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procurado por homicídio 
em pinda, integrante da 
quadrilha da van é preso 

em guaratinguetá

Dívida pública pode 
alcançar até R$4,3 trilhões 

em 2019

CCR NovaDutra realiza 
serviços de pavimentação 

no km 118 em taubaté

A Polícia Civil de Guara-
tinguetá prendeu na tarde 
de ontem (28) um homem 
procurado por homicídio 
praticado há cerca de duas 
semanas no distrito de 
Moreira César, em Pinda-
monhangaba. O suspeito 
estava no interior do Hos-
pital Frei Galvão procu-
rando por assistência mé-
dica, em virtude de uma 
fratura no braço direito.

Depois de encerrar 2018 
próxima da barreira de 
R$ 4 trilhões e em nível 
recorde, a Dívida Pública 
Federal (DPF) deverá che-
gar ao fim de 2019 entre 
R$ 4,1 trilhões e R$ 4,3 
trilhões. 
Os números foram divul-
gados ontem, dia 28 pelo 
Tesouro Nacional, que 
apresentou o Plano Anual 
de Financiamento (PAF) 
da dívida pública em 
2019.
De acordo com o PAF, que 
apresenta metas para a dí-
vida pública para este ano, 
o governo criou um espaço 
para aumentar a fatia de tí-
tulos corrigidos por taxas 
flutuantes como a Selic 
(juros básicos da econo-
mia) e de papéis corrigi-
dos pelo câmbio, caso a 
instabilidade no mercado 
financeiro se intensifique. 
Nesse caso, cairia a par-
cela da dívida prefixada 
(com taxas de juros fixas e 
definidas antecipadamen-
te) e vinculada à inflação.
Segundo o documento, a 
fatia dos títulos prefixa-
dos deverá encerrar o ano 
entre 29% e 33% da DPF. 
Atualmente, a participa-
ção está em 33%. A parce-
la corrigida por índices de 
preços deverá ficar entre 
24% e 28%. Hoje, está em 
27,5%.
A parcela da DPF vincula-
da à taxa Selic (juros bá-
sicos da economia) deverá 
encerrar 2019 entre 38% e 
42%, contra os 35,5% re-
gistrados atualmente. Já a 
participação da dívida cor-
rigida pelo câmbio, consi-
derando a dívida pública 
externa, deverá encerrar o 
ano entre 3% e 7%. 
O percentual atual está em 

Serviços serão realizados 
a partir das 23h de segun-
da-feira, dia 28; alternati-
va para o motorista será o 
acesso no km 113, saída 
do bairro Independência
A CCR NovaDutra realiza 
na noite de segunda-feira, 
dia 28 e madrugada de ter-
ça-feira, dia 29 serviços de 
restauração do pavimento 
na alça de acesso da saída 
do km 118 da pista senti-
do Rio de Janeiro, acesso 
para Campos do Jordão 

O mandado de prisão tem-
porário contra ele se refere 
ao crime ocorrido na noite 
do último dia 14, no bair-
ro Ipês I (Moreira César), 
Pindamonhangaba, quan-
do um bando de crimino-
sos chegou  numa van e 
invadiu uma residência. 
Não houve troca de tiros, 
entretanto a ação dos ban-
didos resultou na morte 
de duas pessoas e ainda 

4%. 
Os números não levam 
em conta as operações de 
compra e venda de dólares 
no mercado futuro pelo 
Banco Central, que inter-
ferem no resultado.
Em 2018, a DPF registrou 
uma leve piora na compo-
sição, com aumento de tí-
tulos corrigidos por taxas 
flutuantes, que subiram 
de 31,5% em dezembro 
de 2017 para 35,5% no 
mês passado. Por causa da 
greve dos caminhoneiros 
e da corrida eleitoral, que 
trouxeram instabilidade 
ao mercado financeiro, o 
Tesouro teve de rever o 
PAF em setembro do ano 
passado, aumentando a 
participação dos títulos 
vinculados à Selic na dívi-
da do governo.
Em tese, os títulos corri-
gidos por taxas flutuan-
tes aumentam o risco da 
dívida pública, porque a 
Selic pressiona mais o en-
dividamento do governo 
quando os juros básicos 
da economia sobem. No 
entanto, com a queda re-
corde dos juros básicos no 
ano passado, o aumento 
da participação desses pa-
péis beneficiou o Tesouro 
porque ajudou a segurar 
o pagamento dos juros da 
dívida pública.
Quando o Banco Central 
reajusta os juros básicos, 
a parte da dívida interna 
corrigida pela Selic au-
menta imediatamente.
A taxa de juros dos pa-
péis prefixados é definida 
no momento da emissão e 
não varia ao longo do tem-
po. 
Dessa forma, o Tesouro 
sabe exatamente quan-
to pagará de juros daqui 

