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A Gazeta dos Municípios

EDP é a primeira empresa do 
setor a testar caminhão

elétrico em sua operação

Comissão Municipal Setorial 
de Folclore de Caraguatatuba 

escolhe novo titular

Câmara de Jacareí aprova
fixar subsídio de vereadores 

para a próxima legislatura

Com o objetivo de liderar 
a transição energética do 
setor, a Empresa deu mais 
um passo por meio de uma 
parceria com a JAC Mo-
tors, e será a primeira do 
setor, no Brasil, a testar 
um caminhão elétrico em 
seus serviços. O mode-
lo iEV1200T está sendo 
utilizado na área de con-
cessão da distribuidora da 
EDP em São Paulo, nas ci-
dades de Mogi das Cruzes, 
São José dos Campos e 
Guarulhos, durante o mês 
de setembro.
Ao sair na frente nos testes 
com o veículo, a EDP bus-
ca entender os resultados 
na operação e avaliar se as 
características do modelo 
são as mais adequadas às 
necessidades da Empresa. 
O caminhão iEV1200T é 
o primeiro 100% elétrico, 
abaixo de 8 toneladas de 
peso, disponível no mer-
cado brasileiro. O modelo 
possui um custo total por 
quilômetro rodado até cin-
co vezes menor que seu 

Na sexta-feira da próxima 
semana (9), a Comissão 
Municipal Setorial de Fol-
clore de Caraguatatuba vai 
realizar as eleições para 
novo titular, suplente e se-
cretário do setorial.
A reunião será realiza-
da na sede da Fundação 
Educacional e Cultural 
de Caraguatatuba (FUN-
DACC), localizada à Rua 
Santa Cruz, 396, Centro, 

A Câmara Municipal de 
Jacareí aprovou nesta 
quarta-feira (30), durante 
a 29ª Sessão Ordinária do 
ano, o projeto que mantém 
o valor atual do subsídio 
dos vereadores para a pró-
xima legislatura (2021 a 
2024).
De autoria da Mesa Di-
retora, composta pelos 
vereadores Abner de Ma-
dureira (PSDB), Pauli-
nho do Esporte (PSD) e 
Sônia Patas da Amizade 
(PL), o projeto visou aten-
der ao previsto no artigo 
29º da Constituição Fe-
deral e ao artigo 28º da                                          
Lei Orgânica do Municí-
pio, que determinam a dis-
cussão de projetos dessa 
natureza pela atual legisla-
tura, com validade para a 
seguinte.

equivalente a diesel. O ca-
minhão elétrico atuará em 
operações de manutenção 
e serviços da Distribuidora 
de energia.
Durante o período de tes-
tes, a EDP estima uma 
redução de 64% nos cus-
tos com o abastecimento 
do veículo, considerando 
um cenário mais conser-
vador. Na manutenção, 
a economia pode chegar 
a 70%. Para o meio am-
biente, os ganhos seriam 
ainda maiores pois, con-
siderando uma média de 
1 mil quilômetros roda-
dos por mês, um veículo 
a combustão emite cerca 
de 2.800 quilos de CO2, 
enquanto o caminhão elé-
trico não gera emissões de 
dióxido de carbono para o 
meio ambiente. A Compa-
nhia conta com uma frota 
de aproximadamente 150 
caminhões.
“A EDP tem a intenção de 
ter sua frota 100% elétrica 
até 2030. Os veículos pe-
sados são nossos maiores 

com primeira chamada às 
9h e segunda às 9h30. As 
eleições seguirão os proto-
colos de segurança contra 
a Covid-19, como: álcool 
em gel, distanciamento de 
um metro e meio, uso de 
máscaras, além da capaci-
dade reduzida.
Estão convocados todos os 
membros do setorial, entre 
esses, os interessados em 
concorrer às funções de 

