
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • Paraibuna • Pindamonhangaba 
Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal  • São Bento do Sapucaí • São Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXVIII 21 DE OUTUBRO DE 2020 EDIÇÃO 2837  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A Gazeta dos Municípios

Ayrton Senna apresenta
lentidão do km 20 ao 18
no sentido de São Paulo

Em plena pandemia, Belo 
faz show para 8 mil pessoas

Agentes apreendem 20 quilos
de droga e mais de 160

celulares no CPP de Tremembé

Suzano é reconhecida como umas das
melhores empresas para trabalhar no Brasil

A rodovia Ayrton Senna 
apresenta lentidão nesse 
momento, às 10h de terça-
-feira (20), do km 20 ao 18 
no sentido de São Paulo, 
devido ao excesso de veí-
culos. Em direção ao inte-
rior, o motorista encontra 
tráfego normal.

O cantor Belo, que há al-
gum tempo pede a volta 
dos shows, decidiu no úl-
timo dia 11, voltar aos pal-
cos, mesmo com o número 
de mortos pela COVID-19 
subindo.
A apresentação do músico, 

A Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária (SAP) 
informa que 3 indivíduos 
foram flagrados tentando 
arremessar droga e apare-
lhos celulares para dentro 
do Centro de Progressão 
Penitenciária “Dr. Edgard 
Magalhães Noronha”, o 
CPP de Tremembé, na ma-
drugada desta terça-feira 
(20). Por volta da 0h15, 
agentes que realizavam 
ronda externa surpreende-
ram uma movimentação 

A Suzano, referência glo-
bal na fabricação de bio-
produtos desenvolvidos a 
partir do cultivo de euca-
lipto, aparece como uma 
das melhores empresas 
para trabalhar no país se-
gundo ranking divulgado 
pelo Great Place to Work 
(GPTW) em parceria com 
a revista Época Negócios.
A premiação é resultado 
de uma metodologia glo-
bal desenvolvida a partir 
da pesquisa de clima, co-
mentários dos funcioná-
rios, práticas culturais e 
questionário adicional te-
mático para mulheres.
Este é o segundo ano con-
secutivo no qual a Suzano 
está entre as 150 melhores 
do Brasil. Um dos focos 
da companhia mesmo an-
tes do início da pandemia 
causada pelo novo coro-
navírus tem sido preser-
var a saúde, a segurança 
e o bem-estar de seus co-
laboradores, parceiros e 
familiares. “Fomos uma 
das primeiras empresas do 
país a fechar os escritórios 
administrativos, coloca-
mos 4 mil funcionários 
em home office, entre eles, 

Boas condições de tráfe-
go nas rodovias  Carva-
lho Pinto, Hélio Smidt e 
no trecho da Tamoios sob 
concessão da Ecopistas - 
entre o km 4,5 e o km 11,5 
(região de São José dos 
Campos).
Obras no corredor Ayrton 

que contou com aproxima-
damente oito mil pessoas, 
foi a principal atração do 
Baile da VJ, que aconte-
ce na Maracanã do Funk, 
como é conhecida pelos 
moradores da comunidade 
que integra o Complexo 

suspeita próxima à uni-
dade prisional. Eles vi-
ram o momento em que 3 
homens tentaram pular o 
muro do presídio enquan-
to portavam 5 mochilas. 
Ao perceberem a presen-
ça dos servidores, os in-
divíduos correram e se 
esconderam na vegetação 
vizinha, mas largaram as 
bolsas no chão. Dentro das 
mochilas havia 19,9 quilos 
de maconha, 703 gramas 
de cocaína, 72 gramas de 

