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Amar e empreender: conheça o trabalho da
empresária de Lorena que fez da maternidade 

uma oportunidade de empreendimento

Águia de Ouro é campeã do carnaval de São 
Paulo pela primeira vez

Polícias prendem mais de 1,3 mil 
pessoas nos quatro primeiros 

dias de Carnaval em SP

O projeto “Para 
Mães que nascem” 
é idealizado por 

Cristiane Rodrigues, uma 
jovem empresária que di-
vide sua vida de mãe e 
esposa ao empreendedoris-
mo, ajudando outras mães 
a vivenciarem este lindo 
momento da maternida-
de. Cris, como é carinho-
samente conhecida, não 
vende apenas produtos, 
vende sensações e novas 
descobertas para que os 
presentes estejam ligados 
ao bebê e as mulheres que 
acabaram de ser mães, que 
merecem um carinho todo 
especial nessa nova fase.
A chegada de um bebê é 
sempre uma alegria! Nessa 
fase, muitas pessoas ado-
ram presentear o recém-
-nascido, mas porque não 

A Águia de Ouro, es-
cola azul e branca 
do bairro da Pom-

peia é a campeã do car-
naval paulistano em 2020. 
A escola liderou a apura-
ção praticamente desde o 
início e leva seu primeiro 
campeonato. A Águia nas-
ceu em 1976, como uma 
dissidência da Unidos do 
Peruche.
O quesito Fantasia foi o 
primeiro a ter suas notas 
reveladas e, já de início, 
começou a tirar da bri-
ga pelo título escolas de 
samba tradicionais como 
Rosas de Ouro e outras de 
grande torcida como Ga-
viões da Fiel. Em seguida, 
vieram as notas de Comis-

A Operação Carnaval 
Mais Seguro levou 
às ruas, diariamen-

te, uma média de 22 mil 
policiais em todo o Estado 
para garantir a segurança 
da população durante os 
quatro primeiros dias de 
folia. Desde o começo do 
carnaval, 148,5 mil pesso-
as foram abordadas. Deste 
total, 1.324 foram detidas.
Entre as ocorrências de 
destaque está a prisão de 
três homens na noite de 
segunda (24), na região do 
Brás. 
O trio foi flagrado tentando 
dispensar R$ 1.800 e uma 
bolsa com 52 celulares 
produtos de roubo ou fur-
to. Dois aparelhos foram 
devolvidos às vítimas e o 
restante apreendido para 
perícia. 
Os suspeitos foram autu-
ados em flagrante por re-
ceptação e associação cri-
minosa. A ocorrência foi 
registrada no 78° Distrito 
Policial (Jardins).
Com esse caso, as ativi-
dades policiais no período 
resultaram na apreensão 
de 142 celulares, sendo 75 
devolvidos aos respecti-
vos proprietários. Também 
foram recuperados 270 
veículos e apreendida 1,1 
tonelada de drogas e 93 ar-
mas de fogo ilegais.
Para garantir a seguran-
ça no trânsito, os agentes 
também realizaram fis-
calizações de 100,3 mil 
veículos. Os condutores 

presentear também a mãe 
que acabou de nascer? Foi 
pensando nisso que Cris-
tiane inovou e lançou para 
o mercado produtos que 
enchem as mamães de ca-
rinho!
Os produtos são diversos, 
pensados no conforto da 
mãe e do bebê. Além dis-
so, possuem uma temática 
vegana que contribui não 
só com a natureza, mas 
proporciona uma sensação 
de bem-estar e acolhimen-
to. Entre os produtos estão: 
máscaras térmicas e tera-
pêuticas para descanso, 
almofadas térmicas e tera-
pêuticas, turbantes, faixas 
de cabelo, gravatas, sabo-
netes naturais com óleos 
essenciais e o famoso colar 
mordedor.
O colar é o grande xodó 

são de Frente, que deixou 
a Acadêmicos do Tatuapé 
isolada na pontuação.
Na sequência, quesitos 
como Evolução e Mestre 
Salas-Porta Bandeiras tira-
ram Rosas de Ouro da dis-
puta pela primeira coloca-
ção e colocaram a Gaviões 
da Fiel em difícil situação. 
Faltando apenas as notas  
de Alegoria e Bateria, a 
escola alvinegra estava na 
penúltima posição, a 3 dé-
cimos de X9 Paulistana e 
Colorado do Bras.
O quesito Alegoria foi 
o penúltimo e colocou a 
Águia de Ouro com 239.9 
pontos, na frente da Tatu-
apé e da Mancha Verde, 
para a alegria da popula-

foram submetidos ao tes-
te do etilômetro. Ao todo, 
4.096 foram autuados, sen-
do 1.120 por dirigir sob 
influência álcool ou subs-
tâncias psicoativas (o Art. 
165 do CTB), 2.919 por 
se recusar a realizar o teste 
(Art. 165A do CTB) e 57 
flagrantes pelo artigo 306, 
do Código Brasileiro de 
Trânsito.
A operação
Com uma expectativa de 
público 25% maior do que 
a registrada no ano passa-
do, as forças de segurança 
do Estado reforçaram o 
policiamento. Neste ano, 
a Operação Carnaval Mais 
Seguro conta um esquema 
especial com uma média 
de 15 mil policiais civis e 
militares atuando diaria-
mente em todo o estado 
de São Paulo. Também há 
reforço no número de via-
turas e de aeronaves. São 
12 helicópteros Águia do 
Comando de Aviação da 
PM (CavPM) para o patru-
lhamento diário, monitora-
mento em tempo real em 
locais de eventos por meio 
do Dronepol - em média 
50 drones por dia.
O Sistema Olho de Águia 
é utilizado no equipamento 
e nas aeronaves, transmi-
tindo imagens ao Centro 
de Operações da PM (Co-
pom) para que atitudes sus-
peitas sejam rapidamente 
identificadas. Participam 
ainda da operação policiais 
militares do Choque, dos 

