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A GAzetA dos Municípios

Produção de aço cai 2,8%
no primeiro trimestre

Semana começa chuvosa com a
chegada de uma frente fria pelo litoral

Gás para comércio e
indústria é reajustado
em 6% nas refinarias

Estação Casa Amarela 
promove aulas focando

o bem-estar pessoal

No primeiro trimestre, 
a indústria brasileira de 
aço teve um desempenho 
2,8% inferior ao do mes-
mo período do ano passa-
do, com produção de 8,4 
milhões de toneladas. As 
vendas internas caíram 
0,1%, com 4,4 milhões 
de toneladas, e o consu-
mo aparente caiu 1,4%, 
somando 4,9 milhões de 
toneladas.
A queda ocorreu, segun-
do o Instituto Aço Brasil, 
porque o setor ainda vem 
sentindo os efeitos das 
dificuldades na economia 
brasileira, com o atraso na 
aprovação da reforma da 
Previdência.
“Os resultados não foram 
positivos”, disse o presi-
dente executivo do insti-
tuto, Marco Polo de Mello 
Lopes, em entrevista em 
São Paulo. “Isso não era 
esperado. Veio aquém da-
quilo que se imaginava. 
Nos primeiros três meses, 
o que tinha sido conside-
rado vital pelo governo, 
que é a reforma da Previ-

A chegada de uma frente 
fria que avançou rapida-
mente pelo litoral do Su-
deste neste domingo (27) 
mudou o tempo repenti-
namente e trouxe chuva, 
assim como perspectivas 
de instabilidade durante a 
semana. Principalmente o 
estado de São Paulo sen-
tiu a mudança que veio 
acompanhadas de rajadas 
de vento, de moderadas a 

O Sindicato Nacional das 
Empresas Distribuidoras 
de Gás Liquefeito de Pe-
tróleo (Sindigás) infor-
mou, por meio de nota, 
que foi comunicado pela 
Petrobras que o preço do 
gás liquefeito de petróleo 
(GLP) empresarial e co-
mercial, para embalagens 
acima de 13 kg, nas refi-
narias da estatal, será rea-
justado em 6%.
Cálculos do Sindigás in-
dicam que o valor do GLP 
empresarial, destinado aos 
setores do comércio e da 
indústria, continua 23,6% 
mais caro do que o gás co-
mercializado em embala-

A 4ª edição da E.C.A. che-
ga com muitas novidades 
em Caçapava. Localizado 
à Rua José Ludgero Si-
queira, 32, Vila São João, 
o espaço cultural da cidade 
está ampliando suas ativi-
dades, trazendo o Projeto 
Corpo, Mente e Alma, que 
consiste em aulas que pro-
movem o bem-estar físico, 
mental , emocional e es-
piritual com os melhores 
profissionais da área, ex-
tremamente capacitados e 
prontos para receber a to-
dos com o maior carinho.
Integrando saúde e meio 
ambiente cerca de 20 ati-
vidades acontecerão no 
local como aulas em di-
versas modalidades de 
Yoga, Meditação, Capo-
eira Angola, Treinamento 
e Reabilitação Funcional 
com Alongamento, curso 
de Terra terapia, oficinas 
educativas de resíduos 
(lixo), de lixo zero, horta 
orgânica e compostagem 
urbana, cuidados com 
água, ervas medicinais en-
tre outros são temas que 
serão o foco na área de 
meio ambiente voltados 

dência, que é um divisor 
de águas, é que o governo 
teve dificuldades grandes 
em relação à sua aprova-
ção. É um governo novo, 
com propostas, estrutura 
e forma novas, ainda em 
acomodação das engrena-
gens todas. E o Congres-
so criou dificuldades para 
a aprovação daquilo que 
consideramos algo abso-
lutamente prioritário ”, 
ressaltou.
“Para nós, é fundamen-
tal que haja retomada do 
crescimento econômico. 
Isso é imprescindível para 
o país”, afirmou.
“Para ter esse crescimento 
econômico de forma sus-
tentável, tem que fazer o 
dever de casa. Tem que 
arrumar a cozinha. Tem 
que arrumar a casa. E o 
arrumar a casa é o ajuste 
fiscal. É fundamental, im-
prescindível para o país, 
aprovar a reforma da pre-
vidência. Há mobilização 
enorme de nossa parte 
junto a parlamentares, 
junto à mídia, junto a en-

fortes.
De acordo com o site Cli-
matempo, outra mudança 
importante é o enfraque-
cimento da massa seca so-
bre o centro-sul de Minas 
Gerais e o Rio de Janeiro, 
onde já podem voltar a 
ocorrer pancadas de chuva 
pontualmente fortes.
Chuva no Sudeste - A vi-
rada no tempo na Grande 
São Paulo e no Grande 

