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Gerdau Summit inicia operações 
e deve gerar 100 novos empregos

A Gerdau inaugurou na ter-
ça-feira (28), na usina de Pinda-
monhangaba, a Gerdau Summit, 
um novo empreendimento que  
produzirá peças para abastecer a 
construção de novos parques eó-
licos, que fornecem energia limpa.

Em parceria com as japo-
nesas Sumitomo Corporation 

e Japan Steel Works (JSW), a 
previsão é que sejam gerados 
100 novos empregos diretos no 
município.

Até 2020, serão investidos 
R$ 280 milhões para a aquisi-
ção de máquinas e equipamen-
tos da operação.

PÁGINA 3

Governo paulista entrega obras de melhorias na SP-062
O governador Geraldo Al-

ckmin entregou na terça-fei-
ra (28), em Guaratinguetá, as 
obras de recuperação na rodo-
via SP-062. Pindamonhangaba 
é um dos sete municípios bene-
fi ciados com obras, orçadas em 
R$ 72,7 milhões.

As melhorias de ampliação 
em 32,23 quilômetros de pistas 
vão favorecer mais de 780 mil 
pessoas.

PÁGINA 5

Novelis conquista Menção 
Honrosa no Prêmio Fiesp 

Voluntários da 
Prefeitura realizam 
mutirão nos 
fi nais de semana

Um grupo de funcionários voluntá-
rios da Prefeitura está realizando mu-
tirões nos fi nais de semana para levar 
melhorias a vários locais da cidade.

PÁGINA 5

Prefeito e executivos da joint venture descerram placa de inauguração

A Novelis conquistou Men-
ção Honrosa no 12° Prêmio 
Fiesp de Conservação e Reuso 
de Água, com projeto de gestão 
dos recursos hídricos, aplicado 
na unidade de Pinda.

PÁGINA 3

Secretário 
e diretor 
de Cultura 
participam 
de seminário 
em São Paulo

PÁGINA 2 Mais de 780 mil pessoas de sete municípios serão benefi ciadas com obras orçadas em R$ 72,7 milhões

Alexandre Carvalho/A2img

Parque da Cidade e Abrigo já 
receberam ações da equipe voluntária

Conta de luz terá 
desconto de até 
19,5% em abril

PÁGINA 3

PÁGINA 4

Brasil desenvolve 
combustível limpo 
para foguetes e 
satélites
para foguetes e 

Jucélia Batista
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MEDICINA ESPACIAL:
ALGUMAS REFLEXÕESNo mundo todo aumentou o 

número de pessoas que via-
jam de avião, em especial, 

no fi m do ano. No Brasil, milhares 
de pessoas lotam os aeroportos (no 
mais das vezes sem estrutura ade-
quada) e aviões. Evidentemente, 
com o aumento explosivo de via-
gens aéreas, em termos proporcio-
nais, cresce a ocorrência de agravos 
à saúde ou problemas médicos 
em passageiros e tripulantes, e, 
cada vez mais, pessoas idosas e as 
portadoras de males pré-existentes 
ganham os céus do nosso país. Aí, 
surgem questões diversas e mui-
to sérias como esta: como liberar 
para o trabalho, por exemplo, um 
comandante de aviação que faz uso 
de medicamentos psicoativos, logo 
ele que tem a enorme responsabi-
lidades com a segurança, com as 
vidas de centenas de passageiros? 
E, sempre os que vão viajar nos 
perguntam: tenho condições de 
viajar de avião?

As viagens a bordo das aerona-
ves comerciais, em termos gerais, 
não deveriam ser motivo de pro-
blema para a saúde ou desconforto 
médico. Elas são pressurizadas, 
voam a aproximadamente 10 mil 
metros do solo, e, evidentemente, 
vão exigir adaptações do organis-
mo principalmente ao ar rarefeito 
dentro da cabine do avião. Nor-
malmente, passageiros com con-
dições médicas pré-existentes (por 
exemplo: pressão alta) se estão 
em tratamento, em níveis normais 
de pressão, no momento do voo, 
chegam bem ao seu esperado des-

tino. Entretanto, existem os que se 
encontram com doenças crônicas 
ou em recuperação, com os quais 
podem ocorrer problemas sérios. E, 
não esqueçamos que as condições 
de equipamento para atendimento 
de emergência das aeronaves, são 
precários.

Refl itamos: um paciente com 
AVC (derrame) pode viajar? De-
pende do tipo e da gravidade. Mes-
mo os que foram acometidos de 
AVC esquêmico, devem aguardar 
de 4 a  5 dias, e, os que sofreram 
AVC hemorrágico, no mínimo, 7 
dias, segundo preceitos da Me-
dicina Espacial, ramo da Ciência 
Médica que estuda esses fatos. Os 
pacientes com angina estável, os 
que tiveram enfarte não complica-
do, devem aguardar entre duas a 
três semanas; os que fi zeram ponte 
de safena devem esperar no míni-
mo duas semanas; os asmáticos em 
crises e graves, com hospitalizações 
recentes, não devem viajar.  Pelo 
que foi explicado, cada caso deve 
ser considerado, afi nal, analisam-se 
doentes e não doenças. Um ponto 
importante: quem toma seus me-
dicamentos devem levá-los na sua 
bagagem de mão e não interrom-
pê-los. Aqueles com necessidades 
especiais (de alimentação, suporte 
de oxigênio ou cadeira de rodas) 
devem comunicar às companhias 
aéreas. Quantas vezes, pessoas que 
têm náuseas, dizem passar mal 

