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A Gazeta dos Municípios

EUA diminui cota de
importação de aço no Brasil

Incêndio em transporte de carga 
no Jardim Imperial de Cruzeiro 
aconteceu nessa madrugada

Traficante é preso na região 
sul de São Sebastião

Homem de 22 anos é
encontrado morto em

Pindamonhangaba

O governo dos Estados 
Unidos anunciou que vai 
reduzir a quota para as 
exportações do aço semi-
-acabado do Brasil.Segun-
do o presidente Donald 
Trump, a medida foi de-
cidida por causa das mu-
danças significativas que 
houve no mercado de aço 
dos Estados Unidos, que 
se contraiu em 2020, de-
pois de aumentar em 2018 
e 2019.
Trump disse ainda, em co-
municado, que as exporta-
ções dos produtores norte-
-americanos caíram 15% 
no primeiro semestre de 
2020, e que a utilização da 
capacidade instalada das 
empresas do setor estava 
abaixo de 70%, até o dia 
15 de agosto.
“Além disso, as importa-
ções da maioria dos países 
diminuíram este ano de 
maneira compatível com 
essa contração, enquanto 
as importações do Brasil 
diminuíram apenas ligei-
ramente”, afirmou Trump 
ao anunciar a redução.
Brasil

Na madrugada desse do-
mingo (30), por volta das 
00h30m, o Corpo de Bom-
beiro de Cruzeiro foi acio-
nado em ocorrência de um 
veículo transporte de car-
ga em incêndio, no bairro 
Jardim Imperial. 
O fogo iniciou pelo cami-
nhão que estava preso em 

Na tarde de sábado (29), 
uma equipe do 20º Bata-
lhão da Polícia Milita ao 
investigar uma denúncia 
de tráfico de drogas no 
bairro Boiçucanga em São 
Sebastião, foi preso um 
traficante com 480 pedras 

Um homem de 22 anos 
foi encontrado morto em 
uma vala no bairro do          
Shangrila, em Pindamo-
nhangaba, na noite deste 
sábado (29).

Em nota conjunta, publi-
cada na noite de sábado 
(29), os ministérios das 
Relações Exteriores e da 
Economia afirmaram que 
apesar da redução, as tari-
fas sobre o comércio bila-
teral do aço permanecerão 
isentas. Segundo a nota, 
uma rodada de negociação 
entre os dois países será 
realizada em dezembro.
“O governo brasileiro 
mantém a firme expecta-
tiva de que a recuperação 
do setor siderúrgico dos 
EUA, o diálogo franco e 
construtivo na matéria, a 
ser retomado em dezem-
bro próximo, e a excep-
cional qualidade das rela-
ções bilaterais permitirão 
o pleno restabelecimento 
e mesmo a elevação dos 
níveis de comércio de aço 
semi-acabado. 
Essa perspectiva coaduna-
-se com os atuais esforços 
conjuntos de integração 
ainda maior das econo-
mias dos dois países”, diz 
a nota.
Há dois anos, o governo do 
presidente Donald Trump 

uma carreta com contai-
ners. 
A cabine do caminhão foi 
totalmente consumido pe-
las chamas e a carga per-
maneceu intacta. Sem da-
nos ou vazamentos e sem 
vítimas. 
O incêndio foi tratado pela 
equipe com um total de 

de crack, 32 porções de 
maconha e R$90,00 em 
dinheiro. Em breve entre-
vista, o jovem de 20 anos, 
que já possuía condena-
ção pelo mesmo crime, 
confessou e informou que 
na residência que estava 

Por volta das 19h chegou 
um chamado pela Estra-
da Municipal do Goia-
bal, sendo uma vitima de 
agressão, apresentando 
esmagamento no crânio. 

