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A Gazeta dos Municípios

Novo monumento vai
homenagear João do Pulo

Lewis Hamilton bate
recorde dentro de casa

Loja de decoração é
alvo de criminosos em
São José dos Campos

O prefeito Isael Domin-
gues e o vice-prefeito Ri-
cardo Piorino receberam 
na cidade, ainda no mês de 
julho, os irmãos do atleta 
João do Pulo. A reunião 
foi para debater a possibi-
lidade de uma nova home-
nagem que represente com 
mais dignidade a grandeza 
do esportista. Na manhã 
deste sábado (1º), a Prefei-
tura retirou o atual monu-
mento que representa João 
Carlos de Oliveira para 
iniciar os preparativos 
dessa nova homenagem.
Recentemente, a rotatória 
passou por um importante 
trabalho de segurança no 
trânsito e também um novo 
projeto paisagístico. Ela 
está localizada na entra-
da da cidade, no encontro 
da Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso com o anel 
viário, e é uma das mais 
importantes do município, 
além de ser cartão postal 
para todos os visitantes de 

O GP da Inglaterra é nes-
te domingo (2), às 10h 
(horário de Brasília). Mas 
foi ainda ontem, nos trei-
nos classificatórios, que 
o inglês Lewis Hamilton 
mostrou dentro de casa, 
em Silverstone, porque ca-

Uma loja de móveis de 
decoração foi invadida 
no centro de São José dos 
Campos, ainda na manhã 
deste domingo (2).
Equipes da Guarda Civil 
Municipal se deslocaram 
até a rua Francisco Paes 

Mas afinal de contas, quem 
foi João do Pulo?
João Carlos de Oliveira, 
conhecido como João do 
Pulo, nasceu em Pindamo-
nhangaba em 28 de maio 
de 1954. Seu talento foi 
descoberto no início da 
juventude pelo professor 
Amauri.
Ele foi um atleta especia-
lizado em saltos, sendo 

Pindamonhangaba.
“O João foi um ícone do 
esporte e sempre amou 
Pindamonhangaba. Para 
nós da família, essa pro-
posta realmente seria uma 
emoção muito grande para 
que o nome dele não mor-
ra e um novo monumento 
nesta rotatória tem o nosso 
total apoio”, afirmou Ana 
Maria, irmã do João do 
Pulo, acompanhada dos ir-
mãos Pedro e Celso.
Com aval da família, a po-
pulação também foi con-
sultada através de redes 
sociais e após a partici-
pação de centenas de mu-
nícipes, 96% viram com 
bons olhos a implantação 
de um novo monumento 
na rotatória João do Pulo.
Maioria aprova
Um dos moradores do 
bairro Ouro Verde, Adair 
Moreira, afirmou que o 
atleta merece ser lembra-
do de uma maneira que só 
de olhar para ele qualquer 

minha para o sétimo título 
da Fórmula 1. Na última 
volta para a classificação 
da corrida de hoje, o hexa-
campeão bateu o recorde 
da pista e chegou a pole 
position de número 91 na 
carreira. Atrás de Hamil-

com a rua Vilaça, ao che-
gar no local uma da vidra-
ças estavam totalmente 
quebrada.
O espaço foi averigua-
do pelas equipes, porém 
a GCM não identificou o 
que os criminosos levaram 

ex-recordista mundial do 
salto triplo, medalhista 
olímpico e tetra-campeão 
panamericano no salto tri-
plo e no salto em distância.
Além de atleta, era militar 
de formação e chegou a 
participar das Olimpíadas 
de 1976 (Montreal) e de 
1980 (Moscou). Mas so-
freu um acidente automo-
bilístico em 22 de dezem-

pessoa saiba do que se tra-
ta. “Concordo plenamente 
[com a obra]. 
O pessoal diz que passou 
na rotatória do homem de 
lata. Isto tem que mudar, 
sem dúvida”.
Ligado ao atletismo, Ma-
noel Pires afirmou que 
será a primeira estátua de 
um atleta da modalidade. 
“Passei por aí várias vezes 
e desconhecia que o ho-
mem de lata representava 
o nosso atleta, fiz em Pin-
da várias competições da 
Federação assim como Jo-
gos Regionais. Parabéns! 
O nosso atletismo agrade-
ce”, afirmou Pires.
Sueli Salomão conheceu 
João do Pulo e apoia a ini-
ciativa. “Tenho vergonha 
de dizer que este amonto-
ado de lata represente um 
ícone do esporte brasilei-
ro. Como ponto de refe-
rência, sempre me referi 
ao homem de lata”, decla-
rou.

