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A GAzetA dos Municípios

Taubaté participa do
I Encontro de Educação 

para o Trânsito da RMVale

Bairros da parte alta de 
Taubaté recebem

campanha Xô Escorpião

Secretaria de Meio
Ambiente de Taubaté

planta mais de 2.000 mudas

Representantes da  Secre-
taria de Mobilidade Urba-
na de Taubaté participam 
hoje, dia 20 de agosto, do 
I Encontro de Educação 
para o Trânsito da Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte.
O evento começa a par-
tir das 8h30 no auditório 
do Santuário Nacional de 
Aparecida,
O Vale do Paraíba forma 
o terceiro maior conglo-
merado do Estado, com 
1,5 milhão de veículos e 

Agentes do Controle de 
Animais Sinantrópicos 
(CAS) de Taubaté reto-
mam, a campanha Xô Es-
corpião em bairros da par-
te alta da cidade.
A campanha tem caráter 
preventivo e acontece até 
o dia 30 de agosto no Par-
que Três Marias, Chácara 
Silvestre, Jardim América 
e Alto São Pedro. Duran-
te estes dias, os agentes 
passarão pelas residências 
para orientar os morado-
res quanto a cuidados para 
o combate aos escorpiões, 
além da distribuição de 
material educativo.

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria de 
Meio Ambiente (Sema), 
com base no Guia de Ar-
borização Municipal reali-
zou, de fevereiro de 2018 
até agosto de 2019 o plan-
tio de mais de 2.000 mu-
das em diversos bairros.
Nesse período, além das 
ruas do centro que tive-
ram suas calçadas revita-
lizadas, outras áreas como 
praças e áreas verdes tam-
bém foram contempladas 
com plantios, sendo: Esto-
ril, Sedes, Mata do Bugio, 
Campos Elíseos, Alto São 
Pedro, Conjunto Urupês, 
Jardim Paulista e Santa 
Tereza, entre outros.
Os plantios são realiza-
dos priorizando sempre a 
participação de escolas e 
associações de moradores, 
como parte de uma ação 
de Educação Ambiental 
envolvendo a população.
A Secretaria de Meio Am-
biente também realizou a 
manutenção e substitui-
ção de mudas plantadas 

1,2 milhão de motoristas. 
O evento é organizado 
pelos órgãos municipais, 
estaduais e federais com 
o objetivo de promover a 
integração, a troca de co-
nhecimento, experiências 
e programas para a edu-
cação no trânsito entre os 
municípios da região.
Taubaté é uma das 29 ci-
dades inscritas e apre-
sentará o seu programa 
permanente de educação 
para o trânsito.Também 
participam o Departa-

Desde o início do ano, a 
campanha já circulou por 
14 bairros de Taubaté.  
Até o final do ano, a edi-
ção de 2019 da campanha 
Xô Escorpião vai abran-
ger 29 bairros. De acordo 
com balanço da Vigilância 
Epidemiológica de Tauba-
té, foram registrados no 
primeiro semestre deste 
ano 237 acidentes com 
animais peçonhentos, dos 
quais 155 (65%) foram 
com escorpiões. O núme-
ro de acidentes de janeiro 
a junho de 2019 já é supe-
rior ao total de registros de 
2016. A portaria municipal 

nas ruas Jacques Felix, 
Dona Chiquinha de Mat-
tos e avenida Cônego João 
Maria Raimundo da Silva. 
Até o momento já foram 
necessárias cinco manu-
tenções com substituição 
por conta de vandalismo.
Para as ações de plantio, o 
Guia de Arborização Ur-
bana de Taubaté leva em 
consideração o tamanho 
da calçada (acessibilida-
de), tamanho da rua, dis-
tância de equipamentos 
urbanos, boca de lobo, fia-
ção, além das espécies que 
são nativas e de porte ade-
quado para o local, plan-
tadas com adubo 4-14-8 
e hidrogel. Além disso, o 
município também dispo-
nibilizou áreas públicas 
para que terceiros execu-
tassem plantios em cum-
primento a TCRA’s – Ter-
mo de Compromisso de 
Recuperação Ambiental, 
somando uma área recu-
perada de 15.000 metros 
quadrados. As áreas pú-
blicas contempladas es-

