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A GAzetA dos Municípios

Caraguatatuba prepara
programação especial 
para o Mês do Folclore

Detran.SP licencia veículos com placas
terminadas em 5 e 6 no mês de agosto

No Vale, 175 mil de alunos 
da rede estadual voltam às 

aulas nesta quarta-feira

Agosto é o ‘Mês do Fol-
clore’ e a Fundação Edu-
cacional e Cultural de 
Caraguatatuba (Fundacc) 
preparou uma progra-
mação especial para o 
período, recheada de no-
vidades. As atividades 
começam a partir de sex-
ta-feira (9) com o Prata 
da Casa Especial que traz 
a Cia de Moçambique do 
Perequê. O grupo  conta 
suas vivências com ofici-
na e apresentação gratui-
ta, às 19h30, na Praça Dr. 
Cândido Mota (Coreto).
A programação do ‘Prata’ 
terá  às sextas-feiras (16, 

Tem veículo com placa 
final 5 ou 6? Então, che-
gou a sua vez de fazer o 
licenciamento anual obri-
gatório agora em agosto. 
O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 

Em todo o estado de São 
Paulo, retornam às au-
las 3,5 milhões de alunos 
hoje, quarta-feira (31).
No Vale do Paraíba, os 
175 mil de estudantes 
matriculados nas 338 es-
colas estaduais da região 
voltam às aulas a partir 
de amanhã. Professores e 
gestores já deram início ao 
segundo semestre do ano 
letivo desde segunda-fei-
ra (29) com atividades do 
planejamento escolar. 
O calendário prevê que 
o ano letivo de 2019 ter-
mine a partir do dia 16 de 
dezembro. As datas foram 
publicadas em resolução 
da Secretaria Estadual da 

23 e 30)  os grupos tradi-
cionais Maracatu Odé da 
Mata, Cia Império Teatral 
com a peça ‘Um Curumi-
rim no Sítio do Pica Pau 
Amarelo’ e a Escola de 
Capoeira Rei Zumbi, do 
Mestre Zé Baiano, com 
uma oficina de samba de 
roda, aula aberta e vivên-
cia de capoeira e fechando 
com uma grande roda de 
capoeira. Todas as apre-
sentações serão no Coreto 
a partir das 19h30.
Além disso, na quinta-
-feira (22/8), dia em que 
se comemora o Folclore 
Brasileiro, haverá muita 

(Detran.SP) ressalta que é 
possível licenciar de for-
ma eletrônica, por meio 
do sistema bancário, sem 
precisar ir até uma unida-
de de atendimento. O va-
lor da taxa do serviço é de 

Educação no Diário Ofi-
cial do Estado, porém cada 
escola pode organizar de 
forma autônoma o próprio 
calendário pedagógico e 
de atividades.
Alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) e 
do Centro de Estudos de 
Línguas (CEL) também 
retornam as atividades a 
partir desta quarta.
Novo calendário para 
2020 - O próximo ano 
letivo começa no dia 3 
de fevereiro, com encer-
ramento previsto para 22 
de dezembro.  A partir de 
2020, as escolas estadu-
ais de São Paulo terão um 
novo calendário escolar. 

diversão para a garotada 
com o ‘Folclore em Fes-
ta’, na Praça do Caiçara, 
a partir das 9h. O evento 
contará com atividades 
recreativas, cenário e de-
coração típica, brincadei-
ras tradicionais, apresen-
tações de teatro e dança e 
personagens. As escolas 
que quiserem levar seus 
alunos devem realizar ins-
crição prévia pelo telefone 
(12) 3897-5661 com os 
coordenadores de folclore 
e cine-foto-vídeo da Fun-
dacc, Felipe Leite e Bruna 
Caldas ou com a diretora 
de cultura, Suely Loyola.

R$ 90,20 e por mais R$ 11 
o motorista pode receber o 
documento em casa.
O Detran.SP ressalta que 
não basta apenas pagar a 
taxa, é preciso que haja a 
emissão do documento. 

Haverá a introdução de 
recessos de uma semana 
ao final do primeiro bi-
mestre, 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.
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.

