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A Gazeta dos Municípios

Polícia Ambiental apreende 
armas em Lavrinhas

Alerta para temporais

O que você precisa saber 
sobre o novo teste de

Covid-19 da USP

A ação aconteceu na tarde 
de quarta-feira (6) em uma 
residência no centro da ci-
dade. Após receberem de-
núncia de aves mantidas 
em cativeiro e corte ilegal 
de vegetação, os policiais 
foram até o local e encon-

Nesta sexta-feira (8), a si-
tuação é de alerta para o 
risco de temporais, com 
potencial para ventania e 
também alagamentos, para 
as regiões metropolitanas 
das capitais São Paulo e 
Rio De Janeiro e também 
para áreas no Sul e Leste 
do estado de São Paulo e 
o Centro-Sul do estado do 
Rio de Janeiro.
Os córregos e rios em São 
Paulo já estão com nível 
relativamente elevado em 
função da chuva frequente 
e por vezes volumosa de 
dezembro. Por isso, não se 
pode descartar a possibili-
dade de novos transborda-

Com a chegada da segun-
da onda de coronavírus ao 
Brasil, as principais facul-
dades de biomedicina têm 
desenvolvido uma série de 
estudos, não apenas para a 
produção da vacina, mas 
também para descobrir 
novas características do 
vírus e encontrar preven-
ções mais eficientes. Entre 
as universidades brasilei-
ras com foco na pesquisa 
de combate ao coronaví-
rus, há um destaque para a 
Universidade de São Pau-
lo (USP). No dia 1º de de-
zembro de 2020, o Institu-
to de Ciências Biomédicas 
da USP lançou um novo 
autoteste para identificar 
a Covid-19, que, além de 
ser tão confiável quanto o 
RT-PCR - teste que confir-
ma a presença do vírus por 
meio do RNA, através da 
amplificação do ácido nu-
cleico pela reação em ca-
deia da polimerase -, tem 
uma vantagem importante 
para evitar a disseminação 
do vírus: pode ser coletado 
por meio da saliva e pelo 
próprio paciente.
O teste RT-PCR-ICB é ca-
paz de identificar casos da 
doença em até 24h após 
a coleta, o que agiliza o 
processo de isolamento 
e inicia o tratamento pre-
ventivo, além de evitar 
o contágio, tanto dos pa-

traram duas armas de fogo 
- uma carabina de calibre 
44 e uma espingarda cali-
bre 28 - e uma espingarda 
de pressão, além de mu-
nições intactas e deflagra-
das.
A ocorrência foi apresen-

mentos na região do Esta-
do. Rio de Janeiro também 
teve vários eventos de 
chuva forte em dezembro 
de 2020, com um episódio 
de chuva muito forte no 
começo dessa semana, que 
encharcou o solo e dei-
xou a cidade em atenção. 
Assim, com essas novas 
pancadas de chuva, que 
podem ser fortes, também 
não se pode descartar pro-
blemas com deslizamento 
de terra, alagamentos e 
transbordamento de cór-
regos na região do Grande 
Rio e também na Região 
Serrana Fluminense.
A região do Vale do Pa-

cientes, quanto dos profis-
sionais da saúde envolvi-
dos no processo. 
Além de prevenir a conta-
minação, o RT-PCR-ICB 
e também se mostrou uma 
opção menos invasiva para 
a coleta, que antes era fei-
ta com o uso de swabs (o 
cotonete mais comprido) e 
precisava ser inserido pelo 
nariz para atingir a naso-
faringe. Segundo o ICB, 
o teste tem altos níveis de 
confiabilidade - entre eles, 
98% de sensibilidade e 
100% de especificidade, 
o que significa que há ca-
pacidade de excluir casos 
negativos.
De acordo com o ICB, fo-
ram disponibilizados dois 
tipos diferentes de testes: 
um utiliza o PCR (Reação 
em Cadeia da Polimera-
se) e revela se o paciente 
tem a presença do vírus no 
corpo, enquanto o outro é 
baseado no método Elisa e 
indica se o paciente já teve 
contato com o vírus em al-
gum momento.
Outra vantagem a ser des-
tacada é o preço de fabri-
cação do teste, que é mais 
barato do que o sorológico 
ou o RT-PCR, porque uti-
liza reagentes fabricados 
no Brasil - fator que, além 
de reduzir o custo, tam-
bém agiliza o processo de 
entrega. 

