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A GAzetA dos Municípios

Suzano participa do 1° Encontro 
de Agronegócio de Guararema

Fila das creches volta a superar a 
marca de 1.000 crianças em Taubaté

‘Potter Weekend’ leva jogos e
exposição a shopping de Taubaté

Taubaté e cidades do Vale 
caem na qualidade do
depósito de lixo sólido

Representantes de asso-
ciações dos programas 
Colmeias e PDRT terão 
oportunidade de demostrar 
seus produtos e participar 
de rodadas de negócios. 
A Suzano participa do 1° 
Encontro de Agronegócio 
de Guararema. A empresa 
terá estande no local com 
destaque para o Programa 
Colmeias e o Programa de 
Desenvolvimento Rural e 
Territorial (PDRT), inicia-
tivas que beneficiam cerca 
de 160 famílias de sete ci-
dades do Vale do Paraíba.
“O evento é uma boa 
oportunidade para os pro-
dutores de Guararema e 
região participantes do 
Colmeias e do PDRT di-
vulgarem seus produtos e 
mostrarem os bons resul-
tados alcançados, como 
a melhoria na gestão, de-
senvolvimento de práticas 

Após oito meses, a fila 
de espera por uma vaga 
nas creches municipais de 
Taubaté voltou a superar 
a marca de 1.000 crianças 
em julho.
Os dados, atualizados até 
o último dia 12, foram 
divulgados pela prefeitu-
ra. São 1.099 crianças na 
fila, o que representa um 
crescimento de 17,41% 
sobre o registrado em ju-
nho (936). A maior espera 
é para berçário, com 769 
crianças. Na sequência 
aparecem maternal 1 (252) 
e maternal 2 (78). A fila de 
espera atingiu o maior pa-
tamar desde novembro de 
2018, quando a lista tinha 
o nome de 1.853 crianças.
A menos de um ano e meio 
para o fim do governo, a 
tendência é que o prefeito 
Ortiz Junior (PSDB) não 
consiga cumprir a pro-

A semana cultural do 
Taubaté Shopping deste 
mês realiza a Potter We-
ekend, em homenagem a 
uma das séries de livros 
mais conhecidas da cultu-
ra pop. 
O evento acontecerá de 
sexta-feira (26) a domingo 
(28), em Taubaté.
O evento conta com a 
participação do youtuber 
Thiego Novais, do canal 
Observatório Potter, espe-

Vinte e seis dos 39 muni-
cípios (66%) do Vale do 
Paraíba pioraram a quali-
dade do tratamento do lixo 
em aterros de resíduos só-
lidos urbanos, segundo 
levantamento da Cetesb 
(Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo).
De acordo com o ‘Inven-
tário Estadual de Resíduos 
Sólidos Urbanos 2018’, 
os municípios caíram na 
avaliação do IQR (Índice 
de Qualidade de Aterro de 
Resíduo) na comparação 
com 2017.
No estudo anterior, nove 
cidades do Vale recebe-
ram nota máxima (10) 
da Cetesb, representando 
13,63% das 66 cidades 
paulistas que ganharam 
pontuação máxima por 
destinarem corretamen-
te os resíduos sólidos ur-
banos. Na avaliação de 
2018, nenhum municí-
pio da região alcançou a 
nota máxima. No estado, 
os melhores caíram para 
43 cidades. O inventário 
reflete as condições am-
bientais dos sistemas em 
operação de composta-
gem e de disposição final 
de resíduos em aterro, a 
partir de dados coletados e 
consolidados até 2018, em 
todo estado. Segundo a 
Cetesb, a metodologia usa 
critérios de pontuação e 

sustentáveis, aumento na 
produção e vendas para 
programas governamen-
tais”, afirma Israel Batista 
Gabriel, coordenador de 
Desenvolvimento Social 
da Suzano.
A primeira edição do en-
contro terá exposição de 
produtos, realização da pa-
lestra “Agricultura Orgâ-
nica – Verdades e Mitos” 
– do MAPA (Ministério 
da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento) – e uma 
Rodada de Negócios, para 
apresentação dos produtos 
oferecidos e networking 
entre os agricultores e em-
presários ligados ao setor.
Aprimoramento Constan-
te
O programa Colmeias da 
Suzano tem o intuito de fo-
mentar o desenvolvimento 
da cadeia apícola. Há 16 
anos na região, a iniciativa 