da marca. Além de poder 
ser usado como acessório 
e compor o look das ma-
mães, favorece o desenvol-
vimento do bebê e auxilia 
no incômodo no nascimen-
to dos dentinhos.
A loja Mães que nascem 
tem como missão ajudar 
as pessoas a demonstrarem 
carinho e promoverem a 
empatia com as mães que 
estão nascendo, além disso 
preza por um mundo sus-
tentável com embalagens 
em madeira que podem ser 
reaproveitadas evitando a 
geração de lixos.
Gostou da iniciativa e quer 
conhecer mais sobre a 
“Mães que Nascem”? Co-
nheça o trabalho da Cris 
pelas redes sociais e adqui-
ra os mimos que farão ma-
mãe e bebê muito felizes!

ção do bairro da Pompeia. 
O quesito também serviu 
para afundar a X9 Paulis-
tana e salvar a Gaviões.
As emoções estavam re-
servadas mesmo para o 
último quesito, Bateria. E 
deu a azul e branco da zona 
oeste de São Paulo. O sam-
ba cantado por Douglinhas 
falava do Saber, da capa-
cidade de saber a sua hora 
e fazer acontecer desde os 
primórdios do tempo. E a 
Águia de Ouro fez valer a 
sabedoria.
Rebaixadas: As escolas 
de samba X9 Paulistana e 
Pérola Negra ficaram nas 
duas últimas posições e es-
tão rebaixadas para a divi-
são Acesso 1.

Policiamentos Rodoviário, 
Ambiental e de Trânsito e 
do Corpo de Bombeiros. 
O Canil da PM é utilizado 
para a detecção de drogas, 
por meio de cães farejado-
res.
Os plantões nas unidades 
policiais foram reforçados 
para garantir agilidade no 
atendimento ao público. 
Além disso, o Instituto 
de Identificação Ricardo 
Gumbleton Daunt (IIRGD) 
apoia os trabalhos com a 
utilização do novo Siste-
ma de Reconhecimento 
Facial. A ferramenta, inau-
gurada em janeiro, recebe 
imagens das câmeras e do 
sistema móvel da prefeitu-
ra da Capital e, por meio 
de seu banco de dados com 
mais de 40 mil registros de 
pessoas, identifica possí-
veis desaparecido ou pro-
curados pela Justiça.
A Superintendência da 
Polícia Técnico-Científica 
(SPTC), por sua vez, traba-
lha com uma média de 160 
profissionais e mantém for-
ça tarefa, sobretudo, no li-
toral paulista, dando conti-
nuidade à Operação Verão. 
Durante todo o período, 
o Centro Estadual de Ge-
renciamento do Carnaval 
Mais Seguro 2020, instala-
do no Centro de Operações 
Integradas (COI) da Capi-
tal, monitora as atividades. 
A Força-Tarefa é composta 
por todas as secretarias e 
órgãos públicos estaduais 
e da União.
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Escola de Samba Ki-Fogo 
é a campeã do Carnaval 
2020 de São Sebastião

A Escola de Samba 
Ki-Fogo, do bairro 
Pontal da Cruz, é a 

grande campeã do Carna-
val 2020 de São Sebastião, 
com o total de 178,9 pon-
tos. A apuração aconteceu 
na tarde de segunda-feira 
(24), na Casa da Cultura, 
e contou com a presença 
dos representantes de cada 
escola e da Associação Se-
bastianense de Entidades 
Carnavalescas (ASEC). 
Trazendo o enredo “A Fé 
em Minhas Mãos”, a agre-
miação desfilou na Rua da 
Praia com cerca de 350 
componentes, no domingo 

(23), e mostrou que tem 
samba no pé e muita ani-
mação.  
A segunda colocação ficou 
com a Acadêmicos de São 
Francisco, com 177,8 pon-
tos; e a terceira colocação 
foi para a Mocidade da 
Topolândia, que pontuou 
176,6. O 4º e o 5º lugar 
ficaram com a Escola de 
Samba Sol da Vila e a X-9 
Litoral Norte, que fizeram 
176,3 e 174,6 pontos, res-
pectivamente.
Todas as agremiações fo-
ram avaliadas no seguin-
tes quesitos: Mestre Sala e 
Porta Bandeira, Comissão 

de Frente, Samba-Enredo, 
Bateria, Fantasia, Enre-
do, Harmonia, Evolução e 
Alegoria.
O Desfile da Vice e da 
Campeã acontece na ter-
ça-feira (25), a partir das 
22h, na Rua da Praia. As 
atividades que integram a 
programação do Carnaval 
de São Sebastião são rea-
lizadas pela Prefeitura de 
São Sebastião, por meio 
da Secretaria de Turismo 
(SETUR) e da Funda-
ção Educacional e Cultu-
ral “Deodato Sant’Anna” 
(Fundass), com patrocínio 
da Amstel.
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Chegada de nova frente fria 
garante tempo chuvoso

As agências de me-
teorologia estão 
com informações 

que deve decepcionar boa 
parte daqueles que espera-
va o sol em sua plenitude 
neste final de semana. Áre-
as de instabilidade que já 
estão ativas sobre o estado 
de São Paulo e são refor-
çadas pela chegada de uma 
frente fria. Além disso, a 
presença de uma área de 
baixa pressão atmosférica 
entre São Paulo, o Mato 
Grosso do Sul e o Paraná 
ajuda a manter as áreas de 
instabilidade pelo interior 
do estado.