gens de até 13 kg. A alerta 
que a falta de uma políti-
ca de preços para o GLP 
empresarial faz persistir 
essa diferença de preços 
entre o GLP residencial e 
o empresarial. A Petrobras 
informou, em sua página 
na internet, que a política 
de preços para o GLP de 
uso industrial e comercial 
vendido nas refinarias às 
distribuidoras tem como 
base o preço de paridade 
de importação, formado 
pelas cotações internacio-
nais desses produtos mais 
os custos que importado-
res teriam, como transpor-
te e taxas portuárias, por 

para o bem estar do indi-
víduo. De 6 a 10 de maio 
serão disponibilizadas 
aulas inaugurais gratuitas 
abertas ao público que se 
interessar em saber como 
funciona, conhecer os pro-
fessores e suas técnicas. 
As aulas acontecem em 
horários diferenciados, de 
segunda a sexta feira, no 
período das 9h da manhã 
às 21h. 
Elda Varanda Dunley, ide-
alizadora do projeto, diz 
que essas atividades fa-
zem parte do planejamen-
to inicial da E.C.A. e, a 4 
Edição, busca atender as 
urgências sociais e neces-
sidades pessoais trazendo 
mais leveza, paz interior 
e uma renovação físico-e-
nergética. 
“Diante do dia-a-dia corri-
do e estressante que todos 
vivemos, tirar um momen-
to para cuidar de si é es-
sencial para desenvolver 
um maior equilíbrio físi-
co, psíquico e espiritual, 
visando uma vida mais 
resiliente e saudável”, fi-
naliza.
Aulas Inaugurais da 4ª 

tes formadores de posição 
e de opinião, no sentido 
de convencê-los da impor-
tância estratégica da apro-
vação da reforma. Ela é 
vital. A reforma tributária 
também. Existe um mani-
cômio tributário que pre-
cisa ser resolvido. ”
De acordo com o Lopes, 
para 2019 a indústria es-
pera bom desempenho, 
com crescimento nas ven-
das internas de 4,1% em 
relação ao ano passado, 
somando 19,5 milhões de 
toneladas. No consumo 
aparente, a expectativa é 
fechar o ano com aumen-
to de 4,6%, atingindo 22 
milhões de toneladas, se-
gundo o presidente do Ins-
tituto Aço Brasil, o que só 
deve ocorrer se o Brasil 
conseguir fazer o ajuste 
fiscal, com as reformas da 
previdência e tributária.
“Se a reforma for aprova-
da com densidade, e ela 
não pode ser desidratada, 
tenho certeza de que esses 
números serão alterados 
para cima.”

Rio acontece mesmo na 
segunda-feira (29). No 
Vale do Paraíba, há possi-
bilidade de chuvas locali-
zadas e previsão de tem-
po encoberto e chuvoso a 
partir de quarta-feira (1º). 
Há risco de chuva forte. 
O excesso de umidade e a 
chuva vão impedir a ele-
vação nas temperaturas e 
a semana terá temperatu-
ras amenas.

exemplo.
De acordo com a estatal, a 
paridade é necessária por-
que o mercado brasileiro 
de combustíveis é aberto à 
livre concorrência, dando 
às distribuidoras a alterna-
tiva de importar os produ-
tos. Além disso, diz ainda 
a Petrobras, o preço médio 
considera uma margem 
que cobre os riscos (como 
volatilidade do câmbio e 
dos preços).
O último reajuste da Pe-
trobras para o GLP empre-
sarial e comercial para as 
distribuidoras ocorreu no 
dia 14 de março passado, 
também em 6%.

ECA - Corpo Mente e 
Alma -gratuitas e abertas 
ao público
Matí Fagundes - Vinya-
sa Yoga - Segunda-feira, 
06/05 - 20h
André Luís - HathaYoga - 
Quinta-feira, 09/05 - 9h
André Takano -Meditação 
- Quinta-feira, 09/05 - 20h
Silvia Helena- Yoga Fa-
cial - Terça-feira, 07/05 - 
19h
Miguel Safe - Capoei-
ra Angola- Terça-feira, 
07/05 - 20h e Quarta-feira 
08/05 -9h
Thiago Sales - Treinamen-
to Funcional, Reabilitação 
funcional e Alongamento.
Segunda-feira, 06/05 - 18h 
Treinamento Funcional
Terça-feira, 07/05 10h- 
reabilitação funcional e 
Alongamento
Ana Masseo - Os Jardins 
da Ana - Curso de Terra 
terapia por 2 meses.
Sexta-feira, 10/05 - 9h as 
13h
Em breve: Defesa Pesso-
al para Mulheres, oficinas 
de cuidados com resíduos, 
lixo zero, ervas medici-
nais entre outras.
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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
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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