O projeto manteve o 
subsídio mensal em R$ 
10.044,00, valor em vi-
gência desde 2015. Sobre 
esse valor ainda incidem 
os descontos previdenciá-
rios e de Imposto de Ren-
da, conforme tabela da Re-
ceita Federal.
“O valor permanece o 
mesmo por duas legislatu-
ras consecutivas e adentra-
rá a próxima de forma que 
os cofres públicos não se-
jam onerados por qualquer 
majoração da remunera-
ção do trabalho do verea-
dor”, disse o presidente da 
Casa, vereador Abner de 
Madureira.
A emenda protocolada 
pelo vereador Valmir do 
Parque Meia Lua (DEM), 
que buscava obrigar que o 
vereador exercesse o man-

desafios e estamos tendo 
grande êxito ao ser pio-
neiros no uso do caminhão 
elétrico. O resultado dos 
testes pode nos permitir, 
em um horizonte de tempo 
mais rápido do que esperá-
vamos, o início da implan-
tação desses veículos em 
nossa frota”, afirma Nuno 
Pinto, head de Mobilida-
de Elétrica e Serviços ao 
Cliente da EDP Smart.
EDP e JAC já haviam fir-
mado uma parceria em 
2019. 
Na ocasião, a EDP, por 
meio da EDP Smart, divi-
são que reúne o portfólio 
de soluções em energia 
da Companhia, tornou-se 
a fornecedora indicada 
de equipamentos de re-
carga para os clientes que 
adquirem veículos 100% 
elétricos da JAC Motors. 
Além disso, a EDP Smart 
também instalou 30 postos 
de recarga nas concessio-
nárias da empresa automo-
tiva em território nacional.
Fonte: EDP 

Coordenação da Comis-
são. Podem participar das 
eleições, como candidato 
ou eleitor, todos os mem-
bros da comissão setorial, 
ou seja, aqueles que par-
ticipam de forma ativa 
das reuniões, respondem 
chamadas e estão em ple-
na atividade colaborando 
com a Fundação ao trazer 
propostas e projetos para o 
setor.

dato em caráter exclusivo, 
não desempenhando qual-
quer outra função remune-
rada ou atividade profis-
sional, foi arquivada por 
receber parecer jurídico de 
inconstitucionalidade.
De acordo com o parecer, a 
emenda é ilegal pois inova 
em dispositivo da Consti-
tuição Federal, excluindo 
assim, a possibilidade de o 
vereador trabalhar, desde 
que haja compatibilidade 
de horários.
A sessão ordinária foi ao 
vivo pela TV Câmara Ja-
careí nos canais 39.2 UHF 
Digital, 12 da NET e tam-
bém via internet, pelo site, 
pelo Facebook nas páginas 
da Câmara Municipal de 
Jacareí e TV Câmara Jaca-
reí, e Youtube, no canal da 
TV Câmara Jacareí.
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Miscelânea
Curiosidades

Qual a diferença entre verduras, legumes e hortaliças?

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas di-
ferenças entre esses tipos de alimentos.   Verduras: A palavra verdura re-
presenta um termo genético para designar alimentos verdes, como folhas, 
entre elas: coentro, alface, couve, etc. Também fazem parte deste grupo a 
acelga, o agrião, o almeirão, a chicória, a escarola, o espinafre, o repolho, 
a rúcula, a salsa, o salsão e muitos outros alimentos nutritivos. As verduras 
são muito utilizadas em saladas ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e os legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem 
ser chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo 
familiar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são: aspargo, tomate, 
couve-flor, brócolis, etc.

Humor   

A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava 
um jeito de começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Você acredita em Deus?
- Ora se acredito... Claro!
- Então, se fosse vontade de Deus, nesse clima seco da peste se ele quises-
se fazer chover de repente, chovia?
- Uai, mulher, se é da vontade de Deus, chovia na mesma hora.
- Se é vontade de Deus, o dia podia virar noite num minutinho?
- Ora, se é vontade de Deus, porque não?
- Se é vontade de Deus e sendo nos branquinhos azedo desse jeito, nosso 
filho podia nascer pretinho, quase azulzinho... Podia?
- Arre égua mulher... Se é vontade de Deus nosso filho nascer pretinho, 
nascia... Mas que você ia tomar uma surra de virar os olhos e arriar moli-
nha... molinha no chão, ia... Ah se ia!

