
Tamoios, uma rodovia 
da ‘economia circular’

Maior obra de 
engenharia rodoviária 
do país, a duplicação 
da estrada dos Tamoios 
tem aspectos inovadores 
que merecem ser 
destacados

Nela, utilizou-se uma 
infraestrutura inte-
ligente e conectada, 

com diversidade modal, 
compartilhada e susten-
tável, e impulsionada por 
modelos disruptivos. Tra-
ta-se, ao mesmo tempo, de 
uma obra e rodovia carbono 
zero e igualmente de uma 
estrada inteligente. E vale 
frisar que ela só pôde ser 
viabilizada graças ao mais 
bem sucedido programa 
de concessões rodoviárias 
do Brasil.

Com investimentos de 
R$ 3 bilhões e geração de 3 
mil empregos, a obra possui 
diversos destaques de enge-
nharia, como os três túneis, 
um deles com extensão de 
5.555 metros, o maior país. 
Resultado: a rodovia já 
está sendo utilizada pelos 
paulistas e por todos que 
fazem o trajeto São José dos 
Campos-litoral norte, com 
consideráveis elogios aos 
21,5 kms de trecho novo.

As obras tiveram como 
prioridade a preservação 
ambiental. Por isto, a con-
cessionária responsável, a 
Tamoios, utilizou o inédito 
sistema austríaco do Cable 
Crane. Trata-se de uma es-
pécie de teleférico movido 
por motores cujo guincho 
içava as cargas por cabo de 
aço por um trecho de 394 
metros entre duas torres. 
A operação disruptiva aca-
bou por preservar uma área 
equivalente a 40 campos de 
futebol de Mata Atlântica. 

As características de eco-
nomia sustentável não para-
ram por aí. A concessionária 
fez uma parceria com o Cras 
(Centro de Reabilitação de 
Animais Silvestres), da Uni-
vap, que já realizou o resgate 
de mais de 7.000 animais 
através das 14 passagens de 
fauna disponíveis na rodovia 
– sendo 12 subterrâneas e 2 
aéreas. Além disso, o Proje-
to Tamoios está plantando 
450 mil árvores na região 

das quais mais de 424 mil 
já estão finalizadas.

A rodovia dos Tamoios é 
também uma estrada inte-
ligente, com uma moderna 
estrutura de operações, 
com equipamentos e re-
cursos de alta tecnologia 
focados no conforto do 
usuário e ainda mais segu-
rança viária para a região. A 
concessionária formou uma 
Brigada de Incêndios para 
atendimento de emergên-
cias nos novos túneis, com 
sistema de alto-falantes, 
saídas diferenciadas e dois 
postos da PM.

Graças a este conjunto de 
ações em prol da segurança 
viária, o percurso entre São 
José dos Campos e litoral 
norte está sendo reduzido 
pela metade. Antes, como 
a velocidade permitida era 
de 40 km/h em pista simples, 
na melhor das hipóteses, 
fazia-se o trajeto em 32 min. 
Agora, o percurso será feito 
em 16min, contando com 
a velocidade de 80 km/h e 
pista duplicada. 

Não à toa, o jornal Folha 
de S.Paulo fez elogios às 
estruturas da Tamoios, des-
crevendo-a como um “cená-
rio de filme”: o percurso de 
“800 metros entre o litoral 
paulista e o planalto será 
uma espécie de ‘jornada 
ao centro da terra’ [já que] 
a maior parte do percurso 
é subterrânea”, descreveu 
o jornal.

Não devemos esquecer 
também que a rodovia dos 
Tamoios irá formar ainda 
um novo corredor logístico 
no Vale do Paraíba, com 
otimização do uso do Porto 
de São Sebastião. Isso irá 
ocorrer quando a concessio-
nária concluir outra obra, a 
de Contornos. 

Com toda esta estrutura, 
pode-se dizer que a obra 
de duplicação da Tamoios 
seguiu alguns dos princí-
pios básicos da economia 
circular, conceito inovador 
que consiste na utilização 
racional de recursos, com-
partilhamento, reutilização 
e restauração, e com ênfase 
na limitação dos volumes de 
resíduos urbanos.
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nuvem, possibilitando um ambiente de aprendizagem online, colaborativo 
e que pode ser realizado em qualquer lugar e em diferentes dispositivos. 