Cinco motivos para beber água de manhã

1 – Beber água com o estômago vazio purifica o cólon, tornando mais fácil 
a absorção de nutrientes.
2 – Aumenta a produção de células do sangue e músculos.
3 – Ajuda a perder peso. Beba 500 mls. de água pela manhã faz seu meta-
bolismo trabalhar 25% mais rápido.
4 – Pele saudável. A água ajuda a eliminar toxinas no sangue, resultando 
numa pele macia e brilhante.
5 – Equilibra o sistema linfático, ajudando seu organismo em suas funções 
diárias e combatendo infecções.
***
A ulmaria sempre foi utilizada para aliviar dores e febres. Quando a Bayer 
produziu a fórmula de um produto similar ao salicilato extraído da planta, 
o acetilsalicilato, reconheceu seu valor dando ao produto o nome de Aspi-
rina, derivado do antigo nome botânico da ulmaria, spiraca ulmaria.
***
A laranja era um dos remédios preferidos dos médicos árabes, na Idade 
Média. No século 16, uma princesa italiana, Ana Maria de Neroli, desco-
briu que o azeite extraído de suas flores e o empregou como perfume. Hoje 
em dia o “azeite de neroli”, como passou a ser chamado, alcança preços 
proibitivos.

Humor

Dinheiro na hora, até dez mil, sem fiador, nem burocracias, sem garantias. 
Favor colocar num envelope e deixar na portaria do meu prédio, aos cui-
dados de Tião K. Loteiro... Obrigado.
***
Vendo um piano em ótimo estado de conservação, todas as peças são ori-
ginais. Valor sentimental muito grande, pois foi da minha adorada avó, 
que o conservou por mais de setenta anos, praticando todos os dias sempre 
as mesmas notas. Nunca tocou bem, mas aquilo era uma alegria pra ela. 
Tratar aqui em casa mesmo, quando a velha não estiver.
***
Jóia rara, Variante, ano 70, cor verde quase metálico, calotas originais, 
com brilho intenso (eu só uso Bombril), sexto proprietário, nenhuma mul-
ta (porque eu queimei todas elas), vidros verdes (engordurados, porque eu 
nunca os lavei), rebaixada (eu tirei os amortecedores), motor envenenado 
(eu só abasteço com gasolina batizada). Não vendo, não troco e nem em-
presto, eu só botei este anúncio pra que vocês morram dinveja... uai!
***
Vende-se uma mulher, extremamente chata, ano 60, em bom estado de 
conservação, ela só reclama de manhã até a noite, todos os dias da sema-
na, inclusive aos sábados, domingos e feriados Não é necessário trocar 
as pilhas porque parece que as pilhas dela não vão acabar nunca. Aceito 
cheque pré-datado, vale transporte, vale refeição e outros vales quaisquer 
que existam por aí.

Mensagens

Não espere...

... amar para ser amado...

... um sorriso para ser gentil...

... a mágoa para pedir perdão...

... a dor para acreditar nas orações...

... os elogios para acreditar em si mesmo...

... a queda para lembrar-se dos conselhos...

... a separação para buscar a reconciliação...

... por pessoas perfeitas para então se apaixonar...

... ficar sozinho para reconhecer o valor das pessoas...

... a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida...

... o dia da sua morte sem antes amar a vida.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza se as distorções 
da mente, consciente ou subconsciente. Pratique a meditação e a visuali-
zação, a observância desprendida, a percepção pacífica, experimentando 
uma sensação de amor desprendido de generosidade amorosa. Cultive es-
ses estados. Conheça os seus pensamentos, as suas pressuposições e fanta-
sias e dê-se conta de que você pode ter misturado tudo. As generosidades 
nos impedem de enxergar o que é único e individual.

Pensamentos, provérbios e citações

Um aposento sem livros é como um corpo sem alma.
A paciência é amarga, porém seus frutos são doces.
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.
Entre no peito, faça a pergunta a seu coração o que ele sabe.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
O dinheiro poderia ser igual aos problemas, aparecer do nada.
Se compreendêssemos, nunca mais poderíamos julgar.