O ar ainda fica abafado e a 
sensação de calor predomi-
na no decorrer do dia, mas 
a temperatura cai a partir 
de amanhã. Hoje, no Vale 
do Paraíba, os termôme-
tros registram 20°, mas a 
tendência é uma queda de 
pelo menos quatro graus.
Interior - Segundo os me-
teorologistas, o interior do 
Estado poderá ter chuva 
forte. Todo o interior pau-
lista tem um dia abafado, 
com muitas nuvens, mor-
maço e alguns períodos 
com sol, mas com panca-
das de chuva que ocorrem 
a qualquer hora. Porém, o 

risco de chuva intensa é 
maior à tarde e à noite. Há 
risco de raios.
Litoral - Tem tempo ins-
tável no litoral paulista, a, 
com chuva fraca a modera-
da já pela manhã, mas o sol 
aparece de vez em quando, 
sempre entre muitas nu-
vens. Durante a tarde, as 
áreas de instabilidade ga-
nham força por causa da 
chegada de uma frente fria 
e o tempo fica mais carre-
gado, com risco de chuva 
forte e volumosa, acompa-
nhada por raios. A chuva 
deve se prolongar pela noi-
te e madrugada da amanhã. 

O Jesus do carnaval é falso

O Jesus verdadeiro não nasceu na favela, a periferia faz parte do sis-
tema, ele nasceu fora dele, fora dos muros de Belém, num estábulo 
no meio do nada. Todas as metáforas de Cristo vem da cultura cam-
pestre: sementes, trigo, lírios do campo... Se ele viesse hoje nasceria 
em algum rincão rural.
A sua obra não se resume a um apelo social. Ele não veio implantar 
ou promover uma ideologia, mas um Reino. Ele não era um Liber-
tador político, mas foi reconhecido por João Batista como “O COR-
DEIRO QUE TIRA O PECADO DO MUNDO!
Ele não foi crucificado por defender as minorias, ele se entregou para 
pagar pelos pecados da humanidade, e isso inclui a todos.
O evangelho do Reino não é uma resposta à pobreza. Ele é uma res-
posta ao pecado. Jesus mesmo disse que veio redimir e justificar 
quem nEle crer, promovendo a reconciliação com Deus. A sua men-
sagem não é política. Não é de justiça social. Não é econômica. Não 
é de direitos de gênero. A mensagem de Jesus é que: “Todos somos 
pecadores, mas Ele veio para chamar-nos ao arrependimento”.
Ele não foi morto por pregar “igualdade” nem “justiça social” mas 
pregando arrependimento de pecados e para tomar sobre si a justa 
punição divina que deveria recair sobre o ser humano, para consumar 
a obra de salvação ordenada por Deus. A multidão que ele alimentou 
e que escolheu Barrabás é a mesma que hoje tenta o enquadrar na sua 
ideologia. Jesus não é uma mulher, não é um índio, tão pouco LGBT. 
A cor dele não importa, sei que o seu coração e amor é para todos, 
negros, mulheres, índios e LGBTs! Mas nem todos o aceitam como 
ele é, O filho de Deus.
Não, ele não é o Jesus da Mangueira que só prega “de comida aos po-
bres” mas não prega arrependimento aos pobres, mudança de mente, 
mudança de vida. O Jesus da avenida é bonitinho e emociona, mas 
não traz arrependimento. Jesus pregava o amor, mas também dizia: 
“vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos dele” (Jo 
8.44)
Jesus não é o Jesus da teologia da prosperidade e muito menos o da 
narrativa ideológica. Jesus não é só o Jesus do amor, ele é o Jesus da 
Espada. “Não penseis que vim trazer paz à terra;

Texto do Pr Julio César
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EXPEDIENTE

EDITORIAL
O sol voltará a brilhar

O que é de graça e que nos mantem vivos? Exemplo, o ar que respira-
mos e a água que bebemos, a fé e a esperança é que nos confortam o 
coração. As coisas podem mudar de repente na vontade de Deus e como 
num dia frio e chuvoso que se transforma de repente num dia cheio de 
sol. E as vezes estamos em baixo de uma garoa que nos deixa contra-
riado, no entanto quando olhamos para o céu, vemos um arco íris, na 
verdade não existe um pote de ouro no extremo dele mas nos mostra 
que sabemos que mesmo estando na garoa, muito próximo de nós está 
o sol radiante e é só uma questão de passarmos pro lado de lá do arco 
íris e aproveitarmos do sol ou simplesmente aguardar um pouco que a 
garoa já se vai e o sol estará presente.