Por isso não é aconselhá-
vel deixar para a última 
hora. Os mais esquecidos 
podem contar com a aju-
da do Detran.SP e receber 
gratuitamente um alerta 
30 dias antes do venci-
mento via SMS e push no 
celular. Para isso, é só ca-
dastrar o celular no portal 
detran.sp.gov.br e autori-
zar o recebimento.
Hoje, o Estado de São 
Paulo tem mais de 30 mi-
lhões de veículos regis-
trados. Para circular, todo 
veículo precisa estar com 
o licenciamento em dia, 
independentemente do 
ano de fabricação.
O passo a passo para fa-
zer o serviço pode ser 
consultado em detran.
sp.gov.br, na área de “Ve-
ículos”>”Licenciamento 
Anual”. A página dispo-
nibiliza um “tira dúvidas” 
e também um chat online 
para o motorista se infor-

mar melhor sobre o licen-
ciamento.
Como licenciar - O va-
lor do licenciamento em 
2019 é de R$ 90,20 para 
todo tipo de veículo. Não 
é necessário ir às unidades 
do Detran.SP ou imprimir 
boleto para pagar a taxa. 
Basta informar o núme-
ro do Registro Nacional 
de Veículos Automotores 
(Renavam) ao caixa ban-
cário ou selecionar essa 
opção nos terminais ele-
trônicos das agências ou 
no internet banking. É 
preciso quitar possíveis 
débitos de IPVA, seguro 
obrigatório e multas, por 
exemplo. Algumas unida-
des do Detran.SP dispõem 
de máquina para paga-
mento com cartão de dé-
bito. Não precisa esperar 
chegar o mês do final de 
placa do veículo. É possí-
vel licenciar de forma an-
tecipada.

Retirada do documen-
to - Com o comprovante 
de pagamento e um do-
cumento de identificação 
em mãos, o condutor pode 
ir ao Detran.SP ou posto 
Poupatempo para solicitar 
a emissão do documento. 
Se preferir, pode pagar 
junto com a taxa o custo 
de envio pelos Correios, 
de R$ 11, para receber o 
documento em casa. A 
entrega pode ser acompa-
nhada pelo portal www.
detran.sp.gov.br, em “Ser-
viços Online”.
Apreensão do veículo - 
Licenciamento em atraso 
gera a remoção do veícu-
lo ao pátio. Além disso, o 
proprietário recebe multa 
de R$ 293,47 e sete pontos 
na habilitação por condu-
zir veículo que não esteja 
devidamente licenciado, 
o que é infração gravíssi-
ma, conforme o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).
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Miscelânea
Curiosidades

Os gorilas são grandes primatas que habitam a África Central e Ocidental 
em grupos que vão de 8 a 10 indivíduos. O peso médio desses animais é 
de 140 a 275 quilos e podem chegar a 2 metros de altura. Em cativeiro, 
devido a grande oferta de alimentos podem atingir até 300 quilos. A matu-
ridade sexual ocorre entre 7 e 8 anos e a fase adulta chega os 18 anos nos 
machos e aos 14 anos nas fêmeas. São duas as espécies e separadas por mil 
quilômetros, os gorilas negros e os pardos. Os primeiros vivem na parte 
ocidental da floresta equatorial e os pardos próximos aos vulcões, no anti-
go Congo. Para atacar correm rapidamente na direção do inimigo, batendo 
no peito com as mãos fechadas, vigorosamente. Quando uma fêmea morre 
os filhotes se agarram fortemente ao seu corpo e tornam-se presa fácil para 
os caçadores, sejam eles brancos ou nativos, que mesmo na ilegalidade 
continuam na busca desses animais.
***
A pipa é o objeto voador mais antigo que existe. Há mais de três mil anos, 
na China, as pessoas já empinavam pipas de seda. Mil e quinhentos anos 
depois, Marco Pólo, viajante italiano, retorna da China trazendo na baga-
gem histórias de enormes pipas que erguiam prisioneiros. Na Europa, as 
crianças brincavam com pipas há mais de mil anos. Mas advertimos, apro-
veitem o vento, brinquem a vontade, mas cuidado com os fios das redes 
elétricas e nunca usem cerol.    

