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A GAzetA dos Municípios

Sabesp inicia remanejamento 
de adutora em novo

trecho do km 116 na SP-55

Equipe Sebastianense de Surf é 
campeã da 3ª Etapa do Circuito 
Paulista Hang Loose Surf Attack

Festival de Skate em Monteiro 
Lobato traz os atletas Felipe 

Juan e Pamela Rosa

A Sabesp está iniciando 
o remanejamento de um 
novo trecho da adutora 
instalada no km 116, na 
serra da SP-55, entre os 
bairros Cigarras e Ense-
ada, na região norte de 
São Sebastião. A opera-
ção se faz necessária em 
razão de um novo des-
barrancamento na pista, a 
200 metros do trecho que 
afundou no mês de março, 
e assim como ocorrido an-
teriormente, a adutora da 
Sabesp encontra-se nova-
mente exposta e suspensa, 
necessitando intervenção 
imediata.
Para a execução dos traba-
lhos, a Sabesp já iniciou a 
intervenção no local, com 

A equipe de Surf de São 
Sebastião conquistou cin-
co das seis vitórias da 
terceira etapa do Circuito 
Paulista Hang Loose Surf 
Attack, garantindo o pri-
meiro lugar da competi-
ção. 
A disputa foi realizada na 
Praia do Tombo, do Gua-
rujá, no Litoral Sul de São 
Paulo, durante o último 
final de semana. Cerca 
de 40 atletas entre 10 e 
18 anos participaram do 
evento.
São Sebastião finalizou 
a competição com 7.122 
pontos, quase dois mil 
pontos sobre Ubatuba 

Coordenada pelo Sesc São 
Paulo e consolidada como 
um dos principais mo-
vimentos no combate ao 
sedentarismo, a Semana 
Move chega à sua 7ª edi-
ção. 
A ação tem como obje-
tivo sensibilizar pesso-
as de todas as idades a                    
conhecer, experimentar, 
retomar ou mesmo man-
ter a prática de diferentes 
modalidades físico-espor-
tivas.
Em 2019, a Semana Move 
conta com mais de 800 
atividades como apresen-
tações esportivas, aulas 
abertas, bate-papos, com-
petições, corridas, ofici-
nas, passeios ciclísticos e 
vivências, nas unidades da 
capital, interior e litoral do 
estado de São Paulo, além 
de ocupar espaços públi-
cos.
Confira a programação 
completa do Festival de 
Skate:
Festival de Skate em Mon-
teiro Lobato
29, domingo, das 9h às 
17h.

a demarcação do traçado 
onde será assentada a nova 
tubulação e a soldagem 
prévia dos tubos que serão 
instalados do lado oposto, 
margeando o morro.
Conforme explica o enge-
nheiro da Sabesp respon-
sável pela coordenação da 
obra, Josenilton Andrade 
da Silva, essa intervenção 
será um pouco diferen-
te da executada anterior-
mente, quando houve a 
necessidade de atravessar 
a tubulação por baixo do 
asfalto. “Como já temos 
a nova adutora já instala-
da na margem do morro, o 
trabalho agora consiste em 
dar continuidade a essa 
tubulação por mais 300 

(5.335). O surfista sebas-
tianense Caio Costa ven-
ceu em primeiro lugar na 
categoria júnior (sub-18); 
Cauã Gonçalves na mirim 
(sub-16), Murillo Coura 
na iniciante (sub-12) e es-
treante (sub-14), e Sophia 
Gonçalves na categoria fe-
minina (sub-16).
Murillo foi o destaque do 
evento, faturando o títu-
lo de sua faixa etária por 
antecipação, depois de ser 
vice-campeão três anos 
seguidos.
A quarta e última etapa 
será realizada de 25 a 27 
outubro, em local ainda a 
ser definido.

Com Educadores do Sesc.
Espaço com orientações 
básicas direcionadas a ini-
ciantes e praticantes do es-
porte. Serão disponibiliza-
dos skates e equipamentos 
de segurança.
Centro Esportivo Muni-
cipal de Monteiro Lobato 
(R. Pedro Davi, 101, Cen-
tro). Grátis. A partir de 6 
anos
Parkour
29, domingo, das 9h 17h.
Com Move4life.
O parkour desafia seus 
participantes a transpor 
obstáculos em ambientes 
diversos, escalando, equi-
librando e saltando.
Centro Esportivo Muni-
cipal de Monteiro Lobato 
(R. Pedro Davi, 101, Cen-
tro). Grátis. 10 anos.
Construção Coletiva de 
Grafite
29, domingo, das 9h às 
17h.
Com Coletivo Mandacaru 
Crew.
Experimentações técnicas 
básicas e construção cole-
tiva de grafites com a te-
mática do skate.

