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Partida de vôlei
tem horário alterado

Escolas do Trabalho
disponibilizam 44 vagas 

na área de alimentos

Mobilidade Urbana
promove palestras

em empresa e escola

Taubaté recebe1º Festival 
Curta Mazzaropi

A partida entre EMS 
Taubaté Funvic e Vôlei 
Renata pela 3ª rodada do 
returno da Superliga Ci-
med 2018/2019, que acon-
tece no dia 30 de janeiro 
no ginásio Abaeté, tem 
horário alterado. Devido 
à transmissão ao vivo pela 
SporTV, o jogo inicia às 

As unidades do Centro 
e da Jaboticabeiras I da 
Escola do Trabalho de 
Taubaté abrem  em feve-
reiro 44 vagas para cursos 
profissionalizantes gratui-
tos no ramo de alimentos.
No próximo dia 5 de fe-
vereiro, terça-feira, a uni-
dade do Centro realiza a 
inscrição para o curso de 
padaria artesanal, com 20 
vagas disponíveis, com 
atendimento das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 às 
16h30. O preenchimento 
das vagas será por ordem 
de chegada e  a matrícula 
deverá ser efetuada pelo 
próprio candidato, que 
poderá frequentar  apenas 
um curso.
Para fazer esse curso,  os 
interessados devem ter a 
idade mínima de 18 anos 
e  precisam apresentar có-
pias e xerox do  RG, CPF, 
comprovantes de endere-
ço e título de eleitor, am-
bos de Taubaté.
As aulas terão início dia 
11 de fevereiro e aconte-
cem de segunda a quin-
ta-feira. Serão formadas 
duas turmas, com 10 va-
gas  cada, nos períodos da 
manhã, (8h às 11h30); e 
da tarde (13h30 às 17h). A 
escola fica na Rua Arman-
do Sales de Oliveira, 284, 
e o telefone para contato é 

Como parte das ações 
para Educação no Trânsi-
to, a Secretaria de Mobi-
lidade Urbana de Tauba-
té promove palestras de 
conscientização de trân-
sito e prevenção de aci-
dentes. Na última sema-
na, a orientação foi  para 
17 funcionários da Leroy 
Merlin e nesta segunda-

Estão abertas até o dia 20 
de fevereiro em Tauba-
té as inscrições para o 1° 
Festival Curta Mazzaropi.
O evento acontece nos 
dias 5, 6 e 7 de abril em 
Taubaté e é uma realiza-
ção do Instituto Mazzaro-
pi com o apoio da Prefei-
tura de Taubaté. A mostra 
competitiva, que home-
nageia um dos maiores e 
mais conhecidos cineas-

21h30. A troca de ingres-
sos começa na próxima 
terça-feira, dia 29 de ja-
neiro, na Secretaria de Es-
portes e Lazer, das 8h30 às 
22h. O ingresso será troca-
do por quilo de alimento 
não perecível (exceto sal e 
açúcar), que será doado às 
instituições de caridade da 

o 3625-5060.
Já na unidade Jabotica-
beiras I, a oferta será de 
24 vagas  para os cursos 
de  confeitaria e panifica-
ção. A seleção dos alunos 
será por sorteio, que  está 
agendado para o dia 7 de 
fevereiro, quinta-feira, às 
9 h, no auditório da unida-
de Jaboticabeiras II, que 
fica na Avenida Marechal 
Arthur da Costa e Silva, 
1.555.
Para o curso de panifica-
ção as aulas acontecem 
pela manhã, das 8h às 
12h, e estarão  disponíveis 
8 vagas. Para o curso de 
confeitaria, estão reser-
vadas 16 vagas que estão  
divididas em duas turmas: 
período da tarde (das 13h 
às 17h)  e da noite ( das 
18h às 22h). As aulas co-
meçam dia 18 de fevereiro 
e  serão ministradas de se-
gunda a quinta-feira.
Para participar do sorteio, 
os interessados precisam 
chegar ao local com 15 
minutos de antecedência. 
Os selecionados devem 
se dirigir à secretaria da 
escola e já efetuar a sua 
matrícula, devendo apre-
sentar cópias do RG, CPF, 
comprovante de endereço 
de Taubaté e comprovante 
de escolaridade.
Os cursos são certificados 

feira e terça-feira, dias 28 
e 29 de janeiro, para 792 
alunos do Senai.
O pedido foi das próprias 
unidades, tendo em vis-
ta o aumento no número 
de acidentes envolvendo 
ciclistas e motociclistas. 
Muito condutores são 
funcionários e alunos des-
ses locais. A Secretaria 

tas do Brasil, acontece no 
Museu Mazzaropi.
Curtas-metragens de até 
15 minutos podem con-
correr nas categorias: 
‘Melhor Ator’, ‘Melhor 
Atriz’, ‘Melhor Diretor’, 
‘Melhor Filme’ (Júri Téc-
nico) e ‘Melhor Filme’ 
(Eleito pelo Público).
As inscrições dos curtas 
são gratuitas e podem ser 
feitas no site: festivalcur-

cidade. Cada pessoa pode-
rá trocar, no máximo, dois 
ingressos, desde que se-
jam apresentados os CPFs 
e os 2 quilos de alimento 
(em caso de troca de dois 
ingressos), para todos os 
tipos de ingressos. Crian-
ças de até 4 anos não pre-
cisam do ingresso.

pelo Senai, e destinam-se 
a candidatos com idade a 
partir dos 16 anos que pos-
suem o ensino fundamen-
tal completo. A sala de 
panificação e confeitaria 
está instalada na unidade 
Jaboticabeiras I, que  fica 
na avenida Monte Castelo, 
15.
Mais informações pelos 
telefones 3625 5068 e 
3622 1170, ou pelo site 
da prefeitura, no endereço 
eletrônico www.taubate.
sp.gov.br.
Serviço:
Escola do Trabalho do 
Centro
Curso de padaria artesanal
Inscrição: dia 5 de feverei-
ro, terça-feira
Horário: 8h30 às 11h30 e 
das 13h30 às 16h30
Endereço: Rua Armando 
Sales de Oliveira, 284
Telefone: 3625 5060
Escola do Trabalho Jabo-
ticabeiras I
Cursos de panificação e 
confeitaria
Sorteio e inscrição: dia 7 
de fevereiro, quinta-feira.
Horário: 9 h
Local: Auditório da Jabo-
ticabeiras II
Endereço: Av Marechal 
Arthur da Costa e Silva, 
1.555
Telefones: 3625 5068 e 
3622 1170.