começou a aderir medi-
das que influenciaram as 
exportações brasileiras. A 
primeira foi a imposição, 
em março de 2018, de 
quotas para as compras de 
aço brasileiro e a taxação 
de 10% das compras de 
alumínio do país.
Em dezembro do ano pas-
sado, Trump já havia anun-
ciado a intenção de reduzir 
as quotas de exportação do 
aço brasileiro, mas recuou 
após negociações com o 
governo brasileiro.
O Instituto Aço Brasil, 
entidade representativa 
dos produtores de aço no 
país, disse que recebeu a 
decisão com espanto. Em 
posicionamento publicado 
em sua página na internet, 
o instituto disse que a de-
cisão era uma retaliação 
ao Brasil, e que a medida 
acabaria “por prejudicar a 
própria indústria produto-
ra de aço americana, que 
necessita dos semiacaba-
dos exportados pelo Brasil 
para poder operar as suas 
usinas.”
Fonte: Agência Brasil

quatro pessoas após, apro-
ximadamente 15 minutos 
de combate pelo Corpo 
de Bombeiros de Cruzei-
ro, que atuaram com uma 
viatura Auto Tanque e uma 
Viatura Operacional. Para 
isso, foi utilizado aproxi-
madamente 4mil litros de 
água. 

havia mais R$130,00 em 
dinheiro e dois aparelhos 
celulares, sendo verificado 
pela equipe. Diante dos fa-
tos, o criminoso permane-
ceu a disposição da Justiça 
pelo crime de tráfico de 
drogas.

Segundo informações de 
populares, foi agredido 
por pedradas e pauladas, 
sem outras informações. O 
médico do SAMU consta-
tou o óbito no local.
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Miscelânea
Curiosidades

A importância da alimentação

A osteoporose possui diversas causas, mas a alimentação inadequada pode 
ser um fator de risco. Muitos nutrientes são necessários para a saúde dos 
ossos. Alguns deles merecem especial atenção, pois são componentes 
chaves para o processo, como o cálcio, o magnésio e a vitamina D. O 
cálcio está presente nos leite, queijo, iogurtes, brócolis, couve manteiga, 
soja, tofu, feijão, peixes (lambari, manjuba, pescada e sardinha), gergelim, 
ementes de chia, farinha de amaranto e quinua. O magnésio está presente 
nos cereais integrais, nas carnes, nas oleoginosas e nas verduras escuras. A 
principal fonte de vitamina D é a exposição ao Sol, mas na dieta é encon-
trada no óleo de bacalhau, nos pescados (sardinha e atum), n fígado bovi-
no, na gema de ovo e no leite integral e seus derivados. Além disso, estu-
dos recentes demonstram que o consumo de ômega 3, também influencia 
positivamente na formação e a manutenção da massa óssea. Quem sofre 
de intolerância à lactose, deve evitar ingerir leite e seus derivados. Então, 
como proceder nesses casos? Para essas pessoas a alternativa é buscar 
outros alimentos como pescados, alimento solúvel à base de soja, tofu, 
couve manteiga, brócolis, feijão, sementes de chia, quinua, além de evitar 
alimentos que impedem a absorção desses minerais, como o excesso de 
fibras nas refeições ricas em cálcio e o excesso de bebidas industrializa-
das, como refrigerantes. Alguns pacientes toleram o consumo de queijos e 
iogurtes em pequenas quantidades.

Humor

Um brasileiro entra na Delegacia em pleno sul do Brasil e dirige-se ao 
delegado:
- Vim me entregar. Cometi em crime e desde então não consigo mais viver 
em paz.
- Mas o senhor sabe, aqui as leis são muitas severas e são cumpridas e se 
o senhor é mesmo culpado não haverá apelação, nem dor de consciências 
que o livre da prisão.
- Eu atropelei um argentino na estrada ao sul da cidade.
- Ora meu amigo, como o senhor pode se culpar se esses argentinos atra-
vessam as ruas e as estradas a todo momento!
- Mas ele estava no acostamento.
- Se estava no acostamento é porque queria atravessar, se não fosse o se-
nhor seria outro qualquer.
- Mas não tive a hombridade de avisar a família daquele pobre homem, 
sou um crápula.
- Meu amigo, se o senhor tivesse avisado, haveria manifestação, repú-
dio popular, passeata, repressão, pancadaria e morreria muito mais gente, 
acho o senhor um pacifista, merece uma estátua.
- Eu enterrei o pobre homem, ali mesmo, na beira da estrada.
- O senhor é um grande humanista, enterrar um argentino, és um benfeitor, 
outro qualquer o abandonaria para ser devorados pelos urubus ou outros 
animais, provavelmente até hienas.
- Mas enquanto eu o enterrava ele gritava: Estoy vivo! Estoy vivo! No 
estoy muerto!
- Tudo mentira, o senhor sabe que esses argentinos mentem muito! Vá em 
paz!