tada no distrito policial da 
cidade. 
O homem vai responder 
por posse irregular de 
arma de fogo e permane-
ce preso e a disposição da 
justiça na cadeia pública 
de Cruzeiro.

raíba, tanto em São Paulo 
quanto no Rio de Janeiro, 
teve tempestades na noite 
da quarta-feira (6), e tam-
bém pode ter mais tempo-
rais nesta sexta-feira (8). 
Em vários locais dolito-
ral paulista, da região da 
Costa Verde (Paraty/An-
gra dos Reis), da Baixada 
Fluminense e da cidade 
do Rio há condições para 
chuva forte e problemática 
nesta sexta-feira. Atenção 
para tempestades também 
na região de Campinas, de 
Sorocaba, Bragança Pau-
lista e na Serra da Manti-
queira.
Fonte: ClimaTempo 

O estudo foi conduzido 
pelo virologista Edison 
Luiz Durigon, coordena-
dor do Laboratório de Vi-
rologia Clínica e Molecu-
lar do ICB.
Como é feito o teste
Para realizar a coleta em 
casa, o paciente recebe 
um kit embalado em saco 
plástico, com um tubo de 
ensaio. É necessário cuspir 
dentro do tubo e lacrá-lo, 
depois higienizá-lo com o 
álcool em gel que já vem 
inserido no kit e voltar a 
lacrá-lo dentro de uma cai-
xa de plástico e levar até o 
CEGH-CEL presencial-
mente, para que seja feita 
a análise e a confirmação 
do teste.
Como adquirir 
Por enquanto, a disponi-
bilização é feita apenas na 
cidade de São Paulo, por 
meio de visita pré-agen-
dada ao local, via e-mail. 
Para realizar o exame em 
casa, o valor cobrado é de 
R$ 150,00 e o tubo de en-
saio deve ser levado pre-
sencialmente ao CEGH-
-CEL (de preferência, por 
algum membro da família 
que não esteja com sinto-
mas da doença). No caso 
de realizar a coleta presen-
cialmente, o valor é de R$ 
90,00. O resultado do exa-
me é enviado em até 24h, 
via e-mail.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Pesquisas arqueológicas constataram que o alho era usado há mais de cin-
co mil anos, havendo inclusive uma lenda que o considerava o tempero 
mais antigo usado pelo homem. A crendice popular, desde a Idade Média, 
acredita ser ele bom para afastar o diabo, o lobisomem e o vampiro.
***
O trauma psíquico faz a vítima esquecer a fisionomia do agressor após o 
assalto ou estupro. A hipnose pode ser um instrumento valioso para trazer 
a tona tais pormenores, importantes para identificar e prender o criminoso. 
Até mesmo números de placas de automóveis têm sido assim identifica-
dos. O problema é que nem todas as pessoas se deixam hipnotizar, o que 
limita o valor prático da técnica.
***
Calor, luz, eletricidade, magnetismo, movimento, som, combinações quí-
micas, forças nucleares, tudo isso representa formas diferentes da mesma 
coisa, pois cada uma delas pode ser convertida em outra. A eletricidade 
passando por um fio pode produzir luz e um remo girando rapidamente na 
água pode produzir calor. O magnetismo pode ser transformado em ele-
tricidade, as explosões químicas em movimento, as reações nucleares em 
sons e assim por diante.

Humor

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente as cartas e fala:
- Vejo que o senhor é casado e pai de dois filhos.
- Não, a senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa...
***  
O que são sonhos e pesadelos para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
 
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
Uma loira ficou sabendo que uma amiga dela ficou grávida com apenas 
uma oração que fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, ela foi 
a essa Igreja e disse ao padre.
- Bom dia padre.
- Bom dia, minha filha. E que posso ajudar?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há um mês e ficou 
grávida só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria não, foi com um padre 
nosso, mas ele já foi transferido desta Igreja.
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:
- Por favor, quero uma cortina para o monitor do meu computador.
- Mas minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas.
E a loira com ar de espertalhona, retruca:
- Helôôôô! Eu tenho um Windows!