de Mobilidade desenvol-
ve durante todo ano um 
programa permanente de 
educação para o trânsito, 
com ações educativas em 
escolas municipais e par-
ticulares e também tem 
como objetivo a redução 
dos índices de acidentes a 
partir da educação de con-
dutores adultos.

ta.museumazzaropi.org.br
Os nomes dos vencedores 
serão revelados no encer-
ramento do festival. O 
evento contará ainda com 
a exibição dos curtas sele-
cionados, shows musicais 
e workshops de cinema.
Para conferir a progra-
mação completa e mais 
informações, acesse: festi-
valcurta.museumazzaropi.
org.br
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Abernessia.
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(Ao lado do campo de futebol).
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públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Por que a fechadura é símbolo da sorte

Há registros desse objeto já ser considerado um amuleto poderoso desde a 
Grécia Antiga. Primeiro porque era feito de ferro, elemento que os gregos 
acreditavam proteger contra todo mal. Além disso, seu formato lembran-
do a Lua Crescente, símbolo da fertilidade e da prosperidade. Os cristãos 
europeus, por sua vez, creditam sua origem a São Dunstan de Canterbury 
(924/988), monge e arcebispo inglês conhecido como grande estudioso 
da metalurgia. Segundo a lenda, Dunstan teria colocado uma ferradura no 
próprio demônio e só depois de ouvir a promessa de que ele, o tinhoso, 
nunca mais se aproximaria do objeto.
***
Por que o navio flutua

O navio flutua porque ele é mais leve, ou seja, menos denso que a água. 
A massa do navio está distribuída em uma larga extensão, fazendo com 
que ele desloque uma grande quantidade de água ao ser lançado ao mar. 
Assim ele preenche um espaço antes ocupado pelo líquido. A água deslo-
cada que estava em equilíbrio tentará voltar ao seu lugar, exercendo assim 
uma pressão que atua sobre o casco principalmente em sua parte inferior. 
Essa pressão, chamada de empuxo, impulsionará o navio para a superfície 
e contrabalança seu peso, evitando que ele afunde.

Humor

Procuro emprego urgente: Sou formado em Engenharia, pós-graduado em 
Administração, mestrado em Direito, tenho curso de especialização em 
Economia, escrevi cinco livros de Informática, desenvolvi três teses de 
Sociologia, falo corretamente cinco idiomas, entre eles o Latim e o Man-
darim e agora quero prender um jeito de arrumar um emprego.
***
Príncipe encantado: loiro, olhos azuis, bonito, corpo atlético, excelente 
companheiro, dócil, carinhoso, inteligente, bem sucedido e mentiroso 
compulsivo, procuro viúva rica e ingênua para fins matrimoniais. Tratar 
com Severino Barba de Bode, na barraca 21, no acampamento do DER-
SA.
***
Alugo uma árvore de Natal, com bolas coloridas e neve que parece de 
verdade, por um preço super especial: 100 reais por mês. Observação: 
Alugamos no período de janeiro a novembro de todos os anos.

Mensagens

Não desanime. Persista mais um pouco. Não cultive o pessimismo. Cen-
tralize-se ao bem estar. Esqueça as sugestões do medo destrutivo. Segue 
adiante, mesmo vagando a sombra dos próprios erros. Avança ainda que 
seja por entre lágrimas. Trabalhe constantemente. Edifique sempre. Não 
consinta que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impres-
siones nas dificuldades. Convence-te de que a vitória espiritual é constru-
ção para o dia-a-dia. Não desista da paciência. Não creias em realizações 
sem esforços. Silencie para a injúria. Olvide para o mal. Perdão para as 
ofensas. Recorda que os argumentos são doentes. Não permita que os 
irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apague a esperança. 
Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Se te enganastes 
em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo 
certo. Não conte vantagens nem fracassos. Não dramatize provocações 
ou problemas. Conserve o hábito da oração para que se te faça a luz na 
vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te 
confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. 
Aja auxiliando. Sirva sem apego e, assim vencerás.
***
Muito do que lhe foi ensinado já foi um dia visão radical de indivíduos 
que tiveram a coragem de acreditar o que sua mente e seu coração diziam 
era verdadeiro, ao invés de aceitar as crenças comuns da sua época. Isso 
é de forma básica a única coragem exigida por nós, ter coragem para o 
mais estranho, mais singular e mais inesquecível que possamos encontrar.

Pensamentos, provérbios e citações

Quem já esteve na Lua não tem mais metas na Terra.
Pensar é discordar.
Deve-se ler para se fazer perguntas.
Ninguém consegue usar máscaras por muito tempo.
Cada cabeça uma sentença.
Os miseráveis não têm outro remédio a não ser ter paciência.
O tempo é um oceano, mas termina na praia.
Cada macaco no seu galho.
Lembre-se sempre: Cada dia nasce de um novo amanhecer.
A fé é instinto da ação.
A experiência aumenta a nossa sabedoria, mas não as loucuras.
O fracasso é uma excelente oportunidade para o sucesso.
Só amanhece o dia para quem está acordado.

Taxa de homicídios
em Taubaté é a

5ª menor em 20 anos

Taubaté atingiu em 2018 
a quinta menor taxa de 
homicídios por 100 mil 
habitantes nos últimos 20 
anos. Os dados foram di-
vulgados esta semana pela 
Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e ainda 
mostram uma redução his-
tórica nas taxas de furtos 
desde 1999.
Além disto, houve desem-
penhos expressivos no 
combate aos roubos em 
geral, roubos e furtos de 
veículos.
Segundos as estatísticas 
do Estado para os homi-
cídios dolosos (com in-
tenção de matar), foram 
registradas 40 ocorrências 
em 2018 em Taubaté, o 
que representa 13,18 ho-
micídios para cada grupo 
de 100 mil habitantes. A 
taxa mais alta ocorreu em 
2012, com a marca de 61 
homicídios, o que repre-
senta 21,45 ocorrências 
para cada 100 mil habitan-
tes.
Já a taxa de furtos atingiu 
o recorde histórico, com 
a menor marca registra-
da desde 1999. Foram 
2.978 furtos, equivalente 
a 981,07 ocorrências por 
100 mil habitantes. O re-
corde negativo ocorreu 
em 2009, com 4.767 fur-
tos ou 1.733,92 furtos por 
100 mil habitantes.
Em relação aos roubos, o 
indicador é o quinto me-

nor, com o total de 1.138 
registros ou 374,9 por 100 
mil habitantes. O ano de 
alta destas ocorrências foi 
em 2006, quando foram 
registradas 4.495 roubos, 
o que representa 586,62 
roubos por 100 mil habi-
tantes.
Roubos e furtos de veícu-
los sofreram leve alta no 
ano passado em relação 
a 2017 e totalizaram 751 
registros, o que equivale 
a 247,41 roubos e furtos 
de veículos por 100 mil 
habitantes. Ainda assim, é 
o segundo melhor desem-
penho neste indicador. O 
município chegou a com-
putar 1.400 roubos e fur-
tos de veículos em 2012, 
com a taxa de 492,19 rou-
bos e furtos de veículos 
por 100 mil habitantes.
O investimento da prefei-
tura no emprego do siste-
ma de monitoramento por 
câmeras é um importante 
suporte para combater a 
criminalidade em Tauba-
té, assim como o patru-
lhamento ostensivo em 
regiões mais sensíveis por 
meio da Atividade Dele-
gada e o apoio da Guarda 
Civil Municipal. Em 2018, 
foram registradas pelo 
Centro de Operações In-
tegradas (COI) de Tauba-
té 3.512 ocorrências, das 
quais 956 contaram com 
a atuação da Guarda Civil 
Municipal.