Humor

Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava pra casa de madrugada, 
completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando em casa, uma 
viatura da Polícia Rodoviária pára o carro dele. Os policiais pedem pra ele 
descer do carro pra fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um caminhão 
capota do outro lado da pista. Os policiais correm para o local e o homem 
aproveita e se manda pra casa. No dia seguinte, ele acorda com a mulher 
perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro da Polícia Rodoviária estacio-
nado na nossa garagem?
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande esse traste se lascar, porque o amor é cego 
e não surdo!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma empresa portuguesa, 
chega no setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Joaquim, quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar alguns segundos, o Joaquim responde:
- Mas ou menos a metade!

Mensagens

Passamos a vida em busca da felicidade. Procurando tesouros escondi-
dos. Corremos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da 
felicidade. E achamos que a vida seria diferente, se pelo menos fôssemos 
felizes. E, assim, uns fogem de casa para serem felizes e outros voltam pra 
casa para serem felizes. Uns se casam para serem felizes e outros se di-
vorciam para serem felizes. Uns fazem viagens para serem felizes e outros 
trabalham além do normal para serem felizes. Anos desperdiçados, uma 
busca infinita. Nunca a Lua está ao alcance das nossas mãos, nunca o fruto 
está maduro, nunca o vinho está no ponto. Nunca estamos satisfeitos. Mas 
há uma forma melhor de viver. A partir do momento em que decidimos ser 
feliz, nossa busca da felicidade chega ao fim. É que percebemos que a fe-
licidade não está na riqueza material, na casa nova, no carro novo, naquela 
carreira, naquela pessoa e jamais está à venda. Quando não conseguimos 
achar a satisfação dentro de nós para ter alegria, estamos fechados à de-
cepção. A felicidade não tem nada a ver como conseguir. Ela consiste em 
satisfazer-nos com o que temos e com o que não temos. Poucas coisas são 
necessárias para fazer feliz uma pessoa sábia, ao mesmo tempo tem que 
nenhuma forma satisfará a um inconformado. As necessidades de cada 
um de nós são poucas. Enquanto nós não tivermos alguma coisa a fazer, 
alguém para amar, alguma coisa a esperar, não seremos felizes. Saiba que 
a única forma de felicidade está dentro de nós e deve ser repartida. Repar-
tir suas alegrias e compartilhe gotas de perfume sobre os outros e, sempre 
algumas gotas acabarão caindo sobre nós mesmos.
      
Pensamentos, provérbios e citações

A memória vive o suficiente pra melhorar.
Há ministros que não pedem nada ao governo, nem sua demissão.
No maior perigo é que está a maior alegria.
O melhor meio de fugir da responsabilidade é dizer: Eu a tenho.
Nada é bastante para quem considera pouco o suficiente.
Quem tem olhos fundos começa a chorar mais cedo.
De grão em grão a galinha enche o papo.
Quem espera sempre cansa.
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Embraer entrega 51
jatos no segundo
trimestre de 2019

A Embraer comemora 
neste segundo trimestre 
de 2019 (2T19) a entrega 
de 51 jatos, dos quais 26 
foram jatos comerciais e 
25 foram jatos executivos 
(sendo 19 leves e 6 gran-
des). A carteira de pedidos 
firmes a entregar em 30 de 
junho totalizava USD 16,9 
bilhões na comparação a 
USD 16,0 bilhões no fim 
do 1T19. 
De acordo com a compa-
nhia, o aumento no back-
log (acúmulo) da Embra-
er no 2T19 é devido, em 
grande parte, à demanda 
contínua do mercado, 
principalmente pela nova 
família de jatos Praetor na 
Aviação Executiva. O pri-
meiro Praetor 600 foi en-
tregue em junho para um 
cliente europeu não divul-
gado.
A Embraer recebeu no 
trimestre o Certificado de 
Tipo para o E195-E2 por 
parte de três órgãos regu-
latórios: a Agência Na-
cional de Aviação Civil 
(ANAC), a Federal Avia-
tion Administration (FAA) 
e a Agência Europeia para 
a Segurança da Aviação 

