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Frota metropolitana do Vale
do Paraíba e Litoral Norte recebe

novos ônibus com ar-condicionado

Imposto sobre transação 
eletrônica não chegou para 
mim ainda, diz Bolsonaro

Caraguatatuba inicia 3ª edição 
de Projeto Por do Som dia 27 

na Praia do CamaroeiroPrefeitura de Caraguatatuba reforça
horários de ônibus no domingo para

atender candidatos do concurso da GCM

Os 82 serviços intermu-
nicipais gerenciados pela 
EMTU/SP que transpor-
tam, em média, cerca de 
70 mil passageiros por dia 
na Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba/Litoral 
Norte ganharam um im-
portante reforço esta se-
mana. Entraram em ope-
ração 28 ônibus zero km 
de característica seletiva. 
São veículos de padrão ro-
doviário, com plataforma 
elevatória para pessoas 
com dificuldade de loco-
moção e que transportam 
apenas passageiros sen-
tados. A capacidade má-
xima é de 48 pessoas. A 
empresa Pássaro Marron 
colocou em operação 20 
desses novos ônibus. Eles 
têm carroceria Marcopolo 
e motor Euro V, a tecno-
logia mais moderna do 

O presidente Jair Bolso-
naro disse nesta sexta-fei-
ra que ainda não recebeu 
qualquer proposta a res-
peito de um eventual im-
posto sobre transações fi-
nanceiras digitais, e disse 
que a intenção da equipe 
econômica do governo é 
substituir impostos para 
simplificar o sistema tri-
butário. Perguntado so-
bre a possível tributação 
cogitada pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
Bolsonaro afirmou: “Se 
ele está estudando, não 
chegou para mim ainda”, 

O Mirante Por do Som, 
localizado na Praia do 
Camaroeiro, região cen-
tral de Caraguatatuba, re-
cebe a partir de hoje, a 3ª 
edição do Projeto Por do 
Som, onde músicos locais 
se apresentam embalados 
pelo cair do sol na orla da 
praia.
O projeto organizado pela 
Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Se-
cretaria de Turismo, visa 
levar muita música de 
qualidade para o espaço 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da Secre-
taria de Mobilidade Urba-
na e Proteção ao Cidadão, 
determinou que a Praia-
mar reforce o número de 
ônibus que circularão na 
data que ocorre a prova 
objetiva do Concurso da 
Guarda Civil Municipal 
(GCM).
O reforço será, das 10h às 

ponto de vista ambiental. 
Desse total, 10 têm ar-
-condicionado e 16 são 
equipados com tomadas 
USB para carregamento 
de celulares e notebooks.
Os outros oito ônibus 
novos foram entregues 
para operação pela Via-
ção Litorânea, todos com 
ar-condicionado. Quatro 
deles são de frota compar-
tilhada com a Artesp e têm 
como diferencial o siste-
ma de frenagem Retarder 
que proporciona maior 
durabilidade dos pneus 
e freio, além de permitir 
maior velocidade média e 
economia de combustível. 
Este sistema é especial-
mente útil em linhas que 
trafegam pela Rodovia 
dos Tamoios, onde o tre-
cho de serra requer frena-
gens constantes.

disse o presidente em res-
posta a jornalistas na saída 
do Palácio da Alvorada.
“Ele quer, na verdade, 
substituir impostos. Ele 
quer simplificar essa teia 
de impostos”, acrescen-
tou. “Qualquer fiscal que 
chegar lá na sua empresa 
vai achar uma maneira de 
te multar. Para você ser 
patrão aqui hoje em dia, 
você tem que ser um he-
rói, ter poderes sobrenatu-
rais para fugir das fiscali-
zações.”
Guedes afirmou que um 
imposto sobre transações 

especialmente preparado 
para receber moradores e  
turistas. 
As apresentações come-
çam sempre a partir das 
18h30, variando conforme 
o por do sol.
A abertura será feita pela 
dupla sertaneja Taty e Vi-
tor. Mas ainda há ritmos 
vários como pop, rock, 
samba, bossa nova.
Confira a programação
27/12 – Taty e Vitor – Ser-
tanejo
28/12 – Pacelli e Carlão – 