metros, para que o DER 
possa trabalhar na obra de 
proteção do talude nesse 
novo trecho que desbar-
rancou”, explicou.
Com investimento na or-
dem de R$ 563 mil, a in-
tervenção conta com a atu-
ação de 20 funcionários e 
tem prazo de conclusão 
para 60 dias. Inicialmente 
os serviços serão realiza-
dos no período diurno e ao 
final da obra, na etapa de 
interligações, os trabalhos 
acontecerão no período 
noturno. 
Vale ressaltar que durante 
a realização da interven-
ção não será necessária a 
interrupção no abasteci-
mento de água.

Confira a classificação dos 
atletas de São Sebastião 
na 3ª Etapa:
Categoria Júnior (sub-18)
Caio Costa - 1º lugar
Gabriel Dias - 3º lugar
Fernando Júnior - 4º lugar
Mirim (sub-16)
Cauã Gonçalves - 1º lugar
Feminina (sub-16)
Sophia Gonçalves - 1º lu-
gar
Isabela Saldanha - 3º lugar
Iniciante (sub-14)
Murillo Coura - 1º lugar
Sunny Pires - 4º lugar
Estreante (sub-12)
Murillo Coura - 1º lugar
João Vitor - 3º lugar
Matheus Neves - 4º lugar

Centro Esportivo Muni-
cipal de Monteiro Lobato 
(R. Pedro Davi, 101, Cen-
tro). Grátis. 10 anos.
Skate com Pamela Rosa e 
Ruan Felipe
29, domingo, das 9h às 
17h.
Durante a apresentação, 
os atletas fazem diversas 
manobras no skate, con-
versam com o público e 
dão dicas sobre a prática 
da modalidade.
Centro Esportivo Muni-
cipal de Monteiro Lobato 
(R. Pedro Davi, 101, Cen-
tro). Grátis. A partir de 6 
anos.
Danças Urbanas (Passi-
nho anos 80)
29, domingo, das 9h às 
17h.
Com Educadores da Pre-
feitura Municipal de Mon-
teiro Lobato.
Aula aberta inspirada nos 
bailes da década de 80, pe-
ríodo em que os passinhos 
fizeram história.
Centro Esportivo Muni-
cipal de Monteiro Lobato 
(R. Pedro Davi, 101, Cen-
tro). Grátis. Livre.
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Miscelânea
Curiosidades

A origem do hábito grego de quebrar pratos após as refeições perde-se no 
tempo. Acredita-se que esse costume tenha surgido há mais de quatro mil 
anos e é exemplo do modo de pensar dos gregos. Eles valorizam acima 
de tudo os sentimentos e quebram os pratos para mostrar seu desapego às 
coisas materiais. Essa prática ainda hoje está presente nas festas gregas, 
também como forma de demonstrar alegria.
*** 
As aves que conquistaram um meio ambiente tão difícil como as altu-
ras desenvolveram de modo extraordinário sua capacidade de enxergar. 
Não apenas o foco de seus olhos poderem mudar com particular rapidez 
como também seus olhos têm aptidão de ver claramente mais perto ou 
mais longe do que o ser humano. É como se os olhos tivessem combina-
das as propriedades de um microscópio e de um telescópio num mesmo 
instrumento. A capacidade de um falcão enxergar é considerada oito vezes 
maior que a dos humanos e a coruja tem a capacidade de enxergar dez 
vezes mais no escuro.
***
 As lagartas e insetos se parecem com o meio ambiente por codificação ge-
nética exata das formas, cores e texturas dos animais que se igualam com 
seus ambientes naturais. Esses genes aparecem nas espécies por mutação e 
sofre seleção natural, isso é, em um dado momento do processo evolutivo 
surge inseto ou lagarta com características semelhantes ao ambiente e seus 
descendentes têm maiores chances de sobreviverem, isto acontece porque 
os predadores do animal não conseguem vê-los e não poderão comê-los.

