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A GAzetA dos Municípios

Tecnologia poderá ser
usada para detectar
motorista drogado

Mais de 3,6 milhões de estudantes pediram
isenção da taxa do Enem 2019

Identificação com caipira 
imortalizou Mazzaropi no 

imaginário nacional

Portaria do MJ institui 
grupo de trabalho para es-
tudar viabilidade
O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública deci-
diu instituir um grupo de 
trabalho para estudar a 
viabilidade de utilizar tec-
nologias de screening(ras-
treamento) para detecção 
de motoristas dirigindo 
sob efeito de substâncias 
psicoativas.
A portaria instituindo o 
grupo de trabalho está pu-
blicada no Diário Oficial 
da União. Ela prevê que os 
seus integrantes terão um 
prazo de 12 meses para 
conclusão das atividades 
e, em seguida, apresenta-
rem um relatório ao secre-

Ao todo, 3.687.527 estu-
dantes solicitaram a isen-
ção da taxa de inscrição 
do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
2019, de acordo com ba-
lanço divulgado no dia 12, 
pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep). O resultado final, 

Amado pelo público, o ci-
neasta Amácio Mazzaropi 
foi o responsável por di-
fundir a figura do caipira 
nos cinemas. Passados 38 
anos de sua morte, ele es-
creveu um capítulo exclu-
sivo na história do cinema 
nacional.
É dessa forma que a Câma-
ra de Taubaté rememorou 
a vida do cineasta em ses-
são solene, sob a presidên-
cia do vereador Boanerge 
(PTB). O pronunciamento 
oficial, apresentado por 
João Henrique Dentinho 
(PV), retomou a trajetória 
do filho de um italiano e 
de uma portuguesa, nasci-
do em São Paulo, mas que 
cresceu em Taubaté.
Mazzaropi gostava mui-
to de circo e desde cedo 
manifestou a vontade de 
atuar. Fundou uma com-
panhia de teatro em 1940 
e em 1945 chegou à rádio 
Tupi. Na era da televi-
são, na década de 1950, 
foi convidado a estrelar o 
programa Rancho Alegre, 
e seu humor e carisma 
conquistaram o público. 
O sucesso na TV inspirou 
o diretor da Companhia 
Vera Cruz a convidar Ma-
zzaropi para interpretar 
um papel cômico no filme 
Sai da Frente, em 1952.
Com a falência da Vera 

tário Nacional de Políticas 
sobre Drogas (Senad).
A tecnologia é semelhante 
à do bafômetro, que de-
tecta o teor de álcool no 
organismo. Países como 
Canadá, Estados Uni-
dos e Austrália usam as 
chamadas tecnologias de 
screening. O aparelho tem 
a capacidade de identifi-
car, em cinco minutos, a 
presença de substâncias 
como maconha, cocaína 
e anfetaminas a partir de 
amostras de saliva de mo-
toristas.
“A experiência de países 
como Austrália, Inglater-
ra, Noruega, Alemanha, 
Nova Zelândia, Canadá e 
Estados Unidos demons-

ou seja, se os pedidos fo-
ram aceitos ou não, será 
divulgado no dia 17 de 
abril, na Página do Parti-
cipante.
Também no dia 17 será 
divulgado o resultado das 
justificativas dos estu-
dantes que não pagaram 
o Enem 2018 e que, por 
algum motivo, faltaram às 

Cruz, Mazzaropi partici-
pou de outros cinco filmes 
em diversas produtoras 
até fundar a PAM (Produ-
ções Amácio Mazzaropi), 
em 1958, e assim passar a 
produzir e distribuir seus 
próprios filmes.
“Mazzaropi foi um dos 
poucos seres a ver a alma 
das coisas, a enxergar a 
alma do caipira vale-pa-
raibano e a transformá-la 
em cinema, sensibilidade, 
gerando emprego e arte, 
gerando a alma das coi-
sas”, salientou o secre-
tário de Cultura, Márcio 
Carneiro. A popularidade 
de Mazzaropi era apoiada 
no humor ingênuo e au-
têntico da cultura caipira. 
Ele mandava funcionários 
de confiança país adentro, 
transportando as cópias e 
conferindo os ingressos 
vendidos.
Mazzaropi morreu em 
1981, mas não sem deixar 
saudades e lembranças 
naqueles que atuaram em 
seus filmes e trabalharam 
em sua companhia.
“Estamos escassos de 
pessoas que conviveram 
com Mazzaropi. Elizabe-
th Hartman já esteve em 
Taubaté. Patrícia Mayo, 
que trabalhou com a gen-
te em ‘Uma pistola para 
Djeca’, também foi ho-

tra que, aliada às políticas 
de fiscalização, a imple-
mentação das técnicas de 
triagem para detecção de 
substâncias psicoativas 
por condutores de veícu-
los é efetiva para reduzir 
os índices de colisões e 
mortes no trânsito”, disse 
o secretário nacional de 
Políticas sobre Drogas, 
Luiz Roberto Beggiora.
O grupo de trabalho será 
composto por represen-
tantes, titular e suplente, 
da Senad, da Secretaria 
Nacional de Segurança 
Pública e da Polícia Rodo-
viária Federal. 
O trabalho será coordena-
do pelo representante da 
Senad.