13h e das 16h às 18h e os 
horários serão os mesmos 
praticados aos sábados, 
conforme quadros.
As provas serão realizadas 
em 19 escolas de Caragua-
tatuba, por isso, o reforço 
serve para todas as linhas.
De acordo com a Secre-
taria, os agentes de trans-
porte acompanharão o 
andamento da operação e 

O investimento total das 
duas empresas foi de R$ 
15,6 milhões. Os 28 novos 
ônibus vão substituir parte 
da frota de 465 veículos 
que interligam os 39 mu-
nicípios da região. Até o 
final do primeiro trimestre 
de 2020, mais 50 novos 
ônibus serão colocados 
em operação pelas duas 
empresas. Renovação de 
frota - A EMTU/SP, que 
integra a Secretaria Esta-
dual dos Transportes Me-
tropolitanos, gerencia o 
sistema intermunicipal de 
ônibus nas regiões de São 
Paulo, Baixada Santista, 
Campinas, Vale do Para-
íba /Litoral Norte e Soro-
caba. Este ano, 827 ônibus 
zero km foram entregues 
para operação nas cinco 
regiões, 583 deles com ar-
-condicionado.

é “inescapável” num con-
texto de desoneração da 
folha de pagamento das 
empresas --ideia que se-
gue na mira do governo 
para diminuir o custo de 
contratação e impulsionar 
empregos. 
Bolsonaro também afir-
mou na entrevista que o 
Brasil deve encerrar o ano 
com criação de 1 milhão 
de vagas de emprego. De 
acordo com dados do go-
verno, no acumulado do 
ano até novembro já foram 
criados 948.344 empregos 
com carteira assinada.

Eclético
29/12 – Henrique e Fer-
nandes– Sertanejo
30/12 – Tikinho – MPB
31/12 – Monique Ellyn – 
Eclético
01/01 – Anderson Coelho 
– Rock
02/01 – Thiago Leal – 
MPB/Rock, Bossa Nova
03/01 – Carlinhos Guil-
bert – Eclético
04/01 – Entrio – Forró Pé 
de Serra
05/01 – Dinei e Dinho – 
MPB