Evento gratuito para síndicos
e moradores de condomínios
retorna à cidade de Taubaté

Pela quarta vez no Vale do 
Paraíba, a Feira Condo-
mínio Convantagem está 
com data marcada para 
acontecer nos dias 08 e 
09 de maio, no Tangaroa 
Hall, em Taubaté. O even-
to vai reunir autoridades 
no assunto e cerca de 50 
empresas especializadas 
em prestação de serviços 
e manutenção do setor de 
condomínios, com desta-
que para inovações na re-
gião que visam redução de 
gastos condominiais em 
até 40%.
De acordo com o Sindi-
cato dos Condomínios 
(SINDICOND), a região 
conta com mais de 5 mil 
condomínios horizontais 
e verticais. O evento tem 
como objetivo melhorar a 
qualidade de vida desses 
moradores, capacitando 
gestores e apresentando 
serviços e produtos di-
ferenciados para o setor. 
São empresas de atuação 
regional e nacional, com 
destaque para inovação, 
tecnologia e soluções em 
economia.
Uma empresa gaúcha 
escolheu o evento para 
lançar na RM Vale uma 
máquina que promete pu-
rificar, alcalinizar, elimi-
nar bactérias, pesticidas, 
metais pesados, entre ou-
tros da água, seja de rio, 
mar ou de fornecedora lo-
cal. A proposta é pagar um 
pequeno aluguel mensal 
pelo uso comum do equi-
pamento, que ficará dispo-
nível para todos os mora-
dores do condomínio, de 
maneira ilimitada. Além 

disso, o valor dos gastos 
com consumo de água da 
área comum e energia são 
devolvidos ao condomínio 
pela empresa, resultando 
em um custo extremamen-
te baixo se comparado à 
compra de galões de água 
mineral industrializados.
Outros destaques incluem 
uma proposta inédita de 
administradora de condo-
mínios móvel, que consis-
te em manter os funcio-
nários in loco, anulando 
a sede e a distância entre 
ambos, consequentemen-
te melhorando o serviço 
e reduzindo custos. Além 
disso, terão empresas de 
manutenção de elevado-
res, equipamentos para 
academia, facilities, por-
taria virtual, segurança, 
entre outros.
Como vem acontecendo 
nos eventos anteriores, as 
palestras e rodas de bate
-papo são gratuitas e di-
recionadas aos síndicos, 
subsíndicos, zeladores, 
conselheiros, adminis-
tradores e moradores dos 
condomínios de Taubaté 
e região. Entretanto, este 
ano o projeto traz uma 
nova proposta com mais 
interação, humor e leveza. 
Os temas serão abordados 
dentro do chamado “Divã 
do Síndico”, que consiste 
em simbolizar a oportuni-
dade de os presentes se-
rem ouvidos e “tratados” 
através dos temas expos-
tos e profissionais convi-
dados.
Especialistas trarão temas 
como Técnicas de Comu-
nicação Não-Violenta, 

Ferramentas de Programa-
ção Neuroliguística (PNL) 
e Inteligência Emocional. 
Entre os nomes confirma-
dos estão Fred Camargo, 
presidente do Instituto do 
Potencial Humano e Mar-
celo Duarte, palestrante e 
atuante do setor há mais 
de 20 anos.
O palco será comandado 
por Elaine Correa, idea-
lizadora do projeto e pre-
sidente da Associação do 
Síndicos do Vale do Para-
íba e Litoral Norte (ASS-
PRO), que mediará os 
temas, debates e assuntos 
discutidos.
Para participar basta se 
cadastrar em www.condo-
minioconvantagem.com.
br/taubate. É gratuito! É 
solicitado apenas que seja 
levado 1 kg de alimento 
para doação ao Fundo So-
cial da cidade e dará aces-
so ao sorteio de prêmios.
Serviço:
Feira Condomínio Conva-
ntagem
Data: 08 e 09 de maio
Horário: das 16h às 22h
Local: Tangaroa Hall
Endereço: Av. Dom Pedro 
I, 7727 - Jardim Baronesa, 
Taubaté
Estacionamento: R$10 
(toda renda revertida para 
projeto que apoia ações na 
África)  
Para imprensa: A organi-
zadora do evento Elaine 
Correa está disponível 
para entrevista. Telefo-
ne e WhatsApp do gestor 
de comunicação da feira: 
(12) 99686-1742 ou (11) 
98398-7915 – Paloma - 
Agência PB Comunica
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Governo de SP lança
diretrizes para

