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PM prende assaltantes
em flagrante no
município de Jacareí

A polícia militar prendeu
quatro indivíduos em flagrante, ontem (12) pela
manhã, por praticarem
roubo à um veículo comercial que fazia o transporte de mercadorias de

compras on-line. O crime
aconteceu no bairro do
Rio Comprido, em Jacareí.
As viaturas chegaram no
momento em que os indivíduos retiravam a carga
do veículo. Houve tentati-

juçara dentro do automóvel, pesando aproximadamente 500 kg. O condutor
declarou que pegou a carga de palmito em Campos
do Jordão e que a transportaria para a cidade de Rezende/RJ, onde receberia
R$ 2.500,00 pelo transporte.
Ele já é reincidente no crime previsto no Artigo 46
da Lei dos Crimes Ambientais. Os dois homens
foram encaminhados para
delegacia de Polícia Civil
de Cruzeiro, onde a carga
ficou apreendido. Os in-

Todos os anos o Núcleo
de Pesquisas Econômico e
Sociais (NUPES) da Universidade de Taubaté divulga a variação de custo
da Cesta Básica Familiar.
Em pesquisa divulgada
esta semana, em 2020 o
preço da cesta básica aumentou 18,54% em relação a 2019.
A Cesta Básica Familiar
é composta por produtos
que preenchem as necessi-

dades de higiene, limpeza
e alimentação de uma família brasileira recomendada para cinco pessoas
e renda mensal de cinco
salários mínimos. A pesquisa leva em conta 32
produtos de alimentação,
cinco produtos de higiene
pessoal e sete produtos de
limpeza doméstica.
Devido à densidade populacional e localização
geográfica, as cidades

pesquisadas pelos NUPES são Taubaté, São José
dos Campos, Caçapava,
Campos do Jordão, representando assim o Vale do
Paraíba. Semanalmente
são coletados preços em
cinco estabelecimentos de
Taubaté e São
José dos Campos e quatro
supermercados em Caçapava e Campos do Jordão.
Confira a diferença de valores na tabela abaixo.

va de fuga dos indivíduos,
mas eles foram localizados
escondidos em residências
no bairro. Toda a carga foi
recuperada.
Dois dos detidos são menores de idade.

Polícia Rodoviária Federal
apreende meia tonelada de palmito
juçara extraído ilegalmente

Na madrugada desta terça-feira (12), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu
800 pés de palmito juçara,
durante fiscalização no km
18 da BR 116, na cidade
de Lavrinhas, interior de
São Paulo.
Os policiais realizaram a
abordagem a um veículo,
com placa de São José dos
Campos, conduzido por
um homem de 31 anos, e
tendo como passageiro um
outro homem de 23 anos.
Durante a fiscalização, os
policiais encontraram cerca de 800 pés de palmito

NUPES apresenta a
variação de preço da cesta
básica familiar de 2020

divíduos foram ouvidos e
liberados.
Palmeira Juçara
O palmito juçara é extraído da palmeira de mesmo
nome. Essa palmeira é de
extrema importância para
a conservação da Mata
Atlântica e sua preservação assegura o seu papel
ecológico na preservação
da biodiversidade da floresta. A extração ilegal
colocou a palmeira juçara
na lista de espécies ameaçadas de extinção. Em
função disso sua extração
é ilegal.

Tráfego flui bem nas
estradas Ayrton Senna
/Carvalho Pinto nesta terça

O tráfego flui bem às
12h15, nessa terça-feira
(12), nas rodovias Ayrton
Senna, Carvalho Pinto,
Hélio Smidt e no trecho da
Tamoios entre o km 4,5 e
o km 11,5 (região de São
José dos Campos).

Obras de pavimento
Nesta semana, as rodovias
Ayrton Senna e Carvalho
Pinto terão obras renovação do pavimento no trecho entre Jacareí e Mogi
das Cruzes.
Em caso de emergência,