D - Top Of Mind 
A Sherwin-Williams, líder global na fabricação, distribuição e comer-
cialização de tintas e vernizes, presente no Brasil há mais de 75 anos, 
conquistou o prêmio Top Of Mind Revenda Construção. A marca garantiu 
o primeiro lugar nas categorias Tinta Para Piso e Tinta Spray – Colorgin e 
terceiro lugar na categoria Tinta Para Parede Interna e, recebeu o Troféu 
Ruy Ohtake, especialmente criado pelo famoso arquiteto brasileiro para 
a premiação. O Top Of Mind é o mais importante prêmio de lembrança 
de marca do mercado da construção. A votação é realizada por meio de 
entrevistas telefônicas com revendedores de materiais de construção 
de todo o Brasil, que indicam a primeira marca que lhes vem à mente, 
de oito segmentos, divididos em 78 categorias.

E - Economia Circular
Fornecer informação relevante e gratuita e incentivar a adoção de novos 
hábitos no sentido de reduzir a produção de lixo é o objetivo do curso 
“Introdução à Economia Circular”, da Circular Academy. O curso é intro-
dutório e explica o que é economia circular e como ela pode ser aplicada 
no dia a dia. Plástico, alimentação, transporte e novas formas de pensar e 
fazer são alguns dos assuntos abordados nas aulas. A plataforma, lançada 
pela iniciativa Movimento Circular com concepção da Atina Educação, é 
destinada a professores, estudantes e todos aqueles que querem aprender 
sobre economia circular e como criar um mundo com menos lixo. Inscrições 
e mais informações: (https://academy.movimentocircular.io). 

F - Corretagem nos Investimentos
Cedro Technologies, em parceria com o Fast Trade e a corretora Vitreo, 
realiza, amanhã (29), às 19h, a segunda edição do Invest Day. O evento, 
que é online e gratuito, terá como tema a evolução da corretagem e sua 
influência nos investimentos. Interessados precisam se inscrever no 
link abaixo. Entre os tópicos abordados:  “Corretagem: de indesejável 
à aliada dos investidores”, “Utilizando a corretagem para lucrar ainda 
mais”, “A escolha da corretora faz diferença na hora de investir” e “Como 
a corretora pode ajudar a gerenciar riscos nos investimentos”. Inscrições: 
(https://lp.cedrotech.com/invest-day-2). 

A - Black Fralda 
A 13ª edição da Black Fralda, principal campanha de vendas de fraldas e 
produtos infantis do Brasil, acontecerá entre os dias 11 e 17 de julho. Marcas 
como, BabySec, Bigfral, Droga Raia, Drogasil, Huggies, MAM Baby, Panvel, 
Pom Pom e Turma da Mônica Baby, estarão com descontos de até 60% em 
produtos infantis. Além disso, as lojas oferecem cupons de desconto, que 
podem vir a ser cumulativos com outras ofertas do site, frete grátis, brindes, 
entre outras promoções. E como todas as edições, parte das vendas é revertida 
para uma instituição de caridade. A 13ª edição da Black Fralda vai beneficiar 
as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), a qual oferece atendimento gratuito na 
saúde, educação e assistência social para crianças e adolescentes. Para con-
ferir todas as marcas participantes, basta acessar: (www.blackfralda.com.br).

B - Check-in em Casa 
A Emirates incrementou a experiência dos clientes da Primeira Classe 
com o novo serviço Home Check-in, que oferece a opção de fazer o 
check-in em casa de maneira confortável e conveniente. É fornecido 
gratuitamente aos clientes da Primeira Classe da Emirates em Dubai 
e Sharjah. Um agente de check-in da Emirates vai à casa ou ao hotel 
onde está o cliente em horário pré-agendado para realizar todas as 
formalidades de check-in, incluindo a verificação de documentos, o 
despacho de bagagem e a emissão do cartão de embarque. Os agentes 
de check-in levarão a bagagem para o aeroporto, enquanto os clientes 
podem usar o serviço de motorista gratuito pré-reservado da Emirates. 
O serviço Home Check-in gratuito deve ser reservado pelo menos 24 
horas antes da hora de partida do voo e será fornecido seis horas antes 
do voo (www.emirates.com.br).