calendário escolar 2020

Proposta deverá contar 
com colaboração de muni-
cípios; aulas terão pausas 
de uma semana no meio 
de cada semestre
O Governador João Doria 
e os Secretários de Estado 
da Educação e do Turismo, 
Rossieli Soares e Vinicius 
Lummertz, anunciaram 
o calendário escolar para 
2020. O evento também 
contou com a presença do 
vice-presidente regional 
da Undime (União dos 
Dirigentes Municipais de 
Educação do Estado de 
São Paulo), Celso Fernan-
do Iversen.
A ideia é que, a partir do 
próximo ano, as escolas 
do Estado tenham pausas 
no meio de cada semestre 
que poderão ser unificadas 
aos cronogramas dos 645 
municípios paulistas. A 
mudança foi possível por 
meio de parceria entre a 
Undime e a Secretaria da 
Educação.
A novidade será a introdu-
ção de recessos de uma se-
mana ao final do primeiro 
bimestre, no mês de abril, 
e do terceiro bimestre, em 
outubro. Assim, alunos e 
professores terão pausas 
ao término de todos os 
bimestres – ao final do se-
gundo e do quarto bimes-
tres, as férias estão manti-
das.
“Estamos apresentando o 
novo calendário com oito 
meses de antecedência, 
logo, com tempo suficien-
te para os entendimentos 
necessários até o início do 
ano letivo de 2020”, afir-
mou o Governador.
O próximo ano letivo co-
meça no dia 3 de fevereiro, 
com encerramento previs-
to para 22 de dezembro.
O objetivo é organizar o 
calendário e o planeja-
mento das atividades pe-
dagógicas, além de garan-
tir que docentes que atuam 
nas redes estadual e muni-

cipais consigam conciliar 
os períodos de recesso es-
colar e férias.
Diferentemente de anos 
anteriores, a Secretaria e a 
Undime optaram pelo iní-
cio do ano letivo em uma 
segunda-feira. O objetivo 
é facilitar a organização 
de famílias e equipes es-
colares para o retorno às 
aulas.
A iniciativa do Governo 
Estadual visa também ga-
rantir um incremento no 
turismo do Estado. Em 
dois novos períodos do 
ano, abril e outubro, have-
rá demanda para viagens 
em família e, no mês de 
julho, o período de férias 
será mantido mesmo com 
a redução de 30 pra 15 
dias.
“Essa é uma reforma edu-
cacional, mas ela traz be-
nefícios adicionais para 
a movimentação turística 
dentro do Estado de São 
Paulo. Ela barateia os pre-
ços do turismo, pois tira 
a pressão de julho. Baixa 
o preço, gera empregos e 
impostos. Essa movimen-
tação abrange 15 milhões 
de pessoas, aproximada-
mente”, destacou Lum-
mertz.
Com as interrupções es-
tratégicas no calendário, 
alunos e professores ga-
nham novo fôlego para 
manter o ritmo dos estu-
dos sem comprometer o 
cumprimento dos 200 dias 
letivos previstos na LDB 
(Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação).
“Esses períodos são im-
portantes para uma es-
pécie de descompressão. 
É bom para o professor, 
que pode se reorganizar 
para começar o segundo 
bimestre, e também para 
o aluno, que, com me-
nos tempo contínuo fora 
da escola, aumenta sua 
aprendizagem”, destacou 
Rossieli.

Presidente extingue horário de verão

O Brasil não adotará mais 
o horário de verão a par-
tir deste ano. O presiden-
te Jair Bolsonaro assinou 
decreto que extingue a 
medida, em cerimônia no 
Palário do Planalto. A de-
cisão foi baseada em reco-
mendação do Ministério 
de Minas e Energia, que 
apontou pouca efetividade 
na economia energética, e 
estudos da área da saúde, 
sobre o quanto o horário 
de verão afeta o relógio 
biológico das pessoas.
“As conclusões foram 
coincidentes. O horário de 

pico hoje é às 15 horas e [o 
horário de verão] não eco-
nomizava mais energia. 
Na saúde, mesmo sendo 
só uma hora, mexia com o 
relógio biológico das pes-
soas”, disse, ressaltando 
que não deve haver queda 
na produtividade dos tra-
balhadores nesse período.
A medida já havia sido 
anunciada pelo presidente 
no dia 5 de maio.
De acordo com o secretá-
rio de Energia Elétrica do 
MME, Ricardo Cyrino, a 
economia de energia com 
o horário de verão dimi-

nuiu nos últimos anos e, 
neste ano, estaria perto da 
neutralidade. “Na ótica do 
setor elétrico, deixamos 
de ter o benefício”, disse. 
Cyrino afirmou que o ho-
rário de verão foi criado 
com o objetivo de aliviar 
o pico de consumo, que 
era em torno das 18 horas, 
e trazer economia de ener-
gia na medida em que a 
iluminação solar era apro-
veitada por mais tempo.
“Com a evolução da tec-
nologia, iluminação mais 
eficiente, entrada de ar-
condicionado – que des-