Mensagens

Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para apren-
der. Uma vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas 
oferece maiores oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o 
que acontece com você, pode ser que você tenha escolhido uma vida mais 
difícil, de modo a acelerar o seu processo espiritual. Às vezes um relacio-
namento negativo, tal como a perda de um emprego pode ser a mão que 
abre uma porta para uma oportunidade melhor. Tenha paciência, pois o 
destino pode necessitar de um pouco mais de tempo para tecer sua tapeça-
ria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria 
e êxtase nesta vida onde participamos de uma comunidade em que todos 
estão empenhados as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Há momentos em que calar e mentir.
O sentir é indispensável para se chegar ao saber.
Aprenda com os surdos o segredo dos gestos expressivos.
O poder nem sempre endireita a esquerda.
Desisti de ler livros, eles tiram a minha mente de mim mesmo. 
Amar é querer estar perto se longe e mais perto se perto.
O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
A força da maternidade é mais que as leis da natureza.
Somos formados e talhados pelo que amamos.

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

Livro D-25, FLS. nº 222, Termo nº 7312
Faço saber que pretendem se casar ANDERSON RODRIGO LEONOR e JANETE CLAUDIA AGUIAR DA SILVA, aprensen-
tando 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 26 de setembro de 1978, de estado civil solteiro, de profissão empregado público, residente e do-
miciliado na Rua Santa Paula, nº 376, Chacara Canaã, Tremembé/SP, filho de ERNESTINO DONIZETI LEONOR, de 64 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascido na data de 13 de julho de 1956, residente e domiciliado em TaubatéSP e de VILMA FERREIRA 
LEONOR, de 65 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 21 de novembro de 1955, residente e domiciliada em Taubaté/
SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 15 de outubro de 1980, de estado civil solteira, de profissão professora, 
residente e domiciliada na Rua Santa Paula, nº 376, Chacara Canaã, Tremembé/SP, filha de JOSÉ ARGEU FILHO, falecido em 
Campinas/SP na data de 20 de novembro de 2016 e de CELINA DE AGUIAR DA SILVA, de 59 anos, natural de São Paulo/SP, 
nascida na data de 21 de outubro de 1961, residente e domiciliada em Taubaté/SP. 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. 

Livro D-25, FLS. nº 222, Termo nº 7313
Faço saber que pretendem se casar DIEGO VINICIOS FIRMO DE PAULA e RENATA DA SILVA SIMÕES, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
Campos do Jordão-SP, nascido no dia 28 de novembro de 1989, de estado civil divorciado, de profissão autônomo, residente e do-
miciliado na Rua São Lourenço, nº 120, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filho de ARNALDO BORGES DE PAULA JUNIOR, 
de 56 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 15 de novembro de 1964 e de ANA AMÉLIA FIRMO DE PAULA, de 58 
anos, natural de Sapucaí Mirim/MG, nascida na data de 04 de agosto de 1962, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 18 de maio de 1984, de estado civil divorciada, de profissão arquiteta, 
residente e domiciliada na Rua São Lourenço, nº 120, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filha de OSWALDO SIMÕES, falecido 
em Taubaté/SP na data de 17 de novembro de 2016 e de CRISTINA ELISABETE DA SILVA SIMÕES, de 59 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na data de 14 de outubro de 1961, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum im-
pedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 223, Termo nº 7314
Faço saber que pretendem se casar YURI DOS MARTYRES AIKAWA e CAROLINA CASTILHO VAZ DE CAMPOS, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural 
de Curitiba-PR, nascido no dia 15 de setembro de 1987, de estado civil solteiro, de profissão comerciante, residente e domiciliado 
na Rua Ataulfo Alves, nº 753, Caminho Novo, Tremembé/SP, filho de ROBERTO MITSUYOSHI AIKAWA, de 61 anos, natural 
de Castro/PR, nascido na data de 18 de junho de 1959 e de AGLAÉ DOS MARTYRES AIKAWA, de 66 anos, natural de Ponta 
Grossa/PR, nascida na data de 03 de dezembro de 1954, ambos residentes e domiciliados em Americana/SP. A habilitante é natu-
ral de Taubaté-SP, nascida no dia 15 de maio de 1992, de estado civil solteira, de profissão professora, residente e domiciliada na 
Rua Ataulfo Alves, nº 753, Caminho Novo, Tremembé/SP, filha de DARCY VAZ DE CAMPOS, de 59 anos, natural de Cunha/
SP, nascido na data de 31 de março de 1961 e de JUREMA MOURA CASTILHO, de 60 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na 
data de 10 de abril de 1960, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. 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. 
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Produtores rurais do Vale 
fazem “tratoraço” e