pessoas com 60 anos ou 
mais, gestantes e portado-
res de doenças crônicas, 
bem como oferecemos 
suporte de psicólogos e 
assistentes sociais aos co-
laboradores e familiares”, 
afirma Christian Orgl-
meister, Diretor Executi-
vo de Estratégia, Gente, 
Comunicação, TI e Digital 
da Suzano. “Nosso cui-
dado também se estendeu 
às áreas operações, onde 
implementamos importan-
tes medidas de prevenção 
e segurança direcionadas 
àqueles que precisam estar 
fisicamente em nossas uni-
dades”, complementa.
Além dos cuidados com os 
colaboradores, terceiros e 
familiares, a Suzano tam-
bém atuou para auxiliar 
a sociedade no enfrenta-
mento ao novo coronaví-
rus. Entre as medidas ado-
tadas estão a doação de 
máscaras e respiradores, 
a construção de um hospi-
tal de campanha na Bahia 
e ações de apoio a forne-
cedores de pequeno porte 
e clientes. Outro destaque 
do ano foi a divulgação 
das metas de longo prazo 

Senna/Carvalho
Até as 14h de sexta-feira 
(23) serão realizados ser-
viços para a renovação do 
pavimento da rodovia Car-
valho Pinto entre o km 73 
e o km 134 (região entre 
Jacareí e Taubaté), na pista 
em direção ao interior.

da Maré, na Zona Norte 
do Rio.
O vídeo da superlotação 
foi publicado pelo jorna-
lista Léo Dias e diversos 
internautas detonaram o 
comportamento do cantor.
Fonte: Kboing 

haxixe e 3 litros de bebida 
alcoólica. Também foram 
encontrados 162 aparelhos 
celulares com 67 carrega-
dores, 50 cabos USB, 52 
fones de ouvido, 105 chips 
e 191 baterias. 
A direção do CPP de Tre-
membé encaminhou o ma-
terial apreendido para a 
Delegacia de Polícia da ci-
dade, onde registrou Bole-
tim de Ocorrência e abriu 
procedimento disciplinar 
apuratório. 

da companhia, apresenta-
das ao público externo em 
fevereiro passado. Entre 
elas estão o objetivo de re-
mover 40 milhões de tone-
ladas adicionais de carbo-
no da atmosfera, oferecer 
10 milhões de toneladas 
de produtos de origem re-
novável para substituir o 
uso de plástico e deriva-
dos do petróleo e auxiliar 
na retirada de 200 mil pes-
soas da linha da pobreza. 
Essas metas deverão ser 
alcançadas até 2030.
Outra meta de longo pra-
zo, mas com foco no ho-
rizonte até 2025, prevê 
que a empresa terá 30% de 
seus cargos de liderança 
ocupados por mulheres e 
30% por negros. “Um dos 
nossos direcionadores é Só 
é bom para nós se for bom 
para o mundo, por isso 
temos a responsabilidade 
de iniciar esse movimen-
to dentro da companhia. E 
sabemos que para sermos 
uma empresa ainda me-
lhor e mais bem preparada 
para o futuro, precisamos 
também ser mais diversa 
e inclusiva”, afirma Orgl-
meister.
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Miscelânea
Curiosidades

Por que castrar os animais

A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As 
principais vantagens são menos risco de câncer, as fêmeas castradas an-
tes do primeiro cio têm apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de 
mama e nos demais, esse índice é superior a 26%, redução do abandono, 
os cruzamentos não planejados são a principal causa do grande número 
de cães e gatos abandonados pelas ruas todos os dias, mais sociável, com 
a castração, os machos perdem o hábito de urinar pela casa e ficam mais 
sociáveis, mas continuam aptos a exercer as funções de guarda. Os cães da 
Polícia Militar, por exemplo, costumam ser castrados. Perigo de fuga, os 
machos deixam de disputar as fêmeas com outros cães, ficam mais casei-
ros e param de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás das fêmeas no 
cio, hábito que causa muitas mortes por atropelamento, sem sujeira no cio, 
as castrações põem fim no cio evitando que nessa faze, as fêmeas man-
chem a casa de sangue e acaba também com a barulheira dos gatos nos 
telhados, fim da gravidez psicológica, a produção de leite sem cria para 
amamentar gera infecções nas tetinhas das cachorras e gatas. A cirurgia é 
descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máximo dez dias. 
Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas fêmeas têm a 
trompa, os ovários e o útero extraídos.
***
Todas as cobras são venenosas. Algumas, porém. Não consegue picar as 
vítimas, ato que faz com que a saliva do animal entra no ferimento. Exis-
tem dois tipos de veneno de cobras. O das áspides, que tem as presas 
anteriores ocas para poder inocular o veneno que ataca o sistema nervoso 
central e paralisa a respiração, apesar de sua picada ser indolor. O das vi-
perídeos tem veneno extremamente agressivo que destrói o sangue e sua 
picada provoca fortes dores. Na família das viperídeos está a cascavel, 
com seus guizos e chocalho típico, a jararaca, que tem veneno muito forte 
e a surucucu que é o maior ofídio venenoso do Brasil.  