locou o pico de consu-
mo para as 15 horas – e 
também a substituição de 
chuveiros elétricos [por 
aquecimento solar, por 
exemplo], que coincidia 
com a iluminação pública 
às 18 horas, deixamos de 
ter a economia de ener-
gia que havia no passado 
e o benefício do alívio no 
horário de ponta, às 18 
horas”, explicou. O horá-
rio de verão foi criado em 
1931 e aplicado no país 
em anos irregulares até 
1968, quando foi revoga-
do. A partir de 1985, foi 
novamente instituído e vi-
nha sendo aplicado todos 
os anos, sem interrupção. 
Normalmente, o horário 
de verão começava entre 
os meses de outubro e no-
vembro e ia até fevereiro 

do ano subsequente, quan-
do os relógios deveriam 
ser adiantados em uma 
hora em parte do território 
nacional.
O secretário afirmou ainda 
que nos últimos 87 anos 
de instituição do horá-
rio de verão, por 43 anos 
o país ficou sem adotar a 
medida e que ela pode ser 
instituída novamente no 
futuro.
“Tivemos muitas alter-
nâncias. Vamos continuar 
fazendo avaliações anuais 
e nada impede que, no fu-
turo, caso venha a ser con-
veniente na ótica do setor 
elétrico, vamos sugerir 
novamente a introdução 
do horário de verão. Por 
hora, ele não faz mais sen-
tido.”
Novos decretos

Participaram da cerimô-
nia, no Palácio do Pla-
nalto, parlamentares que 
apresentaram projetos no 
Congresso para extinguir 
o horário de verão. Bolso-
naro se colocou à dispo-
sição para avaliar outras 
proposições que possam 
ser colocadas em prática 
via decreto presidencial.
“Sabemos da dificulda-
de do parlamentar para 
aprovar uma lei ao longo 
de uma legislatura. Muito 
difícil. Agora, um decre-
to tem um poder enorme, 
como esse assinado agora. 
A todos os senhores, o go-
verno está aberto a quem 
tiver qualquer contribui-
ção. Em havendo o devido 
amparo jurídico, apresen-
taremos um novo decre-
to”, afirmou.
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Shopping Pátio Pinda vai
comemorar o Dia das Mães 
com promoção em dobro

Com shodô e origami, 
Aliança Cultural celebra

a chegada de uma
nova era no Japão

Prepare-se para o
concurso do Detran.SP

A cada R$200,00 em com-
pras o cliente leva para 
casa um lindo colar e ain-
da participa de sorteio de 
uma viagem para Porto de 
Galinhas
Mãe é sinônimo de amor, 
carinho, ternura e afeto, 
entre outros bons senti-
mentos. Por isso, uma vez 
por ano um dia em espe-
cial é reservado para cele-
brar a importância da figu-
ra materna. 
Com essa data se aproxi-
mando, o Shopping Pátio 
Pinda preparou uma sur-
presa para tornar o perío-
do ainda mais especial.
A cada R$200,00 (duzen-

Evento em São Paulo 
mostra a tradição japone-
sa de denominar e atribuir 
significado aos anos e eras
No dia 1º de maio, os ja-
poneses e cerca de 2 mi-
lhões de nipo-brasileiros 
que vivem no Brasil, as-
sim como outras centenas 
de milhões de descenden-
tes espalhados pelo mun-
do, comemorarão a che-
gada de uma nova era no 
Japão, segundo a tradição 
do país. A data marcará o 
fim da era Heisei e o início 
da era Reiwa, um período 
em que a união do espírito 
e do coração dos japone-
ses fará nascer e crescer 
uma nova cultura.
Para divulgar o simbo-
lismo, a importância e o 
significado da nova era 
Reiwa, a Aliança Cultu-
ral Brasil Japão, institui-
ção com mais de 60 anos 
de tradição no ensino do 
idioma japonês e difusão 
da cultura nipônica no 
Brasil, realizará no Audi-
tório Kunito Miyasaka do 
Centro Cultural Aliança 
em Pinheiros, no dia 27 de 
abril, a palestra intitulada: 
Reiwa, a nova era do Ja-
pão – a escrita e o Signi-
ficado.
A palestra será conduzida 
pela professora Alice Tsu-
chiya que falará sobre o 
significado da nova era e 
o professor Elcio Yokoya-
ma fará uma apresentação 
da escrita Reiwa em shodô 
(arte da caligrafia japone-
sa).
Os convidados poderão 
também apreciar a arte 
origami com a palavra 
Reiwa, de autoria da pro-
fessora Mari Kanegae.
“O início de uma nova era 
tem uma importância cul-
tural e histórica enorme 
para os japoneses e poder 
mostrar o porquê disso 
para os descendentes e 
não descendentes aqui no 
Brasil é uma oportunidade 
singular que vale muito a 
pena aproveitar”, antecipa 
Alice Tsuchiya.

