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Arrecadação federal
chega a R$ 125,

6 bilhões em novembro

Paróquia Exaltação da Santa Cruz cria
projeto de conscientização ambiental

Deputados aprovam pensão 
mensal de um salário mínimo 

para crianças com microcefalia

A arrecadação total das 
Receitas Federais atingiu, 
em novembro, R$ 125,161 
bilhões, registrando acrés-
cimo real (descontada a 
inflação) de 1,48% em 
relação a novembro de 
2018.
De janeiro a novembro 
de 2019, a arrecadação             
totalizou R$ 1,389 tri-
lhão, com acréscimo real 
de 1,88% em comparação 
ao mesmo período do ano 
anterior. 
Esse valor corrigido pela 
inflação chegou a R$ 

Com o intuito de contri-
buir com a conscienti-

Se for aprovada no Sena-
do Federal, a medida vai 
beneficiar crianças afeta-
das pelo vírus Zika, nasci-
das entre 1° de janeiro de 
2015 e 31 de dezembro de 
2019
A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta semana 
uma medida provisória 
que determina o pagamen-
to de uma pensão men-
sal vitalícia, no valor de 
um salário mínimo, para 
crianças vítimas de micro-
cefalia por conta do vírus 

1,404 trilhão, o maior 
volume desde 2014 (R$ 
1,431 trilhão).
As Receitas Administra-
das pela Receita Federal 
chegaram a R$ 122,741 
bilhões, no mês passado, 
resultando em crescimen-
to real de 1,94%. No perí-
odo acumulado de janeiro 
a novembro de 2019, a 
arrecadação alcançou R$ 
1,331 trilhão, com acrés-
cimo real de 1,87% rela-
tivamente a igual período 
de 2018.
Segundo a Receita, o re-

zação ambiental e com a 
manutenção da limpeza da 

Zika. Agora, a matéria vai 
seguir para o Senado Fe-
deral.
Se for aprovada nas duas 
Casas, a medida vai be-
neficiar crianças afetadas 
pelo vírus, nascidas entre 
1° de janeiro de 2015 e 31 
de dezembro de 2019. Vale 
destacar que, inicialmente, 
a MP limitava o benefício 
às crianças nascidas até 
dezembro de 2018.
As famílias que quiserem 
receber a pensão devem 
se enquadrar nos critérios 

sultado do período de ja-
neiro a novembro de 2019 
pode ser explicado pelo 
desempenho da atividade 
econômica e “por fatores 
não recorrentes” (que não 
se repetem), como a arre-
cadação dos parcelamen-
tos de dívidas, no início de 
2018, e as reorganizações 
societárias de empresas 
que afetaram as arrecada-
ções do Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica (IRPJ) 
e da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido 
(CSLL).

cidade, a Paróquia Exalta-
ção da Santa Cruz lançou 

exigidos e fazer o pedido 
para o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). 
Neste caso, o INSS e a 
Empresa de Tecnologia e 
Informações da Previdên-
cia, a Dataprev, vão ter 60 
dias para adotar as provi-
dências para viabilizar o 
pagamento da pensão es-
pecial. Para isso, a criança 
terá que passar por uma 
perícia médica, que vai 
examinar a relação entre 
a microcefalia e o vírus 
Zika.

o projeto Cuidando da 
Casa Comum.
O projeto consiste em uma 
parceria com a Comtur 
(Companhia Municipal 
de Turismo de Ubatuba), 
ONG APPRU (Amigos 
na Preservação, Proteção 
e Respeito a Ubatuba) e 
Associação Comercial de 
Ubatuba, que forneceram 
sacolas plásticas biode-
gradáveis para a distribui-
ção nas missas de final de 
semana.
“Nessa época do ano, re-
cebemos muitos visitantes 
nas missas, principalmen-
te aqui no centro. Então, 
resolvemos contribuir 
com a preservação da ci-
dade, distribuindo as sa-
colas para que cada um 
recolha seu próprio lixo, 
seja nas praias, seja nas 
ruas, nas praças, por onde 
for”, explicou frei Wilmar 
Villalba, que é o pároco da 
paróquia.
As sacolas serão distribu-

