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A GAzetA dos Municípios

Abril é o mês do Livro Infantil

Concessionária Tamoios 
realiza obras de

recapeamento na rodovia

Em entrevista coletiva online, Governador 
de SP anuncia distribuição de cestas e 
construção de hospitais de campanha

Abril é o mês do livro in-
fantil, com duas datas que 
comemorativas (Dia Inter-
nacional e Dia Nacional 
do Livro Infantil, respecti-
vamente 2 e 18). Por isso, 
a Fundação Grupo Boticá-
rio de Proteção à Natureza 
escolheu o período para 
lançar o formato digital 
da coleção ‘Meu Ambien-
te’. São nove livros para-
didáticos, com referencial 
teórico e propostas de 
atividades com os alunos. 
Direcionado para auxiliar 
os professores do Ensi-
no Fundamental (1º ao 9º 
ano) a trabalharem com a 
nova geração, de forma lú-
dica e interdisciplinar, os 
materiais ressaltam a im-
portância da natureza bem 
conservada e sua relação 
com o bem-estar social.
“O Ensino Fundamental 
é a fase em que os alu-
nos constroem a base de 
seu conhecimento. Tão 
importante quanto a base 
para cálculos e leituras, é 
essencial que estabeleçam 
uma conexão com a na-
tureza e que a conheçam 
não apenas pela beleza, 
mas para aprender sobre a 
relação com tudo que faz 

A Concessionária Tamoios 
realizará nos próximos 
meses obras de recapea-
mento em diversos trechos 
da rodovia. As atividades 
tiveram início na manhã 
da ontem (6), pelo km 55 
da pista sentido São José 
dos Campos. As obras de 
manutenção acontecerão 

Em entrevista coletiva on-
line, João Doria anunciou, 
o lançamento do progra-
ma Programa Alimento 
Solidário para distribuir 
1 milhão de cestas de ali-
mentos para população em 
extrema pobreza no Esta-
do. Esse projeto foi articu-
lado com a iniciativa pri-
vada e soma investimentos 
de R$ 110 milhões. A ação 
vai beneficiar 4 milhões 
de pessoas nos 645 muni-
cípios de São Paulo.
“O Alimento Solidário é o 
programa do Governo de 
SP que vai distribuir 1 mi-
lhão de cestas de alimen-
tos a 4 milhões de pessoas 
em situação de pobreza. 
Todo o investimento para 
essas cestas, de mais de 
R$ 100 milhões, vem do 
setor privado. É uma con-
tribuição de 48 dirigentes, 
de empresas brasileiras e 
internacionais, solidários 
com os que mais precisam 
neste momento”, destacou 
o Governador.
O projeto Alimento Soli-
dário foi articulado pela 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social, com apoio 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Invest-SP. A distri-
buição das cestas deve ser 
iniciada a partir do dia 17 
de abril na capital, seguida 
pelos municípios da Re-
gião Metropolitana de São 
Paulo, interior e litoral.
A intenção é levar ali-
mento a todas as famílias 
cadastradas no CadÚnico 
(cadastro federal oficial 
para inclusão em progra-
mas de assistência social 
e transferências de renda), 
que possuem renda de até 
R$ 89,00 per capita men-
sal. Para receber a cesta, o 
beneficiário deverá apre-
sentar o Número de Iden-

parte do nosso dia a dia. O 
conteúdo da coleção ‘Meu 
Ambiente’ foi desenvolvi-
do para integrar o processo 
de aprendizagem de for-
ma interdisciplinar, e não 
como um tema separado”, 
explica Melissa Barbosa, 
coordenadora de Comuni-
cação da Fundação Grupo 
Boticário. Entre os recur-
sos pedagógicos utilizados 
na elaboração do material 
está a Turma do Miguel. 
Os 12 personagens têm em 
comum a paixão pela na-
tureza e de maneira lúdica 
podem ajudar o professor a 
abordar o tema em sala de 
aula. Com representantes 
de São Paulo, Pará, Mato 
Grosso e Rio Grande do 
Sul, entre outros estados, 
a diversidade é um dos 
aliados desses persona-
gens ao apresentar a bio-
diversidade brasileira.  A 
coleção ‘Meu Ambiente’ 
ficará disponível no site da 
Fundação Grupo Boticário 
. A partir deste mês, a ins-
tituição também terá uma 
editoria em suas páginas 
do Facebook e Instagram, 
para compartilhar dicas 
sobre a natureza brasileira. 
Nas redes sociais, o foco 