messa de zerar o deficit 
de vagas em creches – o 
compromisso foi feito na 
eleição de 2012 e repetido 
no pleito de 2016.
Hoje existe apenas uma 
unidade de ensino infantil 
em construção na cidade: a 
creche do Bardan, que de-
verá atender 150 crianças. 
Realizada pelo governo 
estadual, a obra teve início 
em abril de 2018 e deveria 
ter ficado pronta ainda em 
novembro do ano passado, 
mas está com apenas 55% 
de execução. 
O novo prazo é dezem-
bro de 2019. O custo é de 
R$ 2,8 milhões, divididos 
igualmente entre estado e 
município.
No início do ano, a gestão 
tucana chegou a anunciar 
o início das obras da cre-
che no Vila Rica, mas o 
projeto segue no papel. 

cializado no universo Har-
ry Potter. 
A programação tem 
ainda uma oficina que 
mistura reciclagem e                                
tecnologia para ensinar o 
visitante a criar a sua pró-
pria varinha mágica de 
brinquedo.
No palco haverá seleção 
de casas com o Chapéu 
Seletor, jogos, exposição e 
‘oficinas mágicas’. No es-
paço “Feira do Beco Dia-

classificação dos locais de 
destinação. Neste ano, a 
pontuação máxima obtida 
no Vale foi de 9,7, incluin-
do as quatro cidades do 
Litoral Norte e Jambeiro, 
Paraibuna, Redenção da 
Serra e Santa Branca.
Juntos, os municípios mo-
vimentaram 286,49 tone-
ladas de lixo por dia no 
ano passado, 13% do total 
das 2.193,82 toneladas di-
árias de lixo na região.
Das cidades que mais 
movimentaram lixo no 
Vale, apenas São José dos 
Campos (769,36 tonela-
das diárias, 35% do total) 
melhorou o índice de IQR, 
passando de 9 para 9,2.
As demais pioraram: Jaca-
reí (9,6 pata 9,2), Taubaté 
(10 para 9,4), Guaratin-
guetá (9,8 para 9,2) e Pin-
damonhangaba (8,9 para 
7,5), o pior resultado da 
região. Os quatro muni-
cípios recolheram 728,64 
toneladas de lixo por dia 
em 2018, 33,21% do total 
do Vale.
Mesmo com o recuo na 
qualidade do tratamento 
do lixo, nenhuma cidade 
foi classificada como de 
“condição inadequada” 
(nota abaixo de 7) para os 
resíduos sólidos urbanos.
Com exceção de aterros 
próprios, como no caso de 
São José, 31 cidades do 

beneficia atualmente cerca 
de 100 apicultores de cin-
co associações nas cidades 
de Guararema, São Luiz 
do Paraitinga, Redenção 
da Serra, Santa Branca e 
São José dos Campos.
O PDRT da Suzano busca 
o desenvolvimento local 
e impacta cerca de 60 fa-
mílias com a capacitação 
de agricultores familiares 
de quatro associações atu-
antes em Guararema, São 
Luiz do Paraitinga, Reden-
ção da Serra, Santa Bran-
ca, Salesópolis e Nativida-
de da Serra. O programa 
fortalece as associações 
comunitárias, prioriza a 
capacitação técnica na ca-
deia produtiva a fim de ge-
rar renda, contribui com a 
melhoria da qualidade de 
vida e incentiva o acesso 
a políticas públicas para 
venda de produtos.

“As tratativas para a cons-
trução da nova creche es-
tão em fase de estudos de 
demanda e análise do pro-
jeto”, explicou a prefeitu-
ra.
No primeiro mandato Or-
tiz prometeu construir 16 
creches, que somariam 
3.000 novas vagas, mas 
apenas quatro foram en-
tregues, com 581 vagas. 
Em janeiro de 2017, no 
começo do segundo man-
dato, o tucano fez uma 
nova promessa: entregar 
sete creches até o fim do 
ano. Só uma ficou pronta 
(130 vagas). 
Outras quatro creches fo-
ram inauguradas em 2018 
(Marlene Miranda, Mon-
jolinho, Oásis e Portal da 
Mantiqueira, somando 
503 vagas) e duas em 2019 
(Fazendinha e Hípica Pi-
nheiro, com 244 vagas).