ton vem o líder do campe-
onato e colega de equipe, 
Valterri Botas.
Depois da dupla da Merce-
des, vem o holandês Max 
Verstappen com a RBR e, 
na quarta colocação, a Fer-
rari de Charles Lecrec.

do estabelecimento co-
mercial. A equipe perma-
neceu no local até a chega-
da dos proprietários para 
a maiores avaliações do 
estabelecimento, porém, 
os proprietários não escla-
receram o que foi levado.

bro de 1981, quando teve 
que amputar sua perna di-
reita e encerrar sua carrei-
ra esportiva.
Desde então tornou-se po-
lítico e elegeu-se Deputa-
do Estadual. Faleceu aos 
55 anos em São Paulo, no 
dia 29 de maio de 1999 e 
foi sepultado no Cemitério 
Municipal de Pindamo-
nhangaba.
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Miscelânea
Curiosidades

Reconhecido no mundo todo como um alimento que faz bem à saúde, o 
azeite virgem e o extra-virgem são alvos de fraude, devido à adulteração 
em seu composto. Este é misturado com outros óleos não tão nobres as-
sim. Um jornalista americano publicou um livro no final de 2011, em que 
é descrito um esquema ilegal na Itália, que conta como a falsificação de 
documentos e venda de óleos estrangeiros à Europa como se fossem au-
tênticos italianos. Dada a credibilidade internacional do produto italiano. 
Essa corrupção terminou atravessando fronteiras, por grandes empresas 
alimentares, inclusive brasileiras, importam iguaria impura como legíti-
ma. O mais curioso é que o problema não é de agora, ele vem se estenden-
do desde 1990. Possivelmente lucre mais do que o tráfico de cocaína, mas 
sem os riscos de prisão e morte que envolve o comércio de drogas.

Humor

O garçom pergunta ao sujeito que entra no bar:
- O que o senhor toma?
- Eu? Eu tomo uma boa vitamina pela manhã, remédios para combater a 
minha dor nas costas e nos fins de semana umas cervejinhas com meus 
amigos.
- Acho que o senhor não me entendeu. O que eu perguntei é o que o senhor 
gostaria?
- Ah! Bom! Eu gostaria de ser rico, ter uma bela casa na praia e poder 
viajar muito.
- O que eu quero saber é o que o senhor quer para beber?
- Ah! Bom! Vamos ver... O que o senhor tem?
- Eu? Nada não... Eu só estou chateado porque o meu time perdeu nova-
mente, o salário aqui é muito baixo e estou me sentindo muito sozinho.
***
Um belo dia, o caboclo estava sentado na varanda, ao lado da esposa, con-
templando a plantação e fala:
- Mulher, há quanto tempo nós estamos juntos?
- Faz um tempão, homem!
- Quando deu àquela praga na plantação, você estava do meu lado, não 
tava?
- Tava homem!
- Quando o paiol pegou fogo e acabou com a nossa colheita de um ano, 
você estava do meu lado, não tava?
- Claro que tava, homem!
- Quando a nossa filha ficou grávida com aquele pião, você tava do meu 
lado, não tava?
- Tava sim, homem!
- Quando o nosso gado começou a morrer de aftosa, você tava do meu 
lado, não tava?
- Como sempre, homem!
- Sabe de uma coisa, mulher?
- O que foi homem?
- É que você me dá um azar dos diabos!

Mensagens

Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são 
os melhores que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se 
você encontra uma pessoa difícil em sua comunidade, essa é a criatura 
exata que as Leis da Reencarnação lhe traz ao trabalho de burilamento 
próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimen-
tam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não nos entendem 
são testes que a vida igualmente nos oferece, afim de que aprendemos a 
compreender. Recordamos. Nos campos da convivência é preciso saber 
suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como 
sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmen-
te um enigma para esse alguém. Nunca diga  que a amizade não existe, 
qual nos acontece, cada amigo nosso tem as suas limitações e se algo 
conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre lograremos fazer 
o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você 
acredita que fraqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com 
a planta a que você atira água fervente. Abençoamos, pois, se quisermos 
ser abençoados.