em diferentes pontos e vi-
sam garantir a segurança 
dos usuários através da 
recuperação do pavimento 
na estrada.
Os trechos em obras es-
tarão devidamente sinali-
zados. A Concessionárioa 
solicita aos usuários que 
respeitem a sinalização e 

tificação Social (NIS).
A distribuição das cestas 
será feita com apoio da 
Rede de Assistência Social 
Municipal e das Diretorias 
Regionais de Assistência 
Social. O programa deve 
ter ampla capilaridade 
com pontos de distribui-
ção nos bairros das famí-
lias beneficiadas.
Alimentos
A cesta de alimentos foi 
elaborada em parceria com 
a equipe de nutricionistas 
do Hospital Israelita Al-
bert Einstein, liderada pela 
nutricionista Luci Uzelin. 
A caixa contém sete fon-
tes de proteínas diferen-
tes (feijão, lentilha, leite 
em pó, sardinha, charque, 
linguiça e ervilha), além 
de outros produtos (como 
arroz, farinha, macarrão e 
biscoitos, entre outros) su-
ficientes para a alimenta-
ção de uma família de qua-
tro pessoas por um mês.
Hospitais de Campanha
Ainda na mesma coleti-
va, o Governador também 
anunciou a construção de 
um hospital de campanha 
no Complexo Desporti-
vo Constâncio Vaz Gui-
marães (Ibirapuera) para 
atendimento de casos de 
COVID-19. 
“Com isso, nós teremos na 
capital de São Paulo três 
hospitais de campanha. A 
prefeitura, com apoio do 
Governo do Estado, inau-
gurou ontem o hospital 
de campanha do estádio 
do Pacaembu, com 200 
leitos. No dia 15, abrirá o 
hospital de campanha do 
Parque Anhembi, com 1,8 
mil leitos. E no dia 1º de 
maio, o hospital de cam-
panha que abriremos no 
Complexo do Ibirapuera, 
com 240 leitos”, disse o 
Governador. “No total, 
estamos acrescentando 

será em propostas de ati-
vidades para as famílias 
brincarem com os seus fi-
lhos e a Turma do Miguel. 
A Coleção
A coleção ‘Meu Ambien-
te’ começou a ser de-
senvolvida em 2015 em 
parceria com o Sistema 
Educacional Família e 
Escola (Sefe). Além dos 
nove livros voltados aos 
professores, a edição im-
pressa inclui outras nove 
obras destinadas aos alu-
nos. Esse acervo físico foi 
distribuído em algumas 
unidades da rede pública 
em 2017, por meio de um 
projeto piloto. Nos últi-
mos três anos, já alcança-
ram quase 200 mil alunos 
e nove mil professores de 
todas as séries do Ensino 
Fundamental, em mais de 
35 municípios. “Temas 
como biomas brasileiros e 
ecossistema marinho têm 
uma conexão natural que 
precisa ser abordada em 
sala de aula, não apenas 
como benefício para os 
alunos, mas também para 
que os professores tenham 
a oportunidade de recone-
xão com a natureza”, com-
plementa Melissa.

os limites de velocidade 
nesses locais. 
Ela ainda reforça que as 
equipes estão trabalhando 
em atendimento às normas 
de higiene estabelecidas 
durante a crise covid-19. A 
previsão é de que as obras 
aconteçam até o mês de 
outubro.

aqui na capital 2.240 leitos 
de baixa complexidade, 
fundamentais para libera-
rem as unidades de saúde 
para o atendimento da alta 
complexidade”, comple-
tou Doria. 
O espaço terá 240 leitos 
de baixa complexidade, 
28 leitos de estabilização, 
sala de descompressão, 
consultórios médicos e to-
mografia. A unidade será 
referenciada e receberá 
pacientes vindos unidades 
de pronto atendimento. O 
hospital terá 7,5 mil me-
tros quadrados e vai ocu-
par o gramado e parte da 
pista de atletismo do Com-
plexo. A ação foi possível 
graças a uma parceria com 
a Secretaria de Estado de 
Esportes, que cedeu o es-
paço para montagem da 
estrutura. 
Para a implantação e a ad-
ministração do hospital de 
campanha, a Secretaria de 
Estado da Saúde vai fir-
mar convênio com o Se-
conci, organização social 
de saúde (OSS) que já ad-
ministra outros hospitais e 
Ambulatórios Médicos de 
Especialidades do Gover-
no do Estado. A OSS fica-
rá responsável pela contra-
tação de 800 profissionais 
de saúde que atenderão no 
local.
O total de recursos para 
a construção e desmobi-
lização do local é de R$ 
12 milhões. Outros R$ 10 
milhões mensais serão in-
vestidos para o custeio da 
unidade. “O hospital fi-
cará pronto até o final de 
abril e é mais um esforço 
do Governo do Estado de 
São Paulo em ampliar a 
assistência para pacientes 
com COVID-19”, afirma 
o secretário de Estado da 
Saúde, José Henrique Ger-
mann.
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Miscelânea
Curiosidades