gonal”, o visitante poderá 
comprar livros e produtos 
licenciados.
Serviço:
Potter Weekend
Data: 26, 27 e 28 de julho
Horário: Sexta e sábado 
das 14h às 22h; domingo 
das 14h às 20h
Entrada: Gratuita
Local: Hall do cinema do 
Taubaté Shopping, Av. 
Charles Schnneider, 1700, 
Vila Costa, Taubaté – SP

Vale enviam seu lixo para 
três aterros particulares, 
instalados em Tremembé 
(atende 9 cidades e 425,43 
ton/dia), Cachoeira Pau-
lista (14 cidades e 336,19 
ton/dia) e Jambeiro (8 ci-
dades e 286,49 ton/dia).
As cidades de Arapeí e 
Bananal não entram no 
relatório por disporem seu 
lixo em Barra Mansa (RJ).
CIESP.
Para a diretora-presidente 
da Cetesb, Patrícia Igle-
cias, a queda da qualidade 
na avaliação das cidades 
da região é pontual e não 
preocupa.
“Não dá para tirar a con-
clusão porque essas va-
riações são pequenas e 
podem ser atribuídas a 
alterações pontuais. O que 
temos é um dado positi-
vo”, afirmou Patrícia.
Na prática, segundo ela, 
o estado alcançou 97,8% 
dos resíduos com dispo-
sição considerada adequa-
da. “É um dado expressivo 
e mostra que estamos per-
to do 100% de disposição 
adequada. Avançamos”.
Celebrando o sumiço dos 
lixões à céu aberto no es-
tado, Patrícia disse que a 
responsabilidade pelo lixo 
é de todos, começando 
pela separação. “Toda a 
história começa nas mãos 
do consumidor”..
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Miscelânea
Curiosidades

Literatura de cordel

A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e 
divulgada em folhetos ilustrados com o processo de xilografia. Também 
são utilizados desenhos e clichês zincografados. Ganhou esse nome, pois 
em Portugal, eram expostos ao povo amarrados em cordões, estendidos 
em pequenas lojas de mercados populares ou até mesmo nas ruas. A litera-
tura de cordel chegou ao Brasil no século 18, através dos portugueses. Aos 
poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos dias de hoje, pode-
mos encontrar esse tipo de literatura principalmente na região nordeste do 
Brasil. Ainda vendidas em lojas ou malas estendidas em feiras populares. 
De custo baixo, geralmente estes pequenos livros são vendidos pelos pró-
prios autores. Fazem grande sucesso em estado como Pernambuco, Ceará, 
Alagoas, Paraíba e Bahia. Esse sucesso ocorre em função do preço baixo. 
De tom humorístico de muitos deles e também por retratar fatos da vida 
cotidiana da cidade ou região. Os principais assuntos retratados nos livros 
são festas, política, secas, disputas, brigas, milagres, vida dos cangaceiros, 
atos de heroísmo, mortes de personalidade, etc. Em algumas situações, 
estes poemas são acompanhados de violas e recitados em praça com a pre-
sença do público. Vários escritores nordestinos foram influenciados pela 
literatura de cordel.
***    
Entrar na piscina para se refrescar depois de comer não faz nenhum mal, 
exceto é claro se a água estiver numa temperatura extrema, muito gelada 
ou escaldante. O que pode ser perigoso é até duas horas após as refeições, 
sair nadando feito louco. A atividade física imensa faz o sangue, que deve-
ria ser concentrado na digestão, ser deslocado para acelerar os músculos, o 
coração e a respiração. Se o problema não está na água e sim na atividade 
física é claro que tomar banho de chuveiro após as refeições também está 
liberado.  

Humor

Um pároco de uma Igreja no interior de Minas Gerais tinha a fama de ser 
bravo e de dar tiro se encontrasse ladrões roubando a Igreja. Todo mundo 
temia o padre. Uma noite, dois ladrãozinhos resolveram roubar o cofre da 
Igreja, mesmo sabendo da fama do padre. Entraram devagarzinho andan-
do nas pontas dos pés e se enfiaram atrás do altar, onde estava o cofre. O 
padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já de espin-
garda nas mãos, pronto pra dar tiros, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro alto!
E os ladrõzinhos:
- Não, não atira não, seu padre, é que nóis somos anjos, só tamo visitando 
a Igreja!
- Anjo? Deixa disso sô... Pode ir saindo, se vocês são anjos, então voem!
- Nóis ainda num sabemo vuá, nóis ainda somo “fiote”...
***
Manoel e Joaquim entraram num restaurante e pediram:
- Por favor, nós queremos comer uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! Os senhores são portugueses?
- Como descobriste? Foi por causa do nosso sotaque ou pelo fato de nós 
termos pedido uma bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É porque aqui é o MacDonald’s...

