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A Gazeta dos Municípios

Nesta segunda, Taubaté Futsal
recebe o Intelli/Tempersul/Dracena 

na primeira partida da semifinal

Conheça o Diretor Executivo da 
Empresa Vitória Hair Brasil

Suzano recebe visita do
Ministro da Infraestrutura

Ainda hoje, dia 30, às 
18h30, o Taubaté Futsal 
recebe a Intelli/Temper-
sul/Dracena para o jogo de 
ida das semifinais. Ainda 
sem liberação de público 
nos ginásios, o jogo terá 
transmissão ao vivo da TV 
LPF, pelo canal oficial da 
entidade no Youtube.
Os visitantes têm a vanta-
gem do empate e decidem 
em casa. O jogo de volta 

Diretor Executivo da em-
presa Vitória Hair Brasil, 
Alessandro Chimentão 
nasceu em São Paulo mas 
foi Taubaté a cidade pri-
vilegiada por receber seu 
talento. 
Alessandro tem capaci-
tação em Estratégia de 
Gestão de Negócios, Pla-
nejamento e Execução de 
Projetos, Marketing Digi-
tal e Institucional, Criação 
e desenvolvimento de pro-
dutos, Estudo de Merca-

A Suzano e a DP World 
Santos, receberam a visita 
do Ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio de Freitas, 
acompanhado por comi-
tiva formada pelo Secre-
tário Nacional de Portos, 
Diogo Piloni, e membros 
da Diretoria da SPA no seu 
mais novo complexo de 
celulose instalado na mar-
gem esquerda do Porto de 
Santos (SP).
Em operação desde abril 
deste ano e com investi-
mento de R$ 700 milhões, 
o complexo é considerado 
um dos mais modernos do 
país para armazenar e mo-
vimentar este tipo de pro-
duto. 
O espaço possui um arma-
zém de 35 mil metros qua-
drados, com capacidade 
estática para mais de 150 

acontecerá na sexta-feira 
(4), em Dracena. Uma vi-
tória do Taubaté nesta se-
gunda reverte a vantagem 
e permite que o Taubaté 
Futsal jogue pelo empate 
no tempo normal, na parti-
da de sexta-feira, para ser 
um finalista da LPF 2020.
“Vamos enfrentar um ad-
versário de Liga Nacional, 
que fez uma primeira fase 
muito boa e caiu um pouco 

dos e Precificação. 
Alessandro Chimentão 
iniciou sua vida profis-
sional na área bancária 
e acostumado a aceitar 
desafios migrou para a 
área de cosméticos traba-
lhando como Diretor de 
Estratégias e Negócios e 
Relacionamentos na em-
presa Prime Pro Extreme 
e Diretor de Negócios 
na empresa Three The-
rapy Brasil. Atualmente,                                   
Alessandro tem sua pró-

mil toneladas do produto.
Também integram as ins-
talações um novo viaduto, 
destinado à interligação 
rodoviária entre as áre-
as do armazém e de cais 
do terminal, a expansão 
do berço de navios para 
1.100 metros, uma ponte 
de acesso, três Dolfins de 
amarrações e um ramal 
ferroviário. 
A ampliação possibilitou o 
terminal operar ao mesmo 
tempo até                            dois 
navios dedicados às ope-
rações de celulose e a 
DPWorld receber até qua-
tro navios simultaneamen-
te.
Outra novidade é a au-
tomatização da operação 
com o emprego de pontes 
rolantes para movimenta-
ção de cargas, que podem 

nas fases seguintes. Sabe-
mos da qualidade deles, 
fizeram um grande jogo 
nas quartas de final, mas 
as equipes se conhecem 
muito bem, então estamos 
confiantes; se formos con-
centrados e conscientes, 
temos totais condições de 
passar para a final da com-
petição”, afirmou Leandro 
Reis, técnico do Taubaté 
Futsal.

pria marca, a THE ONE, 
criadora da Biotin (famo-
sa cápsula da beleza e da 
saúde) e da Señorita (linha 
de Progressiva). Ambos 
os produtos são veganos 
voltados para a beleza mas 
sem deixar de lado a saú-
de.      
De todas as conquistas até 
tidas, sem dúvidas, a fa-
mília formada com a sua 
amada esposa psicóloga 
Lidiane Chimentão, é a 
maior delas.