poderão solicitar reforços 
necessários caso vejam 
necessidade. Eles também 
estarão disponíveis para 
esclarecimentos adicio-
nais.
A Secretaria de Mobilida-
de Urbana e Proteção ao 
Cidadão estará de plantão 
para eventuais dúvidas e 
informações pelo telefone 
0800-778-8080.
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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. 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL Nº 429/2019 - EDITAL Nº 080/2019 - OBJETO: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA DA RUA ELZIRA A. L. V. V. CHAD, CONFORME AS ESPECI-
FICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. A Comis-
são Municipal de Licitação e Avaliação, nomeada pela da Portaria nº 
246/2019, através de seu Presidente, torna público e para conheci-
mento e intimação dos licitantes que, em sessão pública, datada de 
26 de dezembro de 2019, após exame da documentação de habili-
tação apresentada, foi proferido o seguinte julgamento: EMPRESAS 
HABILITADAS: R.T. TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONS-
TRUÇÃO EIRELI; ESKELSEN – ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO LTDA. EMPRESA INABILITADA: ENGEPLY EN-
GENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA EPP. Fica aberto o 
prazo recursal. Potim, 26 de dezembro de 2019. André Luís Soares 
de Oliveira - Presidente da Comissão de Licitações.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 008/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 368/2019 – 
No dia 26 de dezembro de 2019, depois de constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. Erica Soler 
Santos de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, DECIDE, HOMOLO-
GAR e ADJUDICAR o objeto da respectiva Tomada de Preços qual 
seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE RECAPEAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO, DRENA-
GEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA SIMPLÍCIO SOARES DA 
CUNHA NETO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na ordem de R$ 549.531,75 (qui-
nhentos e quarenta e nove mil e quinhentos e trinta e um reais e se-
tenta e cinco centavos) à empresa TRACTOR TERRA TER. TRANSP. 
E CONST. CIVIL LTDA. Ficando a empresa convocada a assinar o 
Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação. Erica 
Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal de Potim.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº060/2019 – No dia 
26 de dezembro de 2019, depois de constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER 
SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HO-
MOLOGAR os itens do Pregão Nº060/2019, referente ao objeto em 
epígrafe, qual seja: Aquisição de Peças de Veículos Pesados, à em-
presa: BARBOSA TRUCK CENTER LTDA EPP, com valor total de R$ 
1.505.673,83. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro 
de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 135, Termo nº 7139
Faço saber que pretendem se casar TADEU ALVES DA SILVA FILHO e CARINA RODRIGUES PEREIRA, apresentando 
os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Botuca-
tu-SP, nascido em 09 de julho de 1988, de profissão músico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado Rua Ciro Manoel 
da Silva, nº 80, Parque Vera Cruz, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de TADEU ALVES DA SILVA, de 54 anos, natural 
de Pirajuí/SP, nascido na data de 17 de junho de 1965, residente e domiciliado em Campinas/SP e de ÂNGELA MARIA 
COSTILHAS SILVA, de 64 anos, natural de Botucatu/SP, nascida na data de 24 de novembro de 1955, residente e domiciliada 
em Pindamonhangaba/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 31 de dezembro de 1979, de profissão corretora, de estado 
civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contrante, filha de ORLANDO ALVES PEREIRA, de 67 
anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 22 de maio de 1952, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de MARINA 
RODRIGUES PEREIRA, de 67 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 16 de março de 1952, residente e domiciliada 
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 imprensa local desta cidade. 
Tremembé, 30 de dezembro de 2019. 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
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Criação de novo imposto não passa no Senado, diz Davi Alcolumbre

Luxemburgo evita rivalizar com Flamengo, cita títulos 
no Palmeiras e diz: “O importante é o que virá”

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), afirmou que uma 
eventual proposta de cria-
ção de um novo imposto 
não seria aprovada pelos 
senadores.
Alcolumbre deu a decla-
ração, durante um café da 
manhã com jornalistas em 
Brasília, ao ser questiona-
do sobre a possibilidade 
de instituição de um im-
posto sobre transações fi-
nanceiras digitais.
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, levantou 
a possibilidade de cria-
ção do tributo. Segundo 
ele, a arrecadação com o 
novo imposto permitiria 
a desoneração da folha de 
pagamentos, que, segundo 
o ministro, é “o mais cruel 
e perverso de todos os im-
postos”.
O  presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afirmou 
que a resposta da Câmara 
à criação de um imposto 
sobre transações financei-
ras digitais “será não”.
“A gente já falou em ou-
tras ocasiões, tanto o Se-
nado como a Câmara, que 
o Brasil não aguenta mais 
aumentar a carga tributá-
ria. As pessoas insistem 
em falar sobre isso. É um 
tema que o Parlamento já 
decidiu que não vai fazer. 
Então, na Câmara dos De-
putados, o sentimento do 
presidente Rodrigo Maia é 
de que não passa a criação 
de um novo imposto seja 
ele qual for; e no Senado 
também”, disse Alcolum-
bre.
Sobre reforma tributária, 
o presidente do Senado 
disse que o Legislativo 
tem de focar em “simpli-
ficação” do sistema e que, 