Mensagens

Aqui estamos nós. Aí está você. O importante mesmo é saber que você 
está bem. Seja como for, você acaba de ganhar mais um dia de presen-
te para viver. Por isso, comemore este novo dia e agradeça. A partir de 
agora você retoma o contato com a magia de fazer parte da raça humana. 
Viva este evento como algo fantástico. Afinal, você também é um milagre 
da natureza. Cada manhã faz a oportunidade de sintonia com o Universo 
através de múltiplos canais de percepção. Enquanto você ainda está no 
silêncio, na intimidade dos seus pensamentos, nos devaneios do espírito 
da rotina de mais um despertar, a vida se revela. Emocione-se com os fe-
nômenos da natureza: a chuva, o vento, as nuvens, os trovões, os primeiros 
raios do Sol que estão começando a colorir o Céu e principalmente, emo-
cione-se porque você faz parte desse espetáculo. Esperamos demais para 
fazer o que precisa ser feito, num mundo que só nos dá um dia de cada 
vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que a vida 
fosse curta, agimos como se estivéssemos à nossa disposição um estoque 
inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer palavras de perdão 
que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem ser expulsos, 
para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. Esperamos 
demais para ser generosos, deixando que demora diminua a alegria de dar 
espontaneamente. Esperamos demais para ser pais de nossos filhos peque-
nos, esquecendo quão curto é o tempo em que eles são pequenos, quão 
depressa a vida os faz crescer e ir embora. Esperamos demais para dar 
carinho aos nossos pais, irmãos e amigos, quem sabe quão logo será tarde 
demais. Esperamos demais para enunciar as preces que estão esperando 
para atravessar nossos lábios, para executar as tarefas que estão esperando 
para serem cumpridas, para demonstrar o amor que talvez não seja mais 
necessário amanhã. Esperamos demais nos bastidores, quando a vida tem 
um papel para desempenharmos no palco. Deus também está esperando 
nós pararmos de esperar.
Esperando nós começarmos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia 
e esta vida nos foram dados

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem sem propósito é como um navio sem rumo.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
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EXPEDIENTE

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 188, Termo nº 7245
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ GERALDO DA SILVA MARTINS e FERNANDA GONÇALVES DE OLIVEIRA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habili-
tante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 06 de junho de 1980, de estado civil solteiro, de profissão arquiteto, residente 
e domiciliado na Rua Kaizuca, nº 211, Residencial Pinheiros, Tremembé/SP, filho de CUSTODIO HENRIQUE MARTINS, 
falecido em Taubaté/SP na data de 08 de abril de 2019 e de ANGELA MARIA DA SILVA MARTINS, de 66 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na data de 09 de dezembro de 1953, residente e domiciliada em Taubaté/SP. A  habilitante é natural de 
Conselheiro Lafaiete-MG, nascida no dia 08 de outubro de 1984, de estado civil solteira, de profissão farmacêutica, residente 
e domiciliada na Rua Kaizuca, nº 211, Residencial Pinheiros, Tremembé/SP, filha de FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA, 
falecido em Belo Horizonte/MG na data de 13 de janeiro de 2009 e de MARIA SUELI GONÇALVES DE OLIVEIRA, de 61 
anos, natural de Conselheiro Lafaiete/MG, nascida na data de 08 de maio de 1959, residente e domiciliada em Conselheiro 
Lafaiete/MG. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 08/2020 
- A Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a convocação dos candidatos classificados no Concurso 
Público 01/2019 - CARGOS: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRA-
BALHO - A relação de classificados na integra e demais informações 
estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Potim – www.po-
tim.sp.gov.br. Os candidatos aprovados serão também convocados 
por correspondência conforme o disposto no item 10.15 do Edital. 
Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal
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Sistema Canção Nova de
Comunicação transmite encontro