provas. Para pedirem isen-
ção novamente este ano, 
esses estudantes tiveram 
que apresentar uma justi-
ficativa da ausência.
Para consultar o resultado, 
será necessário informar 
o CPF e senha criada na 
hora de fazer a solicita-
ção. O prazo para pedir a 
isenção da taxa do Enem 

menageada em Taubaté. 
Mazzaropi lançou grandes 
nomes no cenário nacio-
nal, como Tarcísio Meira, 
Agnaldo Rayol, Celly e 
Tony Campello, e outros 
tantos. É bom assistir a 
esses filmes e ver a men-
sagem maravilhosa”, diz 
Luiz Homero da Silva, 
testemunha ocular da his-
tória do cineasta.
Ator e figurante em alguns 
dos clássicos, Luiz Home-
ro disse que atualmente 
a história de Mazzaropi 
começa a ser contada por 
outras pessoas, tais como 
Paulinho Tropeiro, Rogé-
rio Mazzaropinho, Marga-
ropi, de Curitiba; Sandro, 
em Bezerros (PE), e ou-
tros espalhados pelo esta-
do de São Paulo.
Caracterizado como Dje-
ca, Paulinho Tropeiro, um 
dos atores que prosperam 
a história do cineasta, diz: 
“Sempre que eu encontra-
va o Mazzaropi no cine-
ma, olhava aquela pessoa, 
uma celebridade, contan-
do o ingresso na entrada 
no cinema, ou passando 
de carro, jamais pensei 
que hoje eu estaria repre-
sentando um papel desses. 
Imitar Mazzaropi é muito 
difícil, não tem como imi-
tar uma figura tão impor-
tante como ele”.

terminou na última quar-
ta-feira, dia 10. A taxa de 
inscrição deste ano é R$ 
85.
Os estudantes que não ti-
verem a solicitação aceita 
poderão entrar com re-
curso, no período de 22 
a 26 de abril, também na 
na Página do Participan-
te. O resultado do recurso 
será divulgado, no mesmo 
endereço, a partir de 2 de 
maio.
Para participar do exame, 
os estudantes, com ou sem 
isenção da taxa, devem fa-
zer a inscrição no período 
de 6 a 17 de maio.
Estudantes isentos
Têm direito à isenção da 
taxa os estudantes que es-
tão cursando a última série 
do ensino médio em 2019 
em escola da rede pública; 
aqueles que cursaram todo 
o ensino médio em escola 
da rede pública ou como 

bolsista integral na rede 
privada, com renda, por 
pessoa, igual ou menor 
que um salário mínimo e 
meio, o que, em valores de 
2019, equivale a R$ 1.497.
São também isentos os 
participantes em situa-
ção de vulnerabilidade 
socioeconômica, ou seja, 
membros de família de 
baixa renda com Núme-
ro de Identificação Social 
(NIS), único e válido, com 
renda familiar por pessoa 
de até meio salário míni-
mo (R$ 499), ou renda 
familiar mensal de até 
três salários mínimos (R$ 
2.994).
Enem 2019
O Enem será aplicado nos 
dias 3 e 10 de novembro. 
No primeiro dia de prova, 
os participantes responde-
rão a questões de lingua-
gens e ciências humanas e 
farão a prova de redação. 

Para isso, terão 5 horas e 
30 minutos No segundo 
dia, os estudantes terão 5 
horas para resolver as pro-
vas de ciências da nature-
za e matemática.
Os gabaritos das provas 
objetivas serão divulga-
dos no Portal do Inep e no 
aplicativo oficial do Enem 
até o dia 13 de novembro. 
O resultado será divulga-
do, conforme o edital, em 
data a ser divulgada poste-
riormente.
As notas do Enem podem 
ser usadas para ingres-
sar em instituição pública 
pelo Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu), para ob-
ter bolsas de estudo em 
instituições particulares 
de ensino superior pelo 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni) e 
para obter financiamento 
pelo Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies)
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Miscelânea
Curiosidades