O Palmeiras apresentou 
Vanderlei Luxemburgo 
nesta sexta-feira. Contra-
tado para substituir Mano 
Menezes após a frustran-
te negociação com o ar-
gentino Jorge Sampaoli, 
o treinador recebeu das 
mãos do presidente Mau-
rício Galiotte uma camisa 
5, em referência à quinta 
passagem pelo clube. – É 
um prazer muito grande 
estar de volta a São Pau-
lo e ao Palmeiras, onde 
tenho uma história, con-
quistas importantes, mas 
essas conquistas foram 
importantes para estar na 
história do clube, no meu 
currículo, mas o mais im-
portante é o que virá pela 
frente – disse o treinador, 
que conquistou quatro 
títulos paulistas (1993, 
1994, 1996 e 2008), dois 
brasileiros (1993 e 1994) e 
o Rio-São Paulo de 1993.
– Nossa proposta é o que 
vamos fazer daqui para 
frente, com novas con-
quistas. Esse é o objetivo 
principal. Passado é pas-
sado, presente é presente, 
e futuro é futuro. Vamos 
começar o trabalho com 
os jogadores no dia 6, em 
busca de mais importantes 
conquistas. Luxemburgo 
passou a entrevista cole-

com acordo entre Câmara 
e Senado, a Proposta de 
Emenda à Constituição 
que trata do tema poderá 
ser aprovada no primeiro 
semestre de 2020.
Já foi anunciada a criação 
de uma comissão mista 
de deputados e senadores 
para analisar essa propos-
ta.
“O que eu quero e os brasi-
leiros querem é uma refor-
ma que simplifique a vida 
das pessoas. Não adianta 
inventar que vai diminuir 
carga tributária, porque 
não vai. E também não 
adianta inventar um ca-
minho para criar um novo 
imposto, porque não vai 
também. 
Rodrigo Maia já falou, eu 
já falei. É improvável o 
Senado votar alguma coisa 
que seja para aumentar a 
carga tributária dos brasi-
leiros”, afirmou Alcolum-
bre.
O presidente do Senado 
disse ainda que o governo 
precisa participar do deba-
te sobre reforma tributária.
“Mesmo um governo que 
não tem base, mesmo 
um governo que não tem 
apoio de partidos, não vai 
sair [a reforma] sem o go-
verno. Vamos esperar o do 
governo, vamos fazer um 
acordo com a Câmara”, 
declarou.
Carteira Verde e Amarela
Alcolumbre também falou 
da tramitação da medi-
da provisória que trata do 
programa anunciado pelo 
governo em novembro, 
chamado Verde Amarelo, 
e que busca incentivar a 
contração de jovens entre 
18 e 29 anos.
A proposta gerou polêmica 
porque prevê, entre outros 

tiva evitando declarações 
polêmicas. Sempre sorri-
dente, o técnico não quis 
falar sobre o planejamento 
para contratações e saídas 
de jogadores. Escorregou 
até para falar sobre uma 
possível disputa com o 
Flamengo por títulos, mas 
não fugiu quando foi per-
guntado sobre o futebol 
moderno. – Eu não sou 
contrário à modernidade. 
Isso aqui (a Academia) é 
muito moderna, mas quem 
deu o pontapé inicial foi 
lá em 2008, participei de 
diversas reuniões. O que a 
modernidade presta de au-
xílio para nós? Ela abaste-
ce para ter uma entrevista 
melhor, um material para 
fazer um vídeo melhor, 
mas você vai melhorar 
sua qualidade ou adquire 
experiência com a longe-
vidade? Você se adapta ao 
moderno, estuda, acompa-
nha o que está acontecen-
do – comentou. – Anali-
sando os esquemas táticos 
de hoje, a intensidade, o 
dinamismo do jogo teve 
uma mudança muito gran-
de, pois teve um avanço na 
modernidade. O que está 
aqui atrás (na Academia) é 
o que oferece isso. A maior 
revolução tática no mundo 
foi feita em 1970, por um 