(European Aviation Safety 
Agency - EASA). 
Vale destacar que o 
E195-E2 é a maior das 
três aeronaves que com-
põem a nova geração de 
aviões comerciais da Em-
presa, os E-Jets E2. No 
início do 2T19, a Embraer 
assinou um pedido firme 
de 10 jatos E195-E2 com 
a Air Peace, maior com-
panhia aérea da Nigéria. 
O contrato inclui direitos 
de compra para mais 20 
jatos E195-E2. Com to-
dos os direitos de compra 
sendo exercidos, o contra-
to tem valor de USD 2,12 
bilhões.
Durante a 53ª edição do 
Paris Air Show Internatio-
nal, a Embraer fez vários 
anúncios de vendas, con-
forme abaixo. Todos os 
valores são baseados nos 
atuais preços de lista da 
Companhia.
United Airlines - A empre-
sa americana assinou um 
contrato para até 39 jatos 
E175 que inclui 20 pedi-
dos firmes e 19 opções. O 
pedido tem um valor de 
US$ 1,9 bilhão com todas 
as opções sendo exercidas. 

Binter - A companhia aé-
rea da Espanha confirmou 
os direitos de compra de 
dois jatos E195-E2 adicio-
nais previstos no contrato 
original firmado em 2018. 
A encomenda dos dois no-
vos E195-E2 tem valor de 
USD 141,8 milhões.
KLM Cityhopper - A Em-
braer também anunciou a 
intenção de compra da aé-
rea holandesa para até 35 
jatos E195-E2, sendo 15 
pedidos firmes com direi-
tos de compra para outras 
20 aeronaves do mesmo 
modelo. Essa intenção de 
compra, que ainda exige 
um Contrato de Compra, 
tem um valor de US$ 2,48 
bilhões.
Fuji Dream Airlines - Du-
rante o Paris Air Show, a 
Embraer anunciou a assi-
natura de um contrato com 
a japonesa Fuji Dream 
Airlines (FDA) para um 
pedido firme de dois jatos 
E175. O pedido tem va-
lor estimado de US$ 97,2 
milhões e já estava inclu-
ído na carteira de pedidos 
(backlog) da Embraer do 
1T19 como “cliente não 
divulgado”.
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Estou com colesterol,
e agora?

MEC prorroga prazo
para renegociação
de dívida com Fies

Governo de SP anuncia a criação 
do 12° Polo de Desenvolvimento 

na região do Vale do Paraíba

O colesterol é uma doen-
ça silenciosa que pode ser 
responsável por diversos 
problemas de saúde, e 
aliado a outras patologias, 
como ahipertensão arte-
rial, diabetes, tabagismo 
e sedentarismo, pode re-
presentar um sério risco, 
inclusive para o coração.
De acordo com o cardio-
logista do Hospital Nossa 
Senhora das Graças, Dr. 
Alexandre Alessi, exis-
tem dois tipos de coles-
terol - o LDL, conhecido 
como”mau colesterol” e o 
HDL, o “bom colesterol”. 
“O LDL leva as gorduras e 
as deposita na parede das 
artérias e assim, reduz e 
fecha as artérias coroná-
rias provocando o infarto 
do coração ou o fecha-
mento das arteriais cere-
brais, causando o acidente 
vascular cerebral (AVC). 
Já o HDL é responsável 
por retirar o excesso de 
gorduras das paredes dos 
vasos sanguíneos e, tam-
bém produz a bílis, líqui-
do da vesícula que reduz 
ou dissolve as gorduras”, 
esclarece o cardiologista.
O médico explica que a 
doença é silenciosa em 
sua fase inicial e não apre-
senta sintomas. “Por isso, 
é indicado o exame labo-
ratorial, chamado perfil 
lipídico, que analisa o co-
lesterol total e os triglice-
rídeos”, ressalta o especia-
lista.
Cuidado com a alimenta-
ção
Segundo a nutricionista 
do HNSG, Sueleen Cris-
tiane Rodrigues, o coles-
terol está relacionado com 
a alimentação desbalance-
ada. 
“É fundamental evitar ex-
cessos dos alimentos ricos 
em gorduras saturadas e 
colesterol, porém todo 
o processo é influencia-
do pela baixa ingestão de 

Foi prorrogado para o dia 
10 de outubro o prazo para 
renegociação de dívida do 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies). A porta-
ria que prevê a ampliação 
a renegociação foi publi-
cada no Diário Oficial da 
União.
De acordo com o Ministé-
rio da Educação (MEC) os 
estudantes que pretendem 
pedir a renegociação pre-
cisam ter firmado o con-
trato com o Fies até o se-
gundo semestre de 2017. 
Também é necessário que 