Mensagens

Há muitas explicações para o fato de algumas pessoas não irem com a 
cara de outras. Dizem que o “santo” de uma não combina com o “santo” 
da outra, que é incompatibilidade energética, coisa de outras vidas e por aí 
vai. Pode ser qualquer uma dessas razões, o fato é que isso existe. Existem 
algumas pessoas que queremos ver pelas costas. Por mais que a gente se 
esforce, sorrindo amarelo e disfarçando o mal estar, não dá. O papo não 
engata, fala-se uma coisa e entende-se outra, um desconforto total. Com 
tanta gente no mundo e com uma vida tão curta, certamente não vale à 
pena insistir numa dessas.
***
A criança é o reflexo do adulto. Sofrendo críticas, aprende a condenar, 
Sendo alvo de zombarias, se torna extremamente tímida. Sendo vítima 
de humilhações, adquire sentimento de culpa. Vivendo com tolerância, 
aprende a ser impaciente. Convivendo em ambiente íntegro, aprende a ser 
honesta, Vivendo em ambiente seguro, se sente capaz. Recebendo incen-
tivo, desenvolve a sua alta confiança. Vivendo em positivismo e amizade, 
aprende a amar. Você vivendo com serenidade, seus filhos crescerão com 
a mente sadia e tranqüila. 

Pensamentos, provérbios e citações

Tem algumas decisões na vida que só você pode tomar.
Antes de julgar alguém, tenha a certeza de que você é perfeito.
O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.
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CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
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públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

“A Praça é Sua” leva um 
dia de atividades culturais 

gratuitas para Roseira

O Ministério da Cidadania 
e o Instituto CCR apre-
sentam o projeto “A Pra-
ça é Sua”. Como apoio da 
CCRNovaDutra, realiza-
ção da Cristiana Gimenes 
Produções, viabilizado 
pela Lei de Incentivo à 
Cultura, o Projeto vai pro-
porcionar um dia de ativi-
dades culturais gratuitas, 
no dia 28 de julho, na Pra-
ça Sant’ana, em Roseira.
Apresentação de teatro, 
show com palhaços e mui-
ta música fazem parte da 
programação do evento. 
As intervenções “Leia Sua 
Sorte!” e “Pode Chegar, 
Freguesia!” serão um mo-
mento de interação entre 
o público presente e os 
artistas da Cia em Cena 
Ser, que vão transformar 
citações literárias em bons 
presságios e levar poesia, 
para alegrar as crianças e 
adultos presentes. A Cia 
Fulô levará a arte circense 
para a praça com o espetá-
culo “Zé Gambiarra Circo 

Show”, que apresentará a 
arte do palhaço clássico, 
aliada as técnicas circen-
ses e teatro de animação. 
O show será traduzido 
em Libras, Linguagem 
Brasileira de Sinais, para 
promover acessibilidade e 
inclusão das pessoas com 
deficiência. Na sequência, 
o grupo instrumental “So-
pro Caipira”, de São Luiz 
do Paraitinga, apresentará 
em seu repertório um res-
gate dos clássicos da mú-
sica caipira raiz, além de 
choros, sambas, dobrados, 
entre outros. Serão exibi-
das composições próprias, 
além da obra de Elpídio 
dos Santos e de outros 
compositores luizenses. 
O grupo musical é forma-
do por Nhô Frade (violão 
e percussão), Léo Couto 
(saxofones, cavaquinho 
e percussão), João Gas-
par (violão e bandolim) e 
pelo violonista Negão dos 
Santos, filho de Elpídio e 
integrante do tradicional 