pontos, que o governo pas-
sará a cobrar contribuição 
previdenciária de quem re-
ceber seguro-desemprego.
De acordo com Alcolum-
bre, o relator na comissão 
que analisa a MP, deputado 
Christino Áureo (PP-RJ), 
deve prever em seu pare-
cer a retirada da contribui-
ção previdenciária sobre o 
seguro-desemprego.
“O relator da matéria tem 
alguns pontos que foram 
levantados como inconsti-
tucionais, talvez, e que não 
poderiam ser tratados ain-
da nesta legislatura. E ele 
tem um sentimento desses 
alguns itens e, dentre eles, 
a taxação do desemprega-
do, da questão do seguro-
-desemprego, que já há um 
sentimento do próprio re-
latório, no relatório, o re-
lator retirar esse trecho da 
medida provisória”, disse 
Alcolumbre.
PEC Paralela
Alcolumbre também fa-
lou sobre a PEC paralela, 
a proposta de alteração 
constitucional que facilita 
a inclusão de                       es-
tados e municípios no re-
gime de previdência já 
aprovado para servidores 
federais.
O presidente do Senado 
disse que vai conversar 
com Maia no sentido de 
que a Câmara foque na in-
clusão de estados e muni-
cípios.
“A gente tem que voltar 
agora do recesso e resolver 
esse problema. Eu, Davi, 
acho, e vou pedir para o 
Rodrigo Maia fazer, para 
ele conseguir os votos para 
estados e municípios e es-
quece o resto tudo e aí vol-
ta para o Senado e a gente 
faz só o que prometeu que 

brasileiro. Jogávamos com 
três zagueiros sem ter três 
zagueiros. Jogávamos com 
dois volantes que nunca 
foram marcadores.
Estilo de jogo
Questionado sobre o estilo 
de jogo que pretende im-
plantar no Palmeiras, Lu-
xemburgo citou o “DNA 
ofensivo” que já havia 
sido apontado por Galiot-
te em entrevista exclusi-
va publicada na última 
quarta-feira. – Quando o 
futebol brasileiro não foi 
ofensivo? O futebol brasi-
leiro sempre teve um DNA 
ofensivo. Estamos muito 
preocupados em esquema 
tático, números, mas o fu-
tebol do Brasil é empírico, 
diferente, de mudar de po-
sição. Se perdermos essas 
características, vamos fi-
car iguais robôs – comen-
tou. – As pessoas estão só 
se preocupando com que 
esquema tático vai jogar, 
se vai ser reativo... Tudo 
isso, nós sabemos como 
funciona. Eu tenho um 
clube de DNA de Acade-
mia. Mas isso não quer 
dizer que eu não tenho 
um time técnico, que não 
possa ser extremamente 
defensivo. A marcação co-
meça no ataque.
No primeiro de seus dois 

ia fazer”, disse.
A proposta foi aprovada 
no dia 19 de novembro no 
plenário do Senado. Ini-
cialmente, a PEC era uma 
maneira de incluir estados 
e municípios na reforma 
da previdência, sem que 
houvesse necessidade de 
o texto original retornar à 
Câmara.
No entanto, o Senado in-
cluiu uma série de “pendu-
ricalhos” na PEC paralela 
- entre eles, aumento no 
valor da pensão por morte 
para dependentes com me-
nos de 18 anos, mudanças 
no cálculo da aposentado-
ria até 2025 e regime espe-
cial para profissionais da 
segurança. Essas mudan-
ças podem, inclusive, re-
duzir a economia prevista 
pela União com a reforma 
da Previdência.
Na PEC da previdência, já 
promulgada, foi uma deci-
são dos deputados retirar 
os estados e municípios 
do regime. Porém, o pre-
sidente do Senado acredita 
que a Câmara pode apro-
var a PEC paralela para 
permitir essa inclusão.
“Eu sinto que se ficar es-
tados e municípios, con-
segue na Câmara votar o 
que era nossa proposta ini-
cial”, disse Alcolumbre.
Flávio Bolsonaro
Alcolumbre também co-
mentou as investigações 
envolvendo o senador Flá-
vio Bolsonaro (sem parti-
do-RJ). O presidente do 
Senado disse que Flávio 
é uma “pessoa do bem” e 
que acredita que a investi-
gação envolvendo o filho 
do presidente Jair Bol-
sonaro não vai chegar ao 
Conselho de Ética do Se-
nado porque é relacionada 