ídas nas missas da igre-
ja matriz e da capela São 
Francisco durante todo 
o período de temporada. 
Embora sejam biodegra-
dáveis, por serem de plás-
tico, precisam ter o devido 
descarte. O ideal é que se-
jam, inclusive, reaprovei-
tadas.
“A gente pede que as pes-
soas tenham consciência 
de que os resíduos degra-
dam o meio ambiente. Afi-
nal, não há como “jogar 
fora”, uma vez que não 
existe outro ambiente de 
descarte senão o próprio 
planeta. Então, orienta-
mos para que a pessoa re-
colha seu lixo, coloque na 
sacola, mas depois, em sua 
casa, faça a devida sepa-
ração. Todos precisamos 
cuidar do nosso planeta”, 
disse Antônio Augusto de 
Oliveira Neto, presidente 
da APPRU.
Coleta de óleo de cozinha 
usado

A Paróquia Exaltação da 
Santa Cruz também tem 
um ponto de coleta de 
óleo de cozinha usado, 
localizado na capela São 
Francisco. 
Lá, o produto é recebido 
em garrafas e destinado à 
reciclagem.
A entrega do resíduo pode 
ser feita diariamente (me-
nos às segundas-feiras) 
em horário comercial.
“A Igreja é grande defen-
sora da proteção e cons-
cientização ambiental. O 
Papa Francisco tem trazi-
do discussões importantes 
sobre as questões que en-
volvem os cuidados com 
nosso planeta, com a nos-
sa Casa Comum. É crítico 
do consumismo desenfre-
ado e do desenvolvimen-
to irresponsável e lidera 
discussões atuais sobre o 
combate da degradação 
ambiental e das alterações 
climáticas”, disse frei Wil-
mar.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O gargarejo com água morna e sal alivia dor de garganta. O calor da água 
dilata os vasos e facilita a circulação do sangue na região contribuindo 
assim para uma diminuição da inflamação. A água pura desde que morna, 
já aliviaria a inflamação. O objetivo da mistura com sal é fazer com que o 
líquido tenha uma concentração semelhante a do que circula dentro o nos-
so próprio corpo, tornando-o assim menos agressivo. O sal também ajuda 
a higienização da boca e da garganta. 
***
O pára-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 
18, inventado por Benjamim Franklin, o pára-raios foi considerado pela 
Igreja como invenção do diabo. Sendo o raio expressão de cólera do Se-
nhor, só podia ser tentação do demo de impedir que o castigo divino caísse 
sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério em Saint-O-
mer, Vissery de Bois foi processado por heresia por instalar um pára-raios 
em sua casa.

Humor

Um mineirinho comprou um sitiozinho lá pras bandas de Juiz de Fora. O 
trem tava abandonado, mato alto, sujeira pra todos os lados. Aos poucos 
arrumou tudo, reformou e pintou a casinha, fez um chiqueirinho, um gali-
nheirinho, podou e pintou os pés das árvores frutíferas de branco, até que 
deixou tudo bem bonitinho, tudo bem cuidadinho.
O padre da cidade, de passagem pelo local, viu tudo aquilo e interessado 
no dízimo, parou para um cafezinho e diz:
- Uai! Mas que belo trabalho você fizeram!
E o mineirinho perguntou:
- Vocês? Vocês quem?
E o padre respondeu:
- O senhor e Deus!
E o mineirinho retrucou:
- Óia! Mas o senhor precisava de ver quando ele cuidava disso aqui sozi-
nho...
***
Juquinha e seu amigo Jesus, voltavam pra casa quando passaram por um 
pé de goiaba. Jesus descalço por ser um garotinho pobre diz ao Juquinha:
- Vou subir e pegar umas goiabas. Me empreste o seu chinelo?
Juquinha empresta e Jesus começa a escalar a goiabeira. Na copa estavam 
as melhores goiabas. Jesus então sobe e sai do campo de visão do Juqui-
nha. Cinco minutos se passaram e nada de Jesus descer. Juquinha, impa-
ciente, olhando para o alto, começa a gritar:
- Desce Jesus! Desce logo Jesus!
O padre da paróquia local passava e tocado pelo que via diz ao Juquinha:
- Que lindo de sua parte, chamar por Jesus, mas infelizmente Jesus subiu 
para nunca mais voltar!
E o Juquinha responde:
- Filho da mãe, ele levou os meus únicos chinelos!

