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Prefeitura de Pinda investe 
R$ 2,5 milhões para recapear 

100% das ruas do Pasin

Aluna de 9 anos lê 44 livros em 2 meses
em São José dos Campos

Governo de São Paulo 
prorroga quarentena

até o fim de maio

Após iniciar a primeira 
fase no final do ano pas-
sado, o bairro recebeu em 
fevereiro os serviços com-
plementares de drenagem 
e a segunda fase do reca-
peamento foi retomada 
em abril com previsão de 
conclusão nas próximas 
semanas.
Neste melhoria estão sen-
do utilizadas um total de 
3 mil toneladas de massa 
CBUQ, que aliado a loca-
ção de todo o maquinário 
está possibilitando trazer 
ao bairro um novo visual 
de suas vias públicas.
As obras estão sendo re-
alizadas diretamente pe-
los funcionários da Usina 
de Asfalto da Prefeitura 
de Pindamonhangaba. A 
reivindicação vem sen-
do aguardada há muitos 
anos pelos moradores pois 

Aluna do 4º ano da Emef 
Maria Augusta Moreira 
da Costa, no Jardim Uirá 
(região sudeste), Mayane 
Hadassa aproveita a fase 
de pandemia para colocar 
a leitura em dia. Apaixo-

O Governador João Doria 
(PSDB) comunicou nesta 
sexta-feira (8) a prorroga-
ção da quarentena em todo 
o estado de São Paulo até o 
dia 31 de maio. O anúncio 
foi feito no final da manhã 
de hoje durante coletiva 
no Palácio dos Bandeiran-
tes, na Zona Sul da capital 
paulista.
Para o combate ao novo 
coronavírus, causador da 
doença COVID-19, o go-
verno de SP se apóia em 
estudos concluídos recen-
temente pela Universi-
dade de São Paulo, cujos 
dados apontam que 51 
vidas estão sendo salvas 
diariamente pelo esforço 
do governo estadual e dos 
645 prefeitos. Com esse 
cálculo, o governador pau-
lista fala de 3.246 vidas 
que eventualmente estarão 
sendo poupadas até o fim 

desde que o bairro foi im-
plantado na década de 80 
nunca tinha recebido me-
lhorias em seu piso asfál-
tico. “Muitos não acredita-
vam que nossa gestão iria 
cumprir com esse compro-
misso assumido. Mas hoje 
temos o dever de prestar 
contas deste trabalho que 
traz além do visual, mais 
segurança para o trânsito 
do bairro”, afirmou Mar-
cela Franco, Secretária de 
Obras e Planejamento.
A Prefeitura pede aos mo-
radores que estão em obra 
que não realize a produção 
de massa de concreto no 
piso asfáltico visando pre-
servar sua durabilidade. 
Os infratores poderão ser 
penalizados com multa.
Para o prefeito Isael Do-
mingues, a Prefeitura tem 
hoje um raio x completo 

nada pelos livros da Dis-
ney, Ziraldo e Monteiro 
Lobato, a estudante de 9 
anos contabiliza a leitura 
de 44 títulos em menos de 
dois meses, por meio da 
plataforma digital Árvore 

de maio.
“Momento mais triste da 
história do nosso país nos 
últimos cem anos. Esse 
ano, no Dia das Mães, será 
diferente. Será um dia de 
solidariedade, de com-
paixão, de oração, oração 
pela vida oração pelo Bra-
sil, oração pelos brasilei-
ros!”, disse o governador, 
que estava acompanhado 
pelos membros do Comitê 
de Saúde.
“Como governador de 
São Paulo, eu gostaria de 
dar hoje uma notícia dife-
rente daquela que eu vou 
dar agora. Mas o cenário 
é desolador. Teremos que 
prorrogar a quarentena até 
o dia 31 de maio.”, disse 
Dória, destacando em se-
guida o momento de co-
lapso provocado pela pan-
demia.
Contrariando a expecta-

dos pontos mais críticos 
e dos bairros de maior ne-
cessidade quanto a pavi-
mentação pública.
“Temos as obras da De-
senvolve SP que está em 
execução no Anel Viário 
e contemplará alguns bair-
ros da cidade. Temos um 
compromisso com o Man-
tiqueira, que está incluso 
também em uma outra eta-
pa, a partir da mão de obra 
própria. Temos o Shangri-
-la que estamos analisan-
do com carinho a melhor 
forma de atuar nesse bair-
ro que há tempo aguardo 
a melhoria em seu pavi-
mento. Enfim, posso citar 
todos os bairros que estão 
no nosso planejamento e 
aos poucos, com responsa-
bilidade financeira vamos 
organizando o asfalto da 
cidade toda”, concluiu.