em viagens aéreas, não tomam o 
mínimo cuidado e ainda ingerem 
bebidas, comem salgadinhos, ao 
invés de se prevenir com um an-
tiemético? Nós, como passageiros, 
temos que fazer a nossa parte. Já 
presenciei, num voo, uma senhora 
reclamar para a guia de turismo 
que ela deveria trazer remédios 
para dor de cabeça, um “calmante” 
porque  isto seria um cuidado com 
o cliente. Incrível, mas aconteceu! 
A guia de turismo, ou, em última 
instância, a agência de turismo não 
tem nenhuma responsabilidade e 
nem deve assumir responsabilida-
de de remédios, administração de 
medicamentos a nenhum de seus 
clientes. E, é bom que se diga que 
ocorrem com outras companhias 
aéreas de fora do nosso país. No ano 
passado, um avião da KLM, em voo 
para Amsterdam, com uma hora 
que tinha partdo do aeroporto de 
São Paulo, teve que pousar no Rio 
para o atendimento emergencial 
de um passageiro (que, por sinal, 
faleceu a bordo), acomodar todos os 
passageiros em hotéis, para partir 
no dia seguinte. E, o que aconteceu 
realmente? O passageiro que morreu 
tinha saido do Hospital (aliás, fugi-
do!!!) por sua conta e causou aquele 
transtorno todo. Pensemos bem: pes-
soas faltaram a compromissos, houve 
um grande prejuízo fi nanceiro para 
a companhia aérea. É de se lamentar 
a morte de um ser humano, e, no 
caso, a grande irresponsabilidade do 
cidadão. Portanto, fazer a nossa parte 
(afi nal, somos os gerenciadores da 
nossa saúde) é essencial!

Secretário e diretor de Cultura 
participam de seminário em São Paulo

“Cultura em Tempo de 
Crise” foi o tema central 
do encontro que reuniu 
secretários e diretores de 
Cultura do Estado de São 
Paulo, na última segunda 
(27), na Cidade Univer-
sitária da USP, na capital 
paulista. 

O secretário de Educa-
ção e Cultura de Pinda-
monhangaba, Júlio Val-
le, e o diretor de Cultura, 
Alcemir Palma, partici-
param do evento, que de-
bateu entre outros temas, 
os “Rumos da Cultura na 
Era Digital”, “Cultura En-
quanto Políticas Públicas 
no Atual Quadro Brasilei-
ro” e “Formas de Organi-
zação da Cultura”. 

“Discutir as políticas 
públicas de cultura nos 
níveis municipal, esta-

dual e nacional colabora 
muito para que possamos 
compartilhar experiên-
cias de êxito e entender 
os caminhos da cultura 
em nosso país”, afi rmou 
Júlio. “Além disso, ale-
gro-me por nossa partici-
pação na constituição de 
um organismo envolven-
do todos os representan-
tes municipais da cultura 
de nosso estado, um mo-
mento bastante relevante 
para a história das polí-
ticas culturais de nosso 
país.”

O evento foi organizado 
pela USP/Escola de Comu-
nicações e Artes e, ao fi nal, 
os participantes puderam 
votar, em assembleia, pela 
criação da União Paulista 
de Dirigentes Municipais 
de Cultura.

Novos membros do Comitê 
do Paraíba tomam posse

Na última semana, o Palacete 
10 de Julho recebeu o seminário 
“Planejamento: Visão estratégica 
como diferencial para o crescimen-

Seminário aconteceu na Cidade Universitária da USP

Palacete 10 de Julho recebe seminário da EFCJ
to - 2017”, da Estrada de Ferro 
Campos do Jordão. O espaço foi 
cedido para a apresentação pelas 
diretorias da EFCJ, do balanço das 

atividades desenvolvidas em 2016 
e das previstas para  2017 em seus 
diferentes departamentos.

Estiveram presentes todas as 
lideranças da Estrada de Ferro 
Campos do Jordão, entre diretores 
e chefes de Operação, assistentes 
técnicos, analistas e técnicos ferro-
viários, somando aproximadamente 
50 funcionários.

Para os organizadores do evento, 
a parceria entre a Estrada de Ferro 
e a Prefeitura de Pindamonhanga-
ba é de inestimável importância, 
com ações diversas que abrangem 
diferentes áreas, além de cessão 
de espaço para eventos internos, 
palestras, ações volta das à saúde, 
atenção à educação e prestação de 
serviço de transportes a população.Evento contou com parceria entre Prefeitura e Estrada de Ferro
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O Comitê das Bacias do 
Rio Paraíba do Sul - CBH
-PS se reúne nesta quinta-
feira (30), para dar posse 
aos novos membros da en-
tidade, que deverão atuar 
no biênio 2017-2019.

O Comitê integra o sis-
tema responsável pela ges-
tão dos recursos hídricos na 
região. Cabe a ele deliberar 
sobre temas relacionados às 
bacias, entre eles o investi-
mento de recursos em pro-
jetos que visem garantir a 
qualidade e a quantidade das 
águas na bacia do Paraíba.