anos de contrato, o técni-
co disputará Florida Cup, 
Campeonato Paulista, 
Copa do Brasil, Campeo-
nato Brasileiro e Copa Li-
bertadores. O torneio sul-
-americano, inclusive, é 
um sonho de Luxemburgo. 
O treinador vai para a ter-
ceira edição da competi-
ção à frente do Palmeiras.
Veja mais tópicos da en-
trevista: Pretende usar al-
guma esquema tático em 
específico? – Vou trocar 
essa pergunta para você. 
Existe 4-3-3, 4-2-3-1 ou 
4-4-2. O 4-2-3-1 é um 4-3-
3 ou um 4-1-4-1. Como 
fica isso aí? (jornalista 
riem na sala de imprensa). 
Isso vou fazer do jeito que 
eu quiser. Não vou respon-
der porque, se eu botar um 
volante e dois meias, faço 
três atacantes. Eu mudo 
sem mudar os atacantes. 
Essa discussão de 4-3-3, 
4-2-3-1, está muito ávida, 
nós (brasileiros) ganha-
mos porque fazemos coi-
sas diferentes, driblamos, 
por isso ganhamos mais 
do que os outros. Quando 
dá o pontapé inicial, adeus 
4-2-3-1, muda tudo, o cara 
da direita vai pra esquerda. 
Vamos dizer o Palmeiras. 
O Dudu muda toda hora 
da direita para a esquerda, 

a questões anteriores ao 
mandato dele.
“Acho que não [será ana-
lisado] porque isso aí já há 
um entendimento no Con-
selho de Ética do Senado 
que casos, que episódios 
que aconteceram fora do 
exercício do mandato, já 
há um rito de arquivamen-
to ou de rejeição de uma 
denúncia ou de uma re-
presentação que possa ser 
apresentado lá”, disse Al-
columbre.
“Esse é um episódio que 
aconteceu fora do manda-
to de senador e a discus-
são desse episódio fora 
do mandato de senador é 
uma discussão jurídica de 
advogado no Poder Judi-
ciário, não é no Conselho 
de Ética e não é no Sena-
do Federal”, acrescentou o 
presidente da Casa.
Em outro momento da 
conversa com jornalistas, 
Alcolumbre fez elogios a 
Flávio Bolsonaro, disse 
que o parlamentar flumi-
nense é uma pessoa “do 
bem”, “bem-intenciona-
da”, “empenhada” e que 
tem feito a interlocução do 
Senado com o governo.
Alcolumbre disse acredi-
tar que a investigação dos 
fatos não compromete a 
condição política de Flá-
vio.
“Acho que não [é um com-
plicador para o governo] 
porque ele [Flávio] vai 
cumprir o mandato dele de 
senador da República e vai 
juridicamente se defen-
der essas acusações como 
todo brasileiro”, disse.
Na avaliação do presidente 
do Senado, a investigação 
sobre Flávio não configura 
uma tentativa das autori-
dades de tentar atingir o 

aí daqui a pouco tava por 
dentro, eu quero que não 
perca isso, a essência do 
Brasil. Eu acho que tem 
ser uma rotação e intensi-
dade grande da equipe.
Sobre técnicos estrangei-
ros no Brasil. – Essa dis-
cussão é eterna. O (Jorge) 
Jesus ganhou agora. Se 
você pegar nos últimos 
anos, qual estrangeiro ga-
nhou aqui no Brasil? É 
um mérito dele hoje, mas 
não quer dizer que vai 
ganhar ano que vem, que 
um brasileiro vai ganhar. 
Foi legal colocar a ida-
de dele, está pertinho (da 
de Luxemburgo), mas ele 
tem cabelo branco, eu nem 
pinto (risos). O Felipão 
ganhou, o Carille ganhou, 
o Tiago Nunes ganhou, 
que é mais jovem. Alguém 
vai ganhar. A gente dá 
os parabéns ao excelen-
te trabalho que ele fez. O 
Sampaoli também fez um 
bom trabalho. Dar os para-
béns e vida que segue, não 
tem que ter comparação. 
Quantos times bons tive-
mos? Só aqui no Brasil, ao 
meu ver, tivemos três Aca-
demias. Teve o Flamengo 
campeão do mundo. Ago-
ra é o Flamengo com o Je-
sus. Mas o Brasil tem uma 
fartura de grandes equipes. 

