exigência 
do uso de simuladores, há 
um excesso de burocracia 
voltado para encarecer o 
procedimento. Uma delas 
seria o aumento no prazo 
para renovação da cartei-
ra.
Freitas foi questionado 
pelo deputado Hugo Mota 
(PRB-PB) se o afrouxa-
mento das regras para a 
obtenção da habilitação, 
em vez de reduzir, poderia 
aumentar o número de aci-
dentes. “O Brasil não tem 
uma infraestrutura ade-
quada de trânsito e os da-
dos mostram que a maio-
ria das mortes se dá por 
excesso de velocidade. 
Baixar o custo da carteira 
é importante, mas isso vai 
acarretar no aumento dos 
custos da saúde pública”.
O ministro defendeu a re-
dução dos procedimentos 
e disse que as decisões se-
rão tomadas tecnicamen-
te, ouvindo os diferentes 
setores. “A desburocrati-
zação não vai significar a 
precarização da formação 
do condutor. Meu pai mor-
reu atropelado, não vamos 
brincar com a segurança 
de trânsito, mas não dá 
pra ficar com a burocracia 
estéril”, disse.

explicado principalmen-
te por piora no comércio 
mundial, no quarto trimes-
tre.
Para 2019, a previsão é 
crescimento de 2,6% no 
comércio mundial, em 
linha com a previsão de 
crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB), soma 
de todos os bens e servi-
ços produzidos no país, de 
2,6%. Em 2020, o comér-
cio mundial deve atingir 
crescimento de 3%, com 
previsão para o PIB em 
2,6%.