Mensagens

Hoje diga com convicção, tenho a certeza de possuir uma força viva e 
cósmica divina que suplanta qualquer problema e pode me conduzir às al-
turas. Peço a essa força se apresentar, produzir resultados e me dar prazer. 
Confio e me apoio nela. Ponho em prática os pensamentos positivos. Tra-
balho e oro com vontade e esperança. Quando me vejo com capacidade, 
essa força é a capacidade. Se me vejo inteligente, ela é a inteligência. O 
mesmo acontece quando penso em ser bom e ser feliz. Amo essa força e 
agradeço a Deus por isso.
***
A aparência é um vitral gracioso para as suas horas de laser, é amparo 
destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dou-
rados, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma 
não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis, é valor 
substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboro-
so vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que 
você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos evoluídos. A 
boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é o meio 
de você ajudar o companheiro que necessita. A confiança não e um néctar 
para as suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. 
O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos 
de anil, é manancial de força para os seus dias de luta. A resistência não é 
adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de 
simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que compe-
tem ao seu espírito. A virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado de 
esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.  

Pensamentos, provérbios e citações

As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.
A saudade não é uma virtude é pelo menos uma força. 
A recompensa de uma coisa bem feita é tê-la feito. 

Motoristas devem fazer a 
revisão do veículo

De janeiro a novembro de 
2019, a CCR NovaDutra 
fez mais de 79 mil aten-
dimentos; pane mecânica 
lidera ranking de atendi-
mentos na via Dutra
O que muitos motoristas 
desconhecem ou não dão 
importância são para os 
cuidados essenciais para a 
manutenção preventiva do 
veículo. Por isso, com o 
objetivo de conscientizar 
os motoristas sobre a im-
portância de revisar o ve-
ículo antes de pegar a es-
trada, a CCR NovaDutra 
realiza a campanha Dirija 
com Responsa – ‘Vai Via-
jar? Revise seu veículo’, 
durante o mês de dezem-
bro.
Levantamento da CCR 
NovaDutra realizado 
nos 402 km da via Dutra 
mostra que de janeiro a 
novembro desse ano, as 
equipes do SOS Usuário 
da concessionária fizeram 
um total de 79.185 atendi-
mentos na rodovia. O nú-
mero é 75% menor do que 
o registrado no mesmo 
período de 2018 (94.916). 
Mas nem por isso deixa de 
ser importante. Dentro dos 
atendimentos prestados ao 
usuário até novembro des-
se ano, a pane mecânica li-
dera o total de ocorrências 
com 52.883 atendimentos. 
Na sequência aparecem 
pneu furado (11.789), 
pane seca (6.054), supe-
raquecimento do motor 

(3.638), bateria descarre-
gada (2.877) e pane elétri-
ca (1.944).
“É importante o motorista 
realizar uma manutenção 
preventiva no seu veículo, 
verificando os principais 
itens, como iluminação 
traseira e dianteira, sis-
tema de freios e arrefeci-
mento do motor e também 
saber os pontos onde pode 
abastecer seu veículo para 
evitar parar no meio da 
sua viagem. Além de evi-
tar transtornos e até mes-
mo acidentes, a manuten-
ção preventiva oferece 
mais vida útil ao veículo”, 
afirma Virgílio Leocadio, 
Gestor de Atendimento da 
CCR NovaDutra.
Ações da campanha
A CCR NovaDutra orien-
ta o motorista que trafega 
pela via Dutra sobre os 
cuidados com o veículo. 
Além de mensagens nos 
painéis instalados em todo 
o trecho da rodovia, a con-
cessionária veicula dicas 
de segurança na progra-
mação da CCRFM 107,5 
NovaDutra e a distribui-
ção de 50 mil folhetos nas 
praças de pedágio.
Também são realizadas 
ações em parceria com a 
Polícia Rodoviária Fede-
ral. Para agilizar o atendi-
mento ao motorista, exis-
tem mais de 100 câmeras 
em operação. As imagens 
são monitoradas no Centro 
de Controle Operacional 

(CCO) da concessionária 
que, ao avistar um veícu-
lo parado, aciona as equi-
pes do SOS Usuário para 
atendimento. O pedido 
de socorro também pode 
ser feito pelo telefone de 
emergência. O número é o 
0800-0173536.
Penalidades
Os cuidados com a parte 
mecânica devem ser cons-
tantes para evitar o surgi-
mento de problemas com 
o veículo e também com o 
bolso. A pane seca, quando 
o carro deixa de funcionar 
por falta de combustível, 
por exemplo, pode render 
multa ao motorista no va-
lor de R$ 130,16, além do 
risco de ocasionar um aci-
dente.
Alguns cuidados são es-
senciais para chegar bem 
ao seu destino
Veri?que o nível do com-
bustível e calcule o tempo 
de viagem;
Use sempre o cinto de se-
gurança;
Acomode as bagagens 
com cuidado no porta-ma-
las;
Veri?que a água no radia-
dor, o nível de óleo no mo-
tor, o sistema de freios, os 
faróis e as lanternas;
Con?ra estepe, triângulo, 
macaco e chave de roda;
Calibre os pneus, inclusi-
ve o do estepe;
Tenha os documentos do 
carro e do motorista atua-
lizados e em mãos.