mento Estadual de Trân-
sito de São Paulo (Detran/
SP),     Polícia Rodoviária 
Federal, concessionárias                                      
CCR Nova Dutra e Ta-
maios e diretoria da Basí-
lica.
Somente em 2019, o pro-
grama permanente de edu-
cação para o trânsito da 
Prefeitura de Taubaté rea-
lizou palestras em escolas, 
empresas, com orientação 
para 11.587 pessoas, além 
de blitze educativas em 
pontos estratégicos.

nº 780, de 6 de junho de 
2016, determina a realiza-
ção de operações de com-
bate aos escorpiões envol-
vendo diversos setores da 
Prefeitura de Taubaté.
Operação Xô Escorpião – 
19 a 30 de agosto
Bairros – Parque Três Ma-
rias, Chácara Silvestre, 
Jardim América e Alto 
São Pedro
Acidentes com animais 
peçonhentos
2016 – 236
2017 – 302
2018 – 480
2019 (janeiro a junho) – 
237

tão localizadas no Parque 
Natural Municipal Vale do 
Itaim e na Área de Preser-
vação Ambiental (APA) 
do Distrito do Una.
Desde de 2013, Taubaté 
promove campanhas de 
doação de mudas para os 
munícipes que têm inte-
resse em plantar na sua 
calçada ou em uma área 
verde do município, sem-
pre com o apoio técnico. 
Foram doadas 1.758 mu-
das desde janeiro de 2019.
Para munícipes interessa-
dos em plantar uma árvore 
em frente à sua residência 
ou em seu bairro, é neces-
sário que entre em contato 
com a Secretaria de Meio 
Ambiente para receber 
orientações e recomen-
dações técnicas quanto à 
espécie e local adequado. 
Solicitações de mudas de-
vem ser feitas por meio 
de protocolo na sede da 
prefeitura, na avenida Ti-
radentes, 520, Centro. In-
formações pelo número 
3624-4195.
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Miscelânea
Curiosidades

O queijo mineiro é um dos alimentos mais antigos da humanidade. Ele 
teria sido criado pelos pastores de cabras e ovelhas, a partir de coagulação 
natural do leite. No Brasil, essa iguaria e sua técnica de produção chega-
ram pelas mãos dos portugueses colonizadores. O tradicional queijo minas 
foi desenvolvido a partir da receita do Queijo Serra da Estrela de Portugal, 
porém, lá se utilizava na mistura extrato de flores e brotos de cardo, uma 
espécie de planta e já que não havia por aqui, era adicionado um coagulan-
te feito do estômago salgado de bezerros e cabras. O queijo minas passou a 
ser conhecido e apreciado em todo país e é utilizado em diversas receitas, 
além de ser consumido ao natural. Foi tombado pelo Patrimônio Histórico 
Brasileiro como bem natural do Brasil e, é o único queijo nacional cuja 
legislação sanitária permite que não seja pasteurizado.
***
A água não pega fogo, mesmo sendo o hidrogênio um gás inflamável e 
o oxigênio um gás carburante. A água não pega fogo porque é uma subs-
tância completamente diferente das duas primeiras e com propriedades 
distintas. Não é porque ela seja composta de um átomo de hidrogênio e de 
dois átomos de oxigênio que ela herda as propriedades de seus produtos 
de origem. A estrutura molecular e o tipo de ligação química encontrados 
na água são diferentes das encontradas nas moléculas do hidrogênio e do 
oxigênio.