a Ecopistas disponibiliza
atendimento 24 horas pelo
telefone 0800 777 0070 e
por meio dos call boxes
(telefones de emergência)
existentes ao longo do
corredor Ayrton Senna/
Carvalho Pinto.
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Miscelânea
Curiosidades
De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influência da
Igreja Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando a
cerimônia tradicional o casamento se firmou entre os anos de 1534 a 1539.
E como o mês é dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de todas as
mães, por uma questão analógica, as mulheres escolheram a época para
lhes trazer bons presságios. Mas outros costumes e apetrechos usados pelos nubentes no dia do casório são até hoje aproveitados por elas, mas seus
significados, desconhecidos. Por exemplo, o vestido branco e a marcha
nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da rainha Vitória, no século 19, dos gregos vieram o buquê (para espantar o mal) e a
grinalda (que significa pureza). A posição da noiva servia para que o noivo
ficasse com a mão direita livre para se defender de um eventual ataque. Já
o beijo surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges ficassem unidas para sempre e assim se selasse a união. E a aliança, embora representada para os egípcios antigos a perfeição, no século 13, foi adotada como
um símbolo de união cristã. E por fim, o arroz que, jogado sobre os noivos
resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.
Humor
Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”
Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.
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Centro de Mídias SP
oferece programação voltada
a recuperação de alunos

Durante o mês de janeiro, o Centro de Mídias SP
(CMSP) está transmitindo
aulas com foco na recuperação dos alunos. A ação
faz parte da Recuperação
Intensiva, que acontece
em toda rede desde o dia
4 desse mês, para que estudantes que por algum
motivo não conseguiram
entregar atividades o suficiente para avançarem de
ano/série, ainda tenham a
oportunidade.
A Recuperação Intensiva
está acontecendo simultaneamente nas escolas de
forma presencial e remota
através do ensino mediado
por tecnologia. No Centro
de Mídias SP, os alunos
poderão assistir aulas inéditas voltadas a recuperação e também reprises dos
principais conteúdos do
ano passado.

“O presencial é insubstituível, mas a tecnologia
pode trazer potências para
o que acontece na escola.
Assim, em 2021, o CMSP
continua operando e, pouco a pouco, vai fortalecendo essa possibilidade de
ensino híbrido”, afirmou
a coordenadora do CMSP
Bruna Waitman.
O Centro de Mídias SP foi
criado em 2020 para transmitir aulas remotas para
mais de 3,5 milhões de estudantes da rede estadual
de São Paulo. A iniciativa
inédita ofereceu conteúdos pedagógicos através
de dois aplicativos, redes
sociais e em dois canais
da TV aberta que continuam em 2021. Por meio do
aplicativo, é possível assistir e participar de aulas
ao vivo, interagir com professores da rede estadual e

outros especialistas, além
de outras possibilidades.
Vagas abertas
Professores da rede estadual que desejam atuar no
CMSP em 2021 podem ser
inscrever no processo seletivo através do Bando de
Talentos da Seduc-SP.
Reconhecimento Internacional
O CMSP foi reconhecido
como uma das seis melhores iniciativas inovadoras
de governos subnacionais
da América Latina e do
Caribe. O Prêmio Governarte promovido pelo
Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID),
está em sua sétima edição e reuniu cerca de 130
boas práticas em dezenas
de países. Neste ano, a
premiação destacou o uso
de ferramentas digitais no
contexto da Covid-19.

Mensagens
As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mudando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa,
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação,
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas passam
a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que é favorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem,
esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine o que
quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o bom
possa vir.
Pensamentos, provérbios e citações
Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.
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Suzano inova com
aplicativo que agiliza na
manutenção das máquinas

A Suzano implantou uma
das tecnologias mais modernas de mercado no
manejo florestal. Com
a adoção do aplicativo
SmartQuestion nas atividades é possível diminuir
o processo de obtenção
dos registros de manutenção de máquinas de forma
segura e eficaz, reduzindo
o prazo de três a sete dias
para apenas um dia.
Considerado uma transformação digital, o SmartQuestion é um aplicativo
que trabalha de forma off-line. A partir dos controles no telefone, os colaboradores podem preencher
formulários na plataforma,
armazenar dados internos
e enviar para o servidor
assim que estiverem conectados a alguma rede de
internet. Essas operações
dão autonomia ao operador, pois o processo pode
ser realizado de forma independente de conexão e
quando o sistema detecta
conexão com a Internet, a
sincronização dos dados é
realizada automaticamen-

te. Antes o colaborador
preenchia uma ficha de
papel com dados para as
manutenções necessárias
no maquinário, que precisava ser levada até a sede
do módulo no campo e
outro funcionário digitava
a informação no computador para ser processada
e enviada para a central.
Esse processo poderia levar algo entre três e sete
dias. Com o aplicativo,
além da agilidade para
processar a informação é
possível reduzir o tempo
em que a máquina precisa
ficar parada para a manutenção trazendo ganhos
para a operação.
O SmartQuestion permite
uma interface direta com o
SAP PM (sistema que realiza a gestão de todos os
processos dentro da empresa com foco específico
nas máquinas florestais),
gerando ganhos na eficiência das demandas, prolongando a vida útil dos equipamentos e aumentando
ainda mais a segurança
dos colaboradores.