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

Livro D-25, FLS. nº 135, Termo nº 7138
Faço saber que pretendem se casar CARLOS ANTONIO DE CARVALHO e JÉSSICA SAMPAIO CRUZ, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tremembé-
-SP, nascido em 29 de abril de 1987, de profissão auxiliar de comercio, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na 
Rua Alcides Alves da Silva, nº 80, Parque Novo Mundo, Tremembé/SP, CEP 12120-0000, filho de GERALDO APARECIDO 
DE CARVALHO, de 56 anos, natural de São João do Ivai Paraná/PR, nascido na data de 11 de junho de 1963 e de APARE-
CIDA DA SILVA CARVALHO, de 54 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 17 de agosto de 1965, residentes 
e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 24 de setembro de 1999, de profissão do lar, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de NAMOR CRUZ, de 53 anos, natural 
de Guaratinguetá/SP, nascido na data de 18 de fevereiro de 1966 e de ELIANA APARECIDA SAMPAIO CRUZ, de 55 anos, 
natural de Santo André/SP, nascida na data de 12 de março de 1964, residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Se alguem 
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a im-
prensa local desta cidade. 
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Falta de revisão em veículos 
pode gerar aumento de 100% no 

acionamento do Seguro Auto

Doria anuncia R$ 494
milhões em investimentos 

para municípios de São Paulo

Youse afirma que a maio-
ria das solicitações são 
para colisão e responsabi-
lidade com terceiros, além 
de assistências guincho, 
auto socorro e chaveiro
As férias de fim de ano são 
uma das épocas que mais 
movimentam as estradas 
de todo o país. Neste ano, 
mais de 5 milhões de ve-
ículos devem circular em 
toda a estrutura rodoviária 
de São Paulo até o final do 
verão, segundo a estimati-
va do Governo do Estado. 
Por isso, seja para viagens 
curtas ou longas, especia-
listas da Youse, platafor-
ma de vendas de seguros 
online da Caixa Segurado-
ra, recomendam que seja 
feita uma revisão no carro 
para evitar imprevistos ao 
longo do caminho.
De acordo com uma pes-
quisa conduzida pelo Es-
tradas, realizada em de-
zembro do ano passado 
com seis concessionárias 
das principais rodovias 
do Brasil, os principais 
problemas nos veículos 
em viagens foram pane 
mecânica, pneu furado e 
falta de combustível. “Es-
ses problemas refletem no 
acionamento de cobertu-
ras e assistências do Se-
guro Auto, que na Youse, 
é um dos seguros mais 
solicitados durante o perí-
odo de fim de ano, seguido 
pelo Seguro Residencial”, 
conta Arthur Carvalho, 
diretor de operações da 
Youse.
A insurtech se preparou 
para receber um aumento 
de 100% no volume de 
acionamentos de servi-
ços, baseado no histórico 
de anos anteriores. “No 
ano passado, a Cobertura 
de Colisão e Responsabi-
lidade Civil Facultativa 
(RCF de terceiros) para o 
automóvel, que é seguro 
opcional que pode cobrir 
danos materiais envol-
vendo outras pessoas, e as 
assistências guincho, auto 
socorro e chaveiro foram 
as mais solicitadas”, infor-
ma Carvalho.
Com base nesses indica-
dores e nas estimativas 
para o período de 20 de 
dezembro a 06 de janei-
ro, a Youse contará com 
a atuação reforçada de 
parceiros deslocados em 
serviços de reboque, auto 
socorro (problemas com 
pane elétrica, troca de 
pneus, meio de transporte 