A Prefeitura de Taubaté 
também investe no ensino 
em período integral, es-
porte gratuito para a popu-
lação, atividades de lazer 
e cursos profissionalizan-
tes com o objetivo de di-
minuir a participação dos 
jovens na criminalidade e 
promover a qualidade de 
vida para o taubateano.
Confira abaixo o compa-
rativo dos indicadores da 
Secretaria de Estado da 
Segurança Pública.
Homicídios dolosos (com 
intenção de matar)
2018 – 40 ocorrências/ 
13,18 por 100 mil habi-
tantes
Recorde positivo: 2007 – 
26 ocorrências/ 9,69 por 
100 mil habitantes
Recorde negativo: 2012 – 
61 ocorrências/ 21,45 por 
100 mil habitantes
Furtos
Recorde positivo: 2018 – 
2.978 ocorrências/ 981,07 
por 100 mil habitantes
Recorde negativo: 2009 
– 4.767 ocorrências/ 
1.733,92 por 100 mil ha-
bitantes
Roubos
2018 – 1.138 ocorrências/ 
374,9 por 100 mil habitan-
tes
Recorde positivo: 1999 – 
766 ocorrências/ 327,44 
por 100 mil habitantes
Recorde negativo: 2006 – 
4.495 ocorrências/ 586,62 
por 100 mil habitantes
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CAS recolhe 30 toneladas 
de lixo em residências

de acumuladores

Futebol Feminino
de Taubaté inicia
pré-temporada

Operações realizadas este 
mês pelo Controle de Ani-
mais Sinantrópicos (CAS) 
de Taubaté em parceria 
com a Secretaria de Ser-
viços Públicos em quatro 
residências monitoradas 
pelo projeto de acumula-
dores compulsivos resul-
taram no recolhimento de 
30 toneladas de materiais.
 Em apenas uma das re-
sidências, os agentes do 
CAS recolheram 12 tone-
ladas dos materiais mais 
diversos. No ano passado, 
22 toneladas foram reco-
lhidas da residência de 
uma idosa de 71 anos.
A população pode cola-
borar e encaminhar as de-
núncias no endereço   acu-
muladores.compulsivos@
taubate.sp.gov.br. A ideia 
é envolver a comunida-
de no monitoramento e 
combate a este transtorno. 
A acumulação caracteri-
za-se pela dificuldade de 
desfazer-se de pertences, 
em consequência de uma 
forte percepção da neces-

Na segunda-feira, dia 28 
de janeiro, a equipe de fu-
tebol feminino da SEEL/
AD/EC Taubaté dá iní-
cio aos trabalhos visando 
a disputa da temporada 
2019. Neste ano, além da 
disputa do Campeonato 
Paulista, as taubateanas 
irão estar pela primeira 
vez em campo no Cam-
peonato Brasileiro da Sé-
rie A-2, cujo início está 
previsto para o dia 17 de 
março.
O elenco do Taubaté para 
2019 conta com a perma-
nência de 15 atletas que fi-
zeram parte do grupo que 
em 2018 terminou o Cam-
peonato Paulista na quarta 
colocação, a melhor cam-
panha do time na história 
do torneio estadual.
Seguem no time a go-
leira Yolanda, as laterais 
Evellyn, Franciele, Thali-
ta e Mariana, as zagueiras 
Hericka e Tata, as meio-
campistas Sabrina, Milena 
Tupiniquim, Luana, Iona-
ra, Tainá e Rafa Marques, 
e as atacantes Mylena Ca-
rioca e Ariel.

sidade de conservá-los e 
do sofrimento associado 
ao seu descarte.
Atualmente 17 casos são 
acompanhados pelo proje-
to de acumuladores com-
pulsivos . Desde 2015, o 
CAS mantém em parceria 
com a Secretaria de De-
senvolvimento e Inclusão 
Social (Sedis) este pro-
jeto. As ações incluem o 
levantamento dos casos 
problemáticos, a criação 
e manutenção de vínculo 
com os portadores, ações 
de remoção de inservíveis 
e acompanhamentos in-
tersetoriais. As atividades 
também contam com a 
participação de profissio-
nais do Centro de Atenção 
Psicossocial (Caps).
O projeto também conta 
com o apoio do Ministé-
rio Público por meio da 
4ª Promotoria de Justi-
ça. Cabe ao representan-
te do MP o ajuizamento 
de ações que permitem o 
cumprimento de remoções 
coercitivas de materiais.

Entre as novidades, o 
Taubaté já confirmou seis 
contratações. São elas as 
zagueiras Amanda (ex
-Audax/SP) e Thayná Ma-
rins (ex-Duque de Caxias/
RJ), a meio-campista 
Martinha (ex-Taubaté Fut-
sal) e as atacantes Lucélia 
(ex-Portuguesa/SP), Sisi 
(ex-Duque de Caxias/RJ) 
e Natasha Sorriso (ex-Rio 
Bonito/RJ).
A goleira Fabíola, que 
havia acertado sua vinda 
para a equipe, alegou pro-
blemas particulares e não 
fará parte do elenco do 
Taubaté.
Base
Três atletas do time de 
base do Taubaté, que em 
dezembro foi vice cam-
peão da Taça Cidade em 
Caçapava, irão fazer par-
te do elenco profissional 
nesta temporada. São elas 
a atacante Carol Franco, a 
goleira Adriana e a meia-
campista Michelle. Ou-
tras atletas da base ainda 
poderão ser incluídas no 
time principal durante a 
temporada.
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Cras Sabará Mourisco
promove oficina

temática comunitária

Taubaté reduz
deficit de

empregos em 2018

O Cras Sabará/Mourisco 
de Taubaté promove na 
próxima segunda-feira, 
dia 28 de janeiro, uma ofi-
cina temática comunitária 
com o tema “Depressão e 
Ansiedade na atualidade”. 
A oficina acontece às 9h, 
no Serviço Paroquial de 
Assistência da Comunida-
de Bom Pastor, na avenida 
José Vicente de Barros, 
765, Vila das Graças. A 
psicóloga especialista em 
saúde mental e técnica do 
Cras, Danielle Prado, será 
responsável pela ativida-
de.
O tema atual e de extre-
ma importância tem sido 
demanda constante nos 
atendimentos do equipa-

