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A GAzetA dos Municípios

Frente fria se aproxima do
Sudeste e traz expectativa de 
chuva e queda de temperatura

Mais de R$ 2 bilhões para financiamentos 
de campanha são repassados
ao TSE nesta segunda-feira

SENAI investe R$ 67 milhões
em ações de enfrentamento

ao novo coronavírus

Com o tempo seco, muita 
poeira e nenhuma umida-
de, a pergunta da popula-
ção é essa: quando volta a 
chover? Na segunda-feira 
o tempo manteve-se firme 
na maioria das áreas, com 
predomínio de sol e tem-
peraturas em elevação no 
decorrer do dia. A partir de 
terça-feira (2) começam 
as mudanças mais signi-
ficativas. Os serviços de 
meteorologia anunciam 
que a semana será marca-
da por uma nova alteração 
climática, inclusive com 

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) confirmou o 
repasse na segunda-feira 
(1º) de mais de R$ 2 bi-
lhões, destinados ao Fundo 
Especial de Financiamen-
to de Campanha. É o cha-
mado Fundo Eleitoral que 
passa a contar com verba 
de R$ 2.034.954.824,00, 
dinheiro a ser distribuído 
entre os partidos políticos.
O extrato de Termo de 
Execução Descentralizada 
(TED) foi publicado nessa 
segunda-feira no Diário 
Oficial da União. O di-
nheiro deverá ser empre-
gado no financiamento de 
suas campanhas nas elei-
ções municipais deste ano. 
De acordo com o tribunal, 
30% desses recursos serão 
destinados às candidatu-

A população brasileira se 
viu vulnerável após a pan-
demia do novo coronaví-
rus atingir as estruturas de 
saúde do Brasil. Em meio 
a essa situação difícil para 
a nação e o mundo no en-
frentamento ao contágio, 
empresas, instituições e 
sociedade civil se mobili-
zaram para ajudar a mini-
mizar os efeitos da atual 
crise.
Essa causa também foi 
abraçada pelo Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI), que 
uniu esforços e protago-
niza iniciativas solidárias 
para ajudar a população a 
superar este momento de-
licado provocado pelo co-
vid-19.
“Estamos nacionalizan-
do testes e aumentando a 
oferta de respiradores me-
cânicos. Também estamos 
financiando um projeto de 
manutenção de respira-
dores, além de fazermos 
uma série de projetos 
para desenvolvimento 
de equipamentos de pro-
teção individual. Então, 
são 34 projetos que estão 
distribuídos nessas quatro 
frentes de combate à co-
vid-19”, pontua o geren-
te-executivo de Inovação 
e Tecnologia do SENAI 
Nacional, Marcelo Prim.
Investimentos - São R$ 
67,4 milhões investidos 
até o momento pela ins-
tituição. Os recursos são 
empregados em ações de 
enfrentamento com inicia-
tivas vão da recuperação 

possibilidade de chuva em 
boa parte do estado. Quem 
mora no Vale do Paraíba 
percebe que foi embora o 
céu azul de brigadeiro do 
início desta terça-feira (2) 
e a Serra da Mantiqueira 
começa a desenhar nu-
vens. É que se aproxima 
uma nova frente fria vai 
ajudar a aliviar a secura 
no ar. De acordo com site 
Climatempo, não só há ex-
pectativa de chuva, mas 
uma nova queda de tem-
peratura pode ser esperada 
para os próximos dias e 

ras femininas. O fundo é 
constituído por valores do 
Orçamento da União em 
ano eleitoral.
A contar da data de ontem, 
o TSE tem 15 dias para di-
vulgar o valor a que cada 
legenda terá direito, de 
acordo com o Artigo 16-C 
da Lei das Eleições (Lei nº 
9.504/1997). A Corte Elei-
toral já iniciou os cálculos 
para saber quanto cada 
partido receberá.
Após definir a cota do fun-
do que caberá a cada par-
tido, mediante solicitação 
a cada uma das legendas, 
será feita a transferência 
dos recursos para uma 
conta aberta pelo diretó-
rio nacional do respectivo 
partido para atender unica-
mente a essa finalidade.