Verba vai custear obras 
nas áreas de Habitação, 
Educação, Transporte, Sa-
neamento, Turismo, Segu-
rança no Trânsito, Infraes-
trutura e Justiça
O Governador João Doria 
anunciou investimentos de 
R$ 494 milhões em obras 
e serviços para municípios 
nas áreas de Habitação, 
Educação, Saneamento, 
Turismo, Segurança no 
Trânsito, Justiça, Desen-
volvimento Regional e In-
fraestrutura. A autorização 
para 1,1 mil convênios foi 
confirmada na quarta-fei-
ra, dia 18, na abertura do 
2º Seminário de Gestão 
Pública, no pavilhão do 
São Paulo Expo.
“São Paulo termina seu 
primeiro ano de governo 
sem dívidas, pagando seus 
fornecedores em dia e an-
tecipando R$ 1,1 bi em 
ICMS para que prefeitos 
e prefeitas também pu-
dessem atender demandas 
municipais. Prometemos e 
cumprimos o objetivo de 
ser um governo municipa-
lista. Não fazemos gestão 
partidária ou ideológica, 
todos os municípios são 
iguais. Temos uma única 
nação, a dos brasileiros de 
São Paulo”, disse Doria 
a uma plateia de cerca de 
1,5 mil pessoas.
Promovido pelo Gover-
no do Estado, o evento 
reuniu o Vice-governa-
dor e Secretário de Go-
verno Rodrigo Garcia e 
os Secretários Marco Vi-
nholi (Desenvolvimento 
Regional), Rossieli So-
ares (Educação), Flavio 
Amary (Habitação), Vini-
cius Lummertz (Turismo), 
Paulo Dimas (Justiça e Ci-
dadania), e Marcos Peni-
do (Infraestrutura e Meio 
Ambiente), além de pre-
feitos e autoridades muni-
cipais de todas as regiões 
do estado.
Parcerias Municipais
Nesta edição do Seminá-
rio, a Secretaria de De-
senvolvimento Regional 
anunciou R$ 147,3 mi-
lhões em investimentos 
para obras de infraestru-
tura e desenvolvimento 
regional. A edição anterior 
ocorreu em 19 de junho, 
no Palácio dos Bandeiran-
tes.
“O propósito da Secretaria 
de Desenvolvimento Re-
gional com os convênios 
firmados é fomentar o 

alternativo etc.), chaveiro 
e táxi.
Essa medida de intensi-
ficação tem como foco 
principalmente o litoral 
norte e Sul de São Paulo, a 
Costa Verde e Região dos 
Lagos no Rio de Janeiro e 
também o litoral de Santa 
Catarina e Rio Grande do 
Sul. “Teremos uma atua-
ção estratégica em dezoito 
cidades de todo o Brasil, 
algumas no Paraná e Es-
pírito Santo também, por 
exemplo”, reforça o dire-
tor de operações.
O que conferir durante a 
revisão?
A Polícia Rodoviária Fe-
deral recomenda que du-
rante o planejamento da 
viagem, o motorista se in-
forme sobre as distâncias, 
condições de tempo, exis-
tência de pontos de parada 
e postos de combustíveis. 
Assim como, certifique-se 
da documentação e realize 
uma revisão preventiva no 
automóvel.
“Agir por antecipação, 
executando a manutenção 
do carro, é sempre mais 
econômico que consertar 
alguma peça danificada, 
sem contar que traz mais 
tranquilidade para viajar”, 
reforça Arthur.
Pneus
Para uma boa revisão, 
é importante observar a 
pressão dos pneus e do es-
tepe para ver se não há ne-
nhum furo. Na sequência, 
recomenda-se calibrá-los, 
considerando uma reserva 
de 10 libras a mais para 
o estepe, já que a pressão 
pode diminuir um pou-
co caso chegue a hora de 
usar. Balanceamento e 
alinhamento também são 
itens importantes a serem 
incluídos durante a visto-
ria.
Elementos essenciais
Outros aspectos impor-
tantes a serem conferidos 
são: limpador de para-bri-
sas – para isso cheque se 
as lâminas, borrachas e 
hastes estão em bom es-
tado e seguros; confira se 
a bateria não está fraca, se 
o motor de partida e o al-
ternador funcionam bem; 
analise as lâmpadas e fusí-
veis do carro, e caso preci-
se de manutenção, realize 
a troca.
Óleo e água
Confira se a data de ven-
cimento do óleo do motor 
está próxima da data de 
viagem, se estiver, talvez 