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espera aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! Significa “feche a janela”. E pra terminar, o que quer dizer 
“good morning”?
- Bem agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, 
certo?
***
Um homem vê um louco subindo num poste e diz:
- O que você está fazendo aí... Você é louco?
- Não, eu vou comer uma goiaba!
- Mas isso não é um pé de goiaba, isso é um poste!
- Eu sei, mas a minha goiaba está no meu bolso e eu vou comer ela onde 
eu bem quiser! 

Mensagens

Se a tristeza chama você pela boca da necessidade, falta de dinheiro, ocor-
rência ruim, desconsideração de parentesco, reconheça-se com forças para 
superar tudo e voltar a ser alegre. Não deixe que se tornem problemas e 
tormentos. O problema, o tormento, resulta de uma medrosa avaliação 
das circunstâncias. Considere-se descomplicadas e não exercerão pressão. 
Tenha crenças nos seus dotes e qualidades e encontrarás resistência inte-
rior. Persistirá com otimismo e vigor mesmo nas situações consideradas 
dolorosas. O problema é filho da fraqueza.
***
Tudo na vida tem uma razão, mesmo que esteja dando tudo errado. Quem 
não luta no seu lado durante a batalha não merece estar ao seu lado após a 
vitória. Quando uma pessoa realmente tem importância, você não desista 
dela por nada. Não tire ninguém da sua vida, apenas reorganize as posi-
ções e invente as prioridades. Por mais que você ache que não vai dar cer-
to, tente até achar que você conseguiu. Não tens que passar impressão pra 
ninguém, você não é impressora. A saudade é um sentimento que quando 
não cabe no coração escorre pelos olhos. É preciso diminuir a distância 
entre o que se diz e o que se faz, até que um dado momento, tua fala seja 
a tua prática. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde, que o tempo pra 
ser feliz é curto e cada instante que vai embora não volta mais.

Pensamentos, provérbios e citações

O detalhe faz a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Quem ri por ultimo, ri melhor.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
O casamento é uma tragédia em dois atos: O civil e o religioso.
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EXPEDIENTE

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 194, Termo nº 7256
Faço saber que pretendem se casar EDSON THOMAZ RODRIGUES PIRES DOS SANTOS e WISLLANE SILVA SANTOS 
ANDRADE, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 25 de outubro de 1985, de estado civil solteiro, de profissão servente, 
residente e domiciliado na Rua Vinte e Dois, nº 75, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filho de JOSÉ ARI DOS SAN-
TOS, falecido em Taubaté/SP e de ELIANA APARECIDA RODRIGUES PIRES, residente e domiciliada em Tremembé/
SP. A habilitante é natural de Juazeiro-BA, nascida no dia 27 de junho de 1997, de estado civil solteira, de profissão do lar, 
residente e domiciliada na Rua Vinte e Dois, nº 75, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filha de ADRIANO ANDRADE 
RIBEIRO, natural de Cabrobó/PE, residente e domiciliado em Chorrochó/BA e de KATIA SIMONE SILVA SANTOS, natu-
ral de Juazeiro/BA, residente e domiciliada em Juazeiro/BA. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Faculdade Canção Nova 
abre inscrições

para o Vestibular 2021

Estão abertas as inscrições 
para o Vestibular 2021 da 
Faculdade Canção Nova 
(FCN), em Cachoeira Pau-
lista (SP). Para incentivar 
o acesso ao conhecimento 
e à formação acadêmica, a 
instituição está com ofer-
tas de Bolsas de estudo 
100% integral, convênio 
com empresas e descontos 
especiais.
A FCN oferece cursos de 