de Livros.
Mayane, que encontrou 
nos quadrinhos o gênero 
favorito, contou que o gos-
to pela leitura foi desper-
tado depois que tomou co-
nhecimento da tecnologia, 

tiva de empresários que 
esperavam o retorno às 
atividades econômicas 
com uma flexibilização da 
quarentena, Dória man-
tém-se convicto de que o 
isolamento social é o que 
está salvando vidas em 
São Paulo e outros estados 
brasileiros.
“ A experiência de outros 
países, e nós temos utili-
zado essas experiências 
aqui, mostram claramen-
te o colapso da saúde e, 
quando isso acontece, pa-
ralisa tudo”, disse Doria. 
Com os dados e projeções 
de sua equipe da área mé-
dica e de pesquisas, o go-
vernador de SP crê que, 
nesse instante, afrouxar 
a quarentena seria um 
grande risco para saúde e 
também prejudicial para o 
retorno sem imprevistos às 
atividades econômicas.

oferecida para alunos da 
rede de ensino municipal.
A estudante classificou o 
livro “Coisas de menina”, 
do autor Ziraldo, como 
a leitura mais divertida. 
“Todos os dias, depois do 
almoço, acesso a platafor-
ma. 
Com a leitura, passa um 
pouco da saudade que es-
tou da escola”, disse.
Disponibilizada pela Pre-
feitura de São José dos 
Campos, por meio da Se-
cretaria de Educação e 
Cidadania, a plataforma 
Árvore de Livros oferece 
gratuitamente mais de 30 
mil títulos para alunos do 
4º e 5º ano do ensino fun-
damental.
Balanço
Os resultados da adoção 
da plataforma Árvore de 

Livros são estimulantes: 
só neste ano, os alunos 
que fazem uso da platafor-
ma já leram mais de 3 mil 
livros, somando mais de 2 
mil horas de leitura.
A plataforma é utilizada 
pela rede de ensino mu-
nicipal de São José dos 
Campos desde 2018.
Em algumas escolas, há 
alunos que se destacam, 
como Amy Lee Ferraz 
Barbosa, do 5º ano da 
Emef Luzia Levina Apare-
cida Borges. Ela já leu 78 
livros entre janeiro e maio 
deste ano.
Na Emef Norma de Conti 
Simão, há também estu-
dantes muito engajados 
na leitura, como os irmãos 
Davi Martins Brandão, do 
4º ano, e Julio Cesar Mar-
tins Brandão, do 5º ano, 

que já realizaram 58 e 48 
leituras respectivamente 
neste período.
Árvore de livros 
A plataforma oferece gra-
tuitamente mais de 30 mil 
títulos, entre livros, jor-
nais e revistas, e diversas 
ferramentas e materiais de 
apoio pedagógicos para 
auxiliar na formação de 
mais de 10 mil alunos de 
4º e 5º ano, além da Edu-
cação de Jovens e Adultos.
Por intermédio da plata-
forma, durante as aulas, os 
professores recomendam 
títulos e traçam atividades 
com base nas leituras fei-
tas pelos alunos. A Árvore 
de Livros gera ainda um 
relatório com dados sobre 
o desempenho e a evolu-
ção da leitura dos estudan-
tes.
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EXPEDIENTE

Agentes penitenciários encontram 
boneca recheada de maconha na 

área externa do CPP de Tremembé

Agentes penitenciários 
se destacaram em duas 
ocorrências no Centro de 
Progressão Penitenciária 
“Dr. Edgard Magalhães 
Noronha”, o CPP de Tre-
membé, na manhã desta 
sexta-feira (8). Segundo a 
Secretaria da Administra-
ção Penitenciária (SAP), 
a unidade prisional regis-
trou duas apreensões de 
drogas.
Em um dos casos, uma 
mulher foi impedida de 
lançar entorpecente para o 
presídio. Por volta das 7h, 
enquanto os agentes fa-

ziam ronda pelos arredores 
do CPP, uma mulher de 22 
anos foi flagrada quando 
tentava lançar uma sacola 
suspeita por cima do muro 
do estabelecimento penal.
Ao ser abordada, a suspei-
ta admitiu a tentativa cri-
minosa. A Polícia Militar 
foi acionada para encami-
nhá-la até a Delegacia de 
Polícia (DP) de Tremem-
bé. A sacola continha 192 
gramas de maconha.
No outro registro, uma bo-
neca cheia de embrulhos 
de maconha foi encontra-
da na área externa do pre-

sídio. Por volta das 9h, os 
servidores encontraram 
uma boneca abandonada 
na parte de fora do presí-
dio.
Ao analisarem o brinque-
do, os agentes verificaram 
que havia 68 porções de 
maconha em seu interior, 
somando 282 gramas da 
erva. O material também 
foi encaminhado para a 
DP do município.
A direção do CPP de Tre-
membé instaurou os pro-
cedimentos apuratórios de 
praxe para investigar de 
ambos os casos.