progresso regional e con-
tribuir para a geração de 
emprego e renda, aprimo-
rando a qualidade de vida 
da população e diminuir 
as desigualdades.”, afir-
mou o secretário Marco 
Vinholi.
Cerca de 600 municípios 
aderiram ao Programa 
Parcerias Municipais e tra-
balham em parceria com o 
Estado para cumprir metas 
e prazos. O foco é a me-
lhoria de indicadores so-
ciais por meio de políticas 
públicas eficazes e ino-
vadoras. Na edição desta 
quarta, houve a pactuação 
de objetivos firmados em 
cada plano de ação.
Em 2020, haverá etapas 
de monitoramento e apoio 
a execução de obras e ser-
viços, além do comparti-
lhamento de boas práticas 
e tecnologias.
Turismo
Para melhorar a qualidade 
do produto turístico que é 
ofertado a milhões de vi-
sitantes e dinamizar a a 
economia de São Paulo, 
a Secretaria de Turismo 
assinou 269 convênios 
no valor de R$ 128,6 mi-
lhões para financiar obras 
em 203 municípios (67 
Estâncias e 135 Municí-
pios de Interesse Turístico 
– MITs), com recursos do 
Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos 
(Dadetur). Entre as obras 
estão a construção de um 
parque ecológico, refor-
mas de centros de eventos, 
ampliação de complexos 
aquáticos, implantação de 
ciclovias e modernização 
de museus.
Saneamento
A Secretaria de Infraes-
trutura e Meio Ambiente 
firmou 45 contratos com 
municípios, órgãos esta-
duais e entidades da so-
ciedade civil que somam 
R$ 23 milhões. Os recur-
sos são do Fehidro (Fundo 
Estadual de Recursos Hí-
dricos) e serão investidos 
em empreendimentos in-
dicados pelos Comitês de 
Bacias Hidrográficas. São 
serviços como estações de 
tratamento e emissários de 
esgoto, macrodrenagem, 
substituição de adutoras, 
planos de combate em 
redes de abastecimento, 
instalação de ecopontos, 
galpão para reciclagem e 
revisão de planos munici-

seja melhor trocar confor-
me indicações no manual 
do proprietário, consi-
derando a troca do filtro 
também. No mesmo lugar 
dá pra checar se o nível de 
água está correto, apro-
veite e verifique. Saia da 
sua cidade com o tanque 
cheio. “Por segurança, os 
motoristas podem abaste-
cer em postos conhecidos 
por eles e se programar 
para eventuais paradas ao 
longo do percurso, o mes-
mo vale para os lubrifican-
tes”, orienta o diretor.
Conte com o seu mecânico
Para a substituição ou re-
paração de alguns elemen-
tos é ainda mais importan-
te contar com a ajuda de 
profissionais especializa-
dos no assunto. Mas, para 
que nada seja esquecido, 
inclua no check-list a veri-
ficação das velas e cabos, 
pois falhas neste sistema 
podem gerar desgaste e 
comprometer a vida útil 
de outros componentes; a 
correia dentada, já que o 
seu rompimento pode da-
nificar o motor; radiador 
– que sempre há uma data 
limite para troca do líqui-
do de arrefecimento do 
motor que deve ser respei-
tada, incluindo verificação 
na bomba d’água, ventoi-
nha e dos marcadores de 
temperatura no painel. O 
nível do fluído de freio 
pede uma inspeção com 
mais cautela, assim como, 
a verificação de toda a sus-
pensão (amortecedores, 
molas, buchas, bandejas, 
pivos e terminais).
Sobre a Youse:
A Youse é a plataforma de 
venda de seguros online 
da Caixa Seguradora que 
nasceu em 2016 como a 
pioneira entre as Insur-
Techs no Brasil. A mar-
ca carrega em seu DNA 
a inovação contínua para 
oferecer proteção e bem-
-estar a seus clientes com 
soluções tecnológicas e 
simples.
Além de oferecer segu-
ros para carro, casa e vida 
de maneira 100% online, 
a Youse empodera seu 
cliente deixando que ele 
escolha como, quando e 
onde contratar seu seguro. 
Disponível por meio dos 
sistemas Google Android, 
Apple iOS e Apple Watch, 
a empresa também conta 
com um time de profissio-
nais disponíveis 24h por 
dia, 7 dias por semana.