Jornalismo (50 vagas), 
Rádio/TV (50 vagas), Ad-
ministração (50 vagas), 
Filosofia (40 vagas) e Te-
ologia (40 vagas). 
O Processo Seletivo será 
presencial, em 21 de no-
vembro de 2020, das 8h às 
12h, mas poderá ser alte-
rado para prova online, se 
houver prévia determina-
ção do Ministério da Edu-
cação, em decorrência da 

pandemia.   
A inscrição deve ser feita 
exclusivamente clicando 
AQUI até o dia 15 de no-
vembro de 2020. O valor 
da taxa é R$ 40 e o paga-
mento deve ser realizado 
via boleto bancário.
O candidato poderá optar 
por substituir a nota da 
prova do processo seleti-
vo pela nota do Enem de 
2017, 2018 ou 2019.
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Embraer entrega sete
jatos comerciais e 21
executivos no 3T20

A Embraer (NYSE; ERJ; 
B3; BOVESPA; EMBR3) 
entregou um total de 28 ja-
tos no terceiro trimestre de 

No terceiro trimestre de 
2020, a Embraer Aviação 
Executiva alcançou a mar-
ca de 250 jatos executivos 
em operação na América 
Latina com a entrega de 
um Phenom 100EV e de 
um Phenom 300E para 
dois clientes brasileiros, 
separadamente. No mes-
mo período, a Embraer 
Aviação Executiva entre-
gou o primeiro Phenom 
300E com o novo inte-
rior Bossa Nova para Joe 

2020, sendo sete comer-
ciais e 21 executivos (19 
leves e dois grandes). Em 
30 de setembro de 2020, a 

Howley, Cofundador do 
Patient Airlift Services 
(PALS). 
Ainda no terceiro trimes-
tre, a Helvetic Airways 
assinou um contrato de 
conversão de quatro de 
seus pedidos firmes re-
manescentes para o jato 
E195-E2. O pedido ori-
ginal, para 12 aeronaves 
E190-E2, com direitos 
de compra para outros 
12 e de conversão para o 
E195-E2, foi anunciado 

carteira de pedidos firmes 
a entregar totalizava USD 
15,1 bilhões. Detalhes na 
tabela abaixo.

em setembro de 2018.
Até agora, a Embraer en-
tregou cinco E190-E2 
à Helvetic Airways e as 
entregas das demais sete 
aeronaves, incluindo os 
quatro E195-E2, serão 
concluídas antes do final 
de 2021. 
Além disso, a Bamboo Ai-
rways, do Vietnã, recebeu 
e iniciou operações com 
dois jatos E195 usados 
de primeira geração de 
E-Jets. 

DWalk Online Estreia
em Clima Festivo com o
Prêmio Estilo & Design

O DWalk - Semana de De-
sign do Vale, nesta edição 
de 2020, será maior even-
to online do segmento da 
RMVale. 
A programação começa 
nesta terça-feira e será re-
alizada de 20 a 24 de ou-

Os designers que assinam 
o troféu Sérgio e Jack 
Fahrer estarão presentes 
no 7° Prêmio Estilo & De-
sign 2020 do Programa 
Tudo com Estilo, de Car-
mem Alvim. 
A premiação teve recorde 
de inscrições vindas do 
Vale do Paraíba, da grande 
São Paulo e da Bahia, cujo 
o escritório tem negócios 
de construção na Tabatin-
ga, em Ubatuba. Foram 
recebidos 184 projetos de 
74 profissionais. 
O prêmio é referência no 
segmento de arquitetura 
e decoração e participam 
arquitetos, designers de 
interiores, decoradores e 
paisagistas. 
A programação online do 
dia 20, logo cedo, contará 
com arquitetos e designers 
apresentando o Preview da 
Mostra Mobile Top 2021. 
Neste dia, a Bontempo 
traz um bate papo entre 
Decornautas e Carlos Fer-
reirinha, a partir das 14h. 
Eles falam sobre o Luxo e 
Mercado do Luxo & Pé no 
Chão. Abordando a ino-
vação e sofisticação como 
ferramenta estratégica de 
diferenciação competitiva 
e sua tradução para a exce-