O Governador João Doria 
e a Secretária de Desen-
volvimento Econômico, 
Patricia Ellen, anunciaram 
nesta segunda-feira (29), 
no Palácio dos Bandeiran-
tes, a criação do 12º Polo 
de Desenvolvimento para 
a indústria de Papel, Ce-
lulose e Reflorestamento, 
que contempla 10 municí-
pios da região do Vale do 
Paraíba.
Durante a apresentação do 
Polo, o Governador João 
Doria anunciou o maior 
investimento que a região 
de Bauru recebeu nos últi-
mos 20 anos. Cerca de R$ 
7,5 bilhões serão investi-
dos pela Bracell na expan-
são da fábrica de celulose 
em Lençóis Paulista, que 
integrará o 12º Polo de 
Desenvolvimento. Com o 
anúncio, a expectativa é 
gerar até 7.500 empregos 
na região.
“Com essa planta o Es-
tado de São Paulo chega 
em outro patamar no que 
diz respeito a inovação 
e sustentabilidade. Essa 

vegetais e alimentos in-
tegrais, e o alto consumo 
de produtos industriali-
zados ricos em gorduras 
hidrogenadas, fast foods 
e de alimentos à base de 
farinhas brancas, sendo 
estes os maiores vilões”, 
comenta. “O intestino que 
recebe maior quantidade 
de alimentos ricos em pre-
bióticos e probióticos, que 
são as fibras e os lactoba-
cilos, tem melhor equilí-
brio da microbiota, pois 
reduzem ou inibem a sín-
tese do colesterol endóge-
no produzido pelo fígado, 
resultando num melhor 
controle do colesterol”, 
acrescenta.
Dessa forma, existem ali-
mentos que podem ser 
considerados aliados no 
combate ao colesterol. 
“Bons exemplos são alho, 
cebola, chicória, berin-
jela, linhaça, chia, aveia, 
batatas yacon e doce, cas-
tanhas, iogurtes e leites 
fermentados com lactoba-
cilos. Peixes como salmão 
e sardinha também auxi-
liam no processo por con-
ter ômega 3”, fala.
Segundo a nutricionista, é 
possível ter uma alimenta-
ção saudável e diversifica-
da que proporcione prazer. 
“Só temos que equilibrar 
a alimentação com menos 
industrializados e proces-
sados e mais alimentos 
integrais e in natura”, re-
vela. A especialista dá di-
cas de como começar esta 
mudança alimentar:
- Pode-se começar com 
uma atitude simples: rea-
lizando uma autoanálise, 
observando o próprio há-
bito alimentar. “Para isso 
a reflexão se baseia em: 
como você tem realizado 
suas refeições? Tem in-
cluído no dia a dia frutas, 
legumes, verduras, cereais 
e grãos integrais? Quanto 
tem ingerido de industria-

estejam com as parcelas 
atrasadas em, no mínimo, 
90 dias e ter contratos em 
fase de amortização.
Além disso, os contratos 
não podem ser objeto de 
ação judicial. A depender 
do tipo contrato, a renego-
ciação também poderá ser 
feita pelo prazo de amor-
tização.
O Ministério da Educação 
informou que mais de 500 
mil alunos estão com os 
contratos de financiamen-
to na fase de amortização 
e com atraso no pagamen-

é a primeira fábrica do 
Brasil com o conceito de 
Biorefinaria, reduzindo o 
desperdício. O nosso com-
promisso aqui é com o de-
senvolvimento econômi-
co, geração de empregos, 
impacto nos municípios, 
investimento em tecnolo-
gia e sustentável”, desta-
cou a secretária Patricia 
Ellen.
Sobre o Polo de Papel, Ce-
lulose e Reflorestamento
O Polo de Papel, Celulo-
se e Reflorestamento tem 
como objetivo fomentar 
e incentivar o aumento 
da produtividade da in-
dústria, atraindo investi-
mentos, impulsionando a 
inovação e a geração de 
empregos e renda, otimi-
zando na mesma região 
geográfica políticas públi-
cas que impactam direta 
ou indiretamente o setor 
produtivo.
O Brasil é o 2º maior pro-
dutor mundial de celulose 
está entre os top 10 produ-
tores de papel do mundo. 
O 12º Polo de Desenvolvi-