da Pastoral da Sobriedade

Jovens de Etec criam aplicativo 
para combater assédio e violência

Secretaria de Saúde divulga
público para testagem rápida do 

próximo sábado em Ubatuba

Nos dias 03 e 04 de outubro 
de 2020, acontece o Kairós 
da Pastoral da Sobriedade, 
na Canção Nova, em Ca-
choeira Paulista (SP), com 
o tema: “Sede sóbrios e vi-
giai”. O evento será fecha-
do, com transmissão pelo 
Sistema Canção Nova de 
Comunicação e pela inter-
net. Para abrir o encontro, 
na noite de sábado, das 
21h às 22h30, haverá um 
momento de Adoração ao 
Santíssimo Sacramento. 
Na programação de do-

Um Trabalho de Conclu-
são de Curso (TCC) de 
alunos da Escola Técnica 
Estadual (Etec) Prof. Ho-
rácio Augusto da Silveira, 
da zona norte da Capital, 
pode se transformar em um 
forte aliado na proteção de 
mulheres contra o assédio 
e a violência. O aplicativo 
“Todas por Uma” envia 
um SMS com a localiza-
ção da vítima em tempo 
real para um contato capaz 
de socorrê-la. Lançado há 
menos de duas semanas, 
o aplicativo Criado pelos 
estudantes do curso técni-
co de Desenvolvimento de 
Sistemas. já soma mais de 
4 mil downloads no Goo-
gle Play Store. A proposta 
foi idealizada por Mateus, 
que vislumbrou na tecno-
logia um caminho para au-
mentar a segurança de pes-
soas em vulnerabilidade. 
“Além de funcionar como 
um botão de emergência, 

Dando continuidade ao 
inquérito sorológico para 
Covid-19 em Ubatuba, 
no próximo sábado (3), a 
secretaria de Saúde dispo-
nibilizará testagem para 
novos seguimentos.
A coleta será feita na Uni-
dade de apoio ao Diag-
nóstico das Síndromes 
Gripais, localizada na rua 
Dona Maria Alves, 1196, 
no Centro da cidade. A ini-
ciativa acontece das 8h às 
16h e não será necessário 
agendar, o atendimento 
será por ordem de chega-
da. Sobre a iniciativa
O município de Ubatuba, 

mingo, estarão presentes 
a coordenadora nacional 
da Pastoral da Sobriedade, 
Denise Ferreira e Souza 
Ribeiro, e os formadores 
da Pastoral da Sobriedade 
do Regional Leste 1: Ed-
son Ribeiro, Matheus No-
gueira e Carla Larris.
O padre Deivi Santa-
na Oliveira, da paróquia 
Santo Antônio de Pádua, 
Diocese de Barra do Piraí 
(RJ), preside a missa que 
encerra o evento, às 15h, 
no Santuário do Pai das 

a ferramenta compartilha 
áreas de risco onde houve 
outros registros de assé-
dio, dicas sobre prevenção 
e informações sobre dele-
gacias próximas”, expli-
ca. Ele ressalta que o app 
pode ser utilizado ainda 
por crianças, pessoas da 
comunidade LGBT e de-
mais vítimas potenciais de 
abuso.
Unidos por uma causa
A iniciativa tem chamado 
a atenção de indivíduos e 
grupos engajados no com-
bate ao assédio. “Pesso-
as de diversos lugares do 
Brasil e do mundo estão 
nos enviando fotos para 
demonstrar apoio pela cau-
sa. Pretendemos em breve 
disponibilizar versões para 
que o sistema funcione in-
ternacionalmente”, conta 
Carlos, aluno responsável 
pelo desenvolvimento do 
aplicativo. As imagens es-
tão disponíveis no perfil 

por meio da secretaria de 
Saúde, iniciou o inquérito 
sorológico para Covid-19 
no mês de julho. Esta ação 
é um estudo programado 
para ser realizado em 10 
fases, em grupos específi-
cos, com maior exposição 
à doença, recomendados 
pelo Ministério da Saúde e 
pela secretaria Estadual de 
Saúde de São Paulo.
O inquérito sorológico 
tem como objetivo apon-
tar quantas pessoas nestes 
grupos já tiveram contato 
com o novo coronavírus e, 
assim, nortear as ações da 
Saúde no controle da pan-