de centenas de respirado-
res mecânicos à produção 
e doação de insumos es-
senciais aos profissionais 
de saúde, como máscaras 
faciais, álcool 70%, jale-
cos e luvas.
Entre as principais ações 
está o aporte, via Edital de 
Inovação para a Indústria, 
de R$ 15 milhões em 25 
projetos de pesquisa, de-
senvolvimento e inovação 
(PD&I). A ideia é que, em 
curto prazo, sejam coloca-
dos no mercado produtos 
e soluções que ajudem e 
prevenir e diagnosticar a 
covid-19. Um exemplo é 
a criação de testes rápidos 
de detecção da doença.
“O próprio SENAI está 
ampliando sua capacidade 
laboratorial para ofertar 
exames de diagnósticos 
PCR, que são mais preci-
sos, principalmente nos 
primeiros dias de contá-
gio da covid-19. Estamos 
aumentando a capacidade 
da Rede SENAI de Inova-
ção de 1.200 para até 12 
mil testes por dia. O nos-
so plano é que, a partir de 
agosto, esses 12 mil testes 
já estejam operacionais”, 
projeta Prim. Outra ação 
em andamento em todo o 
país é a de manutenção de 
respiradores mecânicos, 
em parceria com 20 em-
presas, institutos de pes-
quisa e órgãos do governo 
federal. Até o momento, 
2.647 equipamentos já fo-
ram recebidos pela rede, 
que deve consertar esses 
aparelhos e devolvê-los, 

pode ser ainda bem mais 
forte do que a que ocorreu 
na semana. Por causa da 
aproximação dessa massa 
de ar, ocorrem rajadas mo-
deradas de vento, e à noite 
o céu começa a encher de 
nuvens.
Na quarta, a frente fria 
avança pelo estado e espa-
lha áreas de instabilidade 
por todas as regiões. Não 
há expectativa para gran-
des tempestades, mas o 
dia será marcado por céu 
nublado e chuva frequente 
na maior parte do litoral.

“As verbas do fundo que 
não forem utilizadas nas 
campanhas eleitorais de-
verão ser devolvidas ao 
Tesouro Nacional, inte-
gralmente, no momento da 
apresentação da respectiva 
prestação de contas”, diz o 
TSE.
De acordo como TSE, os 
recursos do Fundo Elei-
toral ficarão à disposição 
do partido político so-
mente depois de a sigla 
definir critérios para a sua 
distribuição. Esses crité-
rios devem ser aprovados 
pela maioria absoluta dos 
membros do órgão de dire-
ção executiva nacional da 
sigla, e precisam ser divul-
gados publicamente.
Com informações da 
Agência Brasil

sem custo, às unidades de 
saúde as quais pertencem. 
Desse total, 666 já foram 
entregues, 1.173 estão em 
manutenção e 263 estão 
em fase de calibração.
Além de fazer o reparo, 
o SENAI também apoia 
a produção dos aparelhos 
respiradores com, pelo 
menos, cinco mil novos 
equipamentos fabricados 
no Brasil.
Empresas que aumentaram 
a produção de Equipamen-
tos de Proteção Individual 
(EPIs), como luvas e más-
caras, também recebem 
o apoio do SENAI. Nes-
te caso, a instituição atua 
tanto na fabricação desses 
itens, quanto no ofereci-
mento de consultoria e 
suporte às companhias na 
especificação e fabricação 
dos produtos. O SENAI 
ajudou, ainda, na produ-
ção, doação e distribuição 
desses materiais em 23 es-
tados, com apoio de 270 
empresas parceiras.
Na área educacional, com 
o intuito de auxiliar pro-
fissionais da indústria que 
queiram se requalificar, o 
SENAI ofereceu acesso 
gratuito a cursos em di-
versas áreas, alguns deles 
voltados à Indústria 4.0 
e à digitalização de pro-
cessos produtivos. Nesta 
ação, a instituição investiu 
R$ 13,6 milhões. Ao todo, 
foram realizadas 534.182 
matrículas.
Para mais informações, 
acesse portaldaindustria.
com.br/senai.
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Miscelânea
Curiosidades