A novidade foi desenvolvida pela Suzano, em
parceria com a empresa
ENGDB
(Engineering
Digital
Transformation
Company). “O SmartQuestion é uma inovação
digital no manejo florestal,
com redução significativa
de tempo entre a execução
do reparo e a tomada de
decisão a partir dos dados
obtidos. Além disso, o programa consegue ser mais
assertivo nas informações,
porque ainda identifica e
corrige as informações,
caso seja necessário, para
que a central receba corretamente”, destacou Thales
Costa Alves, consultor de
Manutenção Florestal.
O aplicativo já é utilizado
em todos os Estados onde
a Suzano possui operação
(MS/BA/ES e SP). “Para
a Suzano investir no desenvolvimento de tecnologias de ponta, não só para
o processo industrial, mas
para a atuação florestal é
uma prioridade. É notável a evolução nos últimos
anos dos dispositivos utilizados nos campos, mesmo com as dificuldades
como a falta de conexão
com a internet, a distância
e os deslocamentos necessários. Outro destaque
é o empenho da equipe
no desenvolvimento das
novas tecnologias e a receptividade de quem está
no campo e vai utilizá-la.
Todo esse processo e inovação gera mais efetividade na produção e segurança para os colaboradores”,
frisou Henrique Fernandes
Quaresma, gerente de Excelência Operacional.
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Professores dão dicas para lidar com
Complexo viário da
a ansiedade às vésperas do Enem
Independência recebe nome de
Radialista Augusto César Guará

No dia 28 de dezembro
de 2020, o prefeito Ortiz
Junior sancionou a Lei
5.612, de autoria do vereador Rodson Lima Bobi,
que denomina Radialista
Augusto César Cortez Pereira “Guará” os viadutos
localizados na avenida
Assis Chateaubriand, com
início na avenida Independência e término na rua
Manoel Humia Duran, no
bairro Cidade Jardim.
Pai do ex-vereador Guará
Filho, o radialista Augusto César Guará nasceu em
Guaratinguetá em 1951,
mas aos 11 anos passou a

morar em Taubaté, onde
estudou e trabalhou. Na
década de 1960, participou dos programas exibidos pela extinta TV Tupi
de São Paulo.
Iniciou sua carreira artística radiofônica como
locutor de alto-falante do
antigo Terminal Rodoviário de Taubaté e passou a
apresentador da TV Cidade. Foi na Rádio Difusora
em que, durante muitos
anos, desenvolveu seu potencial de comunicador.
Trabalhou também nas
rádios Universal de Caçapava, Itaipu e Cacique de

Taubaté, e, após três anos
de ausência, voltou à Difusora. Também gravou
o hino do Esporte Clube
Taubaté e integrou o conjunto musical “The Yankees”.
Em 2007, recebeu da Câmara de Taubaté o título
de cidadão taubateano por
iniciativa do então vereador Rodson Lima. Morreu
em 2010, vítima de um
acidente vascular cerebral.
Para conhecer mais sobre
esta e outras leis municipais acesse o portal da
Câmara de Taubaté na internet.

Operação Verão Seguro Tamoios
segue até 22 de fevereiro

Com o início do ano, as
altas temperaturas e o tradicional período de férias,
o movimento da Rodovia
dos Tamoios costuma ficar
mais intenso. Para manter a segurança da via e o
atendimento aos usuários,
a Concessionária Tamoios
continua realizando até 22
de fevereiro a Operação
Verão Seguro. A ação é
desenvolvida em parceria
com a Agência de Transportes do Estado de São
Paulo (ARTESP) e a Polícia Militar Rodoviária
(PMRv).
Neste ano, em virtude da
pandemia, os canais de
comunicação da Concessionária estão veiculando mensagens de alerta e
orientação para prevenção
à covid-19. As frases são:
Evite aglomerações e use
máscara.
Para atender o fluxo das
próximas semanas, as
equipes operacionais da
Concessionária
continuarão reforçadas como
comenta o Supervisor de
Operações, Eduardo Lossavaro: “A Concessionária
Tamoios se prepara para
receber o usuário e oferecer a ele o melhor atendimento. Nossas equipes
permanecem atentas e disponíveis para garantir uma