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

Livro D-25, FLS. nº 157, Termo nº 7183
Faço saber que pretendem se casar BRUNO RIBEIRO e ANA FLAVIA DA SILVA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, nascido em 15 de julho de 
1999, de profissão estudante, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, nº 326, Centro, Tre-
membé/SP, CEP: 12120-000, filho de REGINALDO RIBEIRO e de REGINA GUEDES RIBEIRO. Ela é natural de Campos 
do Jordão-SP, nascida em 09 de abril de 2001, de profissão estudante, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Rua 
Geraldo Ferreira de Lima, nº 100, Santo Antônio do Pinhal/SP, CEP: 12450-000, filha de JOÃO BATISTA DA SILVA e de 
SYLVANA MARIA DE PAULA. 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. 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO 
DIRETOR DE POTIM 

 
Considerando a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da 

qual o Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo 

Coronavírus; 

Considerando que a Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ao 

dispor sobre medidas para o enfrentamento da citada emergência, incluiu a quarentena 

(art. 2º, II), a qual abrange a “restrição de atividades [...] de maneira a evitar possível 

contaminação ou propagação do Novo Coronavírus”; 

Considerando que o Decreto estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, 

decretou medida de quarentena no Estado de São Paulo, consistente na restrição de 

atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do Novo 

Coronavírus, recomendando que a circulação de pessoas no âmbito do Estado de São 

Paulo se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e 

exercício de atividades essenciais; 

Considerando que o Decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, 

reconheceu o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, 

que atinge o Estado de São Paulo; 

Considerando que o Decreto estadual nº 64.862, de 13 de março de 2020, 

com a redação dada pelo Decreto estadual nº 64.864, de 16 de março de 2020, 

determinou que os Secretários de Estado deverão adotar as providências necessárias 

em seus respectivos âmbitos visando à suspensão, por até 30 dias, de eventos com 

aglomeração de pessoas em qualquer número; 

Considerando que o Decreto Municipal nº 1.472, de 16 de março de 2020 

previu a suspensão de eventos públicos ou atividades que possam gerar aglomerações 

de pessoas; 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 007/2020 – No dia 08 
de maio 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 007/2020, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Uniforme Escolar, à empresa: ROBERTA DIOGENIS - EIRELI, 
com valor total de R$ 133.578,50. Fica a empresa convocada a as-
sinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 012/2020 – No dia 08 
de maio 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 012/2020, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições 
de Serviços Funerários com o Fornecimento de Urnas Mortuárias, in-
cluindo Suporte, Paramentações e Translado, em Atendimento as Fa-
mílias em Vulnerabilidade Social do Município de Potim, à empresa: 
DE CAMPOS E DE CAMPOS DINIZ LTDA ME, com valor total de R$ 
145.700,60. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro 
de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA - AUDIÊNCIA PÚBLICA - O Muni-
cípio de Potim, Estado de São Paulo, realizará, no dia 11 de junho de 
2020 às 17:00 horas, em ambiente virtual, conforme instruções dispo-
níveis no site: www.potim.sp.gov.br/planodiretor, Audiência Pública, 
para apresentação do PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE POTIM, 
em atendimento ao disposto na legislação. Se forem suspensas as 
restrições normativas que visam o controle e combate à pandemia 
do Novo Coronavirus – COVID-19, que atualmente impedem eventos 
com aglomeração de pessoas em qualquer número, a audiência pú-
blica será realizada também de forma presencial no dia 11 de junho 
de 2020, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Potim, 
Avenida Governador Mário Covas, nº 222, Centro, Potim/SP. Potim, 
08 de maio de 2020. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Muni-
cipal.
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Fábrica Taubaté e Volkswagen Gol:
Uma história que virou paixão nacional