O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como 
em animais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Es-
tudos científicos recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao 
sono, no entanto, conforme apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma 
do organismo driblar o sono. Ao bocejar, a pessoa estimula a circulação 
sanguínea e diminui a temperatura corporal, o que colabora para aumen-
tar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente corrobora com as 
informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a momentos 
de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes em 
geral, como no desenho animado A Bela Adormecida de Walt Disney. Na 
literatura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito 
fenômeno. Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas cren-
ças acreditam que o bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando 
uma pessoa boceja o reflexo humano é de circunstâncias complexas, sem 
nenhuma percepção aparente, bocejar em resposta. A sobrenaturalidade 
pode ser observada em proximidades especiais, mas sem nenhum contato 
direto, esse efeito ocorre.

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizon-
te, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles 
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer 
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra 
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo 
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo 
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela 
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência. 
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos 
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para 
sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Não tenha medo, tenha fé.
Um homem não envelhece, quando sente paixão.
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
A noite todas as pardas são gatas.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.
As oportunidades nunca chegam elas estão entre nós.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Desculpar por quê? Ignorar vale mais a pena.
Nas horas da crise, o difícil é não cumprir com o dever.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Aquele que sabe comandar sempre encontra quem sabe obedecer.
De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.
O tempo dura o bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.  
A felicidade nasce quando se dá felicidade.
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar. 
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EXPEDIENTE

Polícia Civil identifica e prende 
autores de latrocínio cometido 

no sábado em Taubaté

A Delegacia de Inves-
tigações Gerais (DIG) 
identificou e prendeu dois 
suspeitos de um latrocí-
nio cometido no último 
sábado (30) em Taubaté. 
Nesta segunda-feira (1º), a 
Polícia Civil chegou até os 
autores do crime, que fo-
ram reconhecidos por uma 
testemunha.
De acordo com a polí-

cia, por volta das 4h30 
do sábado, um homem 
foi morto quando dirigia 
seu veículo pela estrada 
do Barreiro, na região do 
bairro São Gonçalo. A ví-
tima foi atingida por um 
disparo de arma de fogo.
Após a coleta de dados 
para as investigações, os 
policiais chegaram até 
uma chácara localizada na 

estrada do Barreiro, onde 
estava o carro da vítima. 
Dessa forma, com o reco-
nhecimento das fotos dos 
suspeitos, a Polícia Civil 
conseguiu solucionar a 
ocorrência, em menos de 
24 horas após o crime.
A dupla de criminosos vai 
responder por crime de la-
trocínio (roubo seguido de 
morte).
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Governo estuda 4ª parcela
do auxílio emergencial

Bandeira tarifária verde 
será mantida no ano

inteiro, anuncia ANEEL

Taubaté chega a 133
casos de coronavírus

Via Vale Garden Shopping 
reabre em segurança
para receber clientes

Coleta seletiva em
eventos é lei em Taubaté

O governo federal anun-
ciou na última semana 
que estuda a possibilidade 
de uma quarta parcela do 
auxílio emergencial para 
os prejudicados pela pan-
demia. O valor de R$ 600 
ainda será revisto, poden-
do ser reduzido.
Inicialmente, o benefici-
ário tem direito a até três 
parcelas do auxílio. Po-
dem receber a ajuda os tra-

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) 
decidiu manter a bandei-
ra tarifária verde duran-
te todo o ano de 2020. O 
anúncio foi feito na se-
mana passada, em Reu-
nião Pública da Diretoria 
da ANEEL. Isso significa 
que as contas não devem 
ficar mais caras até o ano 