A carambola é uma fruta da caramboleira, uma árvore ornamental de pe-
queno porte. Possui flores brancas e púrpuras. É largamente usada como 
planta de arborização de jardins e quintais. É originária da China, de sa-
bor agridoce, com coloração variando de verde ao amarelo, dependendo 
do grau de maturação, rica em sais minerais (cálcio, fósforo e ferro) e 
contendo vitaminas A e C e do complexo B, a carambola é considera-
da uma fruta febrífuga (que serve para combater a febre), antiescorbútica 
(que serve para curar a doença escorbuto – carência de vitamina C, e que 
se caracteriza pela tendência a hemorragia) é, devido à grande quantidade 
do ácido oxálico, estimulador do apetite. Seu suco pode ser usado para 
tirar manchas de ferro, de tintas e ainda limpar metais. Sua casca é uti-
lizada como antidisentérico, por possuir alto teor de tanino – cujo poder 
adstringente pode prender o intestino. É considerada uma fruta de quintal, 
pois seu cultivo não é feito em escala, sendo produzida essencialmente em 
sítio, granjas e pomares de fazendas. Começa produzir frutos em torno de 
quatro anos de existência, dando em média duzentos frutos, podendo durar 
de cinqüenta a setenta anos. A fruta parece uma estrela quando cortada e 
tem cinco gomos. Pode ser consumida ao natural ou no preparo de geléias, 
caldas, sucos e conservas. Cortada em fatias e deixada no fogo brando 
com açúcar, fica quase da mesma consistência e sabor do doce de ameixa 
preta. Na Índia e na China são bastante consumida como sobremesa, assim 
como as flores e os frutos verdes, que são utilizados nas saladas. Pessoas 
portadores de insuficiência renal crônica não podem comer a carambola, 
pois esta fruta possui uma toxina natural, a caramboxina, que não é fil-
trada pelos rins dessas pessoas, ficando retida no organismo e atingindo 
o cérebro, podendo induzir crises de soluços, vômito, confusão mental, 
agitação psicomotora, convulsões prolongadas (estado de mal epilético), 
como levar inclusive à morte. Portadores de diabetes devem consultar o 
médico antes de comer, pois podem sofrer de insuficiência renal e não 
saber. Pessoas sem problemas renais devem evitar o abuso no consumo 
da carambola. Isso porque seu teor de ácido oxálico pode eventualmente 
produzir cálculos renais em indivíduos mais sensíveis. Foi introduzida no 
Brasil em 1817, sendo plantada praticamente em todo território brasileiro. 
É muito popular na região nordeste do Brasil.

Humor

O sujeito casou com uma mulher que era teimosa que nem uma mula. 
Depois de algum tempo de casado, a beira de um ataque de nervos, ele 
finalmente conseguiu convencê-la a consultar um psicanalista. Na volta da 
primeira consulta, ansioso, ele pergunta:
- E então, meu bem? Como foi a consulta? Tudo bem?
E ela respondeu: 
- Tudo bem uma ova! Precisei gastar todo o meu horário pra convencer o 
psicólogo que o divã ficava melhor no meio da sala!
***
A família vinda do nordeste coloca o garoto na escola. Na primeira aula, a 
professora querendo avaliar os conhecimentos do menino, pergunta:
- Severino, em quantas partes se divide o corpo humano?
E o menino Severino, responde:
- Bem professora, aí depende do tamanho da peixeira e dá desavença dos 
cabras...

Mensagens

Avance sempre. Na vida as coisas às vezes andam muito devagar, mas 
é importante não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já 
é um progresso. Se você não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, 
faça alguma coisa pequena. Pequenos riachos acabam convertendo-se em 
grandes rios. Continue andando e fazendo. O que parece fora do alcan-
ce esta manhã vai parecer um pouco mais próximo ao anoitecer se você 
continuar movendo-se pra frente. A cada momento intenso e apaixonado 
que você dedicar a esse objetivo, um pouquinho mais se você se aproxima 
dele. Se você parar completamente ficará muito difícil começar tudo de 
novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que você 
já construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer hoje, agora mesmo, 
neste exato momento. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo ocupado. Vá 
rápido, quando puder. Vá devagar, quando for obrigado. Mas seja lá como 
for, continue. O importante é não parar.

Pensamentos, provérbios e citações

Em economia a maioria está sempre enganada.
Bondade em balde sempre será devolvida em barril.
Para elevar-se as pessoas precisam ajoelhar-se. 
Sou tão misterioso que não me entendo mais.
A bondade é a delicadeza das almas generosas.
Feliz é aquele que não sabe o que significa saudade.
Todo atleta deve bater a cada dia o próprio recorde.
As maiores tristezas são as que causamos a nós mesmos.
A alma move todas as matérias do mundo.
Tudo que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível.

Afinal, beber muito café
faz mal ao coração?

O grão é rico em polife-
nóis, compostos antioxi-
dantes que diminuem os 
riscos de doenças cardí-
acas, mas se deve evitar 
consumo exagerado. Re-
comenda-se dose máxima 
de três xícaras diárias
Neste domingo, 14 de 
abril, comemorou-se o 
Dia Mundial do Café. Que 
a bebida ajuda a manter a 
concentração e estimula 
o organismo a se manter 
ativo durante o dia a dia, 
todo mundo já sabe. Mas, 
como a cafeína influencia 
o coração?
De acordo com a diretora 
do Departamento de Nu-
trição da Socesp (Socieda-
de de Cardiologia do Es-
tado de São Paulo), Profa. 
Dra. Nágila Damasceno, 
a ingestão de três xícaras 
de 40mL por dia, no caso 
de café expresso, e três 
de 110 a 150 mL de café 
filtrado, quando não há 
restrição médica, não é 
prejudicial e pode até ser 
benéfica, reduzindo os ní-
veis elevados de pressão 