O CBH-PS é composto 
por 36 membros, sendo 12 da 
sociedade civil, 12 do estado 
e 12 dos municípios - todos 
voluntários. Na reunião des-
ta quinta-feira, eles tomarão 
posse e os membros votarão 
para defi nir a nova diretoria, 
composta pela presidência, 
vice-presidência e secretaria
-executiva.

A presidência deverá 
ser ocupada por um repre-
sentante dos municípios. A 
secretaria-executiva é indi-
cada pelo Estado.

Após a posse, a nova 
diretoria fará a publi-
cação de um edital para 
preenchimento das va-
gas remanescentes. Fica-
ram abertas vagas para 
os membros da sociedade 
civil nas seguintes catego-
rias: Entidade de Pesquisa 
e Universidades, Entidade 
de Classe de Área de En-
genharia e Arquitetura e 
Entidades dos Usuários 
de Mineração, além da 
suplência na categoria de 
Entidades Ambientalistas.

A reunião acontece às 13 
horas, no auditório da En-
genharia Civil da Universi-
dade de Taubaté - Unitau, 
localizado na rua Expedi-
cionário Ernesto Pereira, 
99, centro de Taubaté.

Reunião do comitê está marcada para quinta-feira (30)

Divulgação
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Ótimas notícias! 

Duas boas notícias: inauguração de um novo 
empreendimento em uma indústria de Pindamo-
nhangaba e a proposta de geração de 100 novos 

empregos diretos no município. O anúncio foi ofi ciali-
zado nessa terça-feira (28), durante inauguração da 
Gerdau Summit na usina de Pindamonhangaba. 

A “joint venture” – união de duas ou mais empre-
sas (já existentes), buscando realizar uma atividade 
econômica comum – se deu com os grupos japoneses 
Sumitomo Corporation e Japan Steel Works (JSW). O 
objetivo do novo empreendimento é, principalmente, o 
fornecimento de peças para a geração de energia eó-
lica. Aí vem a terceira boa notícia, já que a produção 
abastecerá a construção de novos parques eólicos, que 
fornecem energia limpa.

De acordo com a direção da empresa, até 2020, 
serão investidos R$ 280 milhões para a aquisição de 
máquinas e de equipamentos da operação. A empre-
sa terá capacidade de 50 mil toneladas por ano, par 
atender o setor de energia eólica e as indústrias de 
açúcar e álcool, óleo e gás, e também o segmento de 
mineração. A expectativa é que, nos próximos três 
anos, a produção de peças forjadas para o setor eólico 
cresça cerca de 70%.

Para especialistas, a indústria eólica é fundamen-
tal para mudança da matriz energética, e a Pindamo-
nhangaba está participando desta mudança.  
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conomia E
Gerdau Summit inicia operações 
e deve gerar 100 novos empregos
Empreendimento produzirá peças 
para abastecer a construção 
de novos parques eólicos, 
que fornecem energia limpa

A Gerdau inaugurou na ter-
ça-feira (28), na usina de Pin-
damonhangaba, a Gerdau Sum-
mit, uma joint venture com 
os grupos japoneses Sumito-
mo Corporation e Japan Steel 
Works (JSW). O objetivo do 
novo empreendimento é, prin-
cipalmente, o fornecimento de 
peças para a geração de energia 
eólica e a previsão é que sejam 
gerados 100 novos empregos di-
retos no município.

Até 2020, serão investidos 
R$ 280 milhões para a aquisi-
ção de máquinas e equipamen-
tos da operação. A empresa terá 
capacidade de 50 mil toneladas 
por ano, para atender o setor 
de energia eólica e as indústrias 
de açúcar e álcool, óleo e gás, e 
também o segmento de mine-
ração. A expectativa é que, nos 
próximos três anos, a produção 
de peças forjadas para o setor 
eólico cresça cerca de 70%.

De acordo com o vice-presi-
dente de aços especiais da Ger-
dau na América do Sul, Gui-
lherme Gerdau Johannpeter, o 
objetivo da parceria é aprovei-
tar a capacidade financeira e a 
rede comercial da Sumitomo e 
o conhecimento tecnológico da 
JSW. “A indústria eólica será 
fundamental para mudança da 
matriz energética e queremos 
participar da mudança”, afir-
mou. 

Para Takeshi Murata, dire-
tor executivo da Sumitomo, a 
Gerdau Summit visa a atender 
as necessidades do Brasil e de 
outros mercados: “Espero que 
nosso time de brasileiros e japo-
neses crie uma nova história de 
cooperação entre as nações”.

Takashi Shibata, diretor exe-
cutivo da JSW, ressaltou que “a 
Gerdau Summit reúne pontos 
fortes das três empresas envol-
vidas e se tornará líder em for-
jados e fundições na América 
Latina e em todo o mundo”.

O prefeito Isael Domingues, 
que participou da solenidade 
de inauguração da joint ventu-

re, destacou a importância de 
investimentos em energia lim-
pa. “Nos alegramos por receber 
investimentos em nossa cidade, 
que além de trazer benefícios 
para nossa população, irá con-
tribuir para o desenvolvimento 
sustentável de nosso país, am-
pliando as possibilidades de 
uma energia que não polui o 
meio ambiente”.

Produção e empregos

Com o início das atividades 
do novo empreendimento, a 
Gerdau fornecerá peças para 
quase todo o processo de mon-
tagem de parques eólicos. Serão 
produzidos na usina de Pinda-
monhangaba, eixos para aero-
geradores, anéis de rolamento e 
o vergalhão que é fabricado em 
várias unidades da Gerdau, bem 
como as chapas grossas que a 
empresa começou a produzir na 
usina de Ouro Branco (MG) no 
ano passado.