e Carvalho Pinto. Para a 
realização dos serviços, o 
acesso no sentido Rio de 
Janeiro ficará interditado 
entre às 23h e às 5h da 
manhã.
A alternativa para os usu-
ários será utilizar a saí-
da, no km 113, acesso ao 
bairro Independência. A 
Concessionária implanta-
rá sinalização especial no-
turna e placas próximo ao 
acesso para orientação dos 
usuários sobre a rota alter-

deixou outras três pessoas 
feridas.
De acordo com a Delega-
cia de Investigações Ge-
rais (DIG), o investigado 
é apontado com um dos 
líderes do tráfico de dro-
gas no bairro Santa Luzia, 
em Guaratinguetá. A in-
vestigação dos crimes de 
homicídios estão sendo 
apuradas pelo 2.º DP de 
Pindamonhangaba.

a vários anos, quando os 
papéis vencerem e os in-
vestidores tiverem de ser 
reembolsados.
O Plano Anual de Finan-
ciamento também abriu 
uma margem para dimi-
nuir o prazo da DPF. No 
fim de 2018, o prazo mé-
dio ficou em 4,1 anos. 
O PAF estipulou que fica-
rá entre 3,9 e 4,1 anos no 
fim de dezembro. 
O Tesouro divulga as es-
timativas em anos, não 
em meses. Já a parcela 
da dívida que vence nos 
próximos 12 meses en-
cerrará 2019 entre 17% e 
20%. Atualmente, está em 
16,3%.
Segundo o Tesouro, o 
governo tem dois meca-
nismos de segurança para 
assegurar a capacidade de 
financiamento em caso de 
crise econômica que não 
permita ao Tesouro lançar 
títulos no mercado. 
Em primeiro lugar, o go-
verno tem reservas inter-
nacionais suficientes para 
pagar os vencimentos da 
dívida pública externa 
em 2019. Além disso, o 
governo tem um colchão 
para cobrir pouco mais 
de seis meses dos venci-
mentos da dívida pública 
interna, que totalizarão R$ 
639,1 bilhões este ano.
Por meio da dívida pú-
blica, o Tesouro Nacio-
nal emite títulos e pega 
dinheiro emprestado dos 
investidores para honrar 
compromissos. Em troca, 
o governo compromete-
se a devolver os recursos 
com alguma correção, que 
pode seguir a taxa Selic, a 
inflação, o câmbio ou ser 
prefixada, definida com 
antecedência.

nativa. Em caso de chuva, 
os trabalhos podem ser 
adiados ou interrompidos.
Para saber das condições 
de tráfego, os motoristas 
podem ligar para o Dis-
que CCR NovaDutra, 
que atende 24 horas por 
dia pelo telefone 0800-
0173536. Os motoristas 
também podem obter in-
formações das condições 
de tráfego na via Dutra 
sintonizando a CCRFM 
107,5 NovaDutra.
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EXpEDIENtE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
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.

time de futebol americano de taubaté
O evento é gratuito e 
acontecerá no Taubaté 
Shopping
O futebol americano nas-
ceu em 1867 nos Estados 
Unidos e vem se tornando, 
desde então, uma paixão 
mundial. No Brasil, o es-
porte tem se popularizado 
muito nos últimos anos e, 
atualmente, é impossível 
negar sua a importância 
cultural e na econômica 
do país, extrapolando os 
limites do campo esporti-
vo.
Entre os times pioneiros 
no Vale do Paraíba está o 
tradicional Big Donkeys, 
de Taubaté.

 Os meninos já chegaram 
a ser vice-campeões pau-
lista em 2013 e 2014, e 
neste ano pretendem criar 
um time para competir na 
modalidade “Full Pad” 
(com “armadura” comple-
ta).
Pensando em difundir ain-
da mais a popularidade 
do esporte na cidade, o 
Taubaté Shopping recebe 
uma exposição dos equi-
pamentos usados pelos 
jogadores, um workshop 
com o quarterback do 
Donkeys, oportunidade na 
qual ele ensinará um dos 
fundamentos mais usados 
no esporte, o lançamento 

de bola, e ainda um desa-
fio de arremesso de bola, 
com direito à premiação. 
Os Donkeys também esta-
rão com inscrições para a 
seletiva do time de 2019. 
O evento é gratuito e 
acontecerá em dois dias, 
sexta-feira (1º de feverei-
ro), a partir das 17h, e sá-
bado, a partir das 12h, no 
Taubaté Shopping.
Além de todas es-
sas atrações, no sába-
do, às 19h, o público                                                            
também poderá conferir 
uma apresentação especial 
das cheerleaders do time, 
que promete agitar o pú-
blico.