Mensagens

Cada um de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. 
A existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia 
que você venha a aceitar influenciará seu espírito, escolha os pensamentos 
do bem para orientar-lhe o caminho e o bem transformará sua vida numa 
cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro não se detenha para 
lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida porque 
somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil 
viver bem se não aprendemos a conviver, A vida é lei da natureza, mas a 
vida pessoal é obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência 
dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que pre-
cisamos entender em nossas próprias experiências. Seu ideal é o caminho, 
tanto quanto seu trabalho é viver.
***
A casa não é apenas um refúgio de madeira ou de alvenaria, ela é o lar 
onde a união e o companheirismo se desenvolve. A passagem social pela 
Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando 
na ocasião de espíritos encarnados nos tratássemos, dentro de casa, pelo 
menos com as cortesias que dispensamos aos nossos amigos.

Pensamentos, provérbios e citações

Ninguém duvida tanto como aquele que mais sabe.
Venho de tantas tempestades que até perdi o medo da chuva.
Amar é uma arte que nunca se aprende e sempre se sabe.
Quem sente saudades já conheceu a felicidade.
Faça com que a sua língua não vá além do vosso pensamento.
Quanto maior a força tanto maior perigoso o abuso.
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EXPEDIENTE

Balões são capturados
pela Polícia Ambiental em

São José dos Campos.

Na manhã desse domingo 
(30), um balão que sobre-
voava a região de São José 
dos Campos foi aprendido 
pela Polícia Ambiental, 
quando reforçaram o pa-
trulhamento. 
A queda aconteceu no bair-
ro Santo Ivo, onde qua-
tro homens foram presos 
recebendo uma multa de 

R$20.000 mil pela Polícia 
Ambiental. Os homens, 
moradores de São Bernar-
do do Campo, vão respon-
der pelo crime, onde eles 
contaram que estavam na 
região apenas para fazer o 
resgate do balão. 
Outro balão também foi 
apreendido pela Polícia 
Rodoviária em São José 

dos Campos, na rodovia 
Carvalho Pinto. O respon-
sável recebeu multa de 
R$5.000 mil. 
Outras equipes de Poli-
ciais Ambientais perma-
neceram no patrulhamento 
e percorreram os pontos 
informados através de de-
núncias em áreas de matas 
na região.
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Corpo de Bombeiros de
Ubatuba resgata dois

jovens na praia da Lagoinha

Senac Pindamonhangaba
é referência na formação

de profissionais de TI
Polícia Ambiental apreende

armas e recupera aves
silvestres em Guaratinguetá

Portaria que libera caminhões 
aos finais de semana e feriados 

na Tamoios foi prorrogada

Ainda na noite de domin-
go (30), dois rapazes de 24 
anos, um de Guaratingue-
tá e outro de São José dos 
Campos, saíram da praia 
da Lagoinha por uma tri-
lha, com destino à Praia do 
Cedro, em Ubatuba, litoral 
norte de SP. 
Entretanto, com o decorrer 
da noite, eles se perderam 
na trilha.
Os jovens desceram até a 
costeira para pedir ajuda 
pelo celular, já que o local 
em que estavam era de di-

Em Pindamonhangaba, a 
unidade do Senac sentiu os 
reflexos do aquecimento 
do setor de Tecnologia da 
Informação (TI). Nos últi-
mos três anos, a instituição 
teve 100 turmas e formou 
1.357 profissionais de toda 
a área de TI, reforçando 
que a qualificação é uma 
importante via de acesso 
ao mundo do trabalho.
A tecnologia da informa-
ção é uma das áreas que 
mais cresce no Brasil e 
deve contratar 70 mil pro-
fissionais por ano até 2024, 
segundo levantamento da 
Associação Brasileira das 
Empresas de Tecnologia 
da Informação e Comu-
nicação (Brasscom). E se 

Ainda na noite de domin-
go (30), dois rapazes de 24 
anos, um de Guaratingue-
tá e outro de São José dos 
Campos, saíram da praia 
da Lagoinha por uma tri-
lha, com destino à Praia do 
Cedro, em Ubatuba, litoral 
norte de SP. 
Entretanto, com o decorrer 
da noite, eles se perderam 
na trilha.
Os jovens desceram até a 
costeira para pedir ajuda 
pelo celular, já que o local 
em que estavam era de di-