Humor 

Um oficial muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de 
maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por-
que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer 
propriedade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Fi-
cou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do 
governo federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, 
sendo perseguido pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A 
cada paço que dava o touro chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o 
oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre até a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos 
em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria 
e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude 
o disco, limpe a casa e sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar votos de 
esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma 
nova história melhor. Libertar-se de tudo que não tem lhe feito muito bem.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. 
Não se preocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem 
perder o rumo. Se necessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta quando 
for demais. Contribua pitando um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus 
sonhos. Divirta-se com seus amigos. Pare de caminhar em círculos. Prefira 
ser e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te tal como és. Evita-se 
prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da ilusão. 
Aceita que o caminho, às vezes, é muito difícil. Que a luz te guie, porém, 
não se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o eleva-
dor, pois sempre haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz!

Pensamentos, provérbios e citações

Culto é aquele que sabe encontrar aquilo que não sabe.
Os estadistas são como os médicos, seus erros são fatais.
Uma boa idéia é um pensamento que deu certo.
A saudade é a nossa alma dizendo onde gostaríamos de estar.
Quem tem telhado de vidro não atira pedras no vizinho.
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JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
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LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 102, Termo nº 7072
Faço saber que pretendem se casar JACKSON DE ASSIS AMORIM SANTOS e LUANA SALES AMARAL, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Tremembé-SP, nascido em 04 de dezembro de 2001, de profissão servente de pedreiro, de estado civil solteiro, residente e 
domiciliado na Estrada Municipal Carlos Affonso Ferreira Neves, nº 1520, Berizal, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de 
EVANDO AMORIM DOS SANTOS, de 43 anos, natural de Itabuna/BA, nascido na data de 10 de dezembro de 1975 e de 
NÁDIA APARECIDA DE ASSIS AMORIM SANTOS, de 42 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 26 de janeiro de 
1977, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 28 de julho de 2003, de 
profissão estudante, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Estrada Municipal José Maria Rodrigues Froes, nº 59, 
Aterrado, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de JOÃO CARLOS DO AMARAL, de 46 anos, natural de Iguape/SP, nascido 
na data de 14 de setembro de 1973 e de LUCIANA APARECIDA DE SALES, de 43 anos, natural de Tremembé/SP, nascida 
na data de 10 de setembro de 1976, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 101, Termo nº 7071
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON LUIS SOARES e JANAINA LANNI, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São José dos Campos-SP, nascido 
em 28 de janeiro de 1995, de profissão segurança, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno 
da Veiga Km 140, Bairro do Una, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOÃO LEITE SOARES, falecido em São José dos 
Campos/SP na data de 15 de agosto de 2014 e de FRANCISCA IZABEL ASCENÇÃO SOARES, de 58 anos, natural de Con-
ceição do Rio Verde/MG, nascida na data de 15 de novembro de 1960, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Ela é natural 
de São Paulo-SP, nascida em 16 de maio de 1984, de profissão vendedora, de estado civil solteira, residente e domiciliada na 
Rua Projetada Dois, nº 60, Àgua Quente, Taubaté/SP, CEP 12000-000, filha de MIGUEL ANGELO LANNI NETO, de 60 
anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 08 de fevereiro de 1959, residente e domiciliado em Itaquaquecetuba/SP 
e de MARLENE LANNI, falecida em Itajubá/MG na data de 30 de dezembro de 2001. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.
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Idosos vão ao shopping de 
Pindamonhangaba expor 

telas sobre primavera

Idosos residentes em dois 
lares de Pindamonhanga-
ba estão participando de 
um projeto de pintura em 
telas sobre o tema prima-
vera. As obras estão ex-
postas no Shopping Pátio 
Pinda (nas proximidades 
da RiHappy) desde o dia 
23 de setembro - início da 
primavera. Além de exibir 
a primavera sob o olhar 
sênior, o objetivo é cons-
cientizar o público sobre 
as habilidades e vida dos 
idosos - especialmente os 
que vivem em lares assis-
tenciais. A data também 
foi escolhida por ser du-
rante a Semana do Idoso 
- cujo Dia Mundial é lem-
brado dia 1 de outubro.
As telas foram pintadas 
durante as aulas da artete-
rapeuta Letícia Godinho, 
da Fundação José Carlos 
da Rocha, nos lares São 
Vicente de Paulo e Irmã 
Terezinha.
De acordo com a profes-
sora, a intenção é expor 
parte dos trabalhos de ar-
teterapia realizado nos la-