Qual é a primeira coisa que 
vem à sua cabeça quando 
você pensa na unidade da 
Volkswagen em Taubaté? 
Provavelmente a respos-
ta é o carro mais querido 
dos brasileiros, o Gol. Este 
ano, o modelo mais produ-
zido, vendido e exportado 
da indústria automobilís-
tica nacional comemora 
40 anos e o destaque fica 
para o local onde tudo co-
meçou: a unidade VW no 
Vale do Paraíba.
A fábrica iniciou as ati-
vidades em 1976 com a 
produção de peças para 
a Kombi e o Fusca. Dois 
anos depois, a planta co-
meçou oficialmente a pro-
dução de veículos com 
a montagem em série do 
Passat e já contava com 
cerca de 1.600 emprega-
dos. Mas foi em 1980 que 
Taubaté abriu caminho 
para uma nova fase no 
setor automotivo com o 
início da produção do Gol 
Geração I com motor 1.3.
Projetado e desenvolvido 
no Brasil, o Gol foi elabo-
rado levando em conta as 
condições de uso no País, 
juntamente com as neces-
sidades e aspirações dos 
consumidores nacionais, 
enfatizando a resistência, 
economia e durabilidade. 

A primeira versão tinha 
motor refrigerado a ar e 
câmbio com quatro mar-
chas. Com carroceria tipo 
hatch e perfil aerodinâmi-
co, ele era oferecido nas 
versões S e L, ambas com 
duas portas porque carros 
com quatro portas não ti-
nham aceitação no merca-
do brasileiro na época.
Em 1981, o Gol ganhou 
um motor mais potente, 
com 1,6 litro, também re-
frigerado a ar, o que aju-
dou a fábrica de Taubaté a 
atingir em 1982 a marca de 
100 mil unidades de pro-
dução do modelo. Logo 
em seguida foram lança-
das a primeira versão com 
motor de quatro cilindros 
em linha, com refrigera-
ção líquida e câmbio de 
cinco marchas, e a versão 
com motor 1,6 litro. Em 
1984, chegou ao mercado 
o primeiro Gol GT, com 
motorização 1,8 litro.
Ao longo dos anos o Gol 
passou por uma contínua 
evolução tecnológica que 
guiou a indústria automo-
tiva nacional e o ajudou a 
consolidar com um suces-
so de vendas. Por exemplo, 
o Gol GTI, em 1989, foi o 
primeiro carro brasileiro 
com injeção eletrônica, 
com um sistema analógico 

totalmente desenvolvido 
no Brasil. O primeiro mar-
co de 1.000.000 unidades 
produzidas em Taubaté 
acontece em 1990. Já, em 
1993, a planta recebe in-
vestimentos de US$ 200 
milhões para moderniza-
ção e treinamento para a 
produção do Gol Geração 
II e se torna a primeira 
fábrica de automóveis da 
América do Sul a receber 
o Certificado Internacional 
de Qualidade ISO 9002.
Outra grande inovação 
chega em 2003 quando 
é lançado o GOL Total-
Flex, primeiro carro com 
motor flex do Brasil. No 
ano de 2008 a unidade ga-
nha novo investimento no 
valor de R$ 600 milhões 
e instala a nova armação 
com 308 robôs. Em 2012, 
ocorre a inauguração do 
novo e moderno processo 
de pintura à base d’água, 
que utiliza 110 robôs para 
tornar a pintura interna 
e externa dos veículos 
100% automatizada. Ela 
estabelece novos padrões 
de tecnologia e proteção 
ambiental, tornando-se re-
ferência na indústria auto-
mobilística brasileira, pois 
tornam o processo produ-
tivo ecológico, permitin-
do reduções de 30% no 

consumo de energia e de 
20% no consumo de água 
por veículo produzido, em 
comparação a um processo 
de pintura convencional.
Com todos estes inves-
timentos e conquistas, o 
Volkswagen Gol se tornou 
o carro mais produzido 
com 8.532.771* unida-
des fabricadas no Brasil 
(8.342.260) e Argentina 
(190.511), o mais ven-
dido (6.952.153* unida-
des) e o mais exportado 
(1.515.305* unidades) 
para 69 países. Ele é tam-
bém o veículo nacional 
que permaneceu por mais 
tempo como líder de ven-
das do Brasil: 27 anos 
consecutivos. “A fábrica 
de Taubaté está diretamen-
te ligada à história do Gol. 
A unidade foi responsável 
pela fabricação de mais de 
5 milhões de unidades do 
modelo, o que representa 
mais de 70% do total pro-
duzido. Temos muito or-
gulho de fazer parte desta 
história de 40 anos e cele-
bramos esta conquista sen-
do atualmente uma fábrica 
referência em produtivida-
de no Grupo Volkswagen. 
São importantes marcos 
para comemorarmos”, fi-
naliza Vilque Rojas, Plant 
Manager da Volkswagen 