criticam aumento do ICMS

Presidente do Inep explica 
como será a primeira

edição do Enem digital

Na manhã desta quinta-
-feira (7), produtores ru-
rais de diversos municí-
pios do Vale do Paraíba 
realizaram um tratoraço 
em manifestação contra o 
aumento do ICMS. Ape-
nas em Guará, cerca de 
40 tratores, 20 caminhões 
e 150 produtores foram 
às ruas protestar. Também 
houve passeatas e tratora-
ço nos demais municípios, 
como em Taubaté. Em 
manifesto publicado pre-
viamente pela Coomevap, 
a cooperativa ressaltou a 
importância da luta pelos 
direitos dos trabalhadores 
rurais, juntamente com o 
Sindicato Rural de Tauba-
té e Pindamonhangaba, 
que também apoiam a cau-
sa. No manifesto, eles rei-
vindicam a revogação da 
Lei 17.293 e dos Decretos 
(do 65.252 ao 65.255) que 
alteraram o Regulamento 
de ICMS do Estado de São 
Paulo, aumentando a car-
ga tributária de diversos 
setores. Na perspectiva 
do manifesto, o agronegó-
cio o mais impactado pela 
mudança. “Os produtores 
rurais, com o apoio da Co-
mevap, Sindicatos Rurais 
de Taubaté e Pindamo-
nhangaba, têm responsabi-

Pela primeira vez, o Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) terá uma 
versão digital. A prova 
será aplicada de forma 
piloto para 96 mil candi-
datos em 99 municípios. 
Assim como no Enem 
impresso, os participantes 
terão que ir até o local de 
prova e, embora o exame 
seja feito pelo computa-
dor, os candidatos deverão 
levar caneta esferográfica 
da cor preta porque a reda-
ção será feita no papel.
Para esclarecer como será 
essa prova, a Agência Bra-
sil conversou com o presi-
dente do Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), Alexandre 
Lopes.
“Houve, no passado, ten-
tativas [de fazer o Enem 
digital], mas foram des-
continuadas. A decisão de 
fazer o Enem digital neste 
ano foi tomada em 2019. 
Estamos conseguindo ago-
ra tirar o teste do papel, li-
teralmente. Estamos muito 
animados com o Enem di-
gital”, disse Lopes.
O exame será um pontapé 
inicial para mudanças no 
Enem. A intenção do Inep 
é que o exame se torne to-
talmente digital até 2026. 
As discussões e os testes 
para que isso seja possível 
ocorrem desde 2016.
O Enem digital será apli-
cado nos dias 31 de janei-
ro e 7 de fevereiro, após o 
Enem impresso, que será 
nos dias 17 e 24 de janeiro. 
As provas serão realizadas 
em laboratórios de infor-
mática de escolas e uni-
versidades que já foram 
previamente testados pelo 
Inep. Ao todo, serão cerca 
de 4 mil laboratórios, com 
cerca de 20 computadores 
cada. As máquinas terão 
acesso apenas à prova. Os 
estudantes não consegui-
rão, portanto, acessar a 
internet ou documentos do 
computador.
Apesar de ser feita em tela, 
os participantes deverão 
levar, como no Enem im-
presso, caneta esferográfi-
ca de tubo transparente da 
cor preta. A prova de reda-
ção será escrita a mão. Os 
estudantes também rece-