C - Transformação no Ensino 
A Microsoft e o MEC firmaram um acordo de cooperação para oferecer 
o Office 365 Educacional - versão A1 - que inclui o Teams, para todas 
as secretarias municipais, estaduais, institutos e universidades federais. 
O objetivo é garantir que todos os alunos e professores do setor públi-
co do país, estimados em mais de 38 milhões de brasileiros, tenham 
acesso à plataforma gratuitamente, oferecendo diversos recursos para 
o processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologia, incluindo 
a possibilidade de ensino híbrido, reflexo do novo cenário educacional 
após a pandemia. O Office 365 Educacional A1 é gratuito e funciona na 

G - Prêmio para Startups 
A KPMG anuncia o lançamento da premiação internacional “Global Tech 
Innovator 2022”, cujo propósito é o de reconhecer startups inovadoras 
de rápido crescimento, bem como apoiar as empresas com potencial de 
progredirem nos negócios e ajudar a assumir a liderança do mercado no 
futuro. Competem empreendedores que tiverem uma empresa registrada 
no Brasil; estejam em operação há cinco (5) anos ou menos (na forma 
atual); gerar receita entre US$ 1 milhão e US$ 15 milhões; ou ter levantado 
pelo menos US$ 500 mil em capital. Devem ter tecnologias inovadoras e 
comprovadas, modelos de negócios robustos, capacidade de demonstrar 
tração nas suas atividades e potencial de expansão. Inscrições: (https://
home.kpmg/br/pt/home/insights/2022/05/technology-innovator.html).

H - Fotografias da Natureza
O concurso de fotografia da natureza Nature Photographer of the Year, 
promovido pelo Nature Talks Festival da Holanda, recebe até o dia 10 
de julho inscrições para sua edição 2022. Podem participar fotógrafos 
profissionais e amadores. Crianças e jovens de 10 a 17 anos não pagam 
a taxa para submeter trabalhos. São 14 categorias, e o prêmio para o 
escolhido como Fotógrafo de Natureza do ano é de 3 mil euros (R$ 16,5 
mil). Nas demais categorias os vencedores recebem  500 euros (R$ 2,7 
mil). Os jurados vão escolher as melhores fotos que celebrem a beleza do 
mundo natural e os riscos enfrentados pelo meio ambiente. Saiba mais em: 
(https://naturephotographeroftheyear.com/enter-contest/npoty-2022/).

I - Roteiros pela Europa
Setembro é um dos melhores meses para conhecer a Europa. Além de 
marcar o fim da temporada de verão, o período tem temperaturas amenas 
e agradáveis, perfeitas para caminhar pelas ruas e explorar destinos a pé. 
Quem quer conhecer o Velho Continente, mas está sem companhia para 
viajar, pode aproveitar os roteiros que a agência Single Trips preparou. 
A agência é especializada em roteiros para viajantes independentes, que 
cria e oferece programações turísticas em grupo para quem está sozinho, 
mas gostaria de viajar com companhia e fazer novas amizades. Ao longo 
de mais de sete anos de história, a empresa já conectou mais de oito mil 
pessoas que realizaram seus sonhos. Saiba mais: (www.singletrips.com.br).

J - Moedas Digitais  
A Raccoon.Monks, uma das maiores agências full digital da América Latina 
e parceira de grandes players, promove uma roda de conversa para debater 
as moedas digitais. Batizado de ‘Criptomoedas: Contornando os obstáculos 
no digital’, acontece amanhã (29), a partir das 16h30, e será mediada por 
Ricardo Meneghini, Head of Aquisition da Raccoon.Monks. Conteúdos 
inéditos sobre o mercado de criptomoedas, bem como debates em torno 
das mídias pagas e as dificuldades que o segmento encontra ao trabalhar 
nessa frente. O evento é gratuito e aberto a todos, para participar basta se 
inscrever no link: (https://event.webinarjam.com/register/320/lxl70upz).

www.netjen.com.br
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O Ministério da Edu-
cação informou que a 
segunda edição de 2022 
do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) ofere-
cerá 65.932 vagas para 
ingresso em 73 institui-
ções públicas de ensino 
superior. São mais de 2 
mil cursos de graduação. 
As inscrições começam 
hoje (28) e podem ser 
realizadas até o dia 1º de 
julho.

Os 10 cursos com as 
maiores ofertas de vagas 
são, nesta ordem: pe-
dagogia, administração, 
matemática, ciências bio-
lógicas, química, direito, 
física, medicina, enge-
nharia civil e engenharia 
elétrica. O total de cursos 
de graduação com oferta 
de vagas é de 2.043. Só 
para medicina são ofer-
tadas 1.583 vagas.

No portal (https://aces-
sounico.mec.gov.br/) é 
possível consultar as 
vagas ofertadas por mo-
dalidade de concorrên-
cia, cursos e turnos, 

Dessa forma, a emis-
são líquida, ou seja, 
o saldo entre papéis 

emitidos menos os títulos 
resgatados, foi de R$ 1,76 
bilhão. Aplicações de até R$ 
1 mil representaram 59,99% 
de todas as operações de 
investimento mensais, mas 
o valor médio por operação 
foi de R$ 6.510,26.