Balanço anual do Cadas-
tro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
divulgado nesta quarta-
feira, dia 23 de janeiro, 
mostra que Taubaté con-
seguiu reduzir o deficit de 
empregos em 2018 e atin-
giu o melhor desempenho 
após quatro anos.
Foram gerados no ano 
passado 27.170 postos de 
trabalho para 27.351 des-
ligamentos, uma variação 
ainda negativa, mas de 
apenas 0,25% (181 em-
pregos). No auge da crise 
econômica em 2015, por 
exemplo, o saldo do mu-
nicípio ficou negativo em 
6.368 empregos. O melhor 
desempenho de Taubaté 
havia sido em 2013, quan-
do o saldo ficou positivo 
em 35 postos de trabalho.
No setor industrial, o ba-
lanço anual é positivo. A 
regional do Ciesp Taubaté 
(região composta por 28 
municípios) fechou 2018 
com um acumulado de 
2,67%, representando um 
aumento de aproximada-
mente 1.250 postos de tra-
balho.
Ações
Em Taubaté, a prefeitura 
busca fortalecer a econo-
mia municipal por meio 
da intermediação do Bal-
cão de Empregos, progra-
mas voltados aos jovens 
na busca de sua primeira 
oportunidade profissional 
e pela oferta de cursos 
profissionalizantes.
O Balcão de Empregos su-
perou em 2018 o total de 
vagas geradas em 2017. 
Foram gerados no ano 
passado 1.148 postos de 
trabalho, o que representa 
um crescimento de 9,2%. 
Foram realizados 43.984 
atendimentos pelo balcão, 
além da emissão de 468 
carteiras de trabalho.
Para se cadastrar no Bal-
cão de Empregos é neces-
sário apresentar RG, CPF 
(ou CNH), comprovante 
de endereço e carteira de 
trabalho. A orientação é 
que o cadastro seja sem-
pre atualizado para ge-
rar mais oportunidades 
ao candidato. Desde no-
vembro de 2018, Taubaté 
também conta com o pro-

mento. A equipe decidiu 
abordá-lo para orientar e 
fornecer informações para 
possíveis encaminhamen-
tos que se fizerem neces-
sários.
O Cras é um equipamento 
social que busca trabalhar 
a família para promoção e 
garantia de sua cidadania. 
É um espaço destinado à 
assistência, orientação e 
acompanhamento às famí-
lias carentes e desenvolve 
serviços socioeducati-
vos. Tem a finalidade de 
proteger a população em 
situação de vulnerabilida-
de social, fortalecendo as 
relações e os laços fami-
liares para o convívio em 
comunidade.

grama Time do Empre-
go, voltado a jovens em 
da primeira oportunidade 
profissional ou com pou-
ca experiência. O Time 
do Emprego orienta o tra-
balhador na busca de um 
trabalho compatível com 
seus interesses, habilida-
des e qualificações profis-
sionais. O diferencial do 
programa é a ajuda mutua 
existente entre os partici-
pantes, a troca de experi-
ência e a procura conjunta 
por uma oportunidade.
As atividades do Time do 
Emprego devem ser reto-
madas este ano a partir da 
segunda quinzena de mar-
ço. As vagas são limita-
das a 30 participantes por 
turma. Interessados po-
dem procurar o Balcão de 
Empregos ou o Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT), que ficam loca-
lizados no mesmo espaço.
Uma parceria do Balcão 
de Empregos com o Cen-
tro Paula Souza propor-
ciona neste início de ano 
inscrições para 360 vagas 
em 12 cursos profissiona-
lizantes gratuitos. São 30 
vagas por curso.
Escolas
Taubaté também conta 
com 13 escolas do Traba-
lho A partir dos 16 anos, os 
interessados podem fazer 
sua matrícula em cursos 
nas áreas de construção 
civil, eletricidade, confec-
ção, informática, estética, 
mecânica e artesanato.
Os cursos são gratuitos e 
têm duração de 3 meses a 
1 ano, e na maioria deles 
há convênio com o Senai. 
Na conclusão do curso, o 
aluno recebe um certifi-
cado emitido pelo Senai, 
agregando valores para 
que encontre maior acei-
tação como profissional 
no mercado de trabalho.
São cerca de 40 modali-
dades distribuídas entre 
as unidades escolares, 
que atende uma demanda 
aproximadamente de 10 
mil alunos. O índice de 
aprovação chega a 98%. 
São cursos de curta dura-
ção, com a finalidade de 
formar profissionais que o 
mercado de trabalho mais 
procura.
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Summer Festival
fecha os shows

com recorde de público

Mirante Pôr do Som continua com
atrações musicais nesta semana

em Caraguatatuba

Polícia Militar lança calendário bilíngue 
para educação no trânsito

O Caraguatatuba Summer 
Festival chegou ao seu úl-
timo fim de semana com 
shows que reuniram gran-
des nomes da música bra-
sileira de diferentes estilos 
musicais e muita gente 
animada curtindo, inclusi-
ve batendo um recorde de 
público no domingo, com 
o Raça Negra.
Na sexta-feira (25/01), o 
público pode prestigiar a 
banda de pop rock CPM 
22 e a nova voz do femi-
nejo Yasmin Santos. Dona 
de uma voz forte e mar-
cante, a cantora sertaneja 
se apresentou na Praça de 
Eventos do Porto Novo e 
animou o público com hits 
de sucesso, inclusive a
música “Saudade Nível 
Hard”, de autoria própria. 
Yasmin Santos também 
atendeu ao público no ca-
marim com fotos.
Antes de iniciar o show, 
dez candidatas à Miss Plus 
Size 2019 foram recebidas 
pela cantora e fizeram um 
pequeno desfile no palco. 
O concurso será realiza-
do no mês de abril. Quem 
abriu a sexta-feira sertane-
ja foi a dupla local Henri-
que e Fernandes.
Na Praça da Cultura, 
no centro, foi a vez do 
CPM22. Com um públi-
co estimado em mais de 
quatro mil pessoas, foram 
apresentados os suces-
sos como “Inevitável” e 
“Um Minuto Para o Fim 
do Mundo” e lançamentos 
de seu último CD “Suor e 
Sacrifício”. Sábado com 
Maria Rita
Com uma presença de 
palco incrível, Maria Rita 