presidente Jair Bolsonaro. 
Nesta quinta, Flávio disse 
ser alvo de um conluio de 
pessoas poderosas com o 
objetivo de atingir o seu 
pai.
Outros temas
Sobre a privatização da 
Eletrobras, o presidente 
do Senado afirmou que, se 
não houver uma nova pro-
posta em relação ao tema, 
o assunto não deve pros-
perar no Senado.
Alcolumbre declarou ain-
da que o texto que reduz 
o número de municípios 
no país também não deve 
prosperar no Congresso.
Sobre a decisão do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE) de cassar o manda-
to da senadora Juiza Sel-
ma Arruda (Pode-MT), o 
presidente do Senado dis-
se que o assunto só vai ser 
debatido pela Mesa Dire-
tora do Senado em feve-
reiro de 2020, na volta do 
recesso parlamentar.
“Não tem como reunir a 
Mesa [agora]. Vai parecer 
que eu vou reunir a Mesa 
só para fazer um prosse-
guimento, para acelerar, 
digamos assim, o processo 
de cassação da senadora. 
Quando voltar, em feve-
reiro, a gente faz a reunião 
e o que o rito estabelecer, 
ela vai ter de direito”, de-
clarou.
Prioridades
Em relação às priorida-
des do Senado em 2020, 
Alcolumbre destacou a 
reforma tributária, o novo 
marco legal do saneamen-
to básico, propostas que 
reformulam o pacto fede-
rativo; novas regras para o 
licenciamento ambiental; 
e uma nova legislação so-
bre licitações.

Graças a Deus veio o Jesus 
e Sampaoli aqui para obri-
gar essa discussão aqui, 
isso é legal.Vai rivalizar 
com o Flamengo?
– Eu não vou rivalizar com 
o Flamengo, vou rivalizar 
com o futebol brasileiro, 
tenho que ganhar dos clu-
bes que vão disputar co-
migo a competição. Posso 
perder para o Ceará, para 
qualquer equipe, não vou 
direcionar. Vou direcionar 
para o Palmeiras virar a 
melhor equipe do Brasil. 
O Flamengo só estará in-
cluído na análise que va-
mos fazer.
Sobre as categorias de base
– Primeiro por mérito e 
acompanhamento diário. 
A minha história é de bo-
tar moleque para jogar. A 
categoria de base é muito 
importante dentro do clu-
be. O Palmeiras vem mos-
trando muitos jogadores e 
ganhando na base. Estarei 
atento. E já conheço. Sem-
pre assisto ao Sub-20 ga-
nhando, o Palmeiras tem 
bons jogadores, que serão 
utilizados no profissional, 
será aberta uma janela im-
portante para eles mostra-
rem o talento. Agora, se-
guir ou não, não depende 
de mim, mas sim do joga-
dor.
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Prefeitura de Caraguatatuba realiza
manutenção de bloquetes na Martim de
Sá para melhorar escoamento de águas