Taubaté chega nesta sex-
ta-feira, dia 29 de maio, a 
133 confirmações de coro-
navírus, com mais cinco 
casos positivos registrados 
pela Vigilância Epidemio-
lógica.
Um dos casos é o de um 
paciente já considerado 
recuperado da doença. Os 
demais seguem em isola-
mento social em suas re-
sidências. Não há registro 
de deslocamento ou de 
comorbidades em nenhum 
dos casos.
Termômetro
O termômetro virtual des-
ta sexta-feira traz a colora-
ção amarela, o que repre-
senta risco médio. 
Isto acontece porque um 
dos indicadores está ver-

Os clientes da região po-
derão voltar a visitar as 
lojas do Via Vale Garden 
Shopping em segurança.
A retomada das atividades 
no mall está baseada na 
permissão anunciada nes-
ta semana pelo Governo 
do Estado que classificou 
a região como ‘Fase 2’ no 
plano de retomada das ati-
vidades pós-quarentena. 
O Shopping funcionará 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 12h às 20h. A ad-
ministração elaborou um 
planejamento baseado 
nas diretrizes da Abras-
ce (Associação Brasilei-
ra de Shopping Centers) 
bem como no Decreto                                
municipal n°14.738 pu-
blicado em 29 de maio de 
2020 pela prefeitura da 
cidade, cumprindo proto-
colos de segurança estabe-
lecidos.
Quem passar pelo Gar-
den nos próximos dias 
encontrará mudanças im-

A realização de coleta se-
letiva em eventos públi-
cos ou privados tornou-se 
regra em Taubaté com a 
sanção da Lei nº 5.554, de 
28 de maio, de autoria do 
vereador Rodrigo Luis Di-
gão (Progressistas).
A coleta seletiva é obri-
gatória em shows, festas, 
quermesses, exposições, 

balhadores informais, in-
tegrantes do Bolsa Família 
e pessoas de baixa renda. 
Até o momento, cerca de 
59 milhões de pessoas já 
receberam o dinheiro, de 
acordo com a Caixa Eco-
nômica Federal. Cada par-
cela custa aos cofres pú-
blicos quase R$ 50 bilhões 
de reais. O presidente da 
Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 

que vem. Normalmente, 
as bandeiras amarela e 
vermelha são acionadas 
quando há poucas chuvas, 
as hidrelétricas produzem 
menos energia e as com-
panhias são obrigadas a 
usar as termelétricas, que 
custam mais. Mas, como 
tem chovido bastante e o 
isolamento social por con-

melho e dois indicadores 
estão verdes.
A Taxa de Isolamento So-
cial foi a responsável pela 
coloração vermelha, já 
que a cidade atingiu 46% 
de adesão na última quin-
ta-feira. 
Já a taxa de ocupa-
ção de leitos UTI do                          
HMUT/UPA (40%) e a 
taxa de variação diária de 
novos casos confirmados 
(4%) permitiram a colora-
ção verde.
Confira abaixo o perfil dos 
novos casos confirmados:  
Caso 129: Feminino, 47 
anos, moradora do Ana 
Rosa, sem registro de des-
locamento, sem registro 
de comorbidades, em iso-
lamento social

portantes de prevenção 
em combate ao Covid-19, 
entre elas, já na entrada do 
shopping, os clientes terão 
que aferir a temperatura 
corporal e respeitar o uso 
obrigatório de máscara. A 
entrada dos clientes será 
limitada para que o empre-
endimento garanta o máxi-
mo de 40% de circulação, 
exigidos no decreto. Além 
disso, haverá uma portaria 
reservada apenas para en-
trada e, outra apenas para 
saída, evitando assim a 
aglomeração de pessoas.
Entre outras medidas es-
tão a disponibilização de 
álcool 70% em diversos 
pontos do Shopping, sina-
lização de distanciamento 
de dois metros entre as 
pessoas, reforço na hi-
gienização de banheiros,                              
corrimão e locais de uso 
comum e suspensão dos 
empréstimos de carrinhos 
e fraldário. Importante 
mudança também no es-