O projeto Pôr do Som se-
gue com diversas atrações 
musicais durante esta se-
mana. De segunda (28/01) 
a domingo (03/02), ar-
tistas locais levarão uma 
programação diferenciada 
para quem deseja curtir o 
fim de tarde com uma boa 
música.
Quem abre a semana de 
apresentações é a cantora 
Gigi Marques nesta se-
gunda-feira, às 18h30. A 
programação conta ainda 

Considerando os altos 
índices de mortos e feri-
dos no trânsito em todo 
mundo, o Comando de 
Policiamento Rodoviá-
rio elaborou o programa 
“Segurança no Trânsito: 
O Futuro das Crianças em 
Nossas Mãos”. A parceria 
público-privada (PPP) en-
tre a Associação Automo-

animou os fãs no sába-
do (26/01). A intérprete 
contagiou Caraguatatuba 
cantando sucessos como 
“Não deixa o Samba Mor-
rer” e “Cara Valente” além 
de relembrar as músicas 
da mãe Elis Regina como 
“O Bêbado e A Equilibris-
ta”. Ao agradecer a Pre-
feitura Municipal de Ca-
raguatatuba pelo convite, 
Maria Rita parabenizou 
a cidade pelo incentivo à 
arte e à cultura. Também 
no sábado, foi a vez do sul
-mato-grossense Loubet 
se apresentar no palco da 
Praça de Eventos do Por-
to Novo.  O cantor, que 
ganhou os holofotes com 
a música “Muié Brava” 
tocou os sucessos do ser-
tanejo brasileiro. Durante 
o show, Loubet variou do 
sertanejo universitário ao 
sertanejo raíz, o “modão” 
e em meio a pausas do 
show, tirou gargalhadas da 
plateia com breves apre-
sentações humorísticas, 
sem deixar a musicalidade 
de lado. Domingo com re-
corde de público
Com público recorde de 
mais de 10 mil pessoas, 
o grupo Raça Negra & 
Amigos fechou o ciclo de 
shows do Caraguatatu-
ba Summer Festival com 
chave de ouro. As pessoas 
assistiram o show dentro e 
fora da Praça de Eventos 
do Porto Novo, relembran-
do os grandes sucessos do 
grupo paulista, como “Ci-
gana”, “Cheia de Manias 
e “É Tarde Demais”, que 
fizeram a plateia dançar e 
recordar as décadas ante-
riores.

os artistas Pacelli (terça-
feira), Duo Santos da Casa 
(quarta-feira),Tikinho 
solo (quarta-feira), entre 
outros.
O Mirante Pôr do Som 
fica no caminho para praia 
da Pedra da Freira, no Ca-
maroeiro, em Caraguata-
tuba. Em casos de condi-
ções climáticas adversas 
a programação pode ser 
alterada.
Confira a programação 
completa desta semana:

bilística do Brasil (AAB) 
e FIA Foundation resultou 
na criação do 47º Calen-
dário do Policiamento Ro-
doviário, dividido em 12 
lâminas com mensagens 
temáticas voltadas à fisca-
lização e educação para o 
trânsito, com o objetivo de 
despertar a atenção para a 
responsabilidade de todos 

Segunda-feira (28/01)
18h30 – Gigi marques
Terça-feira (29/01)
18h – Pacelli
Quarta-feira (30/01)
18h30 – Duo Santos da 
Casa
Quinta-feira (31/01)
18h30 – Tikinho solo
Sexta-feira (01/02)
18h30 – Iris manz
Sábado (02/02)
18h30 – Edson souza
Domingo (03/02)
18h30 – Zamba na batida

os adultos na melhoria 
da proteção no trânsito 
às crianças. O calendário 
está disponível nas ver-
sões português e inglês 
pelo site http://www4.po-
liciamilitar.sp.gov.br/uni-
dades/cprv do Comando 
de Policiamento Rodovi-
ário, da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo.
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Produtores rurais podem 
se cadastrar para fornecer 

frutas, legumes e hortaliças 
para merenda escolar

Os produtores rurais locais 
com interesse em fornecer 
gêneros alimentícios para 
a produção das merendas 
escolares têm até o dia 07 
de fevereiro para apresen-
tar a documentação ne-
cessária, listada no Edital 
n° 389/2018, referente ao 
Chamamento Público n° 
15/2018, disponível na 
área de Licitações do site 
da Prefeitura de Caragua-
tatuba ou pelo link: https://
tinyurl.com/y89qs6pr.
Os documentos para o 
credenciamento devem 
ser entregues no Setor de 
Compras e Empenhos da 
Secretaria Municipal de 
Educação, na Avenida Rio 
de Janeiro n° 860 – Indaiá, 
das 8h às 16h.
Os produtos serão adqui-
ridos através da Agricultu-
ra Familiar para o ano de 
2019. O objetivo é atender 
os cardápios da alimenta-
ção escolar com a utiliza-
ção de gêneros alimentí-
cios básicos, respeitando 
as referências nutricio-
nais, os hábitos e a cultura 
alimentar local, pautando-
se na sustentabilidade e 
diversificação agrícola da 
região e na alimentação 
saudável e adequada aos 
alunos da educação bási-
ca.
Serão adquiridas verduras, 
hortaliças e frutas como: 
abacate, abóbora japonesa 
e italiana, alface america-
na e crespa, banana nanica 
e prata, batata doce, be-
rinjela, beterraba, bróco-
lis, cenoura, cheiro verde, 
chuchu, couve, escarola, 
inhame, limão, mandioca, 
mandioquinha, maracujá, 
repolho, tomate e vagem, 
além de cambuci, geleia 
de frutas e polpa de juçara.
Após a entrega para cre-
denciamento, os docu-
mentos serão analisados 
e avaliados pela Comis-
são Especial em sessão 
pública. O resultado será 
divulgado no portal ele-
trônico da Prefeitura de 