Grupo Paranga. E para en-
cerrar o dia de atividades 
culturais gratuitas, uma 
Oficina gratuita de Con-
fecção de Caleidoscópio 
com projeção, será ofere-
cida ao público pela Cia 
em Cena Ser. A partir da 
produção de caleidoscó-
pios, com orientação de 
educadores, as pessoas 
poderão posicionar suas 
criações em frente a uma 
câmera. Este equipamen-
to, acoplado a um projetor, 
possibilitará que as pesso-
as projetem suas imagens 
em muros e paredes, com-
partilhando sua obra com 
todos.
Programação:
– 12h30 – “Leia Sua Sor-
te!” e “Pode Chegar, Fre-
guesia!”
– 13h30- Circo com a Cia 
Fulô
– 14h30- Instrumental 
“Sopro Caipira”
– 14h30 às 17h30 – Ofici-
na de confecção de Calei-
doscópio com projeção
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Celular de Bolsonaro foi alvo da ação 
de hackers, afirma ministério

Petrobras exclui da lista 
de privatizações a
Revap de São José

O telefone celular do pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro, foi alvo da 
ação do grupo suspeito 
de invadir ao menos mil 
linhas telefônicas, incluin-
do a de várias autoridades 
públicas, como o ministro 
da Justiça e Segurança Pú-
blica, Sergio Moro.
Em nota, o Ministério da 
Justiça e Segurança Públi-
ca informou que a Polícia 
Federal (PF) comunicou 
que aparelhos celulares 
utilizados pelo presiden-
te foram alvos de ataques 
pelo grupo de que fazem 
parte os quatro suspeitos 
presos nesta terça-feira 
(23).
De acordo com o ministé-
rio, o fato está sendo trata-
do como uma questão de 
segurança nacional e Bol-
sonaro foi imediatamente 
comunicado.
Na terça-feira, a PF defla-
grou a chamada Operação 
Spoofing, que apura a sus-
peita de crimes ciberné-
ticos. Foram cumpridos 
quatro mandados de pri-
são temporária e sete de 
busca e apreensão autori-
zados pelo juiz Vallisney 
de Souza Oliveira, titular 
da 10ª Vara Federal de 
Brasília, que afirmou ha-
ver, nas informações ini-
ciais apresentadas pela PF, 
“fortes indícios de que os 
investigados integram or-
ganização criminosa”.
O cumprimento dos man-
dados resultou na prisão 
de Danilo Cristiano Mar-
ques, Gustavo Henrique 
Elias Santos, Suelen Pris-
cila de Oliveira e Walter 
Delgatti Neto. Ao pedir a 
detenção dos quatro, a PF 
apresentou “um histórico 
de possíveis crimes” que 
os investigados teriam 
praticado em conjunto” 
para “violar o sigilo tele-
fônico de diversas autori-
dades públicas brasileiras 
via invasão do aplicativo 
Telegram”. Ao autorizar 
as prisões temporárias, a 
realização de busca e apre-
ensões em endereços liga-
dos aos investigados, bem 
como a quebra do sigilo 
fiscal e de comunicações 
e o bloqueio de bens dos 
suspeitos, o juiz Vallisney 
de Souza Oliveira afirmou 
que as prisões temporá-
rias dos investigados pelo 
prazo de cinco dias são 
essenciais para a obtenção 
de provas.

A Revap (Refinaria Hen-
rique Lage), em São José 
dos Campos, vai ficar de 
fora da lista de refinarias 
da Petrobras que serão 
vendidas. A decisão da 
estatal pode estar ligada 
a uma questão estratégia 
e mercadológica, aponta 
especialista do mercado 
financeiro. A empresa não 
comenta o assunto.
A Petrobras dividiu as 
vendas em duas etapas, 
sendo que a primeira 
abrange quatro refinarias 
e depois, na segunda par-
te, a mesma quantidade. 
Ao todo, a empresa dispõe 
de 13 refinarias em todo o 
país.
A venda das oito unidades 
será conduzida de acordo 
com o chamado ‘Sistemá-
tica de Desinvestimentos’ 
da estatal -- uma das for-
mas de reduzir o seu endi-
vidamento, que alcançou 
R$ 78,8 bilhões no fim de 
março deste ano --, por 
meio de processos compe-
titivos independentes.
“Este processo encontra-
-se na fase não vinculante. 
Nesta fase, os potenciais 
compradores habilitados 