lizados e processados? O 
que sobressai mais, ali-
mentos frescos e in natura 
ou a comida pronta e de 
pacotinho?”, diz.
- Não consuma marga-
rinas, cremes vegetais e 
requeijões de base hidro-
genada;
- Aumente a ingestão de 
frutas e verduras em geral;
- Inclua na alimentação 2 
colheres de sopa de farelo 
de aveia, farinha de linha-
ça ou de chia ao dia;
- Verifique no rótulo do 
pão se ele realmente é in-
tegral. Para ser integral 
tem que ter no mínimo 
2,5g de fibras na porção;
- Se puder, troque o pão e 
bolachas de farinha bran-
ca por bolos de caneca, 
crepioca e bolachas feitas 
com mix de farinhas de 
castanhas, sementes e fari-
nhas integrais;
- Incluia castanhas, amên-
doas, frutas secas e lascas 
de coco nos intervalos e 
lanches;
- Evite frituras, panifica-
ções refinadas e produtos 
de massa podre;
- Evite produtos embu-
tidos e defumados como 
salsicha, linguiça, sala-
mes, mortadelas, nuggets 
etc;
- Prefira carnes magras e 
trocar em alguns dias da 
semana por peixes de água 
salgada;
- Substituia os temperos 
industrializados por natu-
rais como alho, alho-poró, 
cheiro verde, cebola, pi-
menta, açafrão etc.
- Inclua bebidas fermenta-
das como iogurte de kefir;
- Use azeite de oliva extra 
virgem nas saladas;
- A suplementação de 
ômega 3 pode trazer be-
nefícios, mas tem de ser 
feita com cautela somente 
sob supervisão nutricional 
ou médica, pois existem 
algumas contraindicações.

to das prestações. O saldo 
devedor total alcança o 
valor de R$ 11,2 bilhões.
Para regularizar a situa-
ção, os interessados de-
vem procurar a instituição 
bancária onde o contrato 
foi assinado. O valor da 
parcela resultante da re-
negociação não pode ser 
inferior a R$ 200. Há ain-
da a parcela de entrada. O 
estudante deve pagar ou 
10% da dívida consolida-
da vencida, ou R$ 1.000.
Com informações da 
Agência Brasil

mento engloba as seguin-
tes regiões administrati-
vas: Araçatuba, Barretos, 
Bauru, Baixada Santista, 
Campinas, Central, Fran-
ca, Itapeva, Marília, Pre-
sidente Prudente, Ribeirão 
Preto, São José do Rio 
Preto, São José dos Cam-
pos, Metropolitana de São 
Paulo, Sorocaba em 171 
municípios.
Em maio deste ano, o go-
verno estadual anunciou a 
criação de 11 polos, sendo 
que seis estão na região do 
Vale do Paraíba: Automo-
tivo; Derivados de Petró-
leo e Petroquímico; Me-
tal-metalúrgico, Máquinas 
e Equipamentos; Quími-
co, Borracha e Plástico; 
Biocombustível e Têxtil, 
Vestuário e Acessórios.
Municípios contemplados 
no Polo de Papel, Celu-
lose e Reflorestamento na 
região do Vale do Paraíba
Aparecida, Cruzeiro, Gua-
ratinguetá, Jacareí, Lo-
rena, Pindamonhangaba, 
Potim, São José dos Cam-
pos, Taubaté e Tremembé.
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Confiança da indústria cai 
para pior nível desde outubro

Polícia prende terceiro
suspeito de roubo

de ouro em Guarulhos

Governo entrega
mais 70 viaturas

Aquário de Ubatuba
constata gestação em

raia-viola-de-cara-curta

A confiança da indústria 
brasileira caiu no mês de 
julho e chegou ao pior 
nível desde outubro de 
2018, divulgou o Instituto 
Brasileiro de Economia, 
da Fundação Getulio Var-
gas (Ibre/FGV).
Calculado a partir de in-
formações de 1.142 em-
presas, o Índice de Con-
fiança da Indústria (ICI) 
teve retração de 0,9 ponto 
em julho, chegando a 94,8 
pontos. Segundo a pesqui-
sa, a confiança recuou em 
11 dos 19 segmentos in-
dustriais pesquisados, e as 
quedas foram concentra-