bailes, festivais, e ca-
berá ao organizador do 
evento a implantação de 
recipientes adequados à 
separação de materiais                                           
recicláveis, que deverão 
ser destinados às coopera-
tivas de catadores de ma-
teriais recicláveis inscritas 
na Prefeitura ou aos Pon-
tos de Entrega Voluntária 

defendeu a permanência 
do auxílio emergencial por 
mais tempo e com o mes-
mo valor de R$ 600.
O governo estuda, ainda, 
outras medidas para a re-
tomada da economia após 
a pandemia do novo coro-
navírus, como o programa 
Carteira Verde e Amarela, 
medida que flexibiliza di-
reitos trabalhistas para fa-
cilitar contratações.

ta do coronavírus dimi-
nuiu o consumo de energia 
no país, não foi necessário 
recorrer às termelétricas.
De acordo com a Aneel, a 
medida também foi toma-
da como forma de aliviar a 
conta de luz dos consumi-
dores e auxiliar o setor elé-
trico em meio ao cenário 
de pandemia da Covid-19.

Caso 130: Feminino, 27 
anos, moradora do Parque 
Santo Antônio, sem regis-
tro de deslocamento, sem 
registro de comorbidades, 
em isolamento social
Caso 131: Feminino, 4 
anos, moradora do Parque 
Santo Antônio, sem regis-
tro de deslocamento, sem 
registro de comorbidades, 
em isolamento social
Caso 132: Masculino, 46 
anos, morador do Santa 
Clara, sem registro de des-
locamento, sem registro 
de comorbidades, em iso-
lamento social
Caso 133, Masculino, 42 
anos, morador do Barrei-
ro, sem registro de deslo-
camento, sem registro de 
comorbidades, recuperado

tacionamento que passa 
a ser gratuito por tempo 
indeterminado e as vagas 
disponíveis serão reduzi-
das em 60% para garan-
tir o controle do fluxo de 
pessoas. Vale lembrar que 
operações como Cinema, 
parquinhos e eventos se-
guem suspensos tempora-
riamente.
A Praça de Alimentação 
estará disponível apenas 
para pedidos delivery e 
drive-thru. “Toda a nossa 
equipe está empenhada 
para que a volta das ativi-
dades, ainda que parcial e 
com restrições, seja o mais 
tranquila possível.
Sabemos da importância 
do empreendimento para a 
cidade e do quanto clien-
tes e lojistas estão ansio-
sos para o reencontro. Es-
tamos otimistas e tomando 
todos os devidos cuidados 
de prevenção”, destaca 
Stefano Mattioli, Superin-
tendente do Shopping.

(PEVs).
O organizador do evento 
deverá encaminhar à Se-
cretaria de Serviços Públi-
cos relatório descritivo do 
processo de coleta seletiva 
desenvolvida e documento 
com fotografia que ates-
te o encaminhamento do 
material à reutilização e à 
reciclagem.
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108

Aviso de Anulação e Abertura – Tomada de Preços Nº 009/2020 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO DE ASSIS GALVÃO, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS. Tendo em vista despacho da Sra. Prefeita Munici-
pal, Erica Soler Santos de Oliveira, fica determinado: a emissão do 
Certificado de Registro Cadastral – CRC da empresa CONSTRUTO-
RA ZADAR LTDA e, utilizando-se do poder de autotutela, a ANULA-
ÇÃO de todos os atos posteriores à publicação do Edital. Fica agen-
dada a Abertura da Sessão para: Entrega dos Envelopes: até as 
13h45min do dia 18/06/2020. Abertura dos Envelopes: 14h00min do 
dia 18/06/2020. Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. 
O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Mu-
nicipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br. Potim, 02 
de junho de 2020 – André L. S. Oliveira – Presidente da Comissão de 
Licitação e Avaliação.