Parte dos equipamentos deve 
chegar à unidade no primeiro 
semestre do ano que vem e até 
o fim de 2018, a usina deve estar 
produzindo para o setor eólico, 
com a contratação de aproxima-
damente 100 funcionários neste 
período.

O prefeito Isael enfatizou que 
a geração de empregos neste 
momento de crise é muito im-
portante. “As indústrias insta-
ladas em Pinda estão buscando 
soluções em novos mercados, 
como a  Gerdau, que, com esse 
novo empreendimento, diver-
sifica e amplia sua produção, 
podendo gerar empregos num 
momento econômico delicado 
em todo o país”

Para o secretário municipal 
de Desenvolvimento Econômi-
co, Marcelo Martuscelli, o mu-
nicípio está “entrando no cená-
rio do Mercosul, contribuindo 
para a geração de energia eólica. 
“Essa data é um marco na his-
tória do município, que também 
ganha com a arrecadação”.

Conta de luz terá desConto 
de até 19,5% em abril

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) informou, na ter-
ça-feira (28), que chegará a quase 
20% o desconto nas contas de luz 
no mês de abril, para compensar 
os consumidores pela cobrança 
indevida de um encargo voltado a 
remunerar a usina de Angra 3.

De acordo com a agência, no 
total deverão ser devolvidos R$ 
900 milhões cobrados nos últi-
mos meses por meio do encargo, 
inserido nas contas de luz desde 
o ano passado de maneira inde-
vida, já que Angra 3 ainda não 
entrou em operação.

A compensação pela cobrança 
irregular será feita de uma só 
vez e em forma de desconto no 
valor da conta de luz de abril. O 
desconto vai variar de R$ 0,347 
a R$ 8,342 para cada 100 kWh, 

o que equivale a uma redução de 
2% a 20% das contas.

Como as distribuidoras de 
energia fecham as contas em 
períodos diferentes do mês, em 
alguns casos o consumidor pode-
rá ter o abatimento também em 
maio, segundo a Aneel. As distri-
buidoras terão que informar, no 
boleto da conta de luz, o valor 
do desconto.

Prefeito entre representantes da Prefeitura e de executivos das três empresas

Novelis conquista Menção 
Honrosa em 12º Prêmio Fiesp de 
Conservação e Reuso de Água
Projeto desenvolvido na fábrica de Pindamonhangaba 
reduziu o consumo do recurso em 7,1% em 2016

A Novelis, líder mundial 
em laminados e reciclagem de 
alumínio, conquistou Menção 
Honrosa no 12° Prêmio Fiesp 
de Conservação e Reuso de 
Água, com o projeto “Estra-
tégia para conservação de 
recursos hídricos: Otimiza-
ção de processos industriais 
e melhorias de gestão para 
redução do consumo especifico 
de água”, aplicado na unidade 
de Pindamonhangaba.

O projeto desenvolvido 
na fábrica teve como obje-
tivo reduzir 2% do consumo 
específico de água em 2016, 
comparado ao ano de 2015. Ao 
finalizar as ações, a Novelis 
não só superou a meta esta-
belecida como conseguiu uma 
redução de 7,1% no consumo 

do recurso na unidade. A eco-
nomia gerada foi de cerca de 
R$ 613.000,00 em 2016.

Entre as estratégias apli-
cadas, os profissionais da em-
presa apostaram na melhoria 
de gestão do tratamento de 
água na refusão, que contou 
com uma análise de tendência 
e controle da condutivida-
de do recurso nas torres de 
resfriamento, resultando na 
otimização do uso de água no 
sistema. Outra ação envolveu 
o desenvolvimento de reuso 
de efluente. A partir da aná-
lise das correntes de efluentes 
dos sistemas de Utilidades 
da Preparação de placas e 
Linha de Pintura, foi possível 
eliminar o descarte e reapro-
veitar os efluentes, reduzindo 

o consumo de água industrial 
na unidade.

“Os esforços em Pindamo-
nhangaba, somados a ações 
realizadas em outras unidades 
contribuíram, até o momento, 
com uma redução de 22% no 
consumo de água da empresa, 
o que nos deixa mais próximos 
em relação à meta global de 
redução da intensidade de 
água em 25% até 2020. O tra-
balho envolveu uma dedicação 
multidisciplinar de profissio-
nais para alavancar melho-
rias ambientais e de sustenta-
bilidade do negócio. A menção 
honrosa da Fiesp é prova que 
estamos no caminho certo”, 
afirma Daniel Freire, diretor 
de Operações da Novelis em 
Pindamonhangaba.