res de Pindamonhangaba e 
fazer com que as pessoas 
conheçam mais sobre os 
lares e os residentes. “São 
ambientes que recebem 
visitas esporádicas de pa-
rentes, amigos e alguns 
voluntários, mas geral-
mente o grande público 
desconhece o dia-a-dia 
dos idosos que vivem em 
lares. 
Com mais esta ação, acre-
dito que consigamos apro-
ximar o público dos vovôs 
e vovós e também reforçar 
para os idosos que eles 
têm vida social, projetos 
e anseios como qualquer 
outra pessoa, indepen-
dente de morar em lar ou 
não”, ressaltou.
Nesta iniciativa são cer-
ca de 30 telas, cada uma 
desenhada por um idoso. 
“Nós já desenvolvemos 
outros trabalhos com téc-
nicas de pintura, no entan-
to essas telas ficavam ex-
postas nos lares ou eram 
presentes para amigos e 
colaboradores. Desta vez, 
todos estão mais anima-

dos porque elas estão em 
evidência em um ambien-
te que recebe milhares de 
pessoas. Talvez até faça-
mos uma ação social ou 
venda dessas telas. Esta-
mos estudando as possibi-
lidades”, explicou.
Segundo Letícia Godinho, 
durante as aulas os idosos 
recebem orientações so-
bre as técnicas de pintura 
e idéias para realizar os 
desenhos, mas ela assegu-
ra que toda a criatividade 
é do próprio autor. “São 
orientados na forma como 
realizar desenhos, segurar 
o pincel, desenvolver a 
idéia básica de cada tela. 
Mas o processo de cria-
ção, toda pintura, é cem 
por cento de cada um”, 
completou.
Os desenhos ficarão ex-
postos até dia 3 de outubro 
no Shopping Pátio Pinda, 
quando os vovôs e vovós 
dos dois lares farão uma 
visita ao centro de com-
pras, para passear, ver a 
exposição e tomar um lan-
che.
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Consumidores devem ficar no Cadastro Positivo, 
aconselha especialista em risco de crédito

Bolsonaro faz duro discurso na ONU
e critica “volta do colonialismo”

A partir deste mês de se-
tembro, os birôs de crédi-
to, como Serasa, SPC, Boa 
Vista e Quod, passarão a 
receber das instituições fi-
nanceiras informações dos 
consumidores para o novo 
Cadastro Positivo. Sancio-
nada em abril deste ano, a 
nova lei passou a valer a 
partir de julho oficialmen-
te, mas os cadastros não 
estavam ativos ainda, pois 
o mercado aguardava al-
gumas instruções e apro-
vações operacionais do 
Banco Central.
A nova lei torna compul-
sório o cadastro do perfil 
de crédito dos consumido-
res, que serão encarrega-
dos de pedir a exclusão do 
sistema, caso não queiram 
suas informações disponí-
veis. Em 2011, quando o 

O presidente Jair Bolsona-
ro abriu nesta terça-feira 
(24) a jornada de discur-
sos nas Organização das 
Nações Unidas (ONU). 
Embora tenha garantido 
antes da viagem que não 
iria “brigar” com nin-
guém, sua oratória foi 
dura para com os seus crí-
ticos. Disse ele que não é 
possível aceitar a volta do 
“colonialismo” e defen-
deu a soberania brasileira 

Cadastro Positivo passou 
a vigorar de maneira opta-
tiva, apenas 5% dos con-
sumidores, 6 milhões de 
brasileiros, haviam ade-
rido voluntariamente. A 
partir deste ano, a expecta-
tiva é que o novo Cadastro 
absorva informações de 
110 milhões de pessoas, 
segundo o BC.
Breno Costa, diretor da 
Neurotech, empresa que 
utiliza inteligência artifi-
cial para mensuração de 
risco de crédito, aconse-
lha que os consumidores, 
mesmo aqueles que estão 
endividados, fiquem no 
novo Cadastro Positivo, 
pois este sistema pode 
melhorar a oferta até para 
quem está negativado. 
“Os pagamentos das con-
tas mais diversas, desde 

na Amazônia.
Durante o discurso na 
abertura da 74ª Assem-
bleia Geral da ONU, em 
Nova York, nos Esta-
dos Unidos, o presidente 
brasileiro procurou con-
vencer o mundo que tem 
como compromisso em 
seu governo uma agenda 
de preservação do meio 
ambiente e do desenvol-
vimento sustentável da re-
gião amazônica brasileira.