Pensamentos, provérbios e citações

Conservemos pela sabedoria o que adquirimos pelo entusiasmo.
Ser feliz e ter razão, geralmente são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce pra todos e a Lua para os enamorados.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
O entendimento é limitado, só as tolices não têm limites.
Um contrato verbal vale mais que a tinta que é assinado.
Ensinar é aprender duas vezes.
Nossa liberdade consiste em sermos cativos da verdade.
Quem ama a rosa suporta os espinhos.
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EXPEDIENTE

Saiba quais são as
recomendações para

pacientes curados de Covid-19

O município de Pindamo-
nhangaba teve a iniciativa 
de divulgar, nesta segun-
da-feira (3), uma série de 
cuidados que pessoas re-
cém curadas da Covid-19 
devem ter. Para isso, é im-
portante entender que na 
maioria dos casos, segun-
do a OMS, uma pessoa é 
considerada recuperada a 
partir de 14 dias de trata-
mento. 
“O paciente que fez trata-
mento domiciliar de Co-
vid-19 e cumpriu o seu 
isolamento de 14 dias pode 
ficar seguro que não irá 
promover mais a transmis-
são. É normal que um ou 
outro sintoma, ainda leve, 
permaneça. Mas isso não é 
sinônimo de transmissibi-
lidade”, afirma a pneumo-
logista Dra Mariah Prata. 
Para essas situações de 
persistência de sintomas, a 
médica ainda orienta que o 
munícipe procure orienta-
ção de um profissional de 

saúde.
Outra informação impor-
tante é que o paciente re-
cuperado da Covid-19 que 
more com algum familiar 
também positivado, após 
a quarentena de 14 dias 
não precisa mais perma-
necer isolado, porque uma 
vez imunizado, ele não vai 
transmitir o vírus desde 
que tome os cuidados de 
higiene ja divulgados mas-
sivamente.
“A recomendação é que ao 
sair [de casa], esse pacien-
te recuperado faça uma 
assepsia correta das mãos, 
utilize sempre roupas lim-
pas para evitar carregar o 
vírus em suas vestes, ou 
objetos, e evite também o 
contato com o outro fami-
liar testado positivo de sua 
casa devido a possibilida-
de de contaminar superfí-
cies”, explicou a pneumo-
logista.
Segundo os profissionais 
da saúde, as apresentações 

clínicas do Covid-19 são 
muito variadas. Podendo 
ser desde as mais leves, 
sem necessidade de inter-
nação, se recuperando em 
cerca de 14 dias; até as 
mais severas, precisando 
de tratamentos intensivos 
e internações durante perí-
odos mais prolongados.
A drª. Mariah Prata tam-
bém aconselha que os pa-
cientes recuperados que 
continuam apresentando 
sintomas, como cansaço e 
fadiga, busquem o serviço 
de saúde para acompanha-
mento médico. 
O retorno às atividades e à 
prática de exercícios físi-
cos deve ser lento e super-
visionado.
Para todos os casos recu-
perados, as medidas de 
higiene devem sempre 
permanecer, como lavar 
as mãos (álcool em gel ou 
água e sabão), uso de más-
caras e respeitar o distan-
ciamento social.
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Coronavírus: Brasil
já confirmou 2.733.677

casos de Covid-19

CCR recupera pavimento 
na Dutra a partir desta

segunda-feira

Prêmio ANA 2020 prorroga 
incrições até 15 de agosto

Neste domingo (2), o nú-
mero total de confirmações 
para o novo coronavírus 
no Brasil é de 2.733.677. 
Dessas, 94.104 pessoas já 
faleceram. 
Outras 755.896 es-

A CCR NovaDutra come-
çou nesta segunda-feira 
(3) a recuperação do pa-
vimento no trecho da via 
Dutra que liga as regiões 
de Cachoeira Paulista e 
Silveiras, no Vale do Pa-
raíba. 
As obras começaram esta 
manhã, por volta das 7h, e 
estão previstas para acabar 
às 17h. 