arterial e também a mor-
talidade cardiovascular. 
O grão do café também é 
rico em polifenóis, com-
postos antioxidantes que 
diminuem os riscos de do-
enças cardíacas.
No entanto, se consumi-
do em doses elevadas, o 
café pode provocar alguns 
efeitos adversos. “Os pa-
cientes com alterações 
cardiovasculares podem 
apresentar aumento no ní-
vel de colesterol circulan-
te”, afirma a especialista. 
Além disso, outro ponto 
prejudicial é a insônia, 
que pode ser causada ou 
agravada em cardiopatas 
ou não.
É preciso dosar bem o 
consumo. Como um dos 
benefícios cardiovascula-
res, está a redução de ra-
dicais livres, diminuindo 
os danos que esses produ-
tos podem causar à saúde 
cardiovascular. Porém, 
outro ponto que merece 
atenção é a combinação 
com o açúcar: a quantida-
de ideal é de, no máximo, 

5g para cada xícara de 
40 mL. Mais do que isso 
pode ser prejudicial, como 
ocorre com os diabéticos, 
por exemplo. Uma dica é 
a utilização de adoçantes 
naturais, como os do tipo 
Stevia, que adoçam a be-
bida e não prejudicam a 
saúde do paciente. Degus-
tar um bom cafezinho sem 
a adição do açúcar tam-
bém tem crescido no dia a 
dia do brasileiro.
O preparo do café também 
deve ser revisto. Prepara-
ções fervidas e coadas nos 
tradicionais coadores de 
pano devem ser evitadas 
e preparações não filtra-
das como o café expres-
so, pois substâncias que 
contribuem para a eleva-
ção do colesterol. Prefira 
o café filtrado, pois essas 
substâncias (diterpenos) 
ficam retidas no filtro, tor-
nando o tradicional cafe-
zinho um hábito saudável.
Deguste seu cafezinho, 
mas não esqueça dos cui-
dados com a saúde do seu 
coração.
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Unitau alcança 10 mil
alunos na graduação

Aquário de Ubatuba realiza
capacitação para professores 

das escolas públicas de Ubatuba

Cunha realiza 
19ª Festa do Pinhão

A Unitau atingiu a marca 
de 10 mil alunos na gra-
duação. Esse número é a 
soma dos estudantes dos 
cursos presenciais e EAD.
O crescimento da moda-
lidade EAD é uma reali-
dade em nosso país. De 
acordo com o Censo da 
Educação Superior divul-

A formação é gratuita e 
dividida em dois dias com 
conhecimento teórico e 
prático
Nos dias 8 e 9 de abril o 
Aquário de Ubatuba rece-
beu 51 professores de es-
colas públicas da cidade, 
para a primeira capacita-
ção de professores do ano 
de 2019. O objetivo da 
formação é que os mestres 
sejam multiplicadores de 
conhecimento e de educa-
ção ambiental para os alu-
nos.
A iniciativa é realizada 
gratuitamente pelo Aquá-
rio de Ubatuba e aconte-
ce duas vezes ao ano. O 
curso é dividido em dois 
dias: primeiro a parte te-
órica e depois a prática 
e, com isso, os professo-
res aprendem tudo sobre 
o circuito e no final rece-
bem um certificado. Não 
há validade para o mesmo 
e os professores, após ca-
pacitação, podem trazer os 
alunos gratuitamente para 
as visitas e demonstrar, na 
prática, o que ensinam em 
sala de aula.
A professora Thaís Araú-
jo, da Escola Municipal 
Presidente Tancredo Ne-
ves, recomenda o curso 
para todos os docentes. “É 
muito importante o traba-
lho que o Aquário realiza 
e todo conhecimento que é 
passado para nós enquanto 
representantes das escolas 
públicas. 
Eu adorei conhecer, prin-
cipalmente a missão do 
Aquário com a Educação 
Ambiental”, reforça a do-
cente.
Já o professor Thiago 
Baião, da E.M. Maria Car-

Praça da Matriz da cidade 
recebe mais uma edição 
do evento, que leva ao 
público shows de diferen-
tes estilos musicais e pra-
tos variados feitos com a 
iguaria
A Estância Climática de 
Cunha realiza seu evento 
mais tradicional: a Fes-
ta do Pinhão, que está na 
19ª edição. Para celebrar 
a colheita desse produto 
típico da região, a cida-
de preparou uma extensa 
programação cultural que 
reúne boa música e gastro-
nomia, de 26 de abril a 12 
de maio, sempre nos fins 
de semana.
A Secretaria Municipal 
de Turismo e Cultura da 
cidade do Alto Vale do 
Paraíba montou um palco 
na Praça da Matriz onde o 
público poderá assistir às 
apresentações de diferen-
tes estilos musicais.
Os destaques este ano 
são a abertura artística do 
evento com a Orquestra 
Mundana Refugi, forma-
da por músicos refugiados 
de diferentes países; e as 
apresentações dos artistas 
cunhenses Os Filhos do 
Sertão – Pacheco e Chi-
quinho, Pedro e Jefferson, 
Congada Moçambique de 
São Benedito de Cunha, 
João Galvão, Marquinhos 
e Zé Lino e Violeiros de 
Cunha.
No sábado, dia 27, é reali-
zada a abertura oficial da 
Festa no Parque Estadual 
da Serra do Mar – Núcleo 
Cunha. Além da 11ª Expo-
sição do Pinheiro Brasilei-
ro, a programação inclui 
a premiação e exposição 
do Concurso de Redação, 
Frase e Desenho (dirigido 
para os estudantes das es-
colas de Cunha), ativida-
des para crianças e degus-
tação de pratos elaborados 
com pinhão.
Este ano também integra a 

