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Caçapava: Polícia
prende quadrilha
que aplicava golpes

A Polícia Civil de Caçapava prendeu uma quadrilha
no centro da cidade especializada em dar golpes
em pessoas que utilizavam
caixas eletrônicos. A ação
dos policiais aconteceu no
final do dia desta quarta-feira (5). Os golpistas,
que são de São Paulo,
aplicavam golpes em todo
o estado.
De acordo com o delegado
titular de Caçapava, Hugo
Pereira, a vítima era abordada quando estava na fila,
a caminho do caixa eletrônico. “Eles [estelionatá-

rios] vinham com um envelope, de alguma agência
bancária, cheio de papel
dentro com dinheiro falso
do lado de fora, deixavam
cair no chão, a pessoa que
estava na fila pegava o envelope e entregava para
eles”, disse o
delegado.
Após a vítima entregar o
envelope, o golpista prometia um presente para
ela, que acabava deixando
sua bolsa com ele [talvez
pelo poder do convencimento dos estelionatários]. “Enquanto a pessoa

ia pegar o “presente”, o
estelionatário sumia com a
bolsa e, logo na sequência,
eles pegavam o cartão da
vítima, passava na maquininha deles para sacar dinheiro e iam em agências
bancárias com esse mesmo cartão e com as senhas
das vítimas e retiravam
empréstimos”, completa o
delegado Hugo.
Segundo a investigação,
a quadrilha era composta
por dois homens e uma
mulher, que foram presos
e estão à disposição da justiça.

Nascidos em maio já podem sacar a
primeira parcela do auxílio emergencial

Trabalhadores informais
e inscritos no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico), nascidos em
maio, podem sacar a partir de hoje (6), a primeira
parcela do auxílio emergencial 2021. O dinheiro
havia sido depositado nas
contas poupança digitais
da Caixa Econômica Fe-

deral em 15 de abril.
Os recursos também poderão ser transferidos para
uma conta corrente, sem
custos para o usuário. Até
agora, o dinheiro apenas
podia ser movimentado
por meio do aplicativo
Caixa Tem, que permite o
pagamento de contas domésticas (água, luz, telefone e gás), de boletos, com-

pras em lojas virtuais ou
compras com o código QR
em maquininhas de estabelecimentos parceiros.
Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa, funciona de segunda a
domingo, das 7h às 22h.
Além disso, o beneficiário
pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br.

Tombamento de caminhão
causa lentidão na
Dutra em Caçapava

Na manhã desta quinta-feira (6), por volta das
7h10, a CCR NovaDutra e
a Polícia Rodoviária Federal, foram acionadas para
atender um tombamento
de caminhão no km 120,3
da pista sentido Rio de Janeiro, em Caçapava.
O caminhão estava carregado de tapioca, mas não
houve queda total da carga.

Ainda não se sabe o que
provocou o tombamento
do veículo.
O motorista ficou levemente ferido e foi socorrido no local pela equipe
médica da CCR NovaDutra.
Durante a ocorrência, o
trânsito fluía apenas pela
faixa da esquerda, causando uma lentidão de mais
de cinco quilômetros.

No momento, o caminhão
foi “destombado”, mas a
pista permanece interditada para que os guinchos
da Concessionária retirem
o veículo em segurança.
As equipes também trabalham na limpeza da pista.
Atualizado às 9h57
A pista foi liberada no km
120,3 e lentidão no local é
de 8km, reflexo do atendimento da ocorrência.

Cooperativa da Embraer
inicia campanha
do agasalho 2021

Engajada em ações sociais, a COOPEREMB
(Cooperativa de Crédito
Mútuo dos Empregados
da Embraer), está recebendo doações de roupas,
calçados e cobertores para
a campanha do agasalho
2021. A iniciativa, mais
do que nunca, se faz muito necessária, em virtude
da pandemia de Covid-19,
em que muitas famílias es-

tão em situação de vulnerabilidade.
Os itens podem ser entregues até o dia 30 de junho
em uma das unidades da
COOPEREMB, localizadas nas cidades de Pindamonhangaba, São José dos
Campos, Araraquara e Botucatu.
Em 2020, a CooperEmb
conseguiu ajudar muitas
pessoas, doando apro-

ximadamente 300 itens.
Além de “aquecer”, a inciativa também proporciona autonomia, esperança e
uma maior
autoestima.
A campanha do agasalho
está alinhada aos princípios do cooperativismo
que visam o desenvolvimento das comunidades
onde a cooperativa está
integrada.
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Miscelânea
Curiosidades
Aniversários de casamentos
1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº
020/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos de Ordem Judicial II. Data para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 07/05/2021, até as 09h00min
do dia 20/05/2021; data da abertura de propostas: das 09h00min às
10h00min do dia 20/05/2021; data de início da sessão pública: às
10h00min do dia 20/05/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra
poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores
informações através do telefone (12) 3112-9200.