Caraguatatuba, cabendo 
recurso dentro dos prazos 
estipulados em edital. Ao 
final do processo de julga-
mento e o prazo legal de 
recurso é feita a classifica-
ção, que segundo o artigo 
25 da Resolução n° 26 de 
17 de junho de 2013, prio-
riza comunidades tradi-
cionais e produtores rurais 
da cidade.
De acordo com a respon-
sável pelo setor de com-
pras da Secretaria de Edu-
cação, Ingrid Miranda, a 
aquisição desses produtos 
não é realizada por dispu-
ta de preço, o que garante 
que diversos produtores 
que estejam com a docu-
mentação aprovada sejam 
contemplados. “No ano 
passado foram 33 contra-
tos, sendo 23 de agricul-
tores de Caraguatatuba. 
Nossa expectativa é poder 
firmar essa parceria com 
mais agricultores. Deste 
modo trabalhamos a sus-
tentabilidade dos produ-
tores e principalmente, 
garantimos aos alunos da 
rede um alimento fresco e 
de qualidade”, destacou.
Além disso, segundo a 
técnica em agropecuária 
do Departamento de Agri-
cultura e Pesca, Claudia 
Viana, os produtores ru-
rais locais que atendem a 
demanda da merenda es-
colar, também têm priori-
dade no agendamento de 
alguns serviços oferecidos 
pela Secretaria de Meio 
Ambiente, Agricultura e 
Pesca, como a Patrulha 
Agrícola, apoio na elabo-
ração do planejamento de 
produção e poda picada.
As dúvidas e mais infor-
mações podem ser respon-
didas mediante solicitação 
por escrito, no endereço 
antes mencionado ou pelo 
e-mail: empenhos.educa-
cao@caraguatatuba.sp.
gov.br até 02 (dois) dias 
úteis antes da data limite 
de recebimento da docu-
mentação.
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Escolas do Trabalho
disponibilizam 44 vagas 

na área de alimentos

Desperdício de alimentos é rotina nas
famílias brasileiras, aponta Embrapa

Polícia Militar Ambiental
prende dois homens em

Cunha por tráfico de
drogas e crimes ambientais

As unidades Centro e da 
Jaboticabeiras I da Esco-
la do Trabalho de Taubaté 
abrirão em fevereiro 44 
vagas para cursos profis-
sionalizantes gratuitos no 
ramo de alimentos. 
Os cursos são certi-
ficados pelo Senai, e                                  
destinam-se a candidatos 
com idade a partir dos 
16 anos que possuem o              
ensino fundamental com-
pleto.
No próximo dia 5 de fe-
vereiro, terça-feira, a uni-
dade do Centro realiza a 
inscrição para o curso de 
padaria artesanal, com 20 
vagas disponíveis, com 

Há um retrato que inco-
moda aqueles que lutam 
contra o abismo social do 
país. É a relação entre as 
famílias brasileiras e os 
alimentos que diariamente 
vão parar nas latas de lixo. 
O comportamento arraiga-
do na rotina do brasileiro 
está comprovado no rela-
tório final de uma pesqui-
sa liderada pela Embrapa 
em parceria com a Funda-
ção Getulio Vargas (FGV
-EAESP).
De acordo com o Embra-
pa, trata-se de um projeto 
que buscou quantificar o 
desperdício de alimentos 

Na tarde deste domingo 
(27), uma equipe da Polí-
cia Militar Ambiental, du-
rante patrulhamento pela 
cidade de Cunha (SP), 
bairro Campos Novos, 
realizou fiscalização na 
residência de um senhor, 
79 anos, após observar 
que existia aves mantidas 
em cativeiro no local. Du-
rante a fiscalização foram 
encontrados, além das 3 
aves, a quantia de 450 gra-
mas de maconha, 2 fras-
cos de chumbo, 1 frasco 
de pólvora, R$ 140,25, 1 
espingarda e 1 vidro de 
palmito Juçara, espécie 
ameaçada de extinção. De 
acordo com o senhor, o 
vidro de palmito foi forne-
cido por um outro homem 
que morava na cidade.

atendimento das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 às 
16h30.
As vagas serão preenchi-
das por ordem de chega-
da e a matrícula deverá 
ser efetuada pelo próprio 
candidato, que poderá fre-
quentar apenas um curso. 
Para fazer esse curso,  os 
interessados devem ter a 
idade mínima de 18 anos 
e  precisam apresentar có-
pias e xerox do  RG, CPF, 
comprovantes de endere-
ço e título de eleitor, am-
bos de Taubaté.
As aulas terão início dia 11 
de fevereiro e acontecem 
de segunda a quinta-feira, 

em famílias brasileiras. 
Dessa forma, foi possível 
mapear caminhos que le-
vassem a respostas sobre 
o porquê de quantidades 
tão grandes de comida 
deixarem de ser consu-
midas, a ponto de serem 
descartadas em um mundo 
com fome.  
Os dados detalhados da 
pesquisa estão disponíveis 
na internet e podem ser 
acessados na página dos 
Diálogos Setoriais União 
Europeia - Brasil, pro-
grama de cooperação que 
possibilitou a execução 
da pesquisa liderada pela 

A equipe foi até a casa do 
fornecedor de palmitos e 
encontrou 3 aves da fau-
na silvestre ameaçada de 
extinção, azulão e trinca 
ferro, 1 gaiola de caça, 
25 vidros de palmitos Ju-
çara, petrechos para caça, 
Ácido Cítrico, química 
utilizada para o preparo 
do palmito, 1 moto sem 
documentação e com nu-
meração do chassi supri-
mida e um animal da fau-
na silvestre, Tatu, abatido 
e pronto para o consumo, 
além de vidros pronto 
para o armazenamento de 
Palmitos. Os dois homens 
foram presos e conduzi-
dos ao Plantão Policial 
da cidade da Guaratin-
guetá, onde o delegado 
de plantão ratificou a voz 

com turmas de manhã e à 
noite. A escola fica na Rua 
Armando Sales de Olivei-
ra, 284, e o telefone para 
contato é o 3625-5060.
A unidade Jaboticabeiras 
I tem em oferta 24 vagas 
para os cursos de confeita-
ria (16) e panificação (8). 
A seleção dos alunos será 
por sorteio, que está agen-
dado para o dia 7 de feve-
reiro, quinta-feira, às 9 h, 
no auditório da unidade.
Mais informações pelos 
telefones 3625 5068 e 
3622 1170, ou pelo site 
da prefeitura, no endereço 
eletrônico www.taubate.
sp.gov.br

Embrapa em parceria com 
a Fundação Getulio Var-
gas (FGV-EAESP).
A pesquisa revela que a 
família brasileira desper-
diça 128 quilos de comida 
por ano. 
Para Carlos Eduardo Lou-
renço, pesquisador da FG-
V-EAESP, a pesquisa con-
cluída também contribui 
para o avanço na compre-
ensão do comportamento 
de consumo de alimentos 
do brasileiro. 
“As evidências empíri-
cas apontam para a força 
da cultura nos hábitos de 
desperdiçar alimentos dos 

de prisão dos indivíduos. 
O homem que armazena 
entorpecentes e arma em 
sua residência, por tráfico 
de entorpecentes, posse 
irregular de arma de foto 
e responderá também por 
crime ambiental, perma-
necendo preso e a dispo-
sição da justiça, na cadeia 
pública de Lorena e o 
outro responderá em li-
berdade. A Polícia Militar 
Ambiental ainda aplicou 
autos de Infração ambien-
tal totalizando R$11.500 
mil. As aves serão desti-
nas ao CETAS do IBAMA 
em Lorena, onde recebe-
rão os cuidados e passarão 
por um período para que 
possas serem reabilitadas 
e devolvidas ao seu Habi-
tat Natural.