lidade com a comunidade 
e nosso protesto é uma for-
ma de denunciar esta me-
dida do governador, que 
aumenta os impostos para 
quem produz. Isso pode 
agravar o desemprego no 
campo e na cidade e trazer 
de volta a inflação”, afir-
ma o produtor rural Arthur 
Jorge. Confira abaixo a ta-
bela de tributos do ICMS 
com suas futuras altera-
ções (Fonte: Decretos es-
taduais nº 65.253, 65.254, 
65.255, de 15 de outubro 
de 2020). PRODUTO
Alíquota atual
COMO VAI FICAR
Queijo muçarela, prato e 
minas 12% 13,3%
Leite cru ou pasteurizado 
isento 4,14%
Suco de laranja 12% 
13,3%
Hortifrútis, exceto alho, 
amêndoa, avelã, castanha, 
nozes, pera, maçã isento 
4,14%
Farinha de mandioca isen-
to 4,14%
Pão (exceto pão francês ou 
de sal) e pão torrado 12% 
13,3%
Ovo integral pasteurizado 
ou desidratado, clara pas-
teurizada desidratada ou 
resfriada e gema pasteu-
rizada desidratada ou res-

berão folhas de rascunho 
para fazer os cálculos das 
provas de matemática e 
ciências da natureza. Eles 
não terão, no entanto, fo-
lhas de resposta. Os itens 
devem ser marcados pelo 
computador.
“A gente procurou, nesse 
momento, simular no am-
biente digital o que acon-
tece no papel. Então, o 
aluno vai poder, por exem-
plo, ir na questão mais à 
frente, pode voltar. No fi-
nal, ele vai marcar e quan-
do der o sinal que finalizou 
a prova, o sistema trava o 
preenchimento do gabari-
to. Aí pronto, não vai mais 
poder mexer e a prova vai 
vir direto para o Inep”, ex-
plica o presidente.
Os horários do Enem di-
gital serão os mesmos 
do Enem impresso. Os 
portões abrem às 12h e 
fecham às 13h. A prova 
começa a ser aplicada às 
13h30. No primeiro dia, os 
participantes, assim como 
no exame em papel, fazem 
as provas de linguagens, 
códigos e suas tecnolo-
gias, redação e ciências 
humanas e suas tecnolo-
gias. Nesse dia, a prova 
vai até as 19h. No segun-
do dia, os candidatos têm 
até as 18h30 para resolver 
questões de ciências da 
natureza e suas tecnolo-
gias e matemática e suas 
tecnologias.
Além dos aplicadores, nas 
salas de prova, os candida-
tos contarão com a assis-
tência de um técnico em 
informática. “Se tiver al-
gum problema no compu-
tador, o técnico pode ten-
tar resolver imediatamente 
naquele computador. Se 
não puder, ele vai logar 
numa outra máquina, te-
remos máquinas reserva. 
Se não conseguir mesmo 
assim, se tiver problema 
ou se demorar demais para 
resolver, aí esse aluno vai 
poder participar da reapli-
cação da prova em papel”, 
explica Lopes.
Da mesma forma que os 
estudantes que farão o 
Enem impresso apenas 
poderão sair com a pro-
va meia hora antes do fim 
da aplicação, também os 
estudantes que fizerem o 

friada 7% 9,4%
Insumos agropecuários1 
isentos 4,14%
Energia elétrica (consumo 
inferior a 1.000 kWh/mês) 
2 isento Isento
Energia elétrica (consu-
mo superior a 1.000 kWh/
mês) isento 12%
Óleo diesel2 12% 13,3%
Máquinas e implementos
5,6% inalterado
Máquinas e implementos 
usados 0,9% 4,86%
Etanol hidratado combus-
tível (o que é vendido na 
bomba) 2 12% 13,3%
Etanol hidratado anidro
(o que é adicionado à ga-
solina) 25% inalterado
Transporte intermunicipal 
de leite cru ou pasteuriza-
do 5% 6,5%
Embalagem para ovos 7%
9,4%
Ração animal - transferên-
cia entre estabelecimentos 
rurais ou industriais do 
mesmo titular ou remessa 
a outro estabelecimento 
rural ou indústria com o 
qual se mantém contra-
to de produção integrada 
isenção 4,14%
Farinha de mandioca isen-
ção 4,14%
Ovos isenção 4,14%
Flores frescas e mudas de 
plantas isenção 4,14%