Humor   

A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava 
um jeito de começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Você acredita em Deus?
- Ora se acredito... Claro!
- Então, se fosse vontade de Deus, nesse clima seco da peste se ele quises-
se fazer chover de repente, chovia?
- Uai, mulher, se é da vontade de Deus, chovia na mesma hora.
- Se é vontade de Deus, o dia podia virar noite num minutinho?
- Ora, se é vontade de Deus, porque não?
- Se é vontade de Deus e sendo nos branquinhos azedo desse jeito, nosso 
filho podia nascer pretinho, quase azulzinho... Podia?
- Arre égua mulher... Se é vontade de Deus nosso filho nascer pretinho, 
nascia... Mas que você ia tomar uma surra de virar os olhos e arriar moli-
nha... molinha no chão, ia... Ah se ia!

Mensagens

Aprenda que, por pior que seja um problema ou uma situação sempre 
existe uma solução. Aprenda que, é bobagem fugir das dificuldades, mais 
cedo ou mais tarde, será preciso tirar as pedras do caminho, para conseguir 
avançar. Aprenda que, perdemos muito tempo nos preocupando com fatos 
que muitas vezes só existem em nossa mente. Aprenda que, é necessário 
um dia de chuva para darmos valor ao Sol, mas se ficarmos expostos mui-
to tempo, o Sol nos queimará. Aprenda que, heróis são aqueles que reali-
zaram obras duráveis, mas somente são os que fizeram o que foi necessá-
rio e assumiram as conseqüências. Aprenda que, não importa em quantos 
pedaços nossos corações foi partido, o mundo não vai parar para que o 
consertem. Aprenda que, ao invés de ficar esperando que nos tragam flores 
é melhor plantar um jardim. Aprenda que, amar não significa transferir 
para os outros a responsabilidade de nos fazerem feliz, cabe a cada um a 
tarefa de apostar nos seus talentos e realizar os seus sonhos. Aprenda que, 
o que faz a diferença não é o que nós temos na vida, mas o que nós temos 
e que, além de uma família, temos amigos que nós escolhemos. Aprenda 
que, as pessoas queridas podem às vezes nos ferir e talvez não nos amem 
quanto nós gostaríamos, o que não significa que não nos amem, talvez seja 
o máximo que conseguem e isso é o mais importante. Aprenda que, toda 
mudança inicia um novo ciclo de construção, se você não se esquecer de 
deixar uma porta aberta. Aprenda que, o tempo é muito precioso e não vol-
ta mais, por isso, não vale a pena resgatar o passado, o que vale é construir 
o nosso futuro e o nosso futuro ainda está por vir. Foi então que temos que 
aprender que, devemos descruzar os braços e vencer o medo de partir em 
busca de novos sonhos.  

Pensamentos, provérbios e citações

Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és.
O homem casa para ser marido e a mulher para ser mãe.
Desculpar eu desculpo, esquecer é outra coisa.
A fé é um alento que nos estimula a tocar adiante a nossa vida.
A saudade é o que fica, as lembranças são eternas.
O interesse que cega a uns é a luz de outros.
Nossa imaginação aumenta sempre o mal que nos é oculto.
A amizade começa onde termina os interesses.
As paixões ensinam a razão aos homens.
Você pode adiar, mas o tempo não posterga.
Não espere a moralidade de quem não tem pontualidade.
O homem é mortal por seus temores e imortal por seus dizeres.
Se não existissem pessoas más, não existiriam bons advogados.
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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. 
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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.

Caçapava se classifica
para a final do Campeonato

Regional de Futebol Feminino

A equipe de futebol fe-
minino de Caçapava se 
classificou para a final 
do Campeonato Regio-
nal ao vencer Paraibuna 
pelo placar de 1 x 0, no 
Estádio Municipal “Sáti-
ro de Oliveira”, no último 
domingo. No outro jogo 
da semifinal, Paraty (RJ) 
venceu Pindamonhangaba 

pelo placar de 2 X 1, ga-
rantindo também sua vaga 
na final. Caçapava e Para-
ty fazem a final no dia 25 
de agosto, às 14 horas, em 
Paraibuna.
A equipe de Caçapava fez 
uma boa campanha chegar 
à final. Jogou nove jogos, 
venceu sete e empatou 
dois. No total, fez 41 gols, 