O grupo mais demandado 
pelos investidores foi o inde-
xado à Selic (Tesouro Selic), 
cuja participação nas vendas 
atingiu 56,5%. Os títulos in-
dexados à inflação (Tesouro 
IPCA+ e Tesouro IPCA+ com 
Juros Semestrais) corres-
ponderam a 32,7% do total 
e os prefixados, a 10,9%.

Entre os títulos resgata-
dos, o equivalente a pouco 
mais de R$ 2,05 bilhões foi 
readquirido pelo Tesouro 

Aplicações de até R$ 1 mil representaram 59,99% de todas as 
operações de investimento mensais.

Governo de São 
Paulo reduz 
imposto sobre a 
gasolina

O governo de São Paulo 
anunciou ontem (27) a re-
dução da alíquota do ICMS 
sobre combustíveis. O valor 
da tributação passou de 25% 
para 18%. A estimativa é que 
a medida provoque queda de 
R$ 4,4 bilhões na arrecada-
ção. Segundo o governador 
Rodrigo Garcia, a diminuição 
do imposto pode provocar 
redução de R$ 0,48 no preço 
da gasolina ao consumidor. 
De acordo com ele, o preço 
médio no estado, atualmente, 
é de R$ 6,97 e poderá ficar em 
R$ 6,50, se houver o repasse 
integral da renúncia fiscal aos 
valores cobrados nas bombas.

O Procon de São Paulo de-
verá divulgar a composição do 
preço dos combustíveis no es-
tado para incentivar os postos 
e distribuidoras a repassar o 
corte do imposto para os pre-
ços cobrados do consumidor 
final. A redução das receitas 
provocará, segundo o gover-
nador, uma diminuição dos 
gastos em saúde, educação e 
tecnologia no estado. “Quando 
você reduz o ICMS, que esta-
mos estimando em mais de 
R$ 4 bilhões só em relação à 
gasolina, você tira R$ 1,2 bilhão 
da educação, R$ 600 milhões 
da saúde, e assim sucessiva-
mente”, destacou (ABr).

Tesouro Direto: investimentos 
superaram resgates

Em maio, as vendas de títulos públicos federais por meio do Tesouro Direto atingiram R$ 3,9 bilhões. 
No mesmo mês, foram resgatados R$ 2,14 bilhões

total. As aplicações em títu-
los com vencimento acima 
de dez anos representaram 
17,94%, enquanto os títulos 
com vencimento de cinco a 
dez anos corresponderam a 
2,06% do total.

De acordo com o balanço 
que o Tesouro Nacional di-
vulgou ontem (27), em maio 
foram realizadas 600,12 mil 
operações de investimento 
em títulos do Tesouro Direto. 
Além disso, o total de inves-
tidores com algum saldo em 
aplicações no programa de 
vendas de títulos públicos 
federais atingiu a marca de 
1,974 milhão de pessoas, 
enquanto o total de cadastros 
cresceu com a entrada de mais 
561,06 mil pessoas, atingindo 
18,953 milhões de nvestidores 
- número 72,39% superior ao 
de maio de 2021 (ABr).

Nacional, pelos preços de 
mercado na data da transa-
ção, e o correspondente a 
cerca de R$ 92,4 milhões foi 
relativo à data de vencimen-
to – pelos quais o investidor 
recebe o valor integral da 

rentabilidade definida no 
momento da compra.

Quanto ao prazo, a maior 
parcela de vendas se con-
centrou nos títulos com 
vencimento entre 1 e 5 anos, 
que alcançaram 79,99% do 
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Sisu deste ano oferece 
mais de 65,9 mil vagas

instituições e localização 
dos cursos. Os estados 
que mais oferecem vagas 
são o Rio de Janeiro, com 
13.249; Minas Gerais, com 
8.655; Paraná, com 6.692; 
e Bahia, com 5.968.

Entre as instituições com 
mais vagas ofertadas estão 
Universidade Tecnológi-
ca Federal do Paraná, a 
Universidade Federal Flu-
minense, a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 
a Universidade Federal do 
Maranhão e a Universidade 
Estadual da Paraíba.

O Sisu é o processo 
seletivo pelo qual es-
tudantes concorrem a 
vagas de instituições 
públicas de ensino su-
perior a partir da nota 
no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). 
Para participar desta 
edição do Sisu, o estu-
dante precisa ter feito 
o Enem de 2021, obtido 
nota superior a zero na 
prova de redação, e não 
ter participado do Enem 
na condição de treineiro 
(ABr).

Inscrições começam hoje (28) e vão até sextafeira (1º).
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