Ontem, a PF informou à 
imprensa que ao menos 
mil diferentes números te-
lefônicos podem ter sido 
alvo dos suspeitos de ha-
ckear o aplicativo de men-
sagens Telegram do minis-
tro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro, e de 
outras autoridades, entre 
elas o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes.
“Aparentemente, mil nú-
meros telefônicos dife-
rentes foram alvo desse 
mesmo modus operandi 
dessa quadrilha. Há possi-
bilidade, ainda não temos 
uma identificação e nem 
começamos a fazer isso, 
mas há possibilidade de 
um número muito grande 
de possíveis vítimas des-
se mesmo tipo ataque que 
está sendo investigado 
agora”, disse o coordena-
dor geral de Inteligência 
da PF, João Vianey Xavier 
Filho, explicando que os 
números telefônicos su-
postamente atacados ain-
da serão identificados para 
que os investigadores pos-
sam aferir a extensão exa-
ta dos ataques.
Ainda hoje, a PF deve en-
caminhar um ofício para o 
presidente da Agência Na-
cional de Telecomunica-
ções (Anatel) solicitando 
uma reunião para buscar 
formas de sanar as fragi-
lidades encontradas na in-
vestigação.
De acordo com a PF, a 
investigação é conduzi-
da desde o mês de abril, 
quando procuradores da 
Força Tarefa da Lava Jato 
passaram a relatar algu-
mas ligações recebidas em 
seus aparelhos originadas 
do próprio número. Em 
junho, Moro e outras auto-
ridades informaram ocor-
rência semelhante.
Parte das conversas que 
o ministro Sergio Moro 
manteve com procurado-
res da Força Tarefa Lava 
Jato quando ainda era 
juiz da 13ª Vara Federal 
de Curitiba, responsável 
por julgar as denúncias 
apresentadas no âmbito da 
Lava Jato, foi repassada 
ao site de notícias The In-
tercept Brasil, que decidiu 
tornar público as informa-
ções que considera ser de 
interesse público. Segun-
do os sites, os arquivos fo-
ram entregues a jornalistas 
do veículo por uma fonte 
anônima. A Constituição 

receberão um memorando 
descritivo contendo infor-
mações detalhadas sobre 
os ativos, além de instru-
ções sobre o processo de 
desinvestimento, incluin-
do orientações para elabo-
ração e envio das propos-
tas não vinculantes”, disse 
em nota a estatal.
Por questões estratégicas, 
a empresa não especifica 
o motivo de não colocar 
à venda a Revap, a tercei-
ra maior refinaria do país. 
Para Gustavo Neves, as-
sessor de investimentos 
e economista da Plátano 
Investimentos -XP Inves-
timentos, a decisão pode 
estar relacionada a uma 
questão mercadológica.
“A Revap é responsável 
pelo abastecimento de 
mais de 80% da aviação 
de todo o estado de São 
Paulo. O aeroporto de 
Guarulhos, por exemplo, é 
abastecido em 100% pelo 
diesel da refinaria. Além 
disso, a Revap está próxi-
ma das principais capitais 
do país e gera impacto di-
reto e indireto, com 6 mil 
empregos na região. Com 
isso, a Petrobras consegue 

brasileira assegura aos 
jornalistas o direito de não 
revelar suas fontes.
Ontem, pouco antes de seu 
cliente, Gustavo Henrique 
Elias Santos, prestar de-
poimento, em Brasília, o 
advogado Ariovaldo Mo-
reira revelou a jornalis-
tas que Santos confirmou 
ter recebido de outro dos 
suspeitos presos, Walter 
Delgatti Neto, pelas redes 
sociais, imagens de uma 
suposta mensagem envia-
da pelo então juiz federal 
Sergio Moro a outras au-
toridades públicas.
“Segundo Gustavo, Wal-
ter mostrou a ele algumas 
interceptações de uma au-
toridade há algum tempo. 
Essa autoridade era o hoje 
ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio 
Moro, mas Gustavo negou 
qualquer envolvimento 
com a interceptação des-
sas mensagens. E, inclusi-
ve, chegou a alertar Walter 
que aquilo lhe causaria 
problemas”, declarou o 
advogado, acrescentando 
que Gustavo não se recor-
da da data exata em que 
Walter lhe enviou cópia 
das mensagens.
Nota do GSI
Em nota, o Gabinete de 
Segurança Institucional 
(GSI) disse que disponi-
biliza ao governo federal, 
por meio da Agência Bra-
sileira de Inteligência, um 
terminal de comunicação 
seguro (TCS), com tecno-
logia da própria agência, 
“cabendo às autoridades 
optar pelo equipamento 
e operá-lo conforme suas 
necessidades funcionais”.
Segundo o gabinete, TCS 
é móvel, tem funções de 
chamada de voz e troca 
de mensagens e arquivos, 
criptografados com algo-
ritmos de Estado. “Não 
permite a instalação de 
aplicativos comerciais e 
pode realizar ligações em 
claro (sem criptografia)”, 
diz a nota.
O GSI também informa 
que publica recomenda-
ções e alertas de seguran-
ça à administração pública 
federal de forma preventi-
va em razão da complexi-
dade do tema, nos cenários 
nacional e internacional.
A pasta acrescenta que de-
talhes e desdobramentos 
sobre o assunto serão apu-
rados por inquérito instau-
rado pela Polícia Federal.