A Polícia Civil prendeu 
nesta madrugada de se-
gunda-feira, dia 29, mais 
um homem suspeito de 
participar do roubo de 
718,9 quilos de ouro do 
Aeroporto Internacional 
de Guarulhos na última 
quinta-feira, dia 25. Ele 
foi detido em flagrante, 
segundo a polícia, com 
um carregador de fuzil e 
munição. Segundo o De-
partamento Estadual de 
Investigações Criminais, 
ele teria oferecido apoio 
logístico para passar a 
carga roubada dos carros 

Pela segunda vez a região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba é atendida no que-
sito de Segurança Pública, 
pelo Governo de São Pau-
lo e essas iniciativas que 
compõem o pacote prevê 
a compra de 1.736 veícu-
los para a Polícia Militar 
do estado, ao custo total 
de R$ 137,7 milhões. Para 
isso, estiveram em São 
José dos Campos, no dia 
27 último, no CPMI-1, o 
Governador João Dória e 
o Secretário de Seguran-
ça Pública, General João 
Camilo Pires de Campos, 
para entregarem 70 viatu-
ras como reforço da fro-
ta da Polícia Militar do 
Vale do Paraíba. Durante 
o evento foi autorizada 
também a contratação da 
empresa que vai construir 
a nova sede do Centro de 
Operações da Polícia Mi-
litar (COPOM) da cidade 
e do 41* Batalhão de PM 
do Interior (BPM-1), de 
Jacareí.
Segundo João Dória, além 
da entrega das viaturas, o 
Copom será modernizado. 
“A região contará com sis-
tema integrado de câmeras 
da polícia e bombeiros, 
além de fazer o monitora-
mento de todas as estradas 
que ligam o Vale do Para-
íba. 
Segurança é uma das 
nossas prioridades e al-
cançamos os melhores 

Na semana passada a nos-
sa veterinária Veronica 
Takatsuka, juntamente 
com a veterinária Julia-
na Salomon Pires fizeram 
exames de ultrassom nas 
nossas raias violas, Zap-
teryx brevirostris. Foram 
identificados 4 babys, com 
previsão para o nascimen-
to no mês de novembro. A 
espécie está listada como 
ameaçada pela IN 445, in-
cluindo proibição de cap-
tura, comercialização e 
transporte. É a quarta vez 
que o Aquário de Ubatu-

das na avaliação do cená-
rio atual. O Índice de Situ-
ação Atual caiu 2,2 pontos 
e chegou a 94,4, enquanto 
o Índice de Expectativas, 
que mede as projeções do 
setor para o futuro, teve 
sua primeira alta em 2019. 
O indicador avançou 0,5 
ponto, chegando a 95,3.
De acordo com o Ibre/
FGV, caiu de 19,6% para 
11,9% o percentual de 
empresas que avaliaram a 
situação atual como boa, 
e subiu de 21,1% para 
22,7% o das que conside-
ram que o cenário é ruim. 
Por outro lado, a parcela 

usados no assalto para ou-
tros veículos. Outros dois 
suspeitos foram presos 
durante o fim de semana. 
Entre eles, está Petterson 
Patrício, o funcionário do 
aeroporto que teria sido 
feito de refém e obrigado a 
ajudar os criminosos. Se-
gundo o advogado Ricar-
do Sampaio Gonçalves, 
que o defende, ele nega 
participação no roubo.
De acordo com a polícia, 
ao menos dez pessoas 
participaram do crime. O 
grupo chegou ao aeropor-
to por volta das 14h30 de 