gado pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), a educação a 
distância cresceu mais de 
17% em 2017.
Para acompanhar essa 
tendência, a Universidade 
tem investido na expansão 
de polos EAD. Para abril, 

pinetti, acredita que é im-
portante ter o máximo de 
professores participando 
e sendo multiplicadores. 
“É uma excelente iniciati-
va do Aquário, que é um 
estabelecimento privado, 
mas se preocupa em pro-
mover essa formação gra-
tuita aos professores para 
que tenham a oportunida-
de de trazer seus alunos 
gratuitamente e desfrutar 
de todos os espaços que 
são bem explicativos”, 
conclui Baião.
O Aquário de Ubatuba 
realiza a capacitação de 
professores há anos e sabe 
a importância da respon-
sabilidade social que pos-
sui. Para o oceanógrafo 
Hugo Gallo Neto, diretor 
do Aquário de Ubatuba 
e presidente do Instituto 
Argonauta, esta é uma das 
formas que o Aquário dis-
ponibiliza sua estrutura e 
recursos em benefício da 
cidade, contribuindo para 
educação social e viabi-
lizando a entrada de mui-
tas crianças que de outra 
forma não teriam recur-
sos para a visita. Só em 
2018 foram mais de 3.000 
crianças de escolas públi-
cas de Ubatuba e região 
que vieram gratuitamente 
ao Aquário de Ubatuba. 
“Porque, ao contrário da-
quela velha máxima que 
diz ‘o que os olhos não 
veem o coração não sen-
te’, o Aquário de Ubatu-
ba acredita quê o que os 
olhos veem o coração sen-
te e, assim, a gente conse-
gue sensibilizar as pesso-
as quanto à preservação”, 
complementa o diretor.
Recentemente Hugo Gallo 

programação da festa a 1ª 
Etapa do Move Trail Run 
– 2019, prova de corrida e 
caminhada com percursos 
de 6, 12 e 18 quilômetros 
pelas trilhas e belas paisa-
gens de Cunha. O evento 
ocorre em 5 de maio, do-
mingo, e a largada será às 
8 horas, na Praça da Ma-
triz.
Para a ocasião são espera-
dos cerca de 400 atletas, 
entre profissionais e ama-
dores.
Em 2018, Cunha recebeu 
as duas etapas da Move 
Trail Run, em abril e em 
outubro. A intenção da 
prefeitura é atrair cada 
vez mais esse tipo de mo-
dalidade esportiva para a 
cidade. Mais informações 
sobre a corrida no site: 
https://www.minhasins-
cricoes.com.br/Evento/
MoveTrailRun1etapaCu-
nha2019.
Roteiro gastronômico
O evento ganha um sa-
bor especial na Praça de 
Alimentação, que fica na 
Praça da Matriz de Cunha, 
próxima ao palco. Lá são 
oferecidos diferentes pra-
tos doces e salgados, que 
levam na sua composição 
o pinhão. Entre as inú-
meras opções estão caldi-
nhos, canjiquinha, farofas, 
bolos, pães e acompanha-
mentos para truta, cordei-
ro e outras carnes.
Pratos diferenciados com 
o produto também estarão 
nos restaurantes da cida-
de. A cada ano, os chefes 
criam novas receitas e 
reinventam seus cardápios 
para oferecer ao público.
Programação 19ª Festa do 
Pinhão de Cunha – Praça 
da Matriz
26 de abril (sexta-feira)
21horas – Abertura artís-
tica: Orquestra Mundana 
Refugi – Turnê Caravana 
Refugi (Proac)
27 de abril (sábado)

estão previstas a abertura 
de 18 novos polos em di-
ferentes cidades do país.
Atualmente, a Unitau 
EAD está presente em 36 
polos espalhados pelos 
estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, 
Santa Catarina, Paraná, 
Bahia e Maranhão.