tubro.
Serão dias de muita novi-
dade e troca de informa-
ção sobre os reflexos pós-
-pandemia para o setor. 
A programação é gra-
tuita e será transmitida                            
pelos canais do Youtube: 

lência em qualquer públi-
co alvo.  
E a conversa com os De-
cornautas prossegue nos 
dias 21 a 23, no mesmo 
horário com a sequência 
de convidados: com Nildo 
José, falando sobre Arqui-
tetura do Bem-estar com 
foco na casa pensada ex-
clusivamente para a pes-
soa, como extensão de sua 
personalidade. Com Pau-
la Lima, a conversa será 
sobre a auto expressão, a 
riqueza da diversidade, a 
arte e a cultura como veí-
culos condutores da perso-
nalidade.  
“Na retomada da econo-
mia diante de tantas adver-
sidades neste que tem sido 
o ano mais inacreditável 
do século, a conectivida-
de tem sido tão importan-
te quanto a esterilização. 
Discussões panorâmicas 
que conduzem a um maior 
entendimento tanto do ou-
tro quanto de nós mesmos, 
são absolutamente vitais. 
Essa narrativa deve acon-
tecer de dentro para fora, 
por isso é muito legal ver 
o diálogo aberto em São 
José dos Campos, região 
expressivíssima na indús-
tria, no consumo e na fo-

dwalk_sjc e _tudocomes-
tilo. 
Na abertura, a participação 
de Lauro Andrade, ideali-
zador da Design Week de 
São Paulo, personalidade 
que serviu de inspiração 
para o DWalk.

mentação de ideias”, falou 
Alex Collontonio, do Der-
conautas. 
E o bate papo final do dia, 
será com Rafaela Stedile 
sobre a história, tradição, 
valores e responsabili-
dades socioambiental da 
Bontempo. 
E a partir das 18h30 a ga-
leria Victor Hugo aborda-
rá o assunto Exposições 
Virtuais com Leo Bueno, 
Henrique Steyer e com os 
artistas street art Alemão 
Arts e Careca. 
A programação comple-
ta você confere no Insta-
gram: @dwalk_sjc. 
Serviço: 
DWalk 2020 - Semana De-
sign do Vale 
De: 20 a 24 de outubro 
Transmissão gratuita e on-
line:  no Youtube do even-
to: https://www.youtube.
com/channel/UCmdBKe-
xid64yNNL7XIx79lw/vi-
deos e www.youtube.com/
user/tudocomestilo 
A programação foi desen-
volvida pelos integrantes 
do Design District, entre 
as lojas das avenidas Av. 
Rio Branco, Av. São João, 
Av. Madre Paula e Heitor 
Villa Lobos. - S. José dos 
Campos/SP.
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Polícia Ambiental detém autor 
de queimadas em Lagoinha

Municípios paulistas recebem 
R$ 512 milhões no terceiro
repasse de ICMS do mês

Sindicato dos Metalúrgicos e 
MWL têm audiência no
TRT nesta terça-feira

C-390 Millennium recebe o
Grand Laureate de Defesa

concedido pela Aviation Week

Após receberem denúncia 
de foco de queimada no 
bairro Bela Vista, na tarde 
de segunda-feira (19), os 
policiais foram até o local 
e constataram a degrada-
ção contra flora.
A responsável contou aos 
policiais que estava com 
seu marido limpando o 
quintal e jogou uma ponta 

O governo do Estado de 
São Paulo transfere nesta 
terça-feira (20) R$ 512,06 
milhões em repasses de 
ICMS para os 645 muni-
cípios paulistas. O depósi-
to feito pela Secretaria da 
Fazenda e Planejamento é 
referente ao montante ar-
recadado no período de 13 
a 16 de outubro.
Os valores correspondem 
a 25% da arrecadação do 
imposto, que são distri-
buídos às administrações 
municipais com base na 
aplicação do Índice de 
Participação dos Municí-