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019 – PROC. ADM. Nº 011/2018 - OBJETO: 
Permissão de uso a pessoas jurídicas, de espaços físicos destinados à 
exploração de pontos de venda de bebidas (cerveja, água, refrigerante, 
suco, energético, destilados e coquetéis de frutas), Alimentação, e Estacio-
namento durante o evento de Carnaval 2019 na Cidade de Potim, nos dias 
22 a 25/02/2019, conforme condições descritas no Edital de Chamada Pú-
blica, e demais anexos que integram a presente. DATA DA ENTREGA DOS 
ENVELOPES: 06/02/2019 até às 14h45min. REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 
06/02/2019 às 15h00min. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Setor de 
Licitação da Prefeitura Municipal, localizada na Praça Miguel Correa dos 
Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP. A Chamada Pública na integra poderá ser 
consultado no Setor de Licitação da Prefeitura, localizada na Praça Miguel 
Corrêa dos ouros, Nº 101, Centro, ou retirado GRATUITAMENTE no site: 
www.potim.sp.gov.br.
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CVM abre processo
contra a Vale

termina com êxito
cirurgia do presidente A Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), au-
tarquia vinculada ao Mi-
nistério da Fazenda que 
fiscaliza e regula o mer-
cado de capitais nacional, 
abriu processo administra-
tivo contra a mineradora 
Vale. O objetivo é apurar 
informações disponibi-
lizadas pela Vale no fato 
relevante divulgado pela 
empresa ao mercado na 
última sexta-feira, dia 25, 
quando ocorreu o rompi-

A cirurgia de retirada da 
bolsa de colostomia e re-
construção do trânsito in-
testinal do presidente Jair 
Bolsonaro terminou por 
volta das 15h30, de on-
tem, dia 28, com êxito, no 

mento de uma barragem 
de rejeitos da mineradora 
no município de Brumadi-
nho, em Minas Gerais.
A abertura do Pro-
cesso Número 
19957.000607/2019-37 é 
confirmada como infor-
mação pública no site da 
CVM. A área de fisca-
lização da autarquia vai 
acompanhar o processo.
O número de mortos em 
consequência do acidente 
em Brumadinho chegou a 

Hospital Israelita Albert 
Einstein. 
A informação foi dada 
pela assessoria de impren-
sa da Presidência da Re-
pública.
O boletim médico sobre 

60, segundo informações 
divulgadas nesta segunda-
feira, dia 28 pela Defesa 
Civil de Minas Gerais. 
De acordo com o porta-
voz da Defesa Civil, te-
nente-coronel Flávio Go-
dinho, 382 pessoas foram 
localizadas, 191 foram 
resgatadas e 292 perma-
necem desaparecidas. Dos 
60 mortos, foram identifi-
cados até o momento 19. 
Há ainda 135 pessoas de-
sabrigadas.

o procedimento cirúrgico 
foi divulgado ás 17h, com 
entrevista coletiva à im-
prensa com o porta-voz da 
Presidência da República, 
general Rêgo Barros, no 
Hospital Albert Einstein.
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Operação las Vegas polícia
Civil apreende máquinas
caça-níqueis em taubaté

Mobilidade urbana
promove palestras

em empresa e escola

A Polícia Civil de Taubaté 
deflagrou na segunda-feira 
(28) a operação Las Vegas 
com o objetivo de intensi-
ficar o combate a prática 
de jogos de azar em todo o 
município. A ação foi co-
ordenada pela Delegacia 

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-

de investigações Gerais 
(DIG) que promoveu vis-
torias em mais de 20 esta-
belecimentos comerciais.
De acordo com informa-
ções preliminares da polí-
cia, foram localizados seis 
máquinas caça-níqueis e 

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 

quatro pessoas, três ho-
mens e uma mulher, fo-
ram detidas. Os proprietá-
rios dos estabelecimentos 
foram conduzidos à de-
legacia para as medidas 
cabíveis pela polícia judi-
ciária.

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.
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