Equipes da Prefeitura de Caraguatatuba 
realizam vistoria no chafariz da Prainha, 

no bairro Martim de Sá
A Prefeitura de Cara-
guatatuba realiza a ma-
nutenção dos bloquetes 
na Rua Fioravante Pas-
qualini, próximo ao Rio 
Guaxinduba, no bairro 
Martim de Sá.
Os trabalhos são fei-
tos por meio da equipe 
Regional Centro da Se-
cretaria de Serviços Pú-
blicos (Sesep) que está 
reassentando os bloque-
tes. Segundo a equipe, a 
rua sofria com erosões, 
mas os bloquetes estão 
intactos. Os funcionários 
estão retirando as peças, 
nivelando a rua com bica 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio das Se-
cretarias de Serviços Pú-
blicos e Obras Públicas, 
realizaram uma vistoria 
no chafariz da Prainha, no 
bairro Martim de Sá, re-
gião central da cidade.
Ao todo, 10 funcionários 
da Prefeitura participa-
ram da vistoria, que visou 
identificar os problemas 
recorrentes do chafariz e 
também apresentar solu-
ções.
Segundo Antônio Fidelis 
de Oliveira, fiscal de obras 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba, o maior problema 
do chafariz é o lençol fre-
ático.
“O problema é que as 
águas da chuva e a alta da 

corrida e areia e reutili-
zando os bloquetes na 
via.
Os bloquetes como pa-
vimento das ruas de Ca-
raguatatuba são uma al-
ternativa para fornecer 
um serviço de drenagem 
mais eficiente.
Devido o espaçamento 
entre as peças, a água da 
chuva pode ser escoada 
para os lençóis freáticos. 
Por permitir essa infil-
tração, os bloquetes são 
considerados sustentá-
veis, pois evitam a im-
permeabilização do solo 
e previne o acúmulo de 

maré fazem com que o es-
paço subterrâneo do cha-
fariz se inunde e, assim, 
queimando as bombas do 
local”, explicou o fiscal.
Em 2016, o chafariz ficou 
seis meses sem manuten-
ção queimando as bombas 
utilizadas no local. Além 
disso, com o acúmulo de 
água na época, o espaço 
acabou se tornando cria-
douro de larvas de mos-
quitos transmissores de 
doenças.
Já em 2017 e 2018, a Pre-
feitura de Caraguatatuba 
realizou a manutenção do 
chafariz, colocando-o em 
funcionamento, arcando 
com o custo de aproxima-
damente R$ 80 mil.
Segundo a equipe que re-

água e enchentes.
São necessárias manu-
tenções constantes nesse 
tipo de pavimento, para 
que seu funcionamen-
to não seja prejudicado. 
Porém essas manuten-
ções são caracterizadas 
como de baixo custo, 
pois as peças podem ser 
facilmente retiradas e 
reutilizadas, não sendo 
necessário quebrar toda 
a superfície.
No total, sete funcioná-
rios da Sesep estão tra-
balhando no local para 
finalizar o trabalho ainda 
no final desta tarde.

alizou a vistoria, o local 
precisa de uma manuten-
ção intensa a cada dois 
dias para que a água não 
se acumule no subterrâneo 
do sistema.
A equipe avaliou também 
que as bombas precisarão 
de uma nova manutenção 
e que no local será preci-
so instalar uma espécie de 
bomba apenas para evacu-
ar a água acumulada.
“Iremos encaminhar todas 
as soluções para o secre-
tário de Serviços Públicos 
e ao secretário de Obras 
Públicas. Que em seguida 
apresentarão ao prefeito 
da cidade” comentou Jo-
siane Souza, diretora de 
Obras Públicas da Prefei-
tura de Caraguatatuba.

Termo de Ratificação
ANA LÚCIA BILARD SICHERLE, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA, RATIFICO a contratação da empresa REGIS MAURO MAIA & 
CIA LTDA, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ sob o nº. 07.253.275/0001-86 objeto 
do contrato 094/2019, para produção de 01 (um) show musical da BANDA OPPUS, 
no dia 31/12/2019, durante o Réveillon 2019/2020 de São Luiz do Paraitinga, pelo 
valor R$ 13.500,00.
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, determino a publica-
ção da presente ratificação no Diário Oficial do Estado, para que produza os efeitos 
legais. 
Publique-se e cumpra-se.
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