A Agência Nacional de 
Águas e Saneamento Bá-
sico (ANA) prorrogou o 
prazo de inscrições para 
o Prêmio ANA 2020 até 
15 de agosto. Empresas e 
corporações de todos os 
portes podem inscrever 
suas ações gratuitamente 
pelo site. Nesta edição,a 
Comissão Julgadora vai 
contar com o diretor da 
Sebrae, Oscar Cordeiro 

tão se recuperando 
da                                    do-
ença. E ainda há 1.883.677 
que estão recuperadas. 
A taxa de letalidade redu-
ziu e passou 3,4% hoje.
Já o Vale do Paraíba acu-

Porém, é possivel que os 
trabalhos sejam adiados 
ou suspensos em caso de 
chuva. 
Para realizar os serviços, a 
CCR está liberando a pis-
ta alternando as faixas. A 
Concessionária ainda so-
licitou que os motoristas 
respeitem a sinalização es-
pecial e placas que foram 
instaladas para orientação. 

Netto. 
A iniciativa vai premiar 
boas práticas no uso da 
água e que contribuam 
com a segurança hídrica 
e uso sustentável dos re-
cursos hídricos do país. 
Para isso, há trabalhos em 
oito categorias: Governo; 
Empresas de Micro ou de 
Pequeno Porte; Empresas 
de Médio ou de Grande 
Porte; Educação; Pesqui-

mulou 18.532 casos de 
Covid-19, somados desde 
o início da pandemia. En-
tre todas as confirmações, 
588 pessoas já morreram 
e 11.115 estão plenamente 
curadas.

Confira os locais do reca-
peamento abaixo.
Cachoeira Paulista
Entre os quilômetros 43 e 
37 - sentido Rio de Janei-
ro.
Horário: das 7h às 17h.
Silveira
Entre os quilômetros 26 e 
25 - sentido Rio de Janei-
ro.
Horário: das 7h às 17h. 

sa e Inovação Tecnológi-
ca; Organizações Civis; 
Comunicação; e Entes do 
Sistema Nacional de Ge-
renciamento de Recursos 
Hídricos.
Para a premiação, a Co-
missão Julgadora vai se-
lecionar três iniciativas 
finalistas e a vencedora 
de cada uma das catego-
rias com base nos seguin-
tes critérios de avaliação: 
efetividade, inovação, 
impactos social e ambien-
tal, potencial de difusão, 
sustentabilidade e adesão 
social. A divulgação dos 
finalistas será no dia 10 de 
novembro e a dos vence-
dores das oito categorias 
está previsto para o início 
de dezembro. Eles ganha-
rão o Troféu Prêmio ANA 
no ano em que a Agência 
Nacional de Águas com-
pleta 20 anos.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 027/2020 – No dia 04 
de agosto de 2020, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº 027/2020, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Equipamentos para Ambientes Urbanos e Playground as empre-
sas: BRINK E D + COMERCIAL DE BRINQUEDOS EIRELI - ME, com 
valor total de R$ 35.560,00; METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - 
ME, com valor total de R$ 68.006,00; NOEMIA SILVA DOS SANTOS 
DE ASSIS - ME, com valor total de R$ 9.200,00 e LANCI INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLÁSTICOS EIRELI, com valor total de 
R$ 174.226,60. Ficam as empresas convocadas a assinarem as Atas 
de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publi-
cação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 028/2020 – No dia 04 
de agosto de 2020, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR o item do Pregão Nº 028/2020, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Contratação de Empresa Especializada para Prestação 
de Serviços Médicos de Plantonista 12 Horas – Período Noturno (31 
Plantões/Mês), a empresa: VANNINI & DELATIM SERVIÇOS MÉDI-
COS E NUTRICIONAIS LTDA, com valor total de R$ 435.240,00. Fica 
a empresa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis 
a partir desta publicação.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso e Contrarrazão - Pro-
cesso Administrativo Nº 226/2020 – Tomada de Preços Nº 012/2020 
– Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Obra de Pa-
vimentação e Sinalização Viária nas Ruas Benedito Lino, Oswaldo 
M. de Castro e João de Paula e Calçadas nas Ruas Oswaldo M. de 
Castro, Aristeu V. Vilela e Marinho Brasil, conforme as especificações 
constantes do Edital e seus Anexos. De acordo com despacho da 
Sra. Prefeita Municipal, Erica Soler Santos de Oliveira, fica determi-
nado o INDEFERIMENTO do recurso interposto pela sociedade em-
presária S4 CONSTRUTORA LTDA, e, via de consequência, manter 
sua inabilitação. Fica designado o dia 10/08/2020 para abertura do 
envelope de preço das empresas habilitadas. Potim, 04 de agosto de 
2020. André Luís Soares de Oliveira – Presidente da Comissão de 
Licitação e Avaliação.
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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