recebeu a secretária de 
Educação de Ubatuba, 
Pollyana Gama, e a con-
versa foi muito produtiva, 
aumentando a parceria 
entre instituição e cidade. 
O projeto para o próximo 
ano prevê a produção de 
material pedagógico do 
Aquário de Ubatuba em 
conjunto com a Secretaria 
Municipal de Educação e 
que poderá ser explorado 
antes, durante e depois a 
visita, melhorando o apro-
veitamento das crianças.
Sobre o Aquário de Uba-
tuba
É o primeiro aquário pri-
vado do Brasil aberto à 
visitação do pública e pio-
neiro no conceito de edu-
cação ambiental por meio 
do contato direto com ani-
mais. Destaca-se no país 
pelos projetos e realiza-
ções ao longo de 23 anos 
e foi o primeiro aquário a 
ter um tanque de águas-
vivas e de contato no Bra-
sil. A instituição, ainda, é 
premiada e reconhecida 
por iniciativas práticas 
de conservação e por ter 
sido a primeira em colocar 
em exercício iniciativas 
sustentáveis. Atende, gra-
tuitamente, estudantes de 
escola pública da cidade 
mediante capacitação de 
professores.
O Aquário de Ubatuba 
funciona de domingo a 
quinta-feira, das 10h às 
20h, Sexta, sábado, feria-
dos e em temporada, das 
10h às 22h. Rua Guarani, 
859, Itaguá, Ubatuba/SP. 
Telefone (12) 3834-1382.
Turmas de Capacitação da 
manhã, tarde e noite (con-
secutivamente).

10horas – Abertura oficial: 
Parque Estadual da Serra 
do Mar – Núcleo Cunha
16horas – Os Filhos do 
Sertão – Pacheco e Chi-
quinho (artistas cunhen-
ses)
22horas – Arnaldo Freitas 
e Rafael Schimidt- Viola 
e Violão (MPB, clássicos, 
choro e raiz)
28 de abril (domingo)
15horas – Projeto Céu do 
Meu Sonho (Proac)
20h30 – Orquestra Canta 
Violeiro (formada por ofi-
cina com Tarcísio Manu-
véie Violeiros de Cunha)
22horas – Tarcísio Manu-
véi – Participação de José 
Mauro
3 de maio (sexta-feira)
21h30 – Pedro e Jefferson 
(artistas cunhenses)
4 de maio (sábado)
15horas – Congada Mo-
çambique de São Bene-
dito de Cunha (artistas 
cunhenses)
17horas – Coral Bem te 
Canto
22horas – Adriana Farias 
e Banda
5 de maio (domingo)
8horas – Largada da 1ª 
Etapa do Move TrailRun 
– 2019
15horas – João Galvão 
(artista cunhense)
21h30 – Marcelo Viola e 
Ricardo
10 de maio (sexta-feira)
21h30 – Edilson Santos e 
Banda (vozes, viola, vio-
lão, violino, violoncelo, 
sanfona, contrabaixo, ba-
teria e percussão)
11 de maio (sábado)
16 horas – Marquinhos e 
Zé Lino (artistas cunhen-
ses)
22horas – MariangelaZan 
e Banda
12 de maio (domingo)
15horas – Violeiros de 
Cunha (artistas cunhen-
ses)
21h30 – André Moraes e 
Banda
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Diferença de preços de até 
66,27% nos Ovos de

Páscoa, revela Procon-SP

Governo de SP entrega três 
Baeps na Capital e Interior, 
dois CDPs em Pacaembu

e obras na SP 425

Levantamento de preços 
feita no interior e litoral 
do estado revela a impor-
tância de comparar preços
Equipes dos núcleos re-
gionais da Fundação 
Procon-SP, vinculada à 
Secretaria da Justiça e Ci-
dadania, pesquisaram pre-
ços de produtos de Páscoa 
e encontraram diferenças 
expressivas. Entre os ovos 
de Páscoa a maior dife-
rença encontrada foi de 
66,27% em São José do 
Rio Preto: o Ovo de Pás-
coa Ao Leite, de 150 g, da 
Arcor, foi encontrado em 
um local por R$ 34,90 e, 
em outro, por R$ 20,99.
Foram levantados os pre-
ços de bolos de Páscoa, 
caixas de bombons, ovos 
de Páscoa e tabletes de 
chocolate de diversas 
marcas, tipos e modelos 
em estabelecimentos do 
interior e litoral do estado 
entre os dias 25 de março 
e 3 de abril. 
Os Procons municipais 
de Araçatuba, Campinas 
e Jundiaí participaram da 
pesquisa.
Entre os tabletes de choco-
late a maior diferença en-
contrada foi de 102,65%, 
também em São José do 