indicadores da história 
da Segurança Pública, no 
estado de São Paulo, tor-
nando-o o mais seguro do 
Brasil. Queremos não ape-
nas, a diminuição desses 
índices, mas o aumento 
da sensação de segurança 
e qualidade de vida da po-
pulação. Para isso, foram 
investidos mais de R$ 5 
milhões na aquisição das 
novas viaturas. Ao todo 
são 45 carros modelos 
Spin e Trailblazer, 16 mo-
tocicletas e 8 Bases Co-
munitárias Móveis todos 
com uma nova identidade 
visual. Esse novo grafis-
mo visual em cinco anos 
reduzirá tanto o tempo de 
pintura, quanto os custos” 
salientou.
Nova sede do Copom e do 
41* Batalhão da PM de Ja-
careí.
O investimento inicial 
para construção do novo 
Copom é da ordem de R$ 
16.193.137,32, mais R$ 17 
milhões para infraestrutu-
ra tecnológicas da unidade 
e serão beneficiadas, cerca 
de 2,5 milhões de pessoas, 
dos 39 municípios da re-
gião, sem falar, nos mais 
de 14 mil turistas que vi-
sitam o Vale do Paraíba. 
O prédio ficará no mesmo 
imóvel do CPMI-1 e a uni-
dade contará com 77 pon-
tos de atendimento e 56 
de despacho e irá integrar 
o atendimento de todos 

ba registra a reprodução 
desta espécie, tendo sido 
aqui que a mesma se re-
produziu fora da natureza 
pela primeira vez. O nome 
disto é reprodução ex-situ 
(fora da natureza), um dos 
principais objetivos de 
toda instituição zoológica 
séria focada na conser-
vação das espécies. Isso 
reflete o bom trabalho da 
equipe técnica em manter 
a saúde e bem estar dos 
nossos animais. “Segui-
mos nossa filosofia de pre-
servação e conservação 

de empresas que preve-
em melhora aumentou de 
34,9% para 38,4%, en-
quanto o grupo que acre-
dita em piora diminuiu de 
13,2% para 10,3%.
O nível de utilização da 
capacidade instalada da in-
dústria subiu de 75% para 
75,5% em julho, segundo 
a sondagem. O indicador 
mede o quanto a indústria 
utilizou de seu potencial 
total de produção. Outros 
dados mostram que houve 
piora no nível de estoques 
e nas perspectivas de em-
prego e produção para os 
próximos três meses.

quinta-feira, em dois car-
ros disfarçados de viaturas 
da Polícia Federal. Forte-
mente armados, renderam 
os funcionários que faziam 
a manipulação da carga e 
os obrigaram a transferir 
o ouro para uma das ca-
minhonetes. A entrada dos 
ladrões foi facilitada pelo 
supervisor de logística que 
afirma ter sido rendido na 
noite anterior.
O metal, dividido em 31 
malotes, tinha como des-
tino Nova York, nos Esta-
dos Unidos, e Toronto, no 
Canadá.

os serviços emergenciais, 
como por exemplo, Polí-
cia Militar (190), Corpo de 
Bombeiros (193) SAMU 
(192), trânsito urbano, 
Guardas Civis Municipais 
(GCMs) e outros serviços 
municipais, com rapidez, 
eficiência e agilidade no 
tempo de resposta. A uni-
dade terá posições de mul-
tiagência e videomonito-
ramento (PV), chefes de 
operações do policiamen-
to e do bombeiro, médico 
regulador do Grupo de 
Resgate e Atendimento às 
Urgências e Emergências 
(GRAU), além de salas de 
equipe técnica e de geren-
ciamento de crise. Tudo 
visa, a valorização e racio-
nalização dos recursos hu-
manos, da performance no 
combate à dinâmica cri-
minal, incluindo o auxílio 
das câmeras de videomo-
nitoramento, e adequação 
da infraestrutura de Cen-
tro Integrado de Comando 
e Controle (CICC) para 
atendimento de demandas.
A construção do 41* 
BPMI está prevista para 
início em agosto deste 
ano e com custo total de 
R$5,6 milhões. A nova 
sede abrigará também, a 
1* Cia do Batalhão, que 
antes funcionava em um 
imóvel alugado e que tra-
rá, melhores condições de 
atendimento para a comu-
nidade.

das espécies e é muito im-
portante à sustentabilidade 
do plantel”, destaca Hugo 
Gallo, diretor do Aquário 
de Ubatuba.
A gestação dura em torno 
de 12 meses e normalmen-
te nascem 6 filhotes.
O Aquário de Ubatuba 
funciona de domingo à 
quinta-feira das 10h às 
20h e sexta, sábado, feria-
dos e em temporada das 
10h às 22h. O endereço é 
Rua Guarani, 859, Itaguá, 
Ubatuba. O telefone para 
contato é (12) 3834-1382.