Enem digital, só poderão 
sair com a folha de ras-
cunho 30 minutos antes 
do fim da aplicação. Eles 
podem anotar as respostas 
ali, para posteriormente 
conferir o gabarito oficial, 
que deverá ser divulgado 
para essa versão do exame 
até o dia 10 de fevereiro.
As questões da prova 
serão diferentes das do 
Enem impresso. No entan-
to, como a prova utiliza o 
sistema de correção base-
ado na chamada teoria de 
resposta ao item (TRI), 
as provas terão o mesmo 
nível de dificuldade e os 
estudantes poderão con-
correr juntos às mesmas 
vagas em programas que 
dão acesso ao ensino su-
perior, como o Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), 
que oferece vagas em ins-
tituições públicas e o Pro-
grama Universidade para 
Todos (ProUni), que ofe-
rece bolsas de estudos em 
instituições privadas.
Pandemia
As medidas de segurança 
adotadas em relação à pan-
demia do novo coronaví-
rus serão as mesmas tanto 
no Enem impresso quanto 
no Enem digital. Haverá, 
por exemplo, um número 
reduzido de estudantes por 
sala, para garantir o dis-
tanciamento entre os par-
ticipantes. Durante todo 
o tempo de realização da 
prova, os candidatos esta-
rão obrigados a usar más-
caras de proteção da forma 
correta, tapando o nariz e 
a boca, sob pena de se-
rem eliminados do exame. 
Além disso, o álcool em 
gel estará disponível em 
todos os locais de aplica-
ção.
Quem for diagnosticado 
com covid-19, ou apre-
sentar sintomas desta ou 
de outras doenças infecto-
contagiosas até a data do 
exame, não deverá com-
parecer ao local de prova e 
sim entrar em contato com 
o Inep pela Página do Par-
ticipante, ou pelo telefone 
0800-616161, e terá direi-
to a fazer a prova na data 
de reaplicação do Enem, 
nos dias 23 e 24 de feve-
reiro.
Fonte: Agencia Brasil
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Nova Unidade de Conservação 
no Vale do Paraíba vai preservar 

400 espécies de animais

Escola da Rede Estadual em São 
José dos Campos lança projeto 

em parceria com a Embraer

O Governo de São Paulo 
publicou na quarta-feira, 
6 de janeiro, o decreto de 
criação de uma nova Uni-
dade de Conservação no 
Estado, o Monumento Na-
tural Mantiqueira, que vai 
preservar 421 espécies de 
animais entre aves, anfí-
bios, mamíferos e peixes.
Sob responsabilidade do 
Fundação Florestal, o es-
paço de mais de 10 mil 
hectares abriga também 
um patrimônio natural 
com áreas de montanha 
predominantemente co-
bertas por florestas e cam-
pos de altitude localizada 
entre os municípios de 
Cruzeiro (9.392 hectares) 
e Piquete (979 hectares).
 A nova unidade de con-
servação foi classificada 
como MoNa, uma cate-
goria de preservação que 
tem como objetivo proibir 
a intervenção humana nos 
aspectos naturais. Com 
isso, a área se torna o ter-
ceiro Monumento Natural 
(MoNa) do Estado de São 
Paulo gerido pela FF, jun-
tamente com o MoNa Pe-
dra do Baú, em São Ben-
to do Sapucaí, e o MoNa 
Pedra Grande, em Atibaia 
e Bom Jesus dos Perdões.
A área possui também 
atrativos turísticos como 
cachoeiras e vias de esca-
lada em rochas. Entre os 
destaques está o Túnel da 
Mantiqueira, palco de uma 
das principais batalhas da 
Revolução Constituciona-

A Escola Estadual Profes-
sora Ana Cândida de Bar-
ros Molina, localizada em 
São José dos Campos, em 
parceria com a Embraer e 
o Instituto Federal de São 
Paulo, lançou o projeto 
“Jovem Aprende com Jo-
vem”. De acordo com o 
diretor da unidade, Tacia-
no Moreira Gonçalves, o 
objetivo é de desenvolver 
as habilidades socioemo-
cionais para a construção 
do projeto de vida dos alu-
nos. 
As aulas vão acontecer de 
12 a 21 de janeiro de for-
ma presencial, com apro-
ximadamente 30 alunos 
dos anos finais (6º ano ao 
9º ano) do ensino funda-
mental e do ensino médio 
da própria escola, com au-
las ministradas pelos alu-