sofrendo apenas 3.
Caçapava disputará o sex-
to título no Campeonato 
Regional de Futebol Fe-
minino e venceu cinco 
vezes o torneio: nos anos 
de 2009, 2014, 2015, 2016 
e 2017. O time tem como 
técnico José Afonso da 
Fonseca e auxiliar técnico 
Cláudio Lara Ramalho.
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Caraguatatuba inicia
curso de eletricista de

redes da EDP São Paulo

14ª Edição do Festival Gastronômico 
Caraguá a Gosto reúne mais

de 70 pratos em oito categorias

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, em uma parceria 
com a distribuidora de 
energia elétrica EDP São 
Paulo, iniciou nesta se-
gunda-feira (19/08), mais 
uma oportunidade de qua-
lificação profissional, por 
meio do curso de eletri-
cista de redes, ministrado 
pelo Senai.
As inscrições foram rea-
lizadas no mês de julho 
e contou com 1053 ins-
critos. Destes, 16 foram 
selecionados pela EDP 
para realizar o curso. O 
treinamento tem carga ho-
rária de 540 horas e será 
realizado em uma sala no 
Centro Esportivo Munici-
pal “Ubaldo Gonçalves” 
(Cemug).
Segundo a analista de ges-
tão de pessoas e respon-
sável pelo programa na 
EDP, Vânia Barbosa, é a 
segunda vez que a escola 
de eletricistas forma pes-
soas no município e pela 
primeira vez, em parceria 
com a Prefeitura de Cara-
guatatuba. 
“Sem dúvidas essa união 
só agregou no desempe-
nho do curso. 

O 14º Festival Gastro-
nômico Caraguá a Gosto 
movimenta a culinária da 
cidade até o dia 8 de se-
tembro (domingo). Mo-
radores e turistas podem 
experimentar 74 pratos 
de 50 estabelecimentos, 
entre bares, restaurantes, 
pizzarias, quiosques, lan-
chonetes, sorveterias e do-
cerias que participam do 
concurso. Os comércios 
competem nas categorias 
Carnes & Aves, Frutos do 
Mar, Comida de Boteco 
(petiscos e porções), Sa-
bores de Praia (petiscos 
ou porções de frutos do 
mar), Lanches Artesanais 
(sanduíches ou outros ti-
pos de lanches artesanais), 
Sobremesas (doces, tortas 
e sorvetes), Pizzas e Culi-
nária Internacional (pratos 
internacionais).
Uma das novidades é que, 
este ano, o consumidor 
poderá votar no prato, no 
garçom e restaurantes por 
meio do aplicativo Cara-
guatatuba Oficial, dispo-
nível para Android e IOS.
Os clientes elegem os 
melhores estabelecimen-
tos em criatividade, apre-
sentação, sabor do prato, 
ambiente da casa e aten-
dimento do garçom. Há 
cédulas de votação para 
os clientes, que atribuem 
notas de 1 a 5 para cada 

Estamos muito satisfei-
tos”, disse.
A Prefeitura juntamente 
com o Fundo Social de So-
lidariedade organizaram o 
espaço para o treinamento 
e toda estrutura física com 
a instalação dos postes de 
rede e residências dentro 
do Cemug, para realização 
das aulas práticas.
O diretor executivo da 
EDP, Marcio Jardim, 
destacou que a parceria 
só agregou no bom de-
senvolvimento do curso. 
“Tivemos uma ótima vi-
sibilidade desde o início 
das inscrições e toda co-
laboração com instalação 
das estruturas”. Ele ainda 
reforçou aos alunos: “Te-
nho certeza que será uma 
excelente qualificação. 
Dediquem-se, pois os alu-
nos dedicados são apro-
veitados no nosso banco 
de dados”, disse.
O prefeito Aguilar Junior 
também esteve presente 
na aula inaugural e res-
saltou que os formados 
sairão aptos para atuar em 
todo litoral, seja dentro ou 
fora da EDP. “É um curso 
renomado e espero encon-