ser operadas remotamente 
a partir de uma sala de con-
trole em que os operadores 
realizam os movimentos 
por meio de um joystick, 
visualizando as condições 
operacionais através de 
imagens transmitidas em 
tempo real para o painel 
de controle o que propor-
ciona maior dinamismo, 
eficiência e segurança das 
operações.
“O novo complexo vem 
ao encontro dos valores 
da Suzano e está dentro 
do padrão de excelência e 
segurança pelo qual somos 
reconhecidos no mercado. 
Todo o projeto foi pensado 
para conciliar eficiência e 
tecnologia com sustentabi-
lidade”, ressaltou Welling-
ton Giacomin, Diretor de 
Suprimentos e Logística.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O Brasil é um país bastante desenvolvido em algumas áreas da medicina, 
como as pesquisas em relação à AIDS, porém hoje, contabiliza inúmeros 
casos de doenças bastante antigas, algumas citadas na Bíblia, como a han-
seníase, que afeta milhares de pessoas no país. Outros males como doença 
de Chagas, verminose, malária, tuberculose, raiva, dengue, leishmaniose e 
febre amarela já foram erradicadas em vários países, mas aqui, a cada ano, 
cresce o número de novos casos. Essa não é apenas uma questão de saúde 
pública, mas também econômica. Os adultos portadores de algumas dessas 
moléstias ficam impedidos de trabalhar e prover o próprio sustento e de 
sua família, fazendo com que estejam na linha de pobreza. As crianças são 
prejudicadas em seu desenvolvimento físico e intelectual, perdendo anos 
de estudo que nem sempre conseguem recuperar. Segundo especialistas, a 
falta de políticas sérias para a erradicação dessas doenças e do incentivo 
à indústria farmacêutica em elaborar medicamentos para a população de 
baixa renda dificulta a erradicação da miséria no país.
***
Alguns estudos até associam uma dieta rica em açúcar com o aparecimen-
to de espinhas, mas não há nada especificamente condenando o chocolate. 
Além disso, a predisposição genética e as alterações hormonais comum 
na adolescência e em momento de estresse é que são os principais respon-
sáveis pelas espinhas. Essa lenda pode ter surgido porque muitas pessoas 
tendem a consumir mais chocolates nos períodos em que estão tensas e 
ansiosas situações em que os hormônios ficam mais a flor da pele, estimu-
lando as espinhas.

Humor

Duas senhoras chegaram ao mesmo tempo no caixa do banco com muita 
pressa e uma disse:
- Primeiro eu, ainda tenho que levar as crianças na escola!
E a outra retruca:
- Primeiro eu que moro muito longe!
O caixa muito esperto resolveu acabar com a briga dizendo:
- Primeiro eu vou atender a mais velha!
As suas se olharam e disseram:
- Sua vez! Pode ir!
- Não! Primeiro você! Não viu o moço dizer?
***
Quando minha filha estava com sete anos, tentei lhe explicar que ela tinha 
muita sorte de ser menina, porque nós mulheres sabemos fazer algo muito 
especial:
- Filha, você sabe o que nós mulheres sabemos fazer que os homens não 
sabem?
Ela pensou um pouquinho e respondeu:
- Faxina?

Mensagens

Com o tempo você vai percebendo que, para ser feliz com outra pessoa 
você precisa em primeiro lugar, não precisar dela. Você aprende a gostar 
de você, a cuidar de você, principalmente, a gostar de quem também gosta 
de você. O segredo é não correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim 
para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não 
quem você estava procurando, mas quem estava procurando você.
***
Regras básicas da convivência

Chegou? Cumprimenta.
Já vai? Se despeça.
Recebeu um favor? Agradeça.
Prometeu? Cumpra.
Ofendeu? Se desculpa.
Não entendeu? Pergunte.
Tem? Compartilhe.
Não tem? Não inveje.
Sujou? Limpe.
Não curte? Respeite.
Ama? Demonstre.
Não vai ajudar? Não atrapalhe.
Quebrou? Conserte.
Pediu emprestado? Devolva.
Falaram contigo? Responda.
Acedeu? Apague.
Abriu? Feche.
Comprou? Pague.

Pensamentos, provérbios e citações

Pouco pensa quem muito fala.
Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para fogueira.
É melhor viver sem felicidade do que sem amor.

Billie Eilish sobre a pausa
durante o período de pandemia:

Enquanto para alguns a 
pandemia do coronavírus 
tem sido um momento 
difícil e completamente 
complicado, para outros, 
tem sido uma hora de 
aprendizado.
Billie Eilish contou que 
essa pausa foi importan-
te para o seu processo de 
criação de um novo disco.
Foi durante uma entrevista 
ao Apple Music, Billie co-
mentou sobre o momento: 
“isso é o que estávamos 
falando por meses, sobre 
como esse ano foi horrí-
vel para muitas pessoas e, 
por mais que eu desejasse 
ter o ano que havia plane-

jado, fazer turnês e blah 
blah blah, nós nunca tería-
mos feito este álbum. Não 
é como se estivéssemos 
fazendo músicas sobre a 
quarentena, mas estamos 
com uma mentalidade di-
ferente. 
É como o efeito borbole-
ta”, explicou.
Billie comparou o momen-
to e mencionou que a pau-
sa lhe fez bem: “se você 
não tivesse feito algo três 
anos atrás, talvez você não 
estaria fazendo o que faz 
agora. Ao mesmo tempo, 
esse é o melhor momento 
da minha vida”.
A chegada de um novo 

disco está próximo. Há al-
guns dias a jovem lançou 
sua mais recente canção: 
“Therefore I Am”, uma 
faixa escrita por ela e pelo 
irmãos Finneas - respon-
sável por outros grandes 
sucessos da carreira de 
Billie como “Bad Guy”, 
“You Should See Me in 
a Crown”, “When the 
Party’s Over” e “Bury a 
Friend”.
“When We All Fall Asle-
ep, Where Do We Go?” foi 
lançado em março do ano 
passado.
Fique por dentro de tudo o 
que rola no mundo da mú-
sica.
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Governo estadual e 62 prefeituras se reúnem após 
alerta em indicadores de pandemia