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São José dos 
Campos e a MWL, de Ca-
çapava, participam nesta 
terça-feira (20) de uma 
audiência de conciliação 
convocada pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 
15ª Região (TRT).
O encontro será virtual, 
a partir das 15h30, com 
transmissão ao vivo para 
os trabalhadores, no salão 
de assembleias do Sindi-
cato (Rua Maurício Dia-

A aeronave de transporte 
multimissão C-390 Mil-
lennium, fabricada pela 
Embraer, recebeu, na se-
gunda-feira (19), da revis-
ta Aviation Week os prê-
mios Grand Laureate, na 
categoria Defesa, e o Lau-
reate Awards, na categoria 
“Melhor Novo Produto” 
de Defesa. “O primeiro 
C-390 de transporte/rea-
bastecedor, maior e mais 
sofisticada aeronave já de-
senvolvida pela Embraer, 
foi entregue à Força Aé-
rea Brasileira em 2019”, 
escreveu a publicação no 
site da premiação.
 “Receber um prêmio tão 
tradicional como o Laure-
ate Awards é uma distin-
ção muito significativa do 
trabalho excepcional rea-
lizado por todos os cola-
boradores da Embraer, ao 
reconhecer o mérito dos 
nossos engenheiros e a ca-
pacidade da nossa força de 
trabalho em executar com 
excelência o desenvolvi-
mento de um produto tão 
avançado”, disse Francis-
co Gomes Neto, presiden-
te da Embraer. “A nova 
estratégia de negócios da 
Embraer tem foco no cres-
cimento com aumento da 
rentabilidade e o C-390 
Millennium desempenha 
um papel importante ao 
inserir a Companhia em 
um novo segmento de 
mercado”. “Ficamos hon-
rados com esta premiação, 
que é um reconhecimento 
da excelência dos nossos 
programas e desta aero-
nave, projetada para esta-
belecer novos padrões na 
categoria, que reúne de-
sempenho excepcional e 
o menor custo de ciclo de 
vida no mercado”, disse 
Jackson Schneider, Presi-
dente e CEO da Embraer 
Defesa & Segurança. “O 

de cigarro na vegetação, 
na intenção de apagar a 
brasa da bituca. 
O incêndio causado por 
ela queimou mais de 99,2 
mil metros quadrados de-
gradados, parte em área 
de preservação permanen-
te. A área é equivalente a 
cerca de nove campos de 
futebol. A polícia elabo-

pios (IPM) definido para 
cada cidade.
Os municípios já haviam 
recebido R$ 1 bilhão nos 
repasses anteriores, rea-
lizados em 6/10 e 14/10, 
relativos às arrecadações 
dos períodos de 28/9 a 
2/10 e de 5/10 a 9/10. Com 
os depósitos efetuados 
hoje, o valor acumulado 
distribuído às prefeituras 
em outubro sobe para R$ 
1,52 bilhão.
Os depósitos semanais são 
realizados por meio da 
Secretaria da Fazenda e 
Planejamento sempre até 

mante, 65, São José dos 
Campos).
A audiência é resultado 
de uma ação movida pelo 
Sindicato para que a di-
reção da MWL garanta a 
preservação dos  empre-
gos e direitos de todos os 
237 trabalhadores da fá-
brica.
A empresa pode receber 
a qualquer momento uma 
ordem de despejo, em ra-
zão de uma dívida por alu-
gueis em atraso com a Ma-

