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Prolind prevê gerar 100 empregos com 
inauguração de fábrica em São José dos Campos
A Prolind Alumínio, localizada no distrito de Eugênio de Melo em São José dos Campos, inaugurou 
uma nova fábrica com a expectativa de gerar 100 empregos diretos. A principal atividade da uni-
dade é reciclar perfis de alumínio, que serão usados para a produção de novos produtos. A nova 
fábrica possui capacidade produtiva de 50 mil toneladas de alumínio ao ano em sua primeira fase. 
“A fábrica iniciará em um momento de restrição internacional sobre a oferta do metal. Logo, espe-
ramos dobrar nossa participação econômica, a começar pela geração de novos empregos”, afirma 
Erivam Boff, diretor de Negócios da Prolind. O novo espaço trabalhará com reciclagem de sucata de 
alumínio, o que significa uma redução de 95% no consumo de energia elétrica em relação à produ-
ção de alumínio primário. Atualmente, a empresa já possui 200 funcionários. g

Bicho-preguiça passa por tratamento e cirurgia 
após receber descarga elétrica em Ubatuba
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Morre, aos 76 anos, José Luiz Carvalho de 
Almeida, ex-prefeito de São José dos Campos

A Policia Federal cumpriu, no dia 11 de fevereiro, mandados de busca e apreensão na capital paulista e em 
Pindamonhangaba pela 80° fase da operação Lava Jato. Foram bloqueados valores até o limite dos prejuízos 
identificados, cerca de R$ 5 milhões. 15 policiais federais cumpriram ao todo cinco mandados de busca e 
apreensão no estado de São Paulo, sendo três na capital e dois em Pinda. A “Operação Pseudeia” investiga, 
dentre diversos fatos criminosos, se um representante de um estaleiro estrangeiro, além de ter efetuado 
pagamentos ilícitos no exterior para agentes públicos e marqueteiros políticos, teria realizado transferências a 
outros indivíduos até então não identificados. Após ser identificado, o representante de estaleiro estrangeiro 
colaborou com as investigações celebrando acordo com o MPF (Ministério Público Federal) que permitiu a 
identificação do indivíduo beneficiário dos valores. As investigações apontam que foram efetuados, em 2013, 
pagamentos na ordem de um milhão de dólares para indivíduo até então não qualificado. g

Policia Federal cumpre mandados em 
Pinda e São Paulo na 80° fase da Lava Jato

Aconteceu&

Morreu no dia 11 de fevereiro, aos 76 anos, José Luiz Carvalho de Almeida, ex-prefeito de São José 
dos Campos. Em sua trajetória política foi vereador, presidente da Câmara Municipal e  presidente 
do São José Esporte Clube. Durante seu mandato de vereador, em 1982, José Luiz foi eleito presi-
dente da Câmara. Por ocasião da renúncia do prefeito Joaquim Bevilacqua e do vice Francisco Ricci, 
que renunciaram para disputar as eleições para deputado, assumiu o Executivo joseense por nove 
meses. Chegou a ser jogador de um time de futebol da cidade e foi presidente do São José Esporte 
Clube em 2001. A direção da Águia do Vale publicou uma nota de pesar na página oficial do time 
no Facebook. “A Diretoria do São José lamenta o falecimento do ex-presidente, José Luiz Carvalho 
de Almeida. [...] O presidente Celso Monteiro declarou luto oficial de três dias no clube e manifesta 
os sentimentos aos familiares e amigos”, diz a nota. g

Uma preguiça-de-três-dedos foi encontrada ferida após receber uma descarga elétrica em janeiro 
na cidade de Ubatuba. O animal foi levado para o hospital veterinário de um projeto que cuida de 
animais em Taubaté, onde passou por três cirurgias. De acordo com o Instituto Argonauta, insti-
tuição responsável por prestar os primeiros atendimentos, o bicho-preguiça foi encontrado por 
vigias da Praia do Pulso.  O animal foi transferido no dia 21 de janeiro para ser tratado pela equipe 
do projeto Selva Viva em Taubaté. “Trouxeram o animal até nós com muitos ferimentos. O choque 
entrou na pata, mas saiu por outras partes do corpo, rasgando uma parte da barriga e da outra 
pata, colocando, inclusive, órgãos vitais para fora”, conta o presidente do projeto José Walter Coli 
Júnior. De acordo com a veterinária Erika Coli, assim que a preguiça chegou passou por uma ava-
liação dos ferimentos. Além de amputação, também foram realocados os órgãos vitais do bicho-
-preguiça e fechados todos os outros membros que foram cortados por conta da força da corrente 
elétrica. O procedimento durou 7 horas e 20 minutos. Depois da primeira cirurgia, a preguiça que 
ganhou nome de Vitória, voltou a se alimentar e deu os primeiros sinais de recuperação. g