lista de 1932. A região faz 
parte do circuito paulista 
da Estrada Real. 
A previsão do governo 
do estado é a de que se-
jam investidos na área de 
preservação cerca de R$ 
2 milhões reais vindo da 
Câmara de Compensação 
Ambiental (CCA).
 Atrativos turísticos 
Predominantemente for-
mada por florestas e cam-
pos de altitude, a área 
possui trilhas, no maciço 
e diversas vias de escalada 
em rocha.
O principal atrativo no 
local é o Maciço Marins-
-Itaguaré, formado por al-
guns dos pontos mais altos 
do estado de São Paulo - 
Pico dos Marins (2.427m), 
Pico do Itaguaré (2.308m) 
e Pico do Marinzinho 
(2.432m).
A Travessia Marins-I-
taguaré é uma das mais 
procuradas no Brasil por 
montanhistas brasileiros e 
estrangeiros, e é também 
um dos trechos de uma 
rota maior: a Travessia 
Transmantiqueira. 
Outro atrativo turístico é 
o Túnel da Mantiqueira, 
palco de uma das princi-
pais batalhas da Revolu-
ção Constitucionalista de 
1932. A região faz parte 
do circuito paulista da Es-
trada Real. 
Ainda conta com diversas 
cachoeiras, sendo as cinco 
principais: Complexo do 
Curiaco (Poço do Curia-

nos da Embraer. De forma 
remota, qualquer outro 
aluno da rede poderá par-
ticipar e, neste caso, o tra-
balho será acompanhado 
por estudantes da gradua-
ção do curso de licenciatu-
ra do Instituto Federal de 
São Paulo. Para saber mais 
acesse o SITE. 
“A escola é feita por par-
cerias com a comunidade 
e com todos que podem 
contribuir. Eu enxergo 
essa uma grande oportu-
nidade de criar parceria, 
como uma alternativa a 
mais dentro da rede para o 
desenvolvimento integral 
dos alunos. 
Às vezes, focamos muito 
em matemática e portu-
guês, mas esquecemos das 
competências interdimen-
sionais como a sensibili-

co e Cachoeira do Amor), 
Cachoeira do Alemão, Ca-
choeira do Jaracatiá, Ca-
choeira das Andorinhas. 
Recursos hídricos 
O MoNa está inserido na 
bacia Hidrográfica do rio 
Paraíba do Sul, curso de 
água que banha os esta-
dos de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. O 
rio atravessa a região do 
Vale do Paraíba e é for-
mado pela confluência dos 
rios Paraitinga e Paraibu-
na. 
Vegetação 
Os remanescentes de ve-
getação na área de estu-
do para criação do MoNa 
totalizam 15.939,35 ha. 
Os principais tipos de 
vegetação natural são a 
Floresta Ombrófila Den-
sa Montana, mais conhe-
cidas como Florestas de 
Encostas, com 12.229,08 
hectares (74,8%). Já a 
Floresta Ombrófila Densa 
Alto-Montana, que são as 
Florestas de Altitude, re-
presentam 2.403,18 hecta-
res (14,71%). Os Refúgios 
Ecológicos ou Campos de 
Altitude estão presentes 
em 1.108.11 ha (6,78%). 
O contato entre as flores-
tas e os campos de altitu-
de, conhecido como Can-
deais, ocupam 198,98 ha 
(1,22%). 
Na área do entorno, des-
tacam-se os usos agríco-
las, com total de 15.338,4 
hectares, o que representa 
65,3% do território.

dade, o prazer pela vida, 
as crenças e dimensões do 
ser humano”, afirmou o di-
retor.
A aluna Rayssa Aisha 
Marreiros Correa, que em 
2021 irá cursar o 3º ano 
do ensino médio na unida-
de, está empolgada com o 
projeto. Ela explicou que 
esta ação no início do ano 
serve tanto como prepara-
ção quanto para renovar 
os pensamentos para o 
novo ano letivo. “O pro-
jeto não é só de estratégia 
de estudo, mas também da 
parte emocional, da saúde 
do aluno. Eu espero que 
eu consiga alavancar mi-
nhas estratégias de estudo 
e desenvolver minhas ha-
bilidades dentro do meu 
projeto de vida”, disse a 
estudante.