Prazo para inscrições en-
tra na reta final.
Os interessados nas 400 
vagas oferecidas no con-
curso do Departamento 
Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.SP) 
têm até às 14h do dia 6 de 
maio para fazer a inscrição 
no site da Fundação Car-
los Chagas, organizadora 
do certame, pagar o boleto 
e garantir participação.
As vagas são para em-
pregos públicos de oficial 
(nível médio) e agente de 
trânsito (superior), com 
salários de R$ 1.863 e R$ 
4.657,50, respectivamen-
te. As taxas de inscrição 
custam R$ 45 e R$ 75. 
Uma forma de não perder 
o prazo é já emitir o boleto 
e agendar o pagamento.
Nesta reta final, o Detran.
SP elencou algumas dicas 
importantes de preparação 
para os candidatos. Confi-
ra: Eleja prioridades – As 
questões do conteúdo vol-
tado à prova objetiva de 
conhecimentos específi-
cos – Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) e resolu-
ções do Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran) 
– têm peso 3 e correspon-
derão a 66,6% da prova 
de agente de trânsito e a 
33,3% do exame direcio-
nado às vagas de oficial 
de trânsito. É essencial ler 
o texto original do CTB e 
das resoluções indicadas 

tos reais) em compras no 
shopping o cliente ganha 
um lindo colar para dar de 
presente às mamães. De 
25 de abril a 12 de maio, 
serão 6 mil prêmios distri-
buídos – a promoção será 
automaticamente encerra-
da caso acabem os esto-
ques antes do fim do pe-
ríodo estipulado. Na troca 
do brinde, o cliente tem 
direito ainda a um cupom 
para concorrer no sorteio 
de uma viagem de 7 dias 
para Porto de Galinhas 
com direito a 3 acompa-
nhantes, pela loja da CVC 
do Shopping Pátio Pin-
da – as trocas dos cupons 

Sobre os Palestrantes
Alice Sanae Tsuchiya – 
Coordenadora Geral de 
Ensino
Graduada em Línguas 
Orientais-Japonês pela 
Universidade de São Pau-
lo (USP), especializou-se 
em Áudio-visual para en-
sino da língua japonesa 
pela Universidade Fede-
ral de Shizuoka e com-
plementação de estudos 
da Língua Japonesa pela 
Universidade Feminina 
da província de Shizuoka, 
atuou como professora 
de Língua Japonesa da 
Aliança cultural Brasil Ja-
pão por mais de 30 anos, 
sendo uma das autoras na 
publicação do livro didá-
tico Intermediário de Lín-
gua Japonesa da ACBJ, 
“Yomô Hanasô Chûkyô 
Nihongo”, participa da 
equipe de Coordenação 
do exame de Proficiência 
em Língua Japonesa des-
de 1985. É Coordenadora 
Geral de Ensino da Alian-
ça Cultural Brasil-Japão.
Elcio Y. Yokoyama
É Arquiteto e Urbanista 
formado em 2005, pela 
Universidade Mackenzie 
e calígrafo em Shodô. Foi 
aluno do grande mestre 
de Shodô Nampo Kurachi 
durante 25 anos e é consi-
derado seu discípulo. Ini-
ciou a caligrafia japonesa 
aos 7 anos de idade e após 
2 anos foi incentivado 
pelo Mestre para treinar 
aos domingos. Nesse ano 
completa 31 anos de estu-
do da arte milenar e há 14 
anos, participa de eventos 
sem fins lucrativos para 
divulgar a cultura japo-
nesa, em especial, a cali-
grafia japonesa (Shodô). 
É professor de Shodô da 
Aliança Cultural Brasil-
Japão.
Mari Kanegae Kamikawa 
(Professora de Origami e 
Kiri-ê)
É formada pela ECA
-USP. Recebeu orienta-
ções de origami dos mes-
tres Toyoaki Kawai, Akira 