luz, telefone, tv à cabo, 
quando feitos em dia, in-
fluenciarão positivamente 
a nota de crédito. Às vezes 
a pessoa ficou negativada 
por conta de dificuldades 
pontuais, e isso não de-
veria ser o único ponto 
a avaliar numa oferta de 
crédito. Com o Cadastro 
Positivo, outras varáveis 
entram no jogo, o que me-
lhora o acesso a recursos 
do mercado”, analisa o es-
pecialista.
Desta forma, a avalia-
ção é de que o Cadastro 
contribua para a inclusão 
financeira da população 
e democratize o crédito. 
Segundo levantamento 
da Confederação Nacio-
nal dos Dirigentes Lojis-
tas (CNDL) e do Serviço 
de Proteção ao Crédito 

Brasil é um dos países mais 
ricos em biodiversidade 
e riquezas minerais, nos-
sa Amazônia é maior que 
toda Europa Ocidental e 
permanece praticamen-
te intocada, prova de que 
somos um dos países que 
mais protege o meio am-
biente”, disse ele aos chefes 
de Estado.
Bolsonaro reafirmou que 
não pretende demarcar 
novos territórios indíge-

(SPC), no Brasil existem 
mais de 62 milhões de 
consumidores negativa-
dos. Além disso, existem 
45 milhões de brasileiros 
que não têm conta em 
banco, mas possuem con-
tas de consumo e, portan-
to, farão parte do Cadastro 
Positivo também. O dado, 
do Instituto Locomotiva, 
aponta que esta população 
“desbancarizada” movi-
menta mais de R$ 800 bi-
lhões por ano.
“Quando você está inseri-
do no Cadastro Positivo, e 
vier a solicitar um crédito, 
seus dados estarão dispo-
níveis e podem melhorar 
a análise do seu crédito 
e, por consequência, que-
sitos como: Valor do Cré-
dito, Prazo de Pagamento 
melhores, Taxas de Juros 
Melhores e até tempo de 
decisão menor”, desta-
ca Costa. Nesse sentido, 
quanto mais acurado for 
o banco de dados referen-
te ao cliente, mais a con-
cessão de crédito tende a 
crescer - tanto em volume 
quanto em qualidade.
Segundo o especialista, 
existem diversas outras 
informações que podem 
ser consideradas, prin-
cipalmente com a ajuda 
de tecnologia de ponta, 
como a inteligência arti-
ficial. Dados internos da 

nas, porque o território 
brasileiro já possui cer-
ca de 14% do total de sua 
área demarcado como ter-
ras para os povos nativos 
e que o Brasil nem chega 
a usar 8% de todo o  terri-
tório nacional para produ-
ção de alimentos.
“Quero deixar claro: o Bra-
sil não vai aumentar para 
20% sua área já demarca-
da como terra indígena, 
como alguns chefes de Es-
tados gostariam que acon-
tecesse”, afirmou. “O índio 
não quer ser latifundiário 
pobre em cima de terras 
ricas. Especialmente das 
terras mais ricas do mun-
do. É o caso das reservas 
Ianomâmi e Raposa Serra 
do Sol. Nessas reservas, 
existe grande abundância 
de ouro, diamante, urânio, 
nióbio e terras raras, entre 
outros”, disse.
Bolsonaro criticou a mídia 
internacional, que segun-
do ele, dão foco negati-
vo às queimadas mas não 
informam que os incên-
dios que vêm ocorrendo 
na Amazônia nos últimos 
meses são característicos 
desta época do ano, de 
seca e ventos. 
O presidente brasileiro 
defendeu uma política de 
tolerância zero com a cri-
minalidade.
O presidente acusou a 
mídia de tentar induzir 
o mundo contra o Brasil, 
gerando a possibilidade de 
os países aplicarem san-
ções econômicas ao Brasil.
Sem citar nomes, não pou-
pou o presidente da Fran-

Neurotech mostram que 
é possível para uma insti-
tuição financeira aumentar 
aprovações de crédito em 
mais de 15% utilizando 
ferramentas mais acura-
das de análise, conforme 
a experiência de empresas 
clientes.
“O sistema financeiro já 
dispõe de várias ferramen-
tas para identificar o perfil 
do tomador de crédito e 
continua ampliando os in-
vestimentos em análise de 
dados. O uso mais intenso 
de ferramentas tecnológi-
cas pode melhorar signifi-
cativamente os índices de 
inadimplência e os sprea-
ds”, afirma Costa.
Vai ganhar mercado quem 
souber usar a ferramenta 
para adequar suas ofertas 
ao perfil de cada um dos 
consumidores. “As ofertas 
têm que ser individualiza-
das o que demandará gran-
de poder de uso dos dados 
disponíveis, dos novos e 
dos que estão disponíveis 
de forma não direta”, res-
salta.
Como funciona o Cadas-
tro Positivo
O Cadastro permitirá que 
cada brasileiro tenha uma 
nota de crédito (escore), 
definida de acordo com o 
pagamento de suas contas, 
como empréstimos ban-
cários, cartão de crédito 