Uma das principais causas do desaparecimento dos animais é o desmata-
mento. Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o ha-
bitat natural dos pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Sem lugar para 
viver, essas espécies entram em extinção prejudicando também outros ani-
mais maiores que se alimentam dele e causando um grande desequilíbrio 
ecológico. Os cientistas acreditam que cerca de cem espécies de animais 
desaparecem todos os anos por causa do desmatamento das florestas. O 
principal motivo para que o desmatamento ocorra é a falta de planejamen-
to urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser humano tem. Só 
na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são desmatados 
todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, 
também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de 
desastres ambientais, como tsunami e aquecimento global, prejudicando 
irreversivelmente a natureza e, conseqüentemente, o ser humano.  

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Ninguém pode fazê-lo infeliz sem a sua permissão.
Não sou suficiente jovem para saber de tudo.
Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.
Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.
Os últimos serão os primeiros. 
Todo homem é poeta quando está apaixonado.
O mestre disse: Quem modera raramente se perde.
Um defeito meu é não ver maldade nas pessoas.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não se cansa de amar, a gente se cansa de não ser amado.
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EXPEDIENTE

Concurso Público: Caçapava 
suspende provas objetivas que 
seriam realizadas em 19 de abril

Primeiro repasse de
ICMS de abril transfere

R$ 171 milhões aos municípios

Estão suspensas as pro-
vas objetivas do Concur-
so Público 01/2020 para 
a Prefeitura de Caçapava, 
que estavam previstas para 
ocorrer no dia 19 de abril 
próximo. A medida tem 
por objetivo cessar o avan-
ço da pandemia causada 
pelo COVID-19. Tão logo 
a situação volte à norma-
lidade, será marcada nova 
data para aplicação das 
provas.
Responsável pela supervi-
são do certame, a Comis-
são de Acompanhamento 

O governo do Estado de 
São Paulo depositou, R$ 
171,72 milhões em re-
passes de ICMS para os 
645 municípios paulis-
tas. O depósito feito pela 
Secretaria da Fazenda e 
Planejamento é referente 
ao montante arrecadado 
no período de 31/3 a 3/4. 
Os valores correspondem 
a 25% da arrecadação do 
imposto, que são distri-
buídos às administrações 
municipais com base na 
aplicação do Índice de 
Participação dos Municí-
pios (IPM) definido para 
cada cidade.
No mês de abril, a esti-
mativa é transferir para 

do Concurso Público to-
mou a decisão em virtu-
de do momento pelo qual 
passa a sociedade, em iso-
lamento social por conta 
da pandemia. A comissão 
foi especialmente nome-
ada pela Portaria nº 46/
GAB, de 31 de outubro de 
2019. O concurso público 
oferece 13 vagas em cinco 
áreas de atuação, para ní-
veis fundamental, médio e 
superior.
As vagas são para auxiliar 
de desenvolvimento infan-
til (05 vagas - 40h/sem), 

as prefeituras do Estado 
o total de R$ 2,19 bilhões 
em repasses de ICMS. Os 
depósitos semanais são 
realizados por meio da 
Secretaria da Fazenda e 
Planejamento sempre até 
o segundo dia útil de cada 
semana, conforme prevê a 
Lei Complementar nº 63, 
de 11/01/1990. As consul-
tas dos valores podem ser 
feitas neste link. No pri-
meiro trimestre deste ano, 
a Secretaria da Fazenda e 
Planejamento depositou 
R$ 7,52 bilhões aos muni-
cípios paulistas.
 Agenda Tributária
Os valores semanais trans-
feridos aos municípios 

telefonista (01 vaga - 30h/
sem), auxiliar de vida es-
colar (05 vagas - 40h/
sem), fiscal tributário (01 
vaga - 40h/sem) e psico-
pedagogo (01 vaga - 40h/
sem).
Para mais informações 
sobre a nova data de re-
alização da prova, além 
de outras atualizações no 
processo, continue acom-
panhando a página oficial 
do concurso em nosso site: 
https://cacapava.sp.gov.
br/post/concurso-publico-
---n-01-2020$62823

paulistas variam em fun-
ção dos prazos de paga-
mento do imposto fixados 
no regulamento do ICMS. 
Dependendo do mês, pode 
haver até cinco datas de 
repasses. 
As variações destes depó-
sitos oscilam conforme o 
calendário mensal, os pra-
zos de recolhimento e o 
volume dos recursos arre-
cadados. A agenda de pa-
gamentos está concentra-
da em até cinco períodos 
diferentes no mês, além de 
outros recolhimentos di-
ários, como por exemplo, 
os relativos à liberação 
das operações com impor-
tações.
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Fundação Grupo VW amplia oferta de 
conteúdos on-line e lança podcast