brasileiros. 
A intenção, a partir dos 
achados deste estudo, é 
dar continuidade às pes-
quisas com novas aborda-
gens sobre os fatores com-
portamentais que levam 
ao desperdício de alimen-
tos”, comenta.
Além de estabelecer uma 
métrica dos valores ab-
solutos do desperdício 
alimentar domiciliar no 
Brasil, a pesquisa também 
evidenciou a correlação 
negativa do desperdício, 
de maneira estatistica-
mente significativa, com 
duas variáveis atitudinais 

da população: consciência 
socioambiental e percep-
ção do impacto no orça-
mento familiar. 
Em faixas com                      maior 
consciência ambiental e 
maior percepção do im-
pacto do                      des-
perdício no orçamento 
familiar, é menor a pro-
pensão de desperdiçar ali-
mentos.
Pacto de Milão - Entre os 
dias 29 e 31 de maio, o 
Rio de Janeiro será a sede 
da Aliança Latinoamerica-
na para o Pacto de Milão, 
reunindo representantes 
de 25 cidades de oito pa-

íses da América Latina 
para discutir soluções de 
sistemas alimentares sus-
tentáveis. 
O evento será uma opor-
tunidade para debates, 
trocas de experiências e 
constituição de parcerias 
nacionais e internacionais 
para políticas urbanas ali-
mentares mais justas, ino-
vadoras e sustentáveis. O 
desperdício de alimentos 
representa uma das princi-
pais diretrizes do Pacto de 
Milão com quatro ações 
recomendadas às 183 ci-
dades signatárias ao redor 
do mundo.

Termo de Retificação Pregão Presencial Nº 001/2019 - Objeto: Registro de 
Preços para Aquisição e Instalação de Concertina nas Escolas da Rede 
Municipal de Ensino, conforme Termo de Referência e demais Anexos do 
Edital - Na publicação à página de nº 155 do Diário Oficial do Estado, do dia 
17/01/2019, com referência ao Objeto do Pregão em epígrafe, onde se lê: 
Registro de Preços para Aquisição e Instalação de Concertina nas Escolas 
da Rede Municipal de Ensino, conforme Termo de Referência e demais 
Anexos do Edital, leia-se: Registro de Preços para Aquisição de Concertina 
instalada, nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, conforme 
Termo de Referência e demais Anexos do Edital. Publique-se. Potim, 28 de 
janeiro de 2019. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.
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Homem de 34 anos é
morto a tiros em Cruzeiro

Barragem da Vale se
rompe em Brumadinho (MG)

MPMG envia equipe para 
avaliar danos após

rompimento de barragem

Troca de ingressos para jogo
contra o Vôlei Renata Campinas 

(SP) começa nesta terça-feira (29)
Um homem de 34 anos 
foi encontrado morto com 
marcas e tiro nas costas e 
na cabeça no bairro Vila 
Loyelo em Cruzeiro (SP).
O corpo foi encontrado 
por volta da 1h30 por um 
motociclista que passava 
pelo local e viu o homem 

Uma barragem rompeu-se 
na cidade de Brumadinho, 
próxima a Belo Horizon-
te. As informações preli-
minares foram dadas pela 
Defesa Civil. A Vale do 
Rio Doce, empresa res-
ponsável pela barragem 
soltou uma nota dizendo 
que: “As informações in-
dicam que os rejeitos atin-
giram a área administrati-
va da companhia e parte 
da comunidade da Vila 
Ferteco. A Vale acionou o 
Corpo de Bombeiros e ati-
vou o seu Plano de Atendi-
mento a Emergências para 
Barragens”, informou a 
empresa.
Rompimento Barragem 
Brumadinho
Barragem de rejeitos da 
mineradora da Vale se 
rompe e atinge Bruma-
dinho, em Minas Gerais 
– Divulgação/Corpo de 
Bombeiros
O comunicado não expli-
ca a causa do rompimento.
A prefeitura lançou um 
comunicado em sua con-
ta no Instragram pedindo 
que os moradores fiquem 
longe do leito do Rio Pa-
raopeba. A cidade está um 
“pandemônio”, relata mo-
radora Após rompimento 
da barragem, moradores 
procuraram se abrigar nas 
áreas mais altas da cidade 
e ter informações sobre 
familiares e conhecidos 
que estavam próximos ao 
local. “A cidade está um 
pandemônio. As pessoas 
estão muito assustadas”, 
relata Genilda Dalabrida, O Ministério Público 

do Estado Minas Gerais 
deslocou uma equipe do 
Núcleo de Combate aos 
Crimes Ambientais (Nu-
crim) para avaliar a exten-
são dos danos causados 
pelo rompimento de uma 
das barragens da Vale, na 
Mina Feijão, próxima ao 
Córrego do Feijão, região 
metropolitana de Belo Ho-
rizonte, em Brumadinho.
Por meio de nota, a pro-
motoria de Minas Gerais 
informou que a análise 
será feita juntamente com 

Os torcedores que quise-
rem acompanhar o jogo 
entre EMS Taubaté Funvic 
e Vôlei Renata Campinas 
(SP), na próxima quarta-
feira, (30), às 21h30, no 
ginásio do Abaeté, pode-
rão adquirir seus ingressos 
a partir desta terça-feira 
(29) na Secretaria de Es-
portes e Lazer. As trocas 
iniciam às 8h30 e vão até 
às 22h00. 
A partida é válida pela 14ª 
rodada da Superliga Ci-
med Masculina de Vôlei 
2018/19.
A troca será feita por 1Kg 
de alimento (exceto sal ou 
açúcar ). 
1Kg de alimento = 1 in-
gresso
*AÇÃO EM PROL DAS 
VÍTIMAS DE BRUMA-
DINHO (MG)
Solicitamos também que 
os torcedores que pude-
rem e quiserem colaborar 
com a campanha emer-
gencial em prol das víti-
mas da tragédia de Bru-
madinho (MG), levem 1 
Litro de água mineral. A 
doação é voluntária e op-
cional, a carga de água ar-
recadada será destinada à 
cidade mineira.  Para este 
jogo, iremos reservar 10% 
dos ingressos colocados 
para a troca (900) para 
atender pessoas do grupo 