no edital.
Treine a escrita – Novida-
de neste novo concurso, 
a redação tem peso 2 e 
também merece atenção. 
Treine a escrita e controle 
o tempo. Ao todo, os par-
ticipantes terão 4h30 para 
as 60 questões objetivas e 
para a redação.
Não zere – O candidato 
que zerar em alguma das 
disciplinas da prova obje-
tiva está automaticamen-
te eliminado. Logo, não 
ignore por completo os 
conteúdos de português, 
matemática e raciocínio 
lógico, noções de informá-
tica, direito constitucional 
e direito administrativo.
Use a internet com cui-
dado – Há muito conte-
údo gratuito na internet, 
mas tenha cuidado para 
não consultar materiais 
desatualizados. A legisla-
ção passou por mudanças 
recentes nessa área. No 
YouTube, o candidato tem 
acesso a canais que explo-
ram os conteúdos exigi-
dos no edital. No site do 
Denatran estão as versões 
atualizadas do CTB (dis-
ponível também no site do 
Planalto) e das resoluções 
do Contran.
Teste seu conhecimento 
– Além de ler o CTB e as 
resoluções do Contran, é 
fundamental que o candi-
dato dedique tempo para 
resolver questões. O es-

podem ser realizadas até o 
dia 12 de maio e o sorteio 
será em 14 de maio .
Para retirar o colar é preci-
so levar os cupons fiscais 
das compras nas lojas par-
ticipantes da promoção ao 
Balcão de Trocas, que fica 
próximo à loja Hering, 
juntamente com o CPF. 
De segunda a sábado, as 
trocas são das 13h às 22h, 
e no domingo, das 13h às 
20h.
Cupons em dobro
Nas trocas realizadas de 
segunda a sexta-feira, o 
cliente ganha cupom em 
dobro para concorrer ao 
sorteio da viagem.

Yoshizawa, Saburo Kase, 
Kunihiko Kasahara entre 
outros no Japão em 1984 
e em 2002 como estagiá-
ria da JICA. Neste último 
ano recebeu premio da 
NOA (Nippon Origami 
Association) pelo trabaho 
“Feliz Encontro” e certi-
ficado de reconhecimento 
como instrutor de origa-
mi. Ministrou cursos em 
várias unidades do SESC, 
em Universidades e reali-
za workshop todo ano no 
Festival do Japão e em 
empresas nacionais e mul-
tinacionais em eventos de 
formação de equipe, de 
motivação e mudanças 
para funcionários e em 
hospitais para pacientes e 
familiares. Trabalha como 
voluntária na AADA. É co-
ordenadora do GEO (Gru-
po de Estudos de Origami) 
que realizou as exposições 
“A História da Imigração 
Japonesa no Brasil” apre-
sentada na Embaixada 
Brasileira em Tóquio, “5 
Séculos de História do 
Brasil” e “Carnaval em 
Origami”. É co-autora dos 
livros “Brincando com 
papel” da Editora Global, 
“Origami, Arte e Técnica 
da Dobradura de Papel” e 
organizadora do livro “ A 
Arte dos Mestres de Ori-
gami” ambos da ACBJ. 
É responsável pelo atiliê 
Kamiarte. Desde 1985 é 
professora de Origami e 
Kiri-ê da Aliança Cultural 
Brasil-Japão.
Serviço
Palestra: REIWA, A 
NOVA ERA DO JAPÃO 
– A ESCRITA E O SIG-
NIFICADO (evento ex-
clusivo para jornalistas, 
influenciadores e convida-
dos)
Local: Auditório Kunito 
Miyasaka do Centro Cul-
tural Aliança, Rua Dep. 
Lacerda Franco, 328 – Pi-
nheiros
Data: 27 de abril de 2019
Horário: 10h
Incrições e informações: 
11 3031-5500

tudo guiado por perguntas 
ajuda a fixar o conteúdo e 
também a se familiarizar 
com os tipos de perguntas 
cobrados em concursos. 
Uma dica é pegar provas 
aplicadas em concursos de 
outros órgãos de trânsito, 
como por exemplo o do 
Detran do Maranhão que 
foi conduzido recente-
mente também pela Fun-
dação Carlos Chagas.
Serviço
As provas para os dois 
empregos públicos serão 
promovidas no mesmo 
dia, em 7 de julho, mas 
em períodos diferentes: 
manhã para oficial e tar-
de para agente. O candi-
dato poderá se inscrever 
para as duas carreiras. No 
momento da inscrição, 
deve-se indicar o código 
da opção e a unidade de 
atendimento (cidade) para 
a qual pretende concorrer.
Os horários e os locais 
serão informados direta-
mente aos candidatos pela 
Fundação Carlos Chagas 
via e-mail. Também será 
publicado edital de convo-
cação para as provas nos 
sites da organizadora, do 
Diário Oficial do Estado e 
do Detran.SP.
A FCC disponibiliza um 
serviço de atendimento 
ao candidato pelo telefone 
(0XX11) 3723-4388, de 
segunda a sexta-feira (dias 
úteis), das 10h às 16h.