O Governador João Doria 
confirmou uma videocon-
ferência nesta terça-feira 
(1) com prefeitos de 62 
cidades que apresentaram 
maiores taxas de aumen-
to de internação e ocupa-
ção de leitos por pacientes 
contaminados pelo coro-
navírus. Autoridades es-
taduais e municipais vão 
discutir medidas adicio-
nais e conjuntas de contro-
le da pandemia.
“Faremos essa reunião 

com os 62 prefeitos com 
o objetivo de melhorar o 
controle da pandemia nes-
ses municípios e oferecer 
a eles, se necessário, apoio 
para que possam proce-
der com as orientações do 
Governo de São Paulo”, 
afirmou Doria. Os municí-
pios destacados possuem 
mais de 70 mil habitantes 
e apresentam, segundo 
última atualização reali-
zada em 28 de novembro, 
ocupação média de leitos 

acima de 75% ou aumen-
to de internações em mais 
de 10%, na comparação 
dos últimos sete dias com 
o mesmo período anterior.
As cidades em alerta para 
reforço no controle da 
pandemia são:
1. Americana
2. Araraquara
3. Araras
4. Arujá
5. Atibaia
6. Barretos
7. Barueri

8. Bauru
9. Bebedouro
10. Caçapava
11. Caieiras
12. Caraguatatuba
13. Carapicuíba
14. Catanduva
15. Cosmópolis
16. Cubatão
17. Diadema
18. Embu das Artes
19. Ferraz de Vasconcelos
20. Franca
21. Francisco Morato
22. Franco da Rocha
23. Guaratinguetá
24. Guarujá
25. Guarulhos
26. Indaiatuba

27. Itanhaém
28. Itapecerica da Serra
29. Itapetininga
30. Itapeva
31. Itapevi
32. Itapira
33. Itaquaquecetuba
34. Itatiba
35. Jaboticabal
36. Jacareí
37. Jandira
38. Leme
39. Lins
40. Mairiporã
41. Marília
42. Mogi das Cruzes
43. Mogi Guaçu
44. Ourinhos
45. Paulínia

46. Pindamonhangaba
47. Piracicaba
48. Poá
49. Presidente Prudente
50. Ribeirão Pires
51. Salto
52. Santa Bárbara d’Oeste
53. Santana de Parnaíba
54. São Carlos
55. São José dos Campos
56. Sorocaba
57. Sumaré
58. Suzano
59. Taubaté
60. Ubatuba
61. Valinhos
62. Votorantim
Fonte: Secretaria Estadual 
de Saúde de SP
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Secretaria de Assistência Social 
de Pindamonhangaba relembra a 

atualização do CadÚnico

A Secretaria de Assistên-
cia Social da Prefeitura 
abre inscrições e atuali-
zações de cadastro para a 
Tarifa Social de Energia 
Elétrica pelo Setor do Ca-
dastro Único para 2021. 
Um levantamento realiza-
do pela EDP aponta que 
cerca de 16 mil famílias no 
Vale do Paraíba estão com 
dados desatualizados.
As pessoas que têm direito 
a tarifa social são famílias 
que já são inscritas no Ca-
dastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo 
Federal, com renda fami-
liar mensal menor ou igual 
a meio salário mínimo e 
com atualização no Cadas-
tro Único inferior a 2 anos.
Famílias que têm renda 
mensal de até 3 salários 

mínimos, com algum por-
tador de doença ou pato-
logia que tenha um tra-
tamento e procedimento 
médico que necessite o uso 
contínuo de equipamento 
que dependa do consumo 
de energia elétrica.
Famílias indígenas e qui-
lombolas que são inscritas 
no Cadastro Único terão 
100% de desconto nos 
primeiros 50 kWh/mês 
consumidos, as demais 
faixas de consumo terão 
os mesmos percentuais de 
desconto. E pessoas que 
recebem o Benefício de 
Prestação Continuada da 
Assistência Social.
É importante lembrar que 
cada grupo familiar tem di-
reito a receber o benefício 
em apenas uma instalação. 

Caso exista duplicidade 
no recebimento, o benefí-
cio será suspenso em todas 
as residências cadastradas. 
O endereço cadastrado no 
CadUnico precisa ser o 
mesmo da instalação que 
foi solicitado o benefício.
A falta de atualização no 
cadastro, por mais de 2 
anos, provocará a perda 
do benefício da Tarifa So-
cial de Energia Elétrica, é 
importante que o cadastro 
esteja atualizado. 
Se o cadastro estiver desa-
tualizado junto ao setor do 
Cadastro Único, é neces-
sário fazer o agendamento 
para a atualização no site 
cadpinda.com ou pelo te-
lefone (12) 3550-5350.
Fonte; Prefeitura de Pin-
damonhangaba