Miscelânea
Curiosidades

O gargarejo com água morna e sal alivia dor de garganta. O calor da água 
dilata os vasos e facilita a circulação do sangue na região contribuindo 
assim para uma diminuição da inflamação. A água pura desde que morna, 
já aliviaria a inflamação. O objetivo da mistura com sal é fazer com que o 
líquido tenha uma concentração semelhante a do que circula dentro o nos-
so próprio corpo, tornando-o assim menos agressivo. O sal também ajuda 
a higienização da boca e da garganta. 
***
O pára-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 
18, inventado por Benjamim Franklin, o pára-raios foi considerado pela 
Igreja como invenção do diabo. Sendo o raio expressão de cólera do Se-
nhor, só podia ser tentação do demo de impedir que o castigo divino caísse 
sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério em Saint-O-
mer, Vissery de Bois foi processado por heresia por instalar um pára-raios 
em sua casa.

Humor

Um mineirinho comprou um sitiozinho lá pras bandas de Juiz de Fora. O 
trem tava abandonado, mato alto, sujeira pra todos os lados. Aos poucos 
arrumou tudo, reformou e pintou a casinha, fez um chiqueirinho, um gali-
nheirinho, podou e pintou os pés das árvores frutíferas de branco, até que 
deixou tudo bem bonitinho, tudo bem cuidadinho.
O padre da cidade, de passagem pelo local, viu tudo aquilo e interessado 
no dízimo, parou para um cafezinho e diz:
- Uai! Mas que belo trabalho você fizeram!
E o mineirinho perguntou:
- Vocês? Vocês quem?
E o padre respondeu:
- O senhor e Deus!
E o mineirinho retrucou:
- Óia! Mas o senhor precisava de ver quando ele cuidava disso aqui sozi-
nho...
***
Juquinha e seu amigo Jesus, voltavam pra casa quando passaram por um 
pé de goiaba. Jesus descalço por ser um garotinho pobre diz ao Juquinha:
- Vou subir e pegar umas goiabas. Me empreste o seu chinelo?
Juquinha empresta e Jesus começa a escalar a goiabeira. Na copa estavam 
as melhores goiabas. Jesus então sobe e sai do campo de visão do Juqui-
nha. Cinco minutos se passaram e nada de Jesus descer. Juquinha, impa-
ciente, olhando para o alto, começa a gritar:
- Desce Jesus! Desce logo Jesus!
O padre da paróquia local passava e tocado pelo que via diz ao Juquinha:
- Que lindo de sua parte, chamar por Jesus, mas infelizmente Jesus subiu 
para nunca mais voltar!
E o Juquinha responde:
- Filho da mãe, ele levou os meus únicos chinelos!

Mensagens

Hoje diga com convicção, tenho a certeza de possuir uma força viva e 
cósmica divina que suplanta qualquer problema e pode me conduzir às al-
turas. Peço a essa força se apresentar, produzir resultados e me dar prazer. 
Confio e me apoio nela. Ponho em prática os pensamentos positivos. Tra-
balho e oro com vontade e esperança. Quando me vejo com capacidade, 
essa força é a capacidade. Se me vejo inteligente, ela é a inteligência. O 
mesmo acontece quando penso em ser bom e ser feliz. Amo essa força e 
agradeço a Deus por isso.
***
A aparência é um vitral gracioso para as suas horas de laser, é amparo 
destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dou-
rados, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma 
não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis, é valor 
substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboro-
so vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que 
você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos evoluídos. A 
boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é o meio 
de você ajudar o companheiro que necessita. A confiança não e um néctar 
para as suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. 
O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos 
de anil, é manancial de força para os seus dias de luta. A resistência não é 
adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de 
simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que compe-
tem ao seu espírito. A virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado de 
esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.  

Pensamentos, provérbios e citações

As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.
A saudade não é uma virtude é pelo menos uma força. 
A recompensa de uma coisa bem feita é tê-la feito. 
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Acidente na Via Dutra mata 
rapaz de 25 anos em

São Jose dos Campos

Uma pessoa morreu e outras 
duas ficaram feridas em um 

acidente na rodovia Rio-Santos

Um grave acidente 
na Via Dutra na 
madrugada deste 

domingo (23) tirou a vida 
de um jovem de 25 anos. A 
vítima estava na direção de 
seu veículo que se chocou 
com outro carro na pista 
sentido São Paulo. Com a 
força do impacto, o rapaz 
foi arremessado do carro e 
teve morte instantânea.

Um acidente envol-
vendo dois carros, 
na madrugada 

desta segunda-feira (24), 
deixou duas pessoas feri-
das e uma morta, na rodo-
via Rio-Santos, no trecho 
de São Sebastião.
De acordo com informa-
ções da Polícia Rodoviária 
Estadual (PRE), o aciden-
te aconteceu na altura do 
km 179, próximo a praia 