quesito avaliado.
Em 2019, os consumi-
dores concorrem a uma 
viagem para Natal (RN) 
de quatro noites e cinco 
dias, com direito a acom-
panhante, passagem aérea 
de ida e volta, além das di-
árias de hotel com café da 
manhã. 
Os garçons melhores ava-
liados pelos fregueses 
também serão premiados.
Os pratos criados pelos 
participantes do 14º Ca-
raguá a Gosto podem ser 
conferidos no link https://
issuu.com/prefeituradeca-
raguatatuba/docs/livreto_
caraguaagosto_2019.
A Secretaria de Turismo 
fica na Avenida Dr. Arthur 
Costa Filho, 25  – Centro. 
O atendimento ao público 
é das 8h30 às 17h. Mais 
informações pelo telefone 
(12) 3897-7910.
Confira as categorias e es-
tabelecimentos do 14º Ca-
raguá a Gosto
Carnes e Aves – Tapera 
Branca, Quiosque Maré 
Mansa, O Quintal, Garage 
Bar, Takher, Bar do Juli-
nho e Gamboa.
Comida de Boteco – Água 
Doce Cachaçaria, A Caba-
na Pizzabar, Aí Sim Teles, 
Camarim Rock Bar, Bata-
tuba, Mala e Cuia, Empa-
das do Villaça, Espeticho, 
O Quintal e Ticos Burger

trar todos no dia da forma-
tura. É uma oportunidade 
para gerar renda às famí-
lias. Agarrem esta oportu-
nidade”, disse aos alunos.
O curso terá aulas teóricas 
e práticas sobre princípios 
e leis que regem o fun-
cionamento de sistemas 
elétricos, desenvolvido de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h.
A aluna Marcia Pereira, de 
39 anos, compara a opor-
tunidade como ganhar na 
loteria. “Um curso desse e 
gratuito é muita sorte, es-
tou muito feliz”. Já Hen-
rique Mendes, de 31 anos 
tenta ingressar na EDP há 
quase um ano. “É um so-
nho realizado, uma con-
quista mais que aguarda-
da”, contou.
Também participaram da 
cerimônia a presidente 
do Fundo Social, Samara 
Aguilar; a coordenadora 
do Senai-SJC, Ana Lucia 
Cursino; o responsável 
pela manutenção e ideali-
zador do programa no Li-
toral, Cleyton Matsumoto 
e demais representantes da 
EDP, do Fundo Social de 
Caraguatatuba e Senai.

Culinária Internacional 
– Taller Gastronomia, 
Kintal do Neno, Espeti-
cho, Nori Sushi, Caiçaras, 
Kadu Lanches, Alegro 
Sushi Pizza Bar e Zanfre-
do.
Frutos do Mar – Mar à 
Vista, Toca do Robalo, 
Kiskonofre, Balaio Cai-
çara, Quiosque Ferragut 
46, Ostra & Ouriço, Sur-
fs, Manduca, Mar e Terra, 
Quiosque Baleia Branca, 
Guaruçá, Baleares, Gam-
boa, Bar do Japonês e Cai-
çaras.
Lanches Artesanais – 
Kadu Lanches, Zanfredo, 
Rei Burgers, Santo Suco, 
Guará Burguer, La Costa 
Café, Ticos Burger, Cama-
rim Rock Bar, Bangabô, 
Garage Bar e Resenha’s.
Pizzas – Japa Pizza, Ale-
gro Sushi Pizza Bar, Of-
ficina das Pizzas, Pizzaria 
do Neno, Resenha’s, Toca 
do Robalo e Aí Sim Teles.
Sabores de Praia – Quios-
que Canto Bravo, Kisko-
nofre, Quiosque do 
Marquinhos, Quiosque 
Ferragut 46 e Bar do Ja-
ponês.
Sobremesas – Açaí JCR, 
Docas Açaí, Sodiê Doces, 
Bangabô,  Allegro, Café 
D’ary, Balaio Caiçara, 
Santo Suco, Officina das 
Pizzas, Baleares e La Cos-
ta Café.
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Defesa Civil de Caçapava
participa de simulado de
descarrilamento de trem