A portaria que autoriza a 
circulação de caminhões 
aos finais de semana e 
feriados na Rodovia dos 
Tamoios foi prorrogada 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo. A liberação, 
anunciada em 28 de mar-
ço, agora é válida até 22 de 
outubro de 2020. 
Normalmente interditado 
para caminhões durante os 
finais de semana (Porta-
rias SUP-DER 061/2015 e 

fícil acesso devido as con-
dições do mar e à baixa lu-
minosidade. A solicitação 
foi feita ao 11º Grupamen-
to de Bombeiros que re-
transmitiu as informações 
ao GBMar para que o res-
gate pudesse ser realizado 
pela equipe Náutica.
A equipe da Lancha Co-
mandante Barreto per-
correu uma distância de, 
aproximadamente, 21,5 
milhas náuticas (39,7 qui-
lômetros) e, após quase 
01h15min de navegação, 

engana quem pensa que só 
os cursos de manutenção 
de computadores e compu-
tação gráfica são os mais 
procurados. Muitos estu-
dantes desejam aperfeiço-
ar seus conhecimentos em 
Excel. “O curso livre em 
Excel é fundamental para 
quem vai ocupar qualquer 
cargo que envolva plane-
jamento, controle e orga-
nização. A capacitação é 
focada nas reais necessida-
des do mercado e prepara 
a turma para desenvolver 
suas atividades com pro-
ficiência”, comenta Diogo 
Fragoso Da Silva, docen-
te da área de tecnologia 
da informação do Senac 
Pindamonhangaba. O es-

fícil acesso devido as con-
dições do mar e à baixa lu-
minosidade. A solicitação 
foi feita ao 11º Grupamen-
to de Bombeiros que re-
transmitiu as informações 
ao GBMar para que o res-
gate pudesse ser realizado 
pela equipe Náutica.
A equipe da Lancha Co-
mandante Barreto per-
correu uma distância de, 
aproximadamente, 21,5 
milhas náuticas (39,7 qui-
lômetros) e, após quase 
01h15min de navegação, 

SUP-DER 126/2019) para 
não concorrer com o trân-
sito de turistas que procu-
ram o Litoral Norte, esse 
fluxo foi autorizado pelo 
DER e Agência Regulado-
ra de Transportes. 
PESAGEM DE CAMI-
NHÕES
Também foi publicada a 
portaria que suspende a 
pesagem de caminhões 
nas rodovias estaduais. 
Essa medida também é 

chegaram ao local da 
ocorrência.
Devido as condições ad-
versas de mar, o Sgt PM 
Patrick e o Sgt PM Pusti-
glione, utilizaram um bote 
inflável para acessar as 
vítimas a nado, resgatan-
do-as ilesas, rebocando-as 
até a lancha e, posterior-
mente, deixando-as em 
local seguro, já por volta 
da meia noite, na Praia da 
Lagoinha, onde estão hos-
pedadas. Confira o vídeo 
do resgate.

pecialista destaca que a 
unidade recebe tanto pes-
soas que estão procurando 
recolocação no mercado 
e percebem a importân-
cia de estarem prepara-
das, quanto profissionais 
que já estão empregados, 
mas precisam desenvolver 
habilidades específicas. 
“Muitas empresas pagam 
o curso para seus colabo-
radores porque entendem 
que se trata de um inves-
timento, um profissional 
qualificado agrega valor. 
Mas também temos casos 
de alunos que comparti-
lham a informação que já 
perderam oportunidades 
por desconhecerem essa 
ferramenta”, conclui.

chegaram ao local da 
ocorrência.
Devido as condições ad-
versas de mar, o Sgt PM 
Patrick e o Sgt PM Pusti-
glione, utilizaram um bote 
inflável para acessar as 
vítimas a nado, resgatan-
do-as ilesas, rebocando-as 
até a lancha e, posterior-
mente, deixando-as em 
local seguro, já por volta 
da meia noite, na Praia da 
Lagoinha, onde estão hos-
pedadas. Confira o vídeo 
do resgate.

válida até 22 de outubro 
deste ano. 
Obedecendo essa decisão, 
o posto de pesagem da Ro-
dovia dos Tamoios, locali-
zada no km 23, não está 
operando.
Para outras informações, 
o usuário deve buscar os 
canais de informação da 
Concessionária Tamoios: 
site, twitter, rádio web, 
Aplicativo.
Fonte: Tamoios 
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