A colisão ocorreu por 
volta das 5h da manhã de 
hoje, na altura do km 151, 
em São Jose dos Cam-
pos. Equipes do Corpo de 
Bombeiros, Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) 
e Concessionária Nova 
Dutra estiveram no local. 
Segundo os bombeiros, no 
outro veículo estava um 
casal que não sofreu feri-

de Juquehy. O motorista 
de um dos carros envolvi-
dos teria perdido o contro-
le da direção e invadiu a 
pista contrária, assim atin-
gido outro veículo fron-
talmente. O passageiro do 
carro que invadiu a pista 
contrária, um jovem de 28 
anos, foi socorrido com fe-
rimentos graves e morreu 
a caminho do hospital. O 
motorista ficou preso às 

mentos.
A rodovia precisou ser 
interditada pela conces-
sionária Nova Dutra, para 
que as equipes pudessem 
retirar as vítimas dos ve-
ículos. Segundo a PRF, a 
faixa sentido SP só foi li-
berada por volta das 7h.
As causas do acidente ain-
da são desconhecidas e se-
rão investigadas.

ferragens, foi socorrido e 
encaminhado ao Pronto 
Socorro de São Sebastião 
em estado grave.
Não há maiores informa-
ções sobre a vítima levada 
para o pronto-socorro.
A polícia informou que o 
motorista do outro carro 
teve apenas ferimentos le-
ves. Haverá investigação 
sobre as causas do aciden-
te.

Rapaz reage a assalto no
centro de Taubaté e mata

criminoso na Rua Sacramento

A Polícia Militar foi 
acionada na ma-
drugada deste do-

mingo (23) para averiguar 
ocorrência onde uma ten-
tativa de assalto resultou 
na morte de um dos agres-
sores no centro de Taubaté.  
De acordo com a Polícia 
Civil, dois irmãos, um de 
22 e outro de 15 anos, pas-
savam de bicicleta quando 
foram abordados por três 
suspeitos.

Na Rua Sacramento, du-
rante a tentativa de ficar 
com a as bicicletas, os 
agressores não esperavam 
que as vítimas fossem re-
agir. Após entrarem em 
luta corporal, um dos ir-
mãos sacou de uma faca e 
golpeou um assaltante. Os 
demais, surpresos com a 
reação, fugiram do local.
Os irmãos chegaram a 
acionar a equipe do Servi-
ço de Atendimento Móvel 

de Urgência (Samu), mas 
o criminoso não resistiu ao 
ferimento e morreu no lo-
cal. Os outros dois suspei-
tos foram encontrados e 
detidos. Um dos assaltan-
tes tem 18 anos e foi preso 
em flagrante enquanto seu 
comparsa, de 17 anos, foi 
encaminhado para a Fun-
dação Casa.
O boletim de ocorrência 
registrou o caso como 
ação de legítima defesa.

PRF prende dois e
apreende 64 kg de drogas 
na Via Dutra em Lavrinhas

A Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) 
flagrou e prendeu 

dois homens com 64 kg de 
maconha na Via Dutra, no 
município de Lavrinhas, 
região do Vale Histórico. A 
dupla trafegava pela rodo-
via quando foram barrados 
durante operação na tarde 
de segunda (24) na altura 
do km 18, pista sentido Rio 

de Janeiro.
Dentro do carro também 
estavam uma mulher e um 
bebê, segundo a PRF, usa-
dos na tentativa de ludi-
briar as ações policiais de 
fiscalização nas estradas. A 
criança seria filha do sus-
peito que estava na direção 
do veículo.
Durante a abordagem e 
fiscalização do veículo, os 

policiais encontraram 91 
tabletes. Os dois homens 
confessaram que recebe-
ram a droga em Foz do 
Iguaçu e tinham a missão 
de entregar a carga de en-
torpecentes na cidade do 
Rio de Janeiro, onde a dro-
ga seria comercializada.
O boletim de ocorrência 
foi registrado na Polícia 
Federal em Cruzeiro.
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Acesso da rotatória
do Colinas é fechado

no sentido Centro

Forte ressaca causa
estragos em Ubatuba

e deixa 6 feridos

“Dedim de Prosa” encerra, em Taubaté, a fase 
de levantamento da Educação Ambiental na

Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul

A alça de acesso da 
rotatória do Co-
linas, no sentido 

Centro, ficará fechada até o 
próximo dia 28 para a apli-
cação de massa asfáltica e 
construção de uma ilha fí-
sica na avenida São João, 
próximo à rotatória. A ati-
vidade compõe as obras do 
Arco da Inovação, que se-
guem em ritmo acelerado e 
em fase final de conclusão.
Por conta do fechamento 
da alça de acesso na ro-
tatória, os motoristas e as 
linhas de ônibus que utili-
zam o trecho interditado, 
terão que seguir pela ave-

Aconteceu neste 
domingo, 23, por 
volta das 13h, uma 

forte ressaca em Ubatuba. 
O mar invadiu a faixa das 
praias e assustou banhis-
tas, deixando 6 pessoas fe-
ridas. Crianças e idosos se 
afogaram e foram socorri-
dos e levados à Santa Casa. 
Barracas foram destruídas, 

Depois de passar por 
Paraibuna, Guara-
rema, São Luiz do 

Paraitinga, Cachoeira Pau-
lista, São José do Barreiro 
e São José dos Campos, o 
“Dedim de Prosa”, encon-
tro realizado para coleta e 
compartilhamento de in-
formações sobre as práti-
cas e iniciativas de Educa-
ção Ambiental na Bacia do 
Rio Paraíba do Sul, encer-
rou em Taubaté, na quinta-
-feira, dia 19, sua primeira 
fase, com a presença de 
representantes vindos de 
Caçapava, Pindamonhan-
gaba, Taubaté e Cunha, de 
organizações da sociedade 
civil, prefeituras e da Dire-
toria Regional de Ensino, 
que sediou o evento.
Dentre os vários assuntos 
debatidos durante a reu-
nião, um dos destaques fo-
ram as dificuldades encon-
tradas para que a Educação 
Ambiental chegue à reali-
dade e ao dia-a-dia dos ci-
dadãos, deixando evidente 
que há falhas na forma de 
se comunicar com a socie-
dade. A linguagem muito 
técnica e a dificuldade de 
mobilização são alguns 
dos problemas apontados.