Divulgação

Jucélia Batista
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Projeto exigiu muita dedicação e trabalho multidisciplinar
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EDITAL – Contribuição Sindical 2017
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Pindamonhangaba e 
região. CNPJ 04.842.370/0001-27, CÓDIGO SINDICAL 556.139.97278-9, com sede à Rua dos 
Bentos, nº 481 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP.– EDITAL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
ANO 2017 – Pelo presente Edital, cientificamos às Empresas enquadradas no 10º Grupo 
Profissional, representado pelas categorias de Trabalhadores nas Industrias Químicas para fins 
Industriais, de Produtos Farmacêuticos, de Preparação de Óleos Vegetais e Animais, de Perfumaria 
e Artigos de Toucador, de Resinas Sintéticas, de Velas, da Fabricação do Álcool, de Explosivos, 
de Tintas e Vernizes, de Fósforos, de Adubos e Corretivos Agrícolas, de Defensivos Agrícolas, de 
Material Plástico (Inclusive de Trabalhadores da Indústria de Laminados Plásticos), de Matérias 
Primas Para Inseticidas e Fertilizantes, de Abrasivos, da Indústria Petroquímica, de Lápis, Canetas 
e Material de Escritório, de Defensivos Animais e de Re-Refino de Óleos Minerais, (Lubrificantes 
Usados ou Contaminados) – Art. 570, parágrafo único da CLT, a que se refere a art. 577 da CLT, 
sediadas nos municípios Pindamonhangaba, Aparecida, Roseira, Arapei e Potim, que no mês de 
março de 2017, deverá ser descontado de todos os empregados 01(um) dia de trabalho, a título 
de CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, e recolhido a qualquer agência da Caixa Econômica Federal, 
casas lotéricas ou bancos conveniados, em guias deste Sindicato com vencimento da contribuição 
Sindical para o Setor Químico e Farmacêutico (grupo 10), em 14 de abril de 2017, conforme 
cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho. Após esta data, o recolhimento sofrerá um acréscimo 
de multa de 10% mais 2% por mês subseqüente, além de juros de 1% e outras cominações legais, 
quando cabíveis, conforme dispõe o Artigo 600 da CLT. A não observância do pagamento da 
referida Contribuição sujeitará as Empresas a cobrança executiva, em face do que prescreve o 
Artigo 606 da CLT. Para os mensalistas o desconto será na base de 1/30 avos do salário integral 
e para os diaristas e horistas na base de uma diária de 8 horas, e para os tarefeiros, empreiteiros, 
comissionados, o desconto se fará de dias de trabalho. O Sindicato ou Caixa Econômica Federal 
(site www.caixa.gov.br) fornecerá as guias para o recolhimento, gratuitamente, podendo ser 
solicitadas no endereço da entidade acima mencionado, via e-mail: stiquimicospinda@uol.com.br  
ou pelo telefone: (12) 3648-5767, no horário comercial, caso não as recebam até o dia 31/03/2017. 
Pindamonhangaba, 29 de Março de 2017 – A) Sebastião de Melo Neto – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Eu José Maria Rodrigues, portador da cédula de identidade RG 18.729.641-8SSP.SP, 
presidente da Associação dos amigos do bairros campinas, Shangri- la e Solo Rico 
de Pindamonhangaba, SP, faço saber que convoco todos os moradores associados 
a esta associação para uma Assembleia geral ordinária que  realizar –se –à,  Dia 12 
de Abril de 2017, Local: Salão da igreja católica, Rua José Benedito Quirino, 487. 
Bairro , Campinas, Horário: primeira chamada as 18 horas, segunda chamada as 
18 horas e 30 minutos com termino as 21 horas, Ordem do dia: 1°-  eleições da 
diretoria executiva e conselho fiscal   2°-  reforma do estatuto social da entidade, os 
interessados em participar deverão se escrever  no endereço rua Fornovo Di Taro, 
250, Bairro das Campinas até um dia antes das eleições.
Pindamonhangaba, 29 de março de 2017

___________________________________

O Brasil acaba de de-
senvolver um novo tipo 
de combustível para a 
propulsão de motores de 
foguetes usados no lança-
mento de satélites. A no-
vidade conta com a auto-
ria do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais 
(Inpe).

O composto utiliza uma 
combinação de etanol e 
etanolamina que reage 
com peróxido de hidrogê-
nio, a popular água oxige-
nada, concentrado a 90%. 
A mistura desses elemen-
tos, catalisada por sais 
de cobre, entra em com-
bustão espontaneamente, 
culminando na propulsão 
do estágio satélite.

Segundo o chefe do 
Laboratório Associado de 
Combustão e Propulsão 
(LCP), Ricardo Vieira, o 
propelente pode ser mais 
bem utilizado em moto-
res de apogeu, usados na 
transferência de órbita de 
satélites, ou nos últimos 
estágios de veículos lança-
dores. Trata-se de uma re-
ação hipergólica, que gera 
ignição espontaneamente 
apenas pelo contato dos 
componentes químicos, 

Brasil desenvolve combustível 
limpo para foguetes e satélites

sem a presença de fontes 
externas para a ignição.

“Descobrimos que o 
etanol funciona muito bem 
nessa reação. Com ele, o 
atraso de ignição é bem 

menor, aumenta o desem-
penho do motor e reduz 
os custos do combustível. 
A decomposição do peró-
xido a 90% eleva muito a 
temperatura do sistema, o 

que facilita na ignição do 
motor”, explicou Vieira. 

Custo x benefício 
O combustível brasilei-

ro apresenta vantagens em 
relação aos propelentes 

comumente usados pela 
indústria espacial no mun-
do, como, a hidrazina e o 
tetróxido de nitrogênio.

Ambos são importados 
e têm alto valor de com-

pra. Um quilo de cada 
uma dessas substâncias é 
cotado a R$ 1 mil, aproxi-
madamente. Além disso, 
a hidrazina e seus deriva-
dos são cancerígenos, e o 
tetróxido de nitrogênio 
pode ser fatal após pou-
cos minutos de exposição, 
mesmo a baixas concen-
trações no ar.