Misericórdias. A celebra-
ção eucarística é aberta ao 
público, sendo limitada a 
entrada a 40% da capaci-
dade do local, devido às 
medidas adotadas para a 
contenção da pandemia 
do novo coronavírus. A 
Pastoral da Sobriedade é 
a ação da Igreja na Pre-
venção e na Recuperação 
da Dependência Química. 
O trabalho é conjunto e 
envolve o dependente, a 
família, a Igreja e a socie-
dade.

do projeto no Instagram.
Os jovens receberam apoio 
do Instituto Cia dos So-
nhos e da Escola de Sam-
ba Unidos de Vila Maria. 
Membros da agremiação 
gravaram um vídeo em 
mobilização ao projeto.
“A sociedade precisa da 
união de esforços em es-
cala global no enfrenta-
mento à violência. Espe-
ro que a iniciativa ajude 
a conscientizar cada vez 
mais sobre a importância 
do respeito ao próximo”, 
ressalta o orientador Val-
ter Costa Júnior. O apli-
cativo foi aprovado nesta 
semana para participar do 
programa de aceleração 
de startups da Incubadora 
de Projetos para Negócios 
Inovadores do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas 
de São Paulo (Sebrae-SP) 
e ficará incubado até feve-
reiro de 2021.

demia. A previsão inicial é 
que a ação se estenda até o 
final do mês de novembro.
O exame será realizado 
somente para profissio-
nais que não apresentarem 
sintomas de gripe no mo-
mento da coleta. Pessoas 
com sintomas de gripe não 
deverão comparecer para a 
realização do exame e de-
verão procurar atendimen-
to médico.
Documentação
Documento com foto (RG, 
CNH) e comprovante de 
vínculo funcional (por 
exemplo: hollerith, cre-
dencial, crachá).
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Polícia Rodoviária Federal
apreende mais de 200kg de

maconha na rodovia Presidente Dutra

Outubro começa com forte 
onda de calor no Brasil

Acidente entre carro e caminhão
deixa vitíma fatal em Piquete

Estrada Rural de
Pindamonhangaba e

atendida pela prefeitura

Na madrugada desta quar-
ta feira (30), por volta 
das 4h da manhã, a PRF 
apreendeu 247 tijolos de 
maconha que estavam no 
porta malas de um veícu-
lo. A apreensão ocorreu no 
Km 26 da BR 116, rodovia 
Presidente Dutra, municí-
pio de Silveiras.
Os policiais avistaram um 
Volkswagen Voyage, de 
cor prata, parado no esta-
cionamento de um posto 
às margens da rodovia. Ao 
aproximarem-se do veícu-
lo, os policiais sentiram 
um forte odor de maconha. 
Observando os transeun-
tes do local, verificaram 
que um homem de 45 anos 
apresentava sinais de pre-

O calor extremo ainda 
promete ser o destaque na 
maior parte do Brasil até o 
começo de outubro, entre 
os dias 8 e 9. Até lá, várias 
cidades do Brasil ainda 
vão registrar máximas en-
tre 37°C e 43°C.
Regiões mais quentes
Com diferentes graus de 
severidade, os estados que 
mais devem sentir este ca-
lor intenso são: Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Es-
pírito Santo, Mato Gros-
so do Sul, Mato Grosso, 
Goiás, Distrito Federal, 
Rondônia, Acre, Amazo-

Ainda no fim da noite de 
terça-feira (29), um celta 
colidiu frontalmente com 
uma carreta SCANIA 360, 
na BR 459 na altura do 
Km18, em Piquete.