A Fundação Grupo 
Volkswagen tem a missão 
de promover transforma-
ções na educação e mo-
bilizar cidadãos para atu-
arem como protagonistas 
do desenvolvimento de 
comunidades. Assim, para 
apoiar educadores, alunos 
e famílias durante o iso-
lamento social, indicado 
pelas autoridades de saúde 
em virtude do COVID-19, 
a Fundação e parceiros 
ampliaram a oferta gratui-
ta de conteúdos on-line:
Vida em Movimento - o 
podcast da Fundação Gru-
po Volkswagen
Mensalmente, especia-
listas dialogam sobre as 
causas de atuação da enti-
dade: mobilidade urbana, 
mobilidade social e inclu-
são de pessoas com defici-
ência. O primeiro episódio 
acaba de ser lançado e tem 
como tema terceiro setor, 
responsabilidade social e 

investimento social priva-
do.
Conhecimento que Salva 
Pessoas
A Fundação lançou a pla-
taforma #Conhecimen-
toQueSalvaPessoas, para 
divulgar iniciativas ino-
vadoras e solidárias que 
proponham caminhos de 
superação dos desafios 
socioeconômicos do CO-
VID-19.
Cursos on-line para educa-
dores e empreendedores
Em parceria com a Alian-
ça Empreendedora, a pla-
taforma Tamo Junto ofe-
rece cursos sobre vendas, 
comunicação, finanças 
etc., além de dicas para 
que os empreendedores 
consigam superar os desa-
fios do novo coronavírus. 
Além disso, para educado-
res e gestores escolares, a 
Fundação e a Nova Escola 
disponibilizam formações 
on-line sobre mobilidade 

urbana e aprendizagem 
baseada em projetos.
Saiba mais sobre os cursos 
no site.
Conteúdos pedagógicos
A Fundação ampliou o 
oferecimento de conte-
údos pedagógicos em 
seu portal. São cadernos, 
apostilas, e-books, guias 
e materiais sobre temas 
como primeira infância, 
mediação de leitura e brin-
cadeiras para todos. 
O site também traz apli-
cativos e jogos sobre mo-
bilidade urbana e patri-
mônio artístico-cultural 
brasileiro. Além disso, em 
parceria com a ONG Mais 
Diferenças, um conjunto 
de materiais utilizados no 
Brincar, projeto de edu-
cação inclusiva realizado 
com a Secretaria Munici-
pal de Educação de São 
Paulo, também foi dispo-
nibilizado para download 
gratuito.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA 
DE PREÇOS Nº 003/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 457/2019 – No dia 08 de abril de 2020, depois de constata-
da a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade com-
petente, Sra. Erica Soler Santos de Oliveira, Prefeita Munici-
pal de Potim, decide, HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto 
da respectiva Tomada de Preços qual seja: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETOS EDUCACIONAIS COM FORMAÇÃO AOS 
EDUCADORES INCLUINDO MATERIAL PEDAGÓGICO. Na 
ordem de R$ 751.404,60 (setecentos e cinquenta e um mil, 
quatrocentos e quatro reais e sessenta centavos) à empresa 
REAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA. Fica a empresa 
convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a 
partir desta publicação. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefei-
ta Municipal de Potim.

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO E NEGOCIAÇÃO - PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº005/2020 – Registro de Preços para 
Aquisição Futura e Parcelada de Equipamentos de Fisiotera-
pia II – A Prefeitura Municipal de Potim informa a DESCLASSI-
FICAÇÃO da empresa ROGÉRIO VIEIRA INSUMOS ME para 
os itens 035 - Multifuncional Laser Color e 038 - Notebook, 
pelo não atendimento aos requisitos solicitados no Termo de 
Referência do Edital. CONVOCA-SE as empresas habilitadas 
que ficaram em segundo lugar nos itens 035 e 038 para ne-
gociação dos mesmos em 15/04/2020 às 10h00min, horário 
de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no 
link - licitações”. Potim, 08 de abril de 2020. Bruno C. F. Abreu 
– Pregoeiro.
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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