O Governador João Doria 
entregou na última quinta-
feira (11) os Batalhões de 
Ações Especiais de Polí-
cia (Baeps) de Presiden-
te Prudente, São José do 
Rio Preto e da Capital, os 
Centros de Detenção Pro-
visória (CDPs) I e II de 
Pacaembu e obras de du-
plicação e modernização 
da SP 425 entre Presidente 
Prudente e Pirapozinho.
“Treinamento intenso no 
padrão Rota para garantir 
a segurança nesta região. 
Nós teremos agora poli-
ciais preparados para qual-
quer tipo de enfrentamen-
to, no campo e na cidade. 
Lembrando que tínhamos 
apenas cinco Baeps. Em 
100 dias de governo já co-
locamos mais 3 Baeps em 
operação”, disse Doria.
Durante o evento na sede 
do 8º Baep em Presidente 
Prudente, também foram 
autorizadas as entregas de 
739 títulos de domínio e 
legitimação fundiária para 
sete municípios do Pontal 
do Paranapanema e mais 
de R$ 3 milhões a 13 cida-
des da região com recur-
sos do Fundo de Desen-
volvimento Econômico e 
Social do Pontal (Fundes-
par).
Baeps
Os Baeps são unidades es-
pecializadas criadas para 
combater o crime de ma-
neira mais ostensiva, pois 
as equipes atuam de forma 
semelhante aos padrões do 
policiamento de Choque. 
O 7º Baep foi implantado 
na Rua Vergueiro e abran-
gerá os bairros da região 
central de São Paulo. O 
8º Baep, criado em Presi-
dente Prudente, no mesmo 
terreno do Comando de 
Polícia Militar do Interior 
8 (CPI-8), atenderá a 67 
municípios da região. O 9º 
Baep, em Rio Preto, aten-
derá aos 95 municípios do 
CPI-5. A cidade de São 
Bernardo do Campo será 
a sede do 6º Baep, que 
atenderá todos os municí-
pios do Grande ABC. As 
atividades começam nes-
te mês, mas o imóvel que 
abrigará a sede unidade 
especializada está em re-
forma e deverá ser inaugu-
rado no início do segundo 
semestre. Atualmente, há 
cinco Baeps distribuídos 
em Campinas, Santos, 
São José dos Campos, 
São Paulo (zona leste) e 
Barueri. Para implantação 
dos Baeps, o efetivo em-
pregado passou por treina-
mento entre os dias 25 de 
fevereiro e 10 de abril. As 
atividades, coordenadas e 
aplicadas pelo Comando 
de Policiamento de Cho-
que (CPChq), abordaram 
disciplinas específicas do 
treinamento da Ronda Os-
tensiva Tobias de Aguiar 
(Rota), do 2º e 3º Bata-
lhões de Policiamento de 
Choque (CPChq), do Co-
mando e Operações Espe-

Rio Preto, o chocolate 
Amargo 53 %, de 100 g, 
da Arcor custava R$ 6,85 
em um local e, em outro, 
R$ 3,39. Nos bombons a 
maior diferença encontra-
da foi de 83,47%, em Ara-
çatuba – caixa Especiali-
dades, de 300g, da Nestlé; 
e nos bolos de Páscoa, de 
45,30% em Presidente 
Prudente – Colomba Pas-
cal Gotas de Chocolate, de 
700g, da Bauducco.
Confira no link a pesqui-
sa completa: Araçatuba, 
Bauru, Campinas, Jaú, 
Jundiaí, Ourinhos, Presi-
dente Prudente, Ribeirão 
Preto, Baixada Santista, 
São José do Rio Preto, 
São José dos Campos, So-
rocaba e Votorantin.
Na capital
Na pesquisa feita na ca-
pital, a maior diferença 
encontrada entre os ovos 
de Páscoa foi de 88,42% 
no Surpresa LOL Surpri-
se, de 150g , da Nestlé, o 
maior preço encontrado 
foi R$ 74,99 e o menor, 
R$ 39,80. Entre os table-
tes de chocolate, a maior 
diferença encontrada foi 
de 88,96%: o Air, de 100g, 
da Hershey´s, em um esta-
belecimento era vendido 

ciais (COE) e do Grupo de 
Ações Táticas Especiais 
(Gate).
Entre os conteúdos minis-
trados estão patrulhamen-
to tático, gerenciamento 
de crises e negociações 
com reféns, busca e loca-
lização de artefato explo-
sivos, conduta de patrulha 
em locais de risco, contro-
le de multidões, policia-
mento em eventos e pra-
ças desportivas.
CDPs
O investimento nas novas 
unidades da Secretaria de 
Administração Penitenci-
ária (SAP) foi de mais de 
R$ R$ 91 milhões, com 
R$ 43 milhões provenien-
tes do Governo Federal 
por meio do Departamen-
to Penitenciário Nacional 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. Cada 
CDP tem área construída 
de 11.514,18 m² e capaci-
dade para abrigar 823 de-
tentos em regime fechado.
As unidades são totalmen-
te automatizadas. Desen-
volvido 100% por técni-
cos da SAP, trata-se de um 
sistema automático para 
a abertura e fechamento 
das portas sem que os fun-
cionários tenham contato 
direto com a população 
carcerária. As novas uni-
dades foram inauguradas 
também com todos os 
equipamentos de segu-
rança, incluindo raios-x, 
portal detector de metal e 
escâner corporal.
O Centro de Detenção 
Provisória é um estabele-
cimento para presos que 
aguardam julgamento. Ele 
foi projetado com carac-
terísticas diferenciadas, 
aproveitando as experiên-
cias dos que já estavam em 
funcionamento. A grande 
novidade nos novos CDPs 
são os pavilhões de tra-
balho e de serviço, como 
cozinha industrial - onde 
os próprios presos prepa-
ram os alimentos -, salas 
de aula, além de inclusão, 
saúde, lavanderia e pada-
ria - setores já existentes 
nas penitenciárias -, in-
cluindo sistema de rampas 
de acessibilidade a pesso-
as com mobilidade reduzi-
da e banheiros acessíveis.
SP 425
As obras na Rodovia As-
sis Chateaubriand (SP 
425) oferecem mais segu-
rança e conforto para os 
15.955 motoristas que tra-
fegam nela diariamente. 
Com a entrega do último 
trecho de obras, a SP 425 
tem agora ao todo 107,05 
km de pistas moderniza-
das e nova sinalização. 
No lote 2, entregue nesta 
quinta, foram realizados 
serviços para a duplicação 
da pista, do Km 454,6 ao 
Km 478,15, recapeamento 
da pista antiga, pavimen-
tação dos acostamentos, 
construção de viadutos, de 
baias para ônibus, implan-
tação de sistema de drena-