Humor
Dois caipiras se encontram:
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...
Mensagens
Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência.
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para
sentir a tua própria evolução.
Pensamentos, provérbios e citações
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.
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São José dos Campos
pode ter filial de empresa
aeroespacial dos EUA

Na última quarta-feira
(5), São José dos Campos
recebeu a visita de representantes da empresa americana Vaya Space, que
pretende abrir uma filial
no Brasil em breve.
A Vaya Space é uma empresa de propulsão de foguete híbrida e lançadora
SmallSat, que aproveita
os avanços e novas tecnologias de fabricação dos
equipamentos para redução de custos, mantendo o
desempenho e a segurança
do acesso ao espaço.
A proposta da empresa
é construir uma unidade
fabril com 10 mil metros
quadrados e gerar cerca
de 200 empregos diretos,
tendo a cidade de São
José dos Campos, como

candidata natural a receber o investimento, por ser
a sede desse segmento no
país.
Segundo Roberto Fabian,
presidente da Vaya Space, o fato de São José dos
Campos ser referência
no desenvolvimento de
tecnologia
aeroespacial
e contar com um robusto
cluster de empresas e instituições ligadas ao setor,
despertaram o interesse
pela cidade.
O cluster aeroespacial brasileiro, gerido pelo Parque Tecnológico de São
José, reúne mais de 100
empresas aeronáuticas e
espaciais, promovendo e
estabelecendo parcerias e
estimulando a competitividade no mercado local e

global.
De acordo com a Revista
Financial Times, o ranking
divulgado no ano passado,
mostra que São José é a 3ª
melhor cidade estratégica
do mundo para receber investimento no setor aeroespacial.
Estiveram em São José
dos Campos o presidente
da Vaya Space, Robert A.
Fabian, e o vice-presidente de vendas e marketing,
Jack Blood.
Os executivos fizeram
visitas ao INPE (Instituto Nacional de Pesquisa Espacial) e ao Parque
Tecnológico, onde se encontraram com 15 empreendedores do setor aeroespacial estabelecidos em
São José.
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Após um mês de greve
trabalhadoras de montadoras
da LG conquistam indenização

Nesta quinta-feira (6), em
assembleia unificada das
trabalhadoras, na Praça da
Bandeira, em Caçapava,
as metalúrgicas da Blue
Tech, Sun Tech e 3C aprovaram acordo de indenização que varia entre R$
10.800 e R$ 47.025.
O acordo é resultado de
um mês de mobilização
das trabalhadoras da Blue
Tech e 3C, em Caçapava, e
Sun Tech, em São José dos
Campos. Elas entraram
em greve no dia 6 de abril,
como forma de resistência
ao fechamento das três fábricas e de 430 postos de
trabalho. A luta ganhou
apoio e a solidariedade de
entidades do Brasil e do
exterior.
A proposta foi negociada,

na noite de quarta-feira
(5), entre o Sindicato dos
Metalúrgicos de São José
dos Campos e as três fábricas, todas elas montadoras
da LG.
Horas antes, as trabalhadoras haviam retomado a
greve e rejeitado a proposta de 70%. A mobilização
levou as empresas a chamarem o Sindicato para
reabertura de negociações,
chegando aos 90%.
O valor a ser pago a cada
trabalhador vai variar de
acordo com o tempo de fábrica e o salário.
“Desde o começo, o Sindicato dos Metalúrgicos de
São José dos Campos chamou a unidade na luta em
defesa dos empregos com
os trabalhadores de Tauba-

té. Como foi assinado o
pacote para os trabalhadores da LG, nossa reivindicação era de igualdade.
Mas as companheiras decidiram de forma conjunta aprovar os 90%, e em
nosso Sindicato prevalece
a democracia operária”,
afirma o presidente Weller
Gonçalves.
“As trabalhadoras tiveram
toda razão em lutar por
seus direitos.
Foi um movimento de
grande importância para
nossa categoria e que serve de exemplo.
A garra dessas companheiras levou a essa conquista”, afirma Aline Bernardo
dos Santos, trabalhadora
da Sun Tech e diretora do
Sindicato.
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Pindamonhangaba apresenta mais
três oficinas culturais para junho

Dando sequência ao Programa Oficinas Culturais,
da Secretaria de Cultura
do Estado, gerenciado pela
organização social Poiesis, a Secretaria de Cultura
e Turismo da Prefeitura de
Pindamonhangaba, apresenta três oficinas culturais para público a partir
de 16 anos. As atividades

são gratuitas e com vagas
limitadas.
As oficinas serão virtuais
por meio da plataforma
Zoom e seguem o calendário mensal de oficinas culturais prevista para o mês
de junho. Confira abaixo a
programação completa:
Bate-papo com o poeta Carlos de Assumpção:

Com o que sonham os poetas? (100 vagas)
O bate-papo abordará a
trajetória, a poesia, o processo criativo e as inspirações do poeta Carlos de
Assumpção. Os poemas
escritos por Assumpção
são “um testemunho poderoso sobre os tempos em
que vivemos, um símbolo

de luta contra o silenciamento e a opressão histórica”, como escreveu Alberto Pucheu, poeta e ensaísta
brasileiro.
Danças Populares - Catira,
Fandangos e suas peculiaridades (100 vagas)
O projeto apresenta reflexões sobre catira e fandan-

gos, aborda seus principais
representantes e a grande
contribuição histórica, rítmica e social para paulistas e paulistanos.
Percepções Corporais e
Criatividade através da
dança (30 vagas)
Busca-se nessa atividade,
uma nova possibilidade de

construção poética de movimento que não ocorre a
partir da diluição ou segmentação de nomenclaturas, mas da integração do
potencial de cada participante envolvido nesse processo, viabilizando dessa
forma a construção de um
exercício criativo.