pais de gerenciamento de 
resíduos.
Habitação
No âmbito do programa 
Programa Vida Longa, 
com imóveis projetados 
especialmente para aten-
der as necessidades de 
idosos em situação de vul-
nerabilidade com 60 anos 
ou mais e que vivem pre-
ferencialmente sozinhos, 
a Secretária de Habitação 
autorizou a emissão das 
ordens de serviços para a 
construção dos primeiros 
cinco conjuntos residen-
ciais. Nesta primeira fase 
do Vida Longa, serão in-
vestidos R$ 11,3 milhões 
para viabilizar 96 unida-
des nos municípios de 
Barretos (28), Bauru (22), 
São José do Rio Pardo 
(26) e São Roque (20).
Trânsito
Por meio do Programa 
Respeito à Vida, gerido 
pela Secretaria de Gover-
no, 38 municípios firma-
ram convênios no valor de 
R$ 14 milhões. Os recur-
sos, oriundos do Detran.
SP, viabilizarão mais de 
1,3 mil intervenções para 
melhorar a segurança no 
trânsito.
Justiça e Cidadania
A Secretaria de Justiça e 
Cidadania assinou outros 
nove convênios com sete 
prefeituras para investi-
mentos em obras de infra-
estrutura e assentamento 
de famílias. O recurso, no 
valor de R$ 7,8 milhões, 
é oriundo do FID (Fundo 
Estadual de Defesa dos 
Interesses Difusos) e de 
contrapartidas dos propo-
nentes.
Educação
A Secretaria da Educação 
confirmou investimento 
de R$ 114 milhões para o 
incremento do cardápio da 
merenda escolar. O valor 
se refere ao reajuste do va-
lor gasto com merenda em 
mais de 80% dos municí-
pios e inclusão das novas 
escolas do Programa de 
Ensino Integral, 247 uni-
dades a partir de 2020.
Já a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
pactuou investimento de 
R$ 45 milhões para refor-
mas em Etecs e Fatecs 37 
municípios. São obras de 
pequeno, médio e grande 
porte em 63 unidades, in-
cluindo 40 Etecs, 19 Fa-
tecs e prédios administra-
tivos.
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Novembro tem
maior inflação mensal
do ano e sobe 1,21%

Militares de Pindamonhangaba 
realizam a desobstrução de vias 
após fortes chuvas nas Oliveiras

Empreendimentos com atividades 
de baixo risco ficam isentas da 
obrigação de licença e alvará

Aumento das carnes faz 
gastos no varejo subir 
3,24%
O Índice de Preços dos 
Supermercados (IPS), cal-
culado pela Associação 
Paulista de Supermerca-
dos (APAS), aponta uma 
inflação de 1,21% o que 
faz o índice acumulado do 
ano subir 3,24% em 2019, 
e nos últimos dozes me-
ses em 3,79%. Esta foi a 
maior inflação mensal do 
ano e a maior desde junho 
de 2018. Entre as princi-
pais causas da inflação em 
novembro estão a subida 
no preço da carne, com o 
aumento nas exportações 
devido à abertura de no-
vos frigoríficos certifica-
dos para exportação para 
China, a alta do dólar e a 
arroba do boi. Outro agra-
vante é a seca prolongada 
que prejudica os pastos e 
assim há atraso na produ-
ção. Segundo o CEPEA, o 
valor da arroba do boi em 

A população do Vale do 
Paraíba passou por dias de 
apreensão devido a fortes 
temporais que causaram 
alagamentos e desliza-
mentos em várias cidades. 
Em Pindamonhangaba, 
chuvas de forte intensida-
de no dia 5 de dezembro 
levaram problemas para 
a população do bairro das 
Oliveiras, quando várias 

Um decreto publicado no 
Diário Oficial da União 
regulamenta negócios li-
gados a atividades de bai-
xo risco. A partir de agora, 
atividades que apresentem 
essas características estão 
dispensadas de obterem 
autorização, permissão, 
liberação ou alvará para 
funcionarem.
O decreto regulamenta a 
Lei de Liberdade Econô-
mica e foi sancionado em 
setembro pelo presidente 
Jair Bolsonaro. De acor-
do com texto, a matriz 
de risco vai classificar o 
eventual dano e impacto 
que possa ser causado por 
determinada atividade, 
seja uma autorização para 
construção, um simples 
corte de árvore, ou ativi-
dades como a de costurei-
ras, sapateiro e outras.
A iniciativa visa desbu-
rocratizar a rotina de em-
preendedores. A dispensa 
de licença estava prevista 
pela lei, mas precisava ser 
regulamentada para entrar 
em vigor. Até 1º de junho 