ça, Emannuel Macron. 
“É uma falácia dizer que 
a Amazônia é patrimô-
nio da humanidade e um 
equívoco, como atestam 
os cientistas, afirmar que a 
nossa floresta é o pulmão 
do mundo. Valendo-se 
dessas falácias, um ou ou-
tro país, em vez de ajudar, 
embarcou nas mentiras da 
mídia e se portou de forma 
desrespeitosa, com espíri-
to colonialista. Questiona-
ram aquilo que nos é mais 
sagrado: a nossa sobera-
nia!”, disse.
Bolsonaro leu uma carta 
que, segundo ele, foi en-
caminhada aos chefes de 
Estado por um grupo de 
agricultores indígenas do 
Brasil, formado por 52 
etnias que habitam uma 
área de mais de 30 milhões 
de hectares no território 
brasileiro. Na carta, eles 
apoiam a representação da 
indígena Ysani Kalapalo, 
moradora de uma aldeia 
no Parque Indígena do 
Xingu, em Mato Grosso, 
que integra a delegação 
brasileira na Assembleia 
Geral da ONU.
“Existem, no Brasil, 225 
povos indígenas, além de 
referências de 70 tribos vi-
vendo em locais isolados. 
Cada povo ou tribo com 
seu cacique, sua cultura, 
suas tradições, seus costu-
mes e principalmente sua 
forma de ver o mundo. A 
visão de um líder indígena 
não representa a de todos 
os índios brasileiros”, disse 
Bolsonaro, argumentando 
que, muitas vezes, alguns 

e de serviços públicos de 
fornecimento de água, luz 
e telefone. Terá escore 
mais alto quem paga todos 
os seus compromissos em 
dia. E tal reputação será 
considerada pelas institui-
ções financeiras na hora 
de conceder crédito ao 
consumidor. Atualmente, 
o sistema contém os dados 
de aproximadamente seis 
milhões de clientes.
Análise do Banco Central 
demonstra que, nos Esta-
dos Unidos, após a adoção 
de um sistema de Cadastro 
Positivo, 80% da popula-
ção passou a ter acesso a 
crédito, com redução da 
inadimplência. 
No México e na Colôm-
bia, houve crescimento na 
concessão, principalmente 
para a população de baixa 
renda e para públicos que 
tinham mais dificuldade 
de acessar linhas mais ba-
ratas.
As estimativas mais con-
servadoras, compiladas 
pelo BC, projetam que 
o Cadastro Positivo no 
Brasil pode trazer um au-
mento de R$ 600 bilhões 
na carteira de crédito com 
recursos livres, além de 
movimentar mais R$ 450 
bilhões em impostos fede-
rais e R$ 200 bilhões em 
arrecadações estaduais 
nos próximos dez anos.

desses líderes, como o ca-
cique Raoni, são “usados 
como peça de manobra 
por governos estrangeiros 
na sua guerra informacio-
nal para avançar seus inte-
resses na Amazônia”.
Raoni Metuktire é um lí-
der indígena brasileiro da 
etnia caiapó, conhecido 
internacionalmente por 
sua atuação na Amazô-
nia. “Isso demonstra que 
os que nos atacam não 
estão preocupados com 
os índios, mas sim com as 
riquezas minerais e biodi-
versidade existentes nessa 
área”, ressaltou. “Acabou o 
monopólio do Senhor Ra-
oni. 
A Organização das Nações 
Unidas teve papel funda-
mental na superação do 
colonialismo e não pode 
aceitar que essa mentali-
dade regresse a estas salas 
e corredores, sob qualquer 
pretexto.”
Bolsonaro disse ainda que 
qualquer iniciativa de aju-
da ou apoio à preservação 
da Floresta Amazônica ou 
de outros biomas deve ser 
tratada com pleno respei-
to à soberania brasileira e 
que busca parcerias para 
agregar valor de forma 
sustentável às riquezas 
brasileiras. 
O presidente também re-
chaçou as tentativas de 
instrumentalizar a questão 
ambiental ou a política in-
digenista em prol de inte-
resses políticos e econômi-
cos externos, “em especial 
os disfarçados de boas in-
tenções”.