Já o combustível de-
senvolvido no LCP tem 
um custo médio de R$ 35, 
por quilo, e não oferece 
risco. Além disso, a con-
centração do peróxido de 
hidrogênio a 90% é feita 
no próprio laboratório.

“A eficiência é próxima 
a dos propelentes tradi-
cionalmente utilizados em 
propulsão, a hidrazina e 
o tetróxido de nitrogênio. 
A vantagem que temos 
são o preço e a segurança 
no manuseio dos compo-
nentes, que não poluem o 
meio ambiente”, ressaltou 
o pesquisador.

O Laboratório Asso-
ciado de Combustão e 
Propulsão é o único labo-
ratório no Brasil capaz de 
concentrar o peróxido de 
hidrogênio para aplica-
ções aeroespaciais. 

A Nasa, Agência Espa-
cial dos Estados Unidos, 
anunciou a descoberta de 
um novo sistema, onde 
existem 7 planetas pare-
cidos com a Terra, sendo 
rochosos e tendo aproxi-
madamente o mesmo ta-

manho, alguns maiores e 
outros menores.

 Esses planetas es-
tão relativamente perto, 
cerca de 40 anos-luz de 
distância do nosso sis-
tema solar, e orbitam a 
estrela-anã Trappist-1, 

e dependendo da tem-
peratura que há em cada 
um, é possível que haja 
água no estado líquido.

Três dos sete planetas 
estão em uma área con-
siderada habitável, área 
que pode haver algum 

tipo de vida, porém há 
alguns problemas. Por 
esses planetas estarem 
muito próximos da es-
trela, pode receber uma 
alta radiação elétrica, 
dificultando algum tipo 
de vida.

 Estudos mais apro-
fundados serão feitos 
observando de vários 
pontos da órbita, para 
determinar a existência 
ou não de vida em cada 
um dos planetas, saber 
mais sobre as carac-

terísticas de cada um, 
e até a massa de cada 
exoplaneta. Ainda esti-
ma-se a massa de seis 
planetas, e o outro, sem 
a massa determinada, 
que pode ser um planeta 
gelado.

Nasa descobre planetas parecidos com a Terra
Sete planetas com características semelhantes à Terra são descobertos, estipula-se se pode haver vida

Repasse de R$ 10 mi-
lhões será destinado a 
seis pequenas empresas 
de São Paulo para de-
senvolvimento de novas 
tecnologias de combate 
ao mosquito Aedes ae-
gypti.

O investimento é do 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MC-

Desenvolvimento de tecnologias 
contra o Aedes recebe R$ 10 milhões

TIC), por meio da Fi-
nanciadora de Estudos 
e Projetos (Finep) e da 
Fundação de Amparo à 
Pesquisa de São Paulo 
(Fapesp). As empresas, 
selecionadas em cha-
mada pública cujo re-
sultado foi divulgado 
em janeiro, estão traba-
lhando em repelentes, 
diagnósticos rápidos e 

armadilhas para captu-
ra do mosquito.

Uma dessas empre-
sas, a DC Química, está 
desenvolvendo um re-
pelente natural com 
base no ramnolipídeo, 
um composto produzido 
a partir de bactérias. A 
substância era conheci-
da como um composto 
natural capaz de redu-
zir a tensão superficial 
de líquidos. É utilizado 
na indústria, principal-

Pindamonhangaba, 28 de março de 2017.

PrEfEITurA MuNICIPAL DE PINDAMONhANgAbA
EDITAL DE NOTIfICAÇÃO

CONTrOLE SEOb-003/2017
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JOSÉ DA SILVA, 
responsável pelo imóvel localizado na Rua Celeste, nº 325, para que tome ciência 
da NOTIFICAÇÃO PRELEMINAR nº 52533/2017, lavrado em função de obra sendo 
executada sem projeto aprovado junto à Prefeitura, infringindo assim o Código de 
Edificações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 02 (DOIS) dias 
úteis a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o 
disposto em Lei.

ArQuITETA E urbANISTA LuCIANA AYuKO YuI
DIrETOrA DO DEPArTAMENTO DE PLANEJAMENTO

mente em produtos de 
limpeza, como deter-
gentes, pela capacidade 
de unir substâncias que 
não se misturam como 
água e óleo, e na indús-
tria de cosméticos.

A previsão é que o 
serviço comece a ser 
comercializado em São 
Paulo em meados de 
2018 e, posteriormente,  
seja distribuído para os 
demais estados do País.

Divulgação

Divulgação

O laboratório montado no Inpe é o único do país capaz de produzir o combustível
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Governo paulista entrega obras de 
melhorias e modernização na SP-062
Pindamonhangaba é um dos sete municípios beneficiados com obras orçadas em R$ 72,7 milhões

O governador Geraldo Alck-
min entregou na terça-feira (28), 
em Guaratinguetá, as obras de re-
cuperação na rodovia SP-062 (ro-
dovia Vito Ardito / Vereador Abel 
Fabrício Dias / Professora Marieta 
Vilela da Costa Braga / avenida 
Padroeira do Brasil / Prefeito Aris-
teu Vieira Vilela). As melhorias de 
ampliação em 32,23 quilômetros 
de pistas beneficiarão mais de 783 
mil habitantes dos municípios de 
Caçapava, Taubaté, Pindamo-
nhangaba, Roseira, Aparecida, 
Guaratinguetá e Lorena.