ter lucros e retornos muito 
bons”, afirma.
Segundo dados da própria 
empresa, a unidade em 
São José dos Campos tem 
capacidade para produzir 
aproximadamente 250 mil 
barris por dia -- isso não 
significa que a unidade 
atinja essa quantidade --, 
além de representar 14% 
de toda a produção nacio-
nal.
Refinarias que serão ven-
didas
A primeira etapa de ven-
das, que foi divulgada em 
28 de junho, inclui as se-
guintes refinarias: Abreu 
e Lima (RNEST), em 
Pernambuco; Landulpho 
Alves (RLAM), na Bahia; 
Presidente Getúlio Vargas 
(Repar), no Paraná e Al-
berto Pasqualini (Refap), 
no Rio Grande do Sul.
Já a segunda fase corres-
ponde as refinarias Ga-
briel Passos (REGAP), em 
Minas Gerais; Isaac Sabbá 
(REMAN), no Amazonas; 
Unidade de Industriali-
zação do Xisto (SIX), no 
Paraná e Lubrificantes e 
Derivados do Nordeste 
(LUBNOR), no Ceará.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº030/2019 – No dia 25 
de julho de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR 
os itens do Pregão Nº030/2019, referente ao objeto em epígrafe, qual 
seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Insu-
mos e Medicamentos de Ordem Judicial, às empresas: N. M. LEMES 
RIBAS DE SOUZA ME, com valor total de R$ 39.449,70; FABRÍCIO 
DE RAMOS & CIA LTDA EPP, com valor total de R$ 25.401,40; RO-
GÉRIO VIEIRA INSUMOS ME, com valor total de R$ 112.794,00;. Fi-
cam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços 
no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº035/2019 – No dia 25 
de julho de 2019, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR 
os itens do Pregão Nº035/2019, referente ao objeto em epígrafe, qual 
seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Gê-
neros Alimentícios II, às empresas: D. R. MARTINEZ ME, com valor 
total de R$ 292.461,30; GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM 
GERAL LTDA EPP, com valor total de R$ 90.625,00; MARKA SERVI-
ÇOS E COMERCIO LTDA EPP, com valor total de R$ 152.304,00;. Fi-
cam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços 
no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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Fiscalização emite sete
notificações de embargo a 

obras reincidentes em Taubaté

Mistau homenageia Mestre
Justino em exposição em Taubaté

Ciclista Taubateana
lidera ranking brasileiro

de Mountain Bike

Fundo Social promove café caipira 
com roda de viola neste domingo, 

no Parque da cidade em Pinda

Fiscalização da Prefeitura 
de Taubaté na zona rural 
do município resultou na 
emissão de sete notifica-
ções de embargos de cons-
truções irregulares. 
Os fiscais retornaram a 
cinco bairros para checar 
se notificações anteriores 
estavam sendo obedeci-
das.
Foram percorridas as regi-
ões do Barreiro, Chácara 
Ingrid, Dallas, Fazenda 

Até o dia 14 de agosto, o 
Museu da Imagem e do 
Som de Taubaté (Mistau) 
apresenta uma exposição 
sobre Mestre Justino.
O museu pode ser visitado 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h e aos sá-
bados e domingos das 9h 
às 13h. O acervo consiste 
em reproduções da obra 
de Mestre Justino, ideali-
zadas por alunos e profes-
sores da Rede Municipal 
de Ensino no ano de 2017, 
com material totalmen-