viagem mais segura e confortável a todos.”
A Operação Papa Filas
(que agiliza o atendimento nas praças de pedágio)
e a Operação Descida (que
libera uma pista sentido
litoral no trecho de serra)
continuarão acontecendo
nas próximas semanas.
Guinchos, viaturas de inspeção, ambulâncias e os
demais veículos de apoio
estarão disponíveis para
atendimento às ocorrências. O Agente de Tráfego Luiz Carlos dos Santos atua como inspetor na
Base de Serviços Operacionais, em Caraguatatuba, e fala de seu trabalho:
“O inspetor de tráfego atua
como os olhos da Concessionária na rodovia. Saber
que estamos auxiliando
os motoristas é realmente
muito satisfatório. Com
um diálogo cordial e atento ao que o usuário necessita, este se sente seguro e
acolhido mesmo diante do
problema que pode estar
enfrentando.”
Em caso de emergência, o
usuário continua contando
com o 0800 545 0000 e o
Botão SOS no Aplicativo
Tamoios. Neste ano, os
usuários também contam
com totens de teleatendimento. Os equipamentos

ficam disponíveis nos Serviços de Atendimento ao
Usuário localizados no km
19 (sentido litoral) e km
48 (sentido São José dos
Campos). Por meio deles
é possível fazer contato
direto com o CCO (Centro
de Controle Operacional)
através de chamadas de vídeo e voz, além de consultar telefones úteis, mapa
da rodovia, tarifas de pedágio e registro de manifestação na ouvidoria.
A presença de um agente
da Polícia Militar Rodoviária no CCO viabiliza a
fiscalização por vídeo-monitoramento. Por meio das
85 câmeras de monitoramento da rodovia o policial localiza e autua motoristas infratores.
A Concessionária Tamoios
reforça as orientações de
segurança aos usuários:
Dirija com cuidado e atenção
Respeite a sinalização e os
limites de velocidade
Faça revisão em seu veículo antes de pegar estrada
Consulte os canais de comunicação da Concessionária e baixe o App Tamoios
Use o cinto de segurança
Não utilize o celular enquanto estiver ao volante
Se beber, não dirija.

Lidar com a ansiedade antes de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) ficou ainda mais
complicado este ano, em
meio à pandemia do novo
coronavírus. Por isso, professores recomendam que
os estudantes descansem,
alimentem-se bem e que
separem com antecedência tudo que precisarão levar no dia do exame.
Como professora, o que estou passando para os meus
alunos é o que a gente conseguiu estudar, nós estudamos até sexta-feira (8). A
partir de agora é organizar
a caneta, a máscara, o álcool em gel. Olhar o seu
Cartão de Confirmação
da Inscrição para ver onde
vai fazer a prova. Verificar
se conhece o lugar, se sabe
como chegar. Se organizar para a prova, para não
deixar para a última hora”,
diz a professora de português da Escola Estadual
Amélio de Carvalho Baís,
de Campo Grande (MS),
Letícia Cintra.
De acordo com o coordenador pedagógico do
ProEnem, Leandro Vieira,
uma forma de tentar driblar a ansiedade é se sentir
minimamente preparado.
Então, além de separar os
itens para levar no dia do
exame, a semana pode ser
voltada para a revisão de
conteúdo. “Fazer provas
anteriores, rever provas de
anos anteriores, assuntos
que mais caem pode gerar
confiança nos alunos”, diz.
No site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) estão disponíveis todas as provas
aplicadas e os respectivos
gabaritos.
Vieira recomenda também
que os estudantes tenham
uma estratégia para fazer a
prova. Isso ajuda a chegar
no dia e saber como conduzir o exame, sem perder
tempo. “A gente vê muitos
alunos que chegam para
o dia da prova e acabam
ficando muito nervosos,
muito ansiosos e acabam
não conseguindo se concentrar naquele momento.
Importante que vá para a
prova sabendo por onde
vai começar”, diz.
A dica do professor é começar pela redação, pois
é a única prova que não é
possível resolver de maneira rápida. Ele recomenda que os estudantes dediquem cerca de uma hora
para essa prova e que, em
seguida, resolvam as questões com que têm mais
afinidade, para garantir