Fundart recebe
inscrições para Festival
de Viola “João Alegre”

Professor da rede municipal 
de Ubatuba encontra

ministro Marcos Pontes

Dois representantes da 
Defesa Civil de Caçapa-
va, Ramur Pádua Claus e 
Alexandre Leite, partici-
param do 1º Simulado de 
Descarrilamento de Trem 
Turístico, que aconteceu 
em Santo Antônio do Pi-
nhal, na Rodovia Floria-
no Rodrigues Pinheiro 
SP 123, km 33 + 500. O 
simulado é uma realização 

A Fundação de Arte e Cul-
tura de Ubatuba (Fundart) 
convida a todos os violei-
ros da região a participa-
rem do Festival de Viola 
“João Alegre”. As inscri-
ções podem ser realizadas 
até 30 de agosto na sede 
administrativa da Funda-
ção, de segunda a sexta-
-feira, das 08h às 18h, ou 
pelo e-mail fundart@fun-

Na última sexta-feira, 16, 
o professor da rede muni-
cipal de Educação de Uba-
tuba, Cândido de Moura, 
encontrou-se com o Mi-
nistro da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comu-
nicações, Marcos Pontes, 
durante a posse do novo 
Presidente do Instituto 
Nacional de Pesquisas Es-
paciais – INPE, em São 

da Coordenadoria Estadu-
al de Proteção e Defesa 
Civil (CEPDEC/SP) em 
parceria com o Corpo de 
Bombeiros e a Estrada 
de Ferro Campos do Jor-
dão – EFCJ, da Secretaria 
de Estado de Transportes 
Metropolitanos e reuniu 
representantes de todas as 
defesas civis da região. O 
objetivo foi preparar os in-

dart.com.br ou, ainda, por 
correio, com o envio dos 
documentos relacionados 
no edital de inscrições, dis-
ponível na página internet 
da Fundart. O Festival de 
Viola “João Alegre” acon-
tecerá no dia 8 de setem-
bro, a partir das 18 horas, 
e é parte da programação 
da Caiçarada – Festival 
de Cultura Popular, que 

José dos Campos.
O tema da conversa foi o 
projeto de construção e 
lançamento de um satélite, 
desenvolvido pelo profes-
sor com alunos do 6° ano 
do Ensino Fundamental ao 
3° ano do Ensino Médio da 
EM Tancredo de Almeida 
Neves. O lançamento do 
segundo satélite constru-
ído em Ubatuba está pre-

tegrantes para situações de 
acidentes nas vias férreas 
e como proceder nesse 
tipo de situação.
Embora o foco seja trens 
turísticos, para Caçapava 
o treinamento foi bastante 
válido e importante, con-
siderando que o município 
tem a rede ferroviária atra-
vessando boa parte de seu 
território.

acontecerá entre os dias 6 
e 8 de setembro, na Praça 
de Eventos da av. Iperoig 
– Centro. Serão premia-
dos a melhor composição 
musical ou música inédita, 
com o valor de R$ 1.200, 
bem como os três melho-
res intérpretes, sendo: 1º 
lugar – R$ 1.200,00; 2º lu-
gar – R$ 600,00 e 3º lugar 
– R$ 500,00.

visto para abril de 2020 e 
algumas providências ain-
da precisam ser tomadas, 
como os recursos e o cus-
teamento dos testes que 
estão acontecendo dentro 
do INPE. Segundo Moura, 
“o ministro demonstrou 
muita animação com todo 
o projeto e garantiu que 
fará o possível para apoiar 
essa empreitada”.