“Esta é uma obra importan-
te, estratégica e estamos recupe-
rando a malha de toda a região. 
No segundo semestre, vamos 
entregar a ‘Rodovia dos Tropei-
ros’ e isso vai estimular muito o 
turismo e promover o desenvol-
vimento da região, além de ser 
uma vacina contra acidentes”, 
anunciou o governador.

O investimento para execu-
ção dos serviços foi de R$ 72,7 

milhões, com recursos do Banco 
Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID). O Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER), 
órgão vinculado à Secretaria de 
Logística e Transportes, foi res-
ponsável pela obra e pelo finan-
ciamento junto ao banco inter-
nacional.

Foram realizadas interven-
ções para a restauração da pista 
e pavimentação dos acostamen-
tos. Os serviços foram divididos 
em três lotes, do km 112,6 ao km 
123,7 (Caçapava – Taubaté), do 
km 159,8 ao km 172,63 (Apare-
cida – Pindamonhangaba – Ro-
seira) e do km 178 ao km 186,3 
(Guaratinguetá – Lorena), num 
total de 32,23 quilômetros. Cir-
culam diariamente pela rodovia 
SP-063 cerca de 5 mil veículos, 
em média.

As obras foram executadas 
no prazo de 24 meses, com ge-
ração de 102 empregos diretos e 
305 empregos indiretos.

Alexandre Carvalho/A2img

Alckmin diz que “Rodovia dos Tropeiros” será entregue no segundo semestre

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social 
estão trabalhando juntos para 
organizar a Conferência Mu-
nicipal de Assistência Social 
(CMAS), que tem prazo para 
ser realizada, de 10 de abril a 
31 de julho. O tema a ser abor-
dado neste ano é “Garantia de 
direitos no fortalecimento do 
Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS)”.

A primeira reunião foi 
realizada no dia 20 de mar-
ço, com a participação de 
representantes do Departa-
mento de Assistência Social, 
Secretaria de Planejamento 
e CMAS. Os encontros muni-

cipais são preparatórios para 
a 11ª edição da Conferência 
Nacional de Assistência So-
cial, marcada para Dezembro, 
em Brasília. 

“Estamos desenvolvendo 
a temática para a conferên-
cia municipal e organizando 
detalhadamente o evento para 
dar tudo certo”, explicou o 
presidente do CMAS, Amauri 
Monteiro.

Segundo Rodrigo Godoi, 
representante da Secretaria de 
Planejamento da Prefeitura, as 
reuniões são muito importan-
tes para a organização deste 
evento, que tem grande impor-
tância para o nosso município 
e para o nosso país.

A diretora do Departamento 
de Assistência Social, Regina 
Tavares de Souza Farias, expli-
cou como está o andamento. 
“Iniciamos a preparação da 
conferência municipal, abor-
dando as temáticas que serão 
discutidas na ocasião e que 
trará grandes frutos para os 
nossos profissionais e entida-
des”, disse.

Para o responsável pelas 
finanças da Assistência So-
cial, Rodrigo Luiz de Souza, a 
intenção é fazer um evento 
economicamente viável. “Com 
responsabilidade e economici-
dade, tenho certeza que vamos 
fazer um evento sustentável”, 
afirmou.

Prefeitura e Conselho 
organizam Conferência 
Municipal de Assistência Social

Conferência Municipal é fundamental para o fortalecimento das ações conjuntas

Seguindo o princípio 
da economicidade, um 
grupo de comissionados 
voluntários da Prefeitura 
de Pindamonhangaba está 
realizando mutirões nos 
finais de semana, e levan-
do melhorias para vários 
locais. 

O primeiro local a rece-
ber melhorias foi o Parque 
da Cidade, com serviços de 
limpeza, varrição e corte de 
grama.

No último final de sema-
na, o grupo esteve no Abrigo 
Municipal de Animais, onde 
realizou pintura, limpeza e 
adequação para a reabertu-
ra do local. Todo o material 
utilizado para os serviços 
também foi adquirido por 
meio de doação. 

A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Cláudia Vieira Domin-
gues, explica que a inicia-
tiva “partiu do gabinete do 
prefeito” e que recebeu o 
engajamento voluntário de 
outros funcionários.

“A corrente positiva de 
solidariedade a cada fim de 
semana, cresce. A partici-
pação é um gesto de cidada-
nia”, comenta Cláudia.  

A ação voluntária é 
aberta a todos os que se 
interessarem em partici-
par. Basta se inscrever no 
Fundo Social de Solidarie-
dade (3643-2223). 

Outras ações de volunta-
riado estão previstas para os 
próximos finais de semana e 
toda a ajuda é bem-vinda.