nida Jorge Zarur e fazer 
o retorno no Anel Viário, 
retornando à rotatória e se-
guindo o itinerário padrão.
A Prefeitura orienta aos 
motoristas que respeitam 
a sinalização e orientações 
dos agentes da mobilidade 
que estarão no local.
Arco da Inovação
A ponte estaiada, que liga-
rá a avenida Jorge Zarur às 
avenidas São João e Cas-
siano Ricardo, vai desafo-
gar o trânsito no principal 
ponto de congestionamen-
to da cidade e beneficiar 
motoristas e passageiros 
do transporte coletivo. 

mesas, cadeiras e objetos 
pessoais foram arrastados 
pelo recuo das ondas.
As ondas chegaram a 
3,5 metros em algumas                 
praias.
“É período de recuo e a 
maré já está bem alta. De-
vido a mudança da Lua 
Nova esse efeito deve vol-
tar durante a noite”, diz 

Por outro lado, o reconhe-
cimento da Educação Am-
biental como algo que vai 
além dos parâmetros for-
mais e de datas específicas, 
podendo se constituir de 
ações praticadas informal-
mente por vários setores, 
também foi senso comum 
entre os participantes, além 
da necessidade de buscar o 
envolvimento dos produto-
res rurais, principalmente 
nos pequenos municípios.
PLATAFORMA E DIAG-
NÓSTICO
Uma das ferramentas apre-
sentadas na reunião para 
que a comunidade possa 
ter participação efetiva 
na elaboração do Plano 
de Educação Ambiental e 
Mobilização Social (PE-
AMS) foi uma plataforma 
digital (www.rioparahyba.
com.br) criada para que 
os cidadãos possam opi-
nar e apontar iniciativas e 
prioridades para o Plano. 
O prazo final para que isso 
possa ser feito é o início de 
março.
Organizados pelos Insti-
tutos H&H Fauser e Chão 
Caipira, ambos de Parai-
buna, os encontros fizeram 
parte do levantamento de 

Mais de 60 mil trabalhado-
res passam pelo trecho em 
1.246 viagens de ônibus 
todos os dias.
Única no Brasil em arco e 
curva, a obra é um método 
de construção mais eficaz 
e econômico, além de ser 
menos agressivo ao meio 
ambiente. Sob a ponte na 
rotatória do Colinas serão 
construídos dois viadutos 
(superior e inferior) em 
formato de X. O complexo 
viário terá ainda uma ci-
clovia de 3,6 quilômetros 
de extensão, que ligará a 
avenida Linneu de Moura 
à passarela da via Dutra.

pescador do bairro Itaguá.
Além do Tenório houve 
registro de avanço do mar 
nas praias da Fazenda, 
Itaguá, Toninhas e Praia 
Grande.
Na sexta (21), a Defesa 
Civil havia alertado a pos-
sibilidade de ressaca ma-
rítima entre Santos (SP) e 
Cabo de São Tomé (RJ).

informações para a formu-
lação do diagnóstico que 
orientará a elaboração do 
PEAMS, que deverá ficar 
pronto até setembro próxi-
mo. O projeto é do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul (CBH-
-PS), com financiamento 
do Fehidro.
“Em abril voltaremos para 
discutir e formular conjun-
tamente com a sociedade e 
o Poder Público, as diretri-
zes do que desejamos para 
as futuras ações de Educa-
ção Ambiental na região. 
Essas diretrizes, inclusive, 
servirão de base para a 
proposição de projetos e a 
formulação dos planos mu-
nicipais”, afirma a coorde-
nadora do projeto, Amely 
Fauser.
Segundo ela, enquanto 
nessa primeira fase tem 
se buscado o máximo en-
volvimento de todos os 
segmentos da comunidade 
para que se tenha uma vi-
são real do que existe, na 
segunda fase o objetivo é 
chegar a um consenso so-
bre o que se deseja para o 
futuro, quando o PEAMS 
possa ser colocado em prá-
tica.
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Senac Guaratinguetá terá 
atendimentos gratuitos
em fevereiro e março