por R$ 5,65 e em outro, 
por R$ 2,99. Nas caixas 
de bombons, a maior di-
ferença foi de 87,84% (no 
Alpino bag, de 195g, da 
Nestlé); nos bolos de Pás-
coa, a maior variação foi 
de 71,37% (na Colomba 
Pascal de Frutas Cristali-
zadas e na Colomba Pas-
cal com Gotas de Choco-
late, ambas de 700g, da 
Bauducco).
O levantamento aconteceu 
nos dias 25 a 27 de março 
em 10 estabelecimentos 
distribuídos pelas cinco 
regiões de São Paulo e 
comparou o preço de 177 
itens. Confira a pesquisa 
completa aqui.
Dicas ao consumidor
O Procon-SP orienta que 
o consumidor faça uma 
comparação entre os pre-
ços praticados por dife-
rentes estabelecimentos e 
também considere a rela-
ção qualidade, peso e pre-
ço do item a ser adquirido. 
É preciso também avaliar 
a quem será destinado o 
chocolate – idade, gos-
to, restrições alimentares, 
entre outras, são questões 
que não podem ser deixa-
das de lado no momento 
da compra.

gem e nova sinalização, 
totalizando 23,5 km de 
extensão, entre Presidente 
Prudente e Pirapozinho.
O investimento do Go-
verno do Estado no em-
preendimento foi de R$ 
157,8 milhões, oriundos 
de financiamento no Ban-
co Interamericano de De-
senvolvimento (BID). As 
obras na SP 425 foram 
iniciadas em janeiro de 
2016 e divididas em três 
lotes. Os lotes 1 e 3 foram 
entregues em março de 
2018. No entanto, o prazo 
no lote 2 foi maior em de-
corrência de adequações 
no projeto executivo e da 
liberação de áreas a serem 
desapropriadas.
Ao todo, a SP 425 passou 
por obras em 107,5 km de 
extensão, beneficiando as 
cidades de Martinópolis, 
Indiana, Regente Feijó, 
Presidente Prudente, Pira-
pozinho, Tarabai e Estrela 
do Norte. O investimento 
total foi de R$ 371,1 mi-
lhões, recursos de finan-
ciamento internacional 
junto ao BID.
Títulos
As cidades que vão rece-
ber títulos de propriedade 
são: Caiuá (250 títulos 
urbanos), Presidente Epi-
tácio (10 urbanos), Pano-
rama (29 títulos urbanos), 
Teodoro Sampaio (234 
títulos urbanos), Euclides 
da Cunha (109 títulos ur-
banos), Marabá Paulista 
(65 títulos urbanos) e Na-
randiba (42 títulos urba-
nos).
O Programa de Regulari-
zação Fundiária Urbana e 
Rural visa identificar áre-
as passíveis de regulari-
zação fundiária e outorgar 
títulos de propriedade nes-
ses locais. Ele proporcio-
na desenvolvimento, ge-
ração de renda, segurança 
jurídica para as famílias e 
arrecadação para os mu-
nicípios. A regularização 
ocorreu com o pagamen-
to de 10% sobre o valor 
da terra nua. O recurso é 
empregado no Fundespar, 
que destina 50% do mon-
tante ao Itesp para apli-
cação na infraestrutura e 
no desenvolvimento de 
assentamentos na região, 
e outros 50% aos muni-
cípios, que possuam em 
seus territórios assenta-
mentos para aplicação em 
infraestrutura.
Os recursos serão uti-
lizados em 30 projetos 
aprovados para reformas, 
compra de insumos, ma-
quinário, veículos entre 
outros nos assentamentos 
da região. Os municípios 
contemplados são: Ma-
rabá Paulista, Mirante do 
Paranapanema, Caiuá, Eu-
clides da Cunha, Piquero-
bi, Presidente Bernardes, 
Presidente Epitácio, Presi-
dente Venceslau, Ribeirão 
dos Índios, Rosana, San-
dovalina, Teodoro Sam-
paio e Tupi Paulista.