agosto era próximo de R$ 
150; em outubro, o valor 
atingiu R$223,60.
Como consequência para 
o consumidor, em novem-
bro os cortes de carne bo-
vina com maior aumento 
no preço foram o coxão 
duro (14,8%), contrafilé 
(13,9%), alcatra (12,9%) e 
fraldinha (12,4%).
Ao analisar o acumulado 
do ano, Braço (25,3%), 
Fígado (17,2%) e Acém 
(16,7%) foram os cortes 
com maior aumento.
Ronaldo dos Santos, presi-
dente da APAS, conta que 
a associação tem acompa-
nhado atentamente as va-
riações de preço da carne. 
“Os preços tendem a se es-
tabilizarem, pois, a arroba, 
depois de subir 50% nos 
últimos dois meses, teve 
uma queda de 10% desde 
o início deste mês. A va-
riação de preço na matéria 
prima (boi) acaba refletin-
do no preço para o consu-

famílias ficaram ilhadas e 
tiveram perdas materiais.
Em atendimento a uma 
solicitação de apoio da 
Prefeitura Municipal, mi-
litares do 2º Batalhão de 
Engenharia de Combate 
se mobilizaram para traba-
lhos de desobstrução das 
vias atingidas fortemente 
pelas águas do bairro.
Com o emprego de 

de 2020, cada um dos 181 
órgãos federais deverá de-
finir uma classificação de 
níveis de risco (baixo, mé-
dio e alto) para cada ativi-
dade regulada por eles.

As atividades de risco mo-
derado terão um sistema 
de aprovação automáti-
ca. Bastará o empresário 
apresentar autodeclara-
ções ou laudos de profis-
sionais técnicos para ob-
ter a liberação. Somente 
as atividades de alto risco 
continuarão com o siste-
ma tradicional de licencia-
mento, com a utilização 
de recursos públicos e de 
funcionários para fiscali-
zação e análise.
“Para as atividades de alto 
risco, você vai ter o foco 
total do Estado para garan-
tir a segurança da socie-
dade brasileira”, explicou 
o secretário especial de 
Desburocratização, Ges-
tão e Governo Digital do 
Ministério da Economia, 
Paulo Uebel. Segundo ele, 
as novas regras racionali-

midor, tanto a alta como a 
queda”.
O valor das demais pro-
teínas cresceu por causa 
do efeito substituição da 
carne bovina. O preço do 
frango acompanhou o au-
mento, fechando o mês em 
6,12%; as carnes suínas 
subiram 5,48%. Os ovos 
cresceram 1%.
Outros produtos também 
contribuíram para a infla-
ção de novembro. No mês, 
o campeão de aumento é o 
maracujá, com 18,90%, 
seguido pelo limão, que já 
soma 108,02% no acumu-
lado do ano. Outros pro-
dutos, como alho e feijão, 
também registram gran-
des altas no ano, sendo 
31,82% e 24,31%, respec-
tivamente.
Em outubro, 14 das 27 
subcategorias apresenta-
ram aumento de preço, já 
em novembro 20 produtos 
registraram alta nos pre-
ços.

suas máquinas e equi-
pamentos, os militares                                     
atuaram de forma inten-
sa em vários pontos onde 
ocorreram quedas de bar-
reiras. 
De acordo com o Coman-
do do 2º BE Cmb, o tra-
balho desenvolvido pela 
equipe permitiu restabele-
cer o acesso da população 
a locais isolados.

zam o trabalho do governo 
e alinham o Brasil com os 
procedimentos internacio-
nais.
O decreto também regula-
mentou outro mecanismo 
da Lei de Liberdade Eco-
nômica para dispensar a 
emissão de alvarás em al-
gumas situações. Chama-
do de aprovação tácita, o 
instrumento concede a li-
beração automática caso o 
Poder Público não respon-
da os pedidos de liberação 
de funcionamento dentro 
do prazo.
Cada órgão definirá um 
prazo máximo de respos-
ta. O decreto, no entanto, 
sugere 120 dias para 2020, 
o primeiro ano de vigên-
cia da nova norma, 90 dias 
para 2021 e 60 para 2022 
em diante. O secretário 
explicou que a aprovação 
automática fora do prazo 
não vale para as atividades 
com riscos ambientais, 
que continuam submeti-
das a restrições legais para 
a liberação de negócios e 
de empreendimentos.