O Senac Guaratin-
guetá oferecerá 
atendimentos gra-

tuitos na área de beleza, 
saúde e bem-estar para a 
comunidade nos meses de 
fevereiro e março. Serão 
mais de 200 vagas dispo-
níveis para os procedimen-
tos de cortes de cabelo, 
profilaxia podal, estética                   
corporal e tratamento de 
acne.
Todas as práticas integram 
as disciplinas dos cur-
sos oferecidos pelo Senac 
Guaratinguetá e permi-
tem aos alunos, sempre                           
acompanhados dos docen-
tes, a vivência de situações 
que poderão ser encontra-
das futuramente no seu co-
tidiano de trabalho.
Para mais informações ou 
agendar um horário, aces-
se o Portal Senac: https://
www.sp.senac.br/bemes-
tar-portal/unidades/GUA/
servicos. 
As vagas são limitadas e 
preenchidas por ondem de 
chegada. A unidade está 

localizada na Avenida Dr. 
João Baptista Rangel de 
Camargo, 50, no Centro.
Conheça mais sobre os ser-
viços oferecidos:
Cortes de cabelo: cortes 
masculino e feminino.
Profilaxia Podal: higie-
nização, corte das unhas, 
esfoliação ou lixamento e 
hidratação.
Estética Corporal: trata-
mento de gordura locali-
zada, celulite, estrias, fla-
cidez de pele e muscular, 
hidratação e revitalização 
da pele, massagem rela-
xante e modeladora, dre-
nagem linfática manual e 
detox corporal.
Tratamento de Acne: tem 
como finalidade controlar 
a oleosidade da pele e es-
timular a cicatrização de 
lesões acneicas, utilizando 
recursos eletroterápicos, 
técnicas cosméticas, pro-
cedimento de limpeza de 
pele e drenagem linfática 
manual.
Serviço:
Cortes de Cabelo

Data: 27 e 28 de fevereiro 
de 2020
Horário de chegada: 8h30 
ou 10h30
Data: 2 e 3 de março de 
2020
Horário de chegada: 08:30 
ou 10h30
Tratamento de Acne
Data: 17 de fevereiro de 
2020
Horário de chegada: 14 ho-
ras
Estética Corporal
Data: 11, 12 e 17 de março 
de 2020
Horário de chegada: 19h30
Profilaxia Podal
Data: 4, 16, 18, 20, 23, 25, 
27 e 30 de março de 2020
Horário de chegada: 8 ho-
ras
Local: Senac Guaratingue-
tá
Endereço: Avenida Dr. 
João Baptista Rangel de 
Camargo, 50 - Centro - 
Guaratinguetá/SP
Informações e agendamen-
to: https://www.sp.senac.
br/bemestar-portal/unida-
des/GUA/servicos

Governo de SP aumenta
em até 12,84% salários de

professores da rede estadual

O governador João 
Doria e o secre-
tário estadual da 

Educação, Rossieli Soa-
res, anunciaram o paga-
mento de um abono de até 
12,84% nos salários dos 
professores da rede estadu-
al de São Paulo.
Para garantir o benefício, o 
governo de São Paulo vai 
investir por ano R$ 590,6 
milhões. No total, 260.142 
docentes ativos e inativos 
serão beneficiados.
O pagamento será retroati-
vo ao mês de janeiro e es-
tará disponível a partir de 
março.
“O professor é peça fun-
damental no processo de 
aprendizagem. Estamos 
empenhados em valorizá-
-lo cada vez mais”, destaca 
o secretário de educação 
do Estado de SP, Rossieli 
Soares.
Com o pagamento do abo-
no salarial, os profissionais 
passarão a receber uma re-
muneração que atende ao 

piso nacional para profes-
sores da educação básica 
estabelecido pela Lei do 
Piso (Lei nº 11.738/2008).
Os professores da catego-
ria chamada PEB I (lecio-
nam para os alunos do 1º 
ao 5º ano do ensino funda-
mental) que trabalham 40 
horas semanais sairão de 
uma remuneração mensal 
de R$ 2.577,74 para R$ 
2.886,24, valor do piso sa-
larial.
Já o salário dos docentes 
da categoria PEB II (aten-
dem alunos dos anos finais 
do ensino fundamental e 
ensino médio) saltará de 
R$ 2.585,01 para os mes-
mos R$ 2.886,24, previs-
tos por lei.
Reestruturação da carreira
Um plano de reestrutura-
ção da carreira docente, 
apresentado pelo governo 
de São Paulo em novem-
bro do ano passado, prevê 
um salário inicial de R$ 
3,5 mil para professores 
que trabalham 40 horas se-

manais.
O documento estipula ain-
da que em 2022, um do-
cente com a mesma carga 
horária terá salário inicial 
de R$ 4 mil, um aumento 
de 54,7% em relação ao 
salário base inicial da car-
reira.
No topo da carreira, o pro-
fessor poderá chegar a um 
salário de R$ 11 mil. Com 
a reestruturação de carrei-
ra proposta, professores 
com mestrado e doutorado 
serão valorizados e terão 
acréscimo salarial de 5% e 
10%, respectivamente.
O investimento previsto 
pela gestão para executar 
a modernização da carrei-
ra ultrapassa R$ 4 bilhões 
na folha de pagamento até 
2022. O programa quer 
valorizar e formar os pro-
fessores da rede, além de 
atrair novos talentos para 
a carreira. O projeto ainda 
precisa ser encaminhado à 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo.
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Covid-19: Brasil fiscaliza
entrada de passageiros