o acerto das questões fáceis. Neste domingo (17)
serão aplicadas as provas
de redação, linguagens e
ciências humanas. No dia
24, os candidatos farão as
provas de matemática e ciências da natureza.
Para o professor de história do CEL Intercultural
School, Rômulo Braga,
a principal dica é não se
comparar com os demais
candidatos. Segundo ele,
de formas diferentes, a
pandemia causou impacto em todos os estudantes
do país. “Não dá para usar
a mesma métrica do ano
passado. As coisas estão
inconstantes e incertas.
Não é saudável se adiantar
e ficar ansioso em relação
aos resultados. Este ano,
todos terão resultados diferentes, alguns um pouco para mais e outros para
menos. Ainda virão outras
aplicações do Enem mesmo em 2021”, diz.
Aulas em ano de pandemia
O ano de 2020 não foi
como os demais, nem para
os estudantes, nem para
os professores. Escolas e
cursinhos
preparatórios
tiveram que se adaptar.
“Foi um ano extremamente cansativo”, diz Vieira.
“Foi um ano de vários
testes, de tentativa e erro,
daquilo que funcionava
ou não funcionava no dia
a dia. Realmente foi um
ano cansativo para os professores e acho que esse
cansaço também se refletiu nos alunos. A gente
tem um Enem que nunca
foi tão tarde. O Enem normalmente é no começo
de novembro, então, são
praticamente três meses
a mais de estudos do que
eles estão acostumados”,
acrescenta.
“Às vezes minha vontade era pular da tela para
dentro da casa do aluno,
para falar com ele, para
motivá-lo a abrir a câmera, para trocar de roupa,
sair do pijama”, diz Braga.
“A maior desvantagem é
a falta de contato. Aquele
aluno que está desmotivado, mas que se motiva
com a presença de outros,
com a presença de um professor que ele gosta muito,
tudo isso foi evitado”.
Já Letícia Cintra precisou
de fato ir à casa de estudantes para evitar que eles
abandonassem os estudos.
“Não perdemos ninguém,
porque a escola fez uma
busca ativa. Se o estudante
ficava 15 dias sem acessar o conteúdo, a gente
ia atrás dele, ia à casa do
aluno para levar ativida-

de”, afirma. Ela conta que
precisou também adaptar
os próprios horários porque havia alunos que só tinham acesso à internet no
fim do dia, quando os pais
chegavam em casa com
celular. “Atendia aluno às
vezes até as 23h. Atendia
aos sábados e domingos”.
Em um ano em que ter
acesso à internet fez diferença, as desigualdades ficaram mais evidentes. De
acordo com levantamento
feito pela plataforma de
bolsas de estudos e vagas
no ensino superior Quero
Bolsa, 77,8% dos estudantes que se inscrevem no
Enem têm internet em casa
e smartphone ou computador. Eles têm, portanto, a
conexão e o aparelho para
conseguir acessar o material desenvolvido para
ensino a distância. Já os
demais 22,8%, por falta
de infraestrutura, não conseguem assistir às aulas
online. Os dados são do
questionário socioeconômico do Enem 2019.
Enem 2020
Ao todo, cerca de 5,8 milhões de estudantes estão inscritos no exame. O
Enem 2020 terá uma versão impressa, nos dias 17 e
24 de janeiro, e uma digital, realizada de forma piloto para 96 mil candidatos, nos dias 31 de janeiro
e 7 de fevereiro.
As medidas de segurança adotadas em relação à
pandemia do novo coronavírus serão as mesmas
tanto no Enem impresso
quanto no digital. Haverá,
por exemplo, um número
reduzido de estudantes por
sala, para garantir o distanciamento entre os participantes. Durante todo
o tempo de realização da
prova, os candidatos estarão obrigados a usar máscaras de proteção da forma
correta, tapando o nariz e
a boca, sob pena de serem eliminados do exame.
Além disso, o álcool em
gel estará disponível em
todos os locais de aplicação.
Quem for diagnosticado
com covid-19, ou apresentar sintomas dessa ou
de outras doenças infectocontagiosas até a data do
exame, não deverá comparecer ao local de prova e
sim entrar em contato com
o Inep pela Página do Participante, ou pelo telefone
0800-616161, e terá direito a fazer a prova na data
de reaplicação do Enem,
nos dias 23 e 24 de fevereiro.
Fonte: Agencia Brasil