A Estrada municipal Antô-
nio Viotti Nogueira de Sá 
(Estrada dos Nogueiras) 
está recebendo os servi-
ços da Secretaria de Obras 
com melhorias e implanta-
ção de duas novas linhas 
de tubos para otimizar 
drenagem e escoamento 
de águas pluviais.
Trata-se de uma deman-
da encaminhada pela po-

ocupação com a presença 
policial. Ao ser abordado 
e questionado sobre o que 
fazia no local, apresentou 
versões contraditórias. Foi 
realizada então, revista 
pessoal preliminar, quan-
do foram encontradas com 
ele as chaves do automó-
vel suspeito. Os policiais 
revistaram o carro e en-
contraram, no porta-ma-
las, 247 tabletes de maco-
nha, totalizando 207,8 kg 
da droga.
O indivíduo declarou que 
receberia R$10.000,00 
para levar o automóvel 
da cidade de Santo Ama-
ro-SP até a cidade do Rio 
de Janeiro-RJ onde te-
ria maiores instruções de 

nas, Pará, Tocantins, Ma-
ranhão, Piauí, Ceará, Per-
nambuco e Bahia.
Calor na primavera
Fazer 40°C durante a pri-
mavera é normal, mas 
temperaturas em torno de 
42°C já não são tão co-
muns assim. Nos últimos 
dias, várias cidades já re-
gistram valores entre 40 e 
42°C. 
Ar seco
Além do calor intenso, 
outra preocupação é o ar 
seco. 
A umidade relativa ainda 
vai ficar abaixo dos 20% 
por várias áreas do Sudes-
te, Centro-Oeste, interior 

Segundo informações da 
Polícia Rodoviária Fede-
ral, o celta era conduzido 
por um homem de 33 anos 
que mudou repentinamen-
te de faixa e veio a colidir 

pulação local em recente 
reunião com o prefeito Dr. 
Isael Domingues. A im-
plantação dessas linhas de 
tubos está sendo realizada 
pela equipe do setor rural. 
Segundo o diretor de Agri-
cultura, Thiago Gonçal-
ves, diretor de agricultura 
do município e responsá-
vel pela execução da obra, 
salienta que a participação 

como proceder à entrega. 
Em verificação aos sinais 
identificadores do veículo, 
os policiais constataram 
que o automóvel utilizado 
para transporte da droga 
havia sido roubado na data 
de 25 de agosto deste ano, 
em Betim-MG, porém es-
tava utilizando placas de 
outro veículo semelhante.
Foi dada voz de prisão ao 
indivíduo pelo crime de 
tráfico de drogas. O ho-
mem, juntamente com o 
veículo e a droga, foram 
encaminhados para a 2a 
Delegacia de Polícia Civil 
de Cruzeiro-SP, onde fo-
ram tomadas providências 
cabíveis pelo Delegado de 
plantão.

do Nordeste, no Tocantins, 
na Região Norte, e no inte-
rior do Paraná. 
Algumas cidades destas 
regiões podem até regis-
trar valores próximos ou 
abaixo de 12%, o que ca-
racteriza estado de emer-
gência.
Além dos problemas de 
saúde que se agravam nes-
te período seco, outra pre-
ocupação é em relação às 
queimadas. Esta intensa 
onda de calor pode favore-
cer a propagação do fogo 
no fim desta temporada 
seca por várias regiões do 
país.
Fonte: ClimaTempo

frontalmente com a car-
reta que era dirigida por 
um motorista de 36 anos. 
O acidente vitimou fatal-
mente o condutor do Cel-
ta.

popular informando a ne-
cessidade das demandas 
são muito importantes, 
pois através delas os pro-
blemas são tratados e so-
lucionados com precisão. 
“A opinião de quem reside 
e utiliza a estrada é a prin-
cipal ferramenta para que 
as ações de manutenção 
sejam bem aplicadas”, co-
mentou Thiago.