de 7 países da Ásia

Taubaté lança campanha 
de combate ao

Aedes aegypti 2020

O Ministério da 
Saúde decidiu au-
mentar seu nível 

de vigilância a respeito 
de pessoas que voltem da 
Ásia com sintomas seme-
lhantes ao coronavírus. Até 
então, pessoas com viagem 
recente à China que apre-
sentassem febre e mais um 
sintoma respiratório, como 
tosse, por exemplo, eram 
tratadas como suspeitas de 
ter o vírus. A definição de 
caso suspeito também vale 
para pessoas que vierem 
do Japão, Coreia do Sul, 
Coreia do Norte, Singa-
pura, Vietnã, Tailândia e 
Camboja e apresentarem 
sintomas.
A mudança de parâmetro 
ocorreu por conta de um 
aumento de 14% no núme-
ro de casos novos fora da 
China em apenas um dia. 
A Coreia do Sul tem 204 
casos confirmados, o Ja-
pão tem 107 casos, Singa-
pura tem 85, Tailândia tem 
35 casos, Vietnã tem 16 e 
Camboja tem um caso. A 
Coreia do Norte, apesar de 
não ter nenhum caso con-
firmado, também foi inclu-
ída na ampliação do minis-
tério por compor a mesma 
península que seu vizinho, 
a Coreia do Sul. No total, 
são 76.787 casos em todo 
o mundo, com 2.248 mor-
tes, sendo 2.144 na China, 
e 18.864 curados.

A Prefeitura de 
Taubaté lança a 
campanha “Não 

deixe o mosquito tomar 
conta da sua casa” para o 
combate ao Aedes aegypti 
em 2020.
A campanha será veiculada 
em rádios, revistas, jornais, 
portais de internet, redes 
sociais e TVs com men-
sagens de conscientização 
à população para eliminar 
os criadouros do mosqui-
to responsável pela trans-
missão de doenças como a 
dengue, zika, chikungunya 
e febre amarela.
O envolvimento da popu-
lação é fundamental para 
conter o avanço de casos de 

Os dados são da Universi-
dade Johns Hopkins, dos 
Estados Unidos.
Outra justificativa para a 
decisão do governo brasi-
leiro é a chegada do carna-
val, período em que o fluxo 
de turistas estrangeiros au-
menta no país. Apesar dis-
so, o governo não tem ne-
nhuma recomendação para 
que as pessoas evitem via-
jar para esses países, com 
exceção da China. Essa 
orientação, no entanto, po-
derá ocorrer caso algum 
dos países institua regime 
de quarentena. “Na Chi-
na estamos vivendo uma 
situação de quarentena. E 
por isso recomendamos 
que não viajasse para lá 
se não houvesse uma jus-
tificativa plausível”, disse 
o secretário-executivo do 
Ministério da Saúde, João 
Gabbardo.
Casos no Brasil
O Brasil tem, atualmente, 
um caso considerado sus-
peito. Também havia um 
caso, de uma criança de 2 
anos, de São Paulo. Esse 
caso foi descartado, mas 
outro, de uma mulher de 21 
anos, do Rio de Janeiro, foi 
incluído. Ela viajou recen-
temente à China, a exem-
plo da maioria dos casos 
considerados suspeitos. Os 
exames dessa mulher estão 
sendo processados e o re-
sultado deve sair em breve.

dengue em Taubaté. Balan-
ço atualizado da Vigilância 
Epidemiológica indica que 
foram registrados de janei-
ro até o dia 15 de fevereiro 
deste ano 215 casos con-
firmados de dengue, sendo 
202 casos autóctones e 13 
casos importados.
Para reforçar o envolvi-
mento da comunidade, a 
prefeitura programa para 
11 de março um Dia D 
municipal de combate ao 
mosquito, com ações de-
senvolvidas por todas as 
secretarias. Agentes das 
unidades de Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) 
vão promover neste dia um 
mutirão de fiscalizações 

Quarentena em Anápolis
As 58 pessoas que estão 
em quarentena em Aná-
polis (GO), na base aérea 
da Força Aérea Brasileira 
(FAB), foram submetidas a 
mais uma coleta de exames 
no 14º dia de quarentena. O 
prazo para o resultado ser 
conhecido é de 24 horas 
a 72 horas. “Estamos se-
guindo padrões internacio-
nais de segurança. A partir 
de 14 dias, estando clinica-
mente saudáveis, poderão 
ser liberados”, disse o se-
cretário de Vigilância em 
Saúde (SVS) do ministé-
rio, Wanderson de Olivei-
ra. O prazo de 18 dias de 
quarentena, segundo os re-
presentantes do ministério, 
contemplava justamente a 
coleta de quatro amostras 
para exame, sendo a últi-
ma no 14º dia, tido como o 
último para que o vírus se 
manifeste após contágio, 
e o prazo para o conheci-
mento do resultado.
“A FAB vai levar as pes-
soas de volta à sua origem. 
O Ministério da Defesa 
vai montar a logística para 
transportar as pessoas onde 
elas moram no Brasil. Elas 
irão em voos da FAB ou 
aviões comerciais, mas 
tudo será organizado pelo 
Ministério da Defesa tão 
logo os exames estejam 
prontos e negativos”, ex-
plicou Gabbardo.

com o apoio dos agentes 
do Controle de Animais 
Sinantrópicos (CAS) nos 
seus bairros.
As atividades também pre-
veem a limpeza de bocas 
de lobo, recolhimento de 
inservíveis, panfletagem, 
palestras em escolas, entre 
outros.
O combate ao mosquito é 
realizado de forma regu-
lar pela prefeitura durante 
todo o ano. 
A ofensiva inclui vi-
sitas casa a casa,                                       
orientações, nebulização e 
monitoramento por meio 
da Análise de Densidade 
Larvária (ADL) , entre ou-
tros.