C-390 Millenium oferece 
maior flexibilidade e va-
lor para os operadores que 
procuram uma aeronave 
para realizar missões de 
transporte aéreo e mobili-
dade aérea, entre outros.”
 Desde sua criação, o Lau-
reate Awards da Aviation 
Week homenageia con-
quistas extraordinárias e 
personalidades inovadoras 
que representam os valores 
e a visão da comunidade 
aeroespacial global e que 
mudaram a forma como 
as pessoas trabalham e se 
movem pelo mundo. A 
Aviation Week reconhece 
as melhores realizações 
nos quatro pilares da in-
dústria: Defesa, Aviação 
Comercial, Espaço e Avia-
ção Executiva. 
Em 2009, a Força Aérea 
Brasileira (FAB) contra-
tou a Embraer para proje-
tar, desenvolver e fabricar 
a aeronave C-390 Mille-
nium em substituição à 
sua frota de C-130. As en-
tregas para a FAB começa-
ram em setembro de 2019. 
O C-390, que também foi 
adquirido recentemente 
pelo governo de Portugal, 
é um jato de transporte 
multimissão de nova ge-
ração que oferece mobili-
dade incomparável, rápida 
reconfiguração, alta dispo-
nibilidade e segurança de 
voo aprimorada, tudo em 
uma única e exclusiva pla-
taforma. 
A aeronave pode executar 
uma variedade de missões, 
como transporte de carga e 
tropas, lançamento aéreo 
de cargas e paraquedistas, 
reabastecimento aéreo, 
busca e salvamento, com-
bate aéreo a incêndios, 
evacuação médica e mis-
sões humanitárias.
Voando mais rápido e 
agregando mais valor, o 

rou dois autos de infração, 
R$12.960 e R$10.950 mil, 
ambos acrescidos de sua 
metade, por utilizar fogo 
no cometimento da infra-
ção, totalizando R$ 23.910 
mil. A área de preservação 
permanente foi embargada 
e a responsável, além da 
autuação, vai responder 
por crime ambiental.

o segundo dia útil de cada 
semana, conforme prevê a 
Lei Complementar nº 63, 
de 11/01/1990. 
As consultas dos valo-
res podem ser feitas no 
site da Fazenda, no link                           
Acesso à Informação > 
Transferências de Re-
cursos > Transferências 
Constitucionais a Municí-
pios.
Nos primeiros nove meses 
deste ano, a Secretaria da 
Fazenda e Planejamento 
depositou R$ 20,64 bi-
lhões aos municípios pau-
listas.

fersa. Se isso acontecer, a 
fábrica pode ser fechada.
Os metalúrgicos estão em 
greve desde o dia 21 de se-
tembro, contra o possível 
fechamento da planta.
“Vamos continuar usando 
todos os meios para impe-
dir que esses pais e mães 
de família percam seus 
empregos e seu sustento. 
Nossa luta é nos tribunais 
e na rua”, afirma o vice-
-presidente do Sindicato, 
Renato Almeida.

Millennium é a platafor-
ma ideal para os principais 
cenários de utilização de 
uma aeronave de trans-
porte aéreo. Um número 
minimizado de inspeções 
e uma filosofia de ma-
nutenção sob demanda, 
combinados com sistemas 
e componentes altamen-
te confiáveis, reduzem o 
tempo da aeronave no solo 
e os custos totais da ope-
ração, contribuindo para 
níveis de disponibilidade 
excelentes e baixo custo 
do ciclo de vida. 
O C-390 se beneficia de 
um moderno sistema de 
controle fly-by-wire com 
tecnologia integrada que 
diminui a carga de tra-
balho da tripulação e au-
menta a segurança de sua 
operação. Além disso, o 
jato pode reabastecer ou-
tras aeronaves em voo, 
com a instalação de tan-
ques internos de combus-
tível removíveis, podendo 
também ser reabastecida 
em voo, proporcionando 
maior flexibilidade para 
missões mais longas. Um 
sistema avançado de au-
todefesa aumenta a capa-
cidade de sobrevivência 
da aeronave em ambientes 
hostis.
 Equipado com dois mo-
tores turbofan Internatio-
nal Aero Engines V2500, 
aviônicos de última gera-
ção, uma rampa traseira e 
um avançado sistema de 
movimentação de carga, 
o KC-390 pode transpor-
tar até 26 toneladas a uma 
velocidade máxima de 470 
nós (870 km/h), com capa-
cidade de operar em am-
bientes austeros, incluindo 
pistas não pavimentadas 
ou danificadas. A aerona-
ve pode transportar tropas, 
paletes, veículos blinda-
dos e helicópteros.