No último final de sema-
na, a ciclista de Tauba-
té Stefanye Lindolfo foi 
bicampeã na etapa XCO 
(Mountain Bike Olím-
pico) e XCM (Mountain 
Bike Maratona) na cate-
goria feminino Master B, 
torneio disputado no Insti-
tuto Mairiporã – Mairipo-

O Fundo Social de So-
lidariedade promoverá, 
neste domingo (28), mais 
uma edição do já famosos 
“Café Caipira”, no Parque 
da Cidade, com os produ-
tos feitos nas oficinas do 
Reinvente. Nesta edição, 
um diferencial: haverá 
apresentação de música 
sertaneja raiz, com roda de 
viola de Audélio e Com-
panhia e Rafael Sanfo-
neiro.O evento é gratuito 
e visa a confraternização 
entre os munícipes.
O café irá contar com os 
produtos feitos nas ofi-
cinas gratuitas de pani-
ficação e alimentação 

São Pedro e Sítio Jesus 
Miranda.
A operação foi coordena-
da pela Divisão de Fis-
calização de Obras Parti-
culares (DFOP) e contou 
com a atuação da Guarda 
Civil Municipal, seguindo 
orientação do Ministério 
Público.
O parcelamento de uso 
solo é regulamentado pela 
Lei Federal nº 6.766/79. 
O artigo 3º da legislação 

te reciclável. O objetivo 
é prestigiar o trabalho do 
grande pintor rendencense 
e a cultura regional, além 
de valorizar os alunos 
taubateanos.
Mestre Justino retratou 
em sua arte as tradições 
culturais e os costumes 
do povo do Vale do Para-
íba. Suas obras reprodu-
ziam constantemente as 
manifestações culturais 
do povo, como festas re-
ligiosas, romarias, exalta-
va a figura do tropeiro e 

rã/SP. Com o resultado, a 
ciclista taubateana assume 
a liderança no ranking bra-
sileiro da sua categoria.
Stefanye disputa no pró-
ximo mês em Congonhas/
MG a Copa Internacional 
de Mountain Bike, em que 
é a líder até o momento na 
somatória das três etapas 

saudável do “Reinvente”, 
programa idealizado e 
mantido pelo Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Pindamonhangaba.
A programação contará 
também com um “aulão” 
de Pilates com o professor 
Rodrigo, do projeto Rein-
vente, além de aula de 
Yoga, que acontecerá das 
9 às 10h30 com a instruto-
ra Elisa da Lótus Yoga Ao 
Ar Livre. Para participar 
das aulas de Pilates e de 
Yoga, basta levar algo que 
possa forrar o chão, como 
tapetinho, toalha ou can-
ga. Não esqueça sua garra-
finha de água e filtro solar.

afirma que: “somente será 
admitido o parcelamento 
do solo para fins urbanos 
em zonas urbanas, de ex-
pansão urbana ou de urba-
nização específica, assim 
definidas pelo plano dire-
tor ou aprovadas por lei 
municipal”.
Qualquer dúvida é só en-
trar em contato com a Se-
cretaria de Planejamento, 
pessoalmente ou pelo tele-
fone 3625-5026.

do homem do campo. Os 
murais produzidos pelo 
artista, muito comparados 
aos dos pintores mexica-
nos José Orozco e Diego 
Rivera, popularizaram sua 
arte que hoje se encontra 
em acervos espalhados 
pelo Brasil e também no 
exterior.
Sebastião Justino Faria, 
pintor, desenhista e mu-
ralista autodidata nasceu 
em 1932 em Redenção da 
Serra, viveu e morreu em 
Taubaté, no ano de 1994.

já realizadas (Araxá/MG, 
Ouro Preto/MG e Petró-
polis/RJ).
Projeto de iniciação:
A Escola de Mountain 
Bike Taubaté desenvolve 
treinos às quartas e sextas-
-feiras às 16:30 na pista do 
Sedes para jovens de 13 a 
17 anos gratuitamente.

Para as crianças, as atra-
ções especiais são a Recre-
ação e a Pintura de Rosto, 
realizadas pelas oficinas 
do Reinvente. Tudo gra-
tuito.
De acordo com a primei-
ra-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, Cláudia Domingues, 
a intenção é viabilizar aos 
frequentadores do Parque 
da Cidade um momento 
de partilha e interação so-
cial, além de divulgar as 
oficinas do Reinvente. O 
Café Caipira e as atrações 
serão realizados próximo 
ao portal de entrada do 
Parque.