Voluntários da Prefeitura 
realizam mutirão 
nos finais de semanaDivulgação

Serviços de pintura, limpeza e corte de 
grama estão entre as ações

Divulgação
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QUARTA-FEIRA

JORNAL FOLHA DO NORTE EM 1925

ANÚNCIO  DO  PASSADO

ALTAIR FERNANDES CARVALHO

Ao  longo de sua 
existência o jor-
nal Tribuna do 

Norte teve rivais políticos 
entre os órgãos da impren-
sa local. Não sobrevive-
ram. Enquanto isso, a TN 
segue já para os seus 135 
anos de existência. Entre 
os jornais que se sentiam 
incomodados com a fo-
lha do Dr. João Romeiro, 
houve um tabloide que 
circulou na Pindamonhan-
gaba do início do século 
XX, denominado Gazeta 
Semanal.  Do menciona-
do semanário recordamos 
um artigo, publicado em 
sua edição de 5 de março 
de 1903, no qual tornava 
pública uma insatisfação 
com a Tribuna, mais pre-
cisamente com um de seus 
redatores.  A jocosa crítica, 
cujo autor não a assina, as-
sim como não identifi ca o 
nome de seu desafeto do 
jornal Tribuna do Norte,  é 
a que se segue:    

“Há nesta cidade uma 
preta muito conhecida, 
principalmente da crian-
çada, a Tia Rita, que 
anda sempre a serviço 
pelas ruas, munida de um 
pau e que, de espaço em 
espaço, até mesmo com o 
barril d’água na cabeça, 
dá bordoadas em vão no 
ar, de lado a lado, como 
que procurando afugen-
tar alguma coisa que lhe 
persegue.

E assim vai vivendo 
até que Deus se lembre 
dela.

Pois a continuar como 
vai, não tardará mui-
to que o nosso colega da 
Tribuna do Norte venha 
a tornar-se uma segunda 
edição da Tia Rita, a dar 
bordoadas no ar, como 
que afugentando a efígie 
do nosso ilustre conterrâ-
neo dr. Dino Bueno, que 
se tornou o alvo de sua 
preocupação.

Só por que fi zemos, em 
o último número do nos-
so jornal, aquele apelo à 
Câmara Municipal, sobre 
os perigosos e aterrado-
res foguetes de dinamite, 
apelo tão razoável que 
foi apreciado por gregos 
e troianos - vem ele, por 
uma das vias de seu conhe-
cido jornal, dizendo tanta 
coisa que nem ele mesmo 
entende, envolvendo inde-
vidamente, o nome do dr. 
Dino Bueno e de outros ca-
valheiros, com quem nada 
temos a não ser o respeito e 
a admiração que costuma-
mos dispensar a todos os 
fi lhos ilustres desta terra, 
e continuando na faina de 
empurrar o nosso jornal 
para um partido qualquer.

Depois querem fi car 
zangados quando dize-
mos que o grande mal 
desta cidade é a maldita 
politicagem que aqui im-
pera, da qual é um dos 
maiores fomentadores o 
redator da Tribuna.”

A origem da crítica 
ao jornal Tribuna 

do Norte
O impasse entre Tribu-

na e Gazeta teria origina-
do porque ao divulgar, em 
sua edição de 26/3/1903, 

Tribuna do Norte incomodou rivais
uma comemoração pú-
blica pela eleição do dr. 
Francisco Romeiro (irmão 
do fundador da Tribuna, 
dr. João Romeiro) 
a deputado federal 
pelo 2º Distrito do 
Estado de São Paulo, a 
Gazeta havia condenado a 
utilização de fogos  como 
“incomodativos e perigo-
sos no limite da cidade”, 
assim revelando o aconte-
cimento aos leitores:

“...Foram soltados 
muitos foguetes de gran-
des bombas prepara-
das com dinamite, 
cujos estouros 
atroavam o 
espaço, marti-
rizando os enfermos, cho-
cando o organismo dos 
nervosos e repercutin-
do aos ouvidos de todos 
como um prenúncio de 
iminente perigo, fazendo 
com que a referida festa 
proporcionasse alguns 
momentos de desagrado, 
de incômodo e de sobres-
salto até a muitos que se 
achavam ligados a ela de 
alma e coração”. 

A Gazeta ainda ressal-
tou a concretização de um 
perigo que já havia sido 
previsto:   “...Não tardou 
que uma bomba fosse ex-
plodir sobre o telhado da 
residência do sr. Manoel 
Francisco Paula eSilva, 
fazendo grande rombo 
e atirando pedaços de 

EMBRANÇAS
ITERÁRIASL

    - Bastarde, Dito Machado,
      Cumo vai passano intão?
     - Cumo véio inscangaiado,
      e ocê, cumpadre, vai bão?
 

 - Vô ino... e vim por mandado
 do fi o do nhô  Bastião,
 qui anda inté quagi pestiado,
 sô de amô, só de paxão...

 - E venho c’o incumbimento
 de pidi im casamento,
 pra ele a mão de Zezé...

 - Não pode sê... pois desde onte
 já tá dada ao Zé da Ponte... 
 só si ele querê o pé... 

Cesidio Ambrogi, Tribuna do Norte, 4 de janeiro de 1921

Boa  resposta w
w

w
.benesserefl ora.it

telhas a grandes distân-
cias”. 

Concluindo, o redator 
da Gazeta contava que 
“felizmente o prejuízo fi -
cou só no grande susto e 
no conserto do telhado”, e 
alertava o Código de Pos-
turas para providências.

Já na primeira 
década de 

sua existência 
a Tribuna 

revelava que 
viera para lutar 

em favor das 
boas causas, 

assumindo 
sua posição 

abolicionista 
e republicana, 

porém em 
sua trajetória 

vitoriosa 
também 

incomodou 
rivaisDr. Francisco Romeiro Dr. João  Romeiro

Fotos: Arquivo TN