caído no chão. Como ao 
lado do corpo havia uma 
bicicleta, ele informou a 
polícia que achou que se 
tratava de um acidente, 
mas quando se aproximou 
da vítima, notou as marcas 
de tiro.
Os policiais foram até o 

dona de um restaurante na 
cidade.
Genilda disse que os 
moradores estão acom-
panhando os resgates e 
procurando familiares, 
amigos e conhecidos que 
estavam próximos ao lo-
cal e podem ter sido atin-
gidos. “Você vê pessoas 
com celular na mão, ten-
tando falar com família”, 
disse. Genilda relata que 
está tentando encontrar o 
ex-marido, que trabalhava 
no local, mas ainda não 
conseguiu contato.
De acordo com Genilda, 
além desse esforço, mo-
radores estão buscando se 
deslocar para regiões mais 
seguras, nas áreas mais al-
tas da cidade. Os donos de 
comércios no centro estão 
fechando as lojas.
“A preocupação é quem 
não está lá ir para locais 
seguros. Minha funcioná-
ria foi, voltou, e disse que 
a água estava baixa. Ela 
contou que vai para a casa 
da sogra, em um distrito 
mais alto”.
Seu restaurante fica em 
um local na área mais alta. 
Ela chamou amigos para 
se abrigarem lá. “Nós es-
tamos seguros porque não 
estamos perto do rio. Tem 
muito lugar para espalhar 
até chegar aqui, não temos 
risco”, disse. Movimento 
dos Atingidos por Barra-
gem diz que é uma tragé-
dia anunciada
O Movimento dos Atingi-
dos por Barragens prestou 
solidariedade na sexta- outras autoridades da área 

ambiental do estado.
A barragem de rejeitos da 
mineradora Vale, na Mina 
do Feijão, se rompeu no 
início da tarde de sexta-
feira, dia 25. As primei-
ras informações indicam 
que os rejeitos atingiram 
a área administrativa da 
companhia e parte da co-
munidade da Vila Ferteco.
“ A Vale acionou o Corpo 
de Bombeiros e ativou o 
seu Plano de Atendimento 
a Emergências para Barra-
gens”, informou a minera-

especiais, ou seja, porta-
doras de deficiência física 
idosos com idade igual ou 
superior a sessenta e cin-
co anos, as gestantes e as 
pessoas acompanhadas 
por crianças de colo te-
rão atendimento prioritá-
rio (LEI No 10.048, DE 
8 DE NOVEMBRO DE 
2000). Os mesmos deve-
rão apresentar no momen-
to da troca, documentos 
comprovatórios de sua ne-
cessidade de atendimen-
to prioritário, caso não 
seja apresentado nenhum 
documento que compro-
ve tal necessidade, cabe-
rá a organização decidir 
se pode ou não realizar 
a troca. Como os outros 
torcedores, cada pessoa 
portadora de necessidade 
prioritária de atendimento 
poderá troca no máximo 2 
ingressos, desde que seja 
apresentado seu CPF, do-
cumento comprovatório 
de sua necessidade e os 
2Kg de alimento.
Antes do início da troca, 
nenhum torcedor poderá 
sair, isso será caracteriza-
do pela organização como 
abono do direito do in-
gresso. Desta forma, pas-
saremos o direito para a 
próxima pessoa da fila.
“Lembrando que não fa-
zemos troca de ingressos 

local e constataram que 
o homem estava morto e 
que haviam marcas de dis-
paros nas costas e na ca-
beça. 
A vítima tinha passagem 
na polícia por roubo. A 
Polícia Civil investiga o 
caso. 

feira, dia 25 aos atingidos 
pelo rompimento da Bar-
ragem da Mina Córrego 
do Feijão, que pertence à 
mineradora Vale, no início 
da tarde. “Há apenas três 
anos do rompimento da 
Barragem de Fundão, em 
Mariana, mais um crime 
contra a vida é fruto desse 
modelo que apenas provo-
ca tragédias anunciadas”.
Por meio de comunicado, 
o movimento diz ter de-
nunciado o atual modelo 
de mineração utilizado no 
país, citando “empresas 
privatizadas e multinacio-
nais que visam ao lucro 
a qualquer custo”. “Mais 
uma vez, o lucro está aci-
ma de vidas humanas e do 
meio ambiente”, destacou 
a nota.
De acordo com o movi-
mento, a barragem tem 
capacidade de 1 milhão 
de metros cúbicos de re-
jeitos que, caso cheguem 
até o Rio Paraopeba, de-
vem deixar um rastro de 
destruição, colocando em 
risco o abastecimento de 
milhares de famílias em 
mais de 48 municípios da 
Bacia do Paraopeba.
“Desde o ano de 2015, 
inúmeras denúncias vêm 
sendo feitas pelo risco de 
rompimento de barragens 
do complexo e, ainda as-
sim, a Mina Córrego do 
Feijão teve sua ampliação 
aprovada pelo Conselho 
Estadual de Política Am-
biental em dezembro do 
ano passado, 2018”, res-
saltou o movimento. dora.

A Defensoria Pública de 
Minas Gerais também 
está se mobilizando diante 
do rompimento. O órgão 
divulgou em nota infor-
mando que já está atuando 
no local e funcionará em 
regime de plantão duran-
te todo o final de semana 
por meio do telefone (31) 
99619-9756.
Segundo informações que 
chegam à Redação, as 
primeiras notícias davam 
conta de que haveria mais 
de 200 mortos.

na hora do jogo”
Ao todo, serão disponibi-
lizados “900 ingressos” 
para troca dos torcedores.
*Ponto de troca:
- Ginásio da CTI (Rua das 
Três Meninas, S/N). Horá-
rio: das 8h30 às 18h - In-
gressos disponíveis: 900 
(810 normal e 90 prefe-
rencial)
*Cada ingresso será tro-
cado por 1Kg de alimento 
não perecível (exceto sal 
ou açúcar) *Cada pessoa 
poderá trocar no máximo 
2 ingressos e deverá apre-
sentar o CPF/RG no mo-
mento da troca. Essa me-
dida precisou ser tomada 
para evitar a ação de cam-
bistas. *Crianças de até 
04 anos não precisam do 
ingresso. *Pedimos que 
levem saquinhos plásticos 
para retirada do lixo após 
o jogo. *Estará proibida 
a entrada de instrumen-
tos musicais, capacetes, 
guarda-chuvas e bebidas, 
alcoólicas ou não, em gar-
rafa ou latinha. O portão 
de acesso ao público será 
aberto 1h antes do início 
da partida. A organização 
recomenda que os torce-
dores não deixem para 
trocá-los na última hora, 
pois a expectativa é que 
o ginásio do Abaeté fique 
lotado para a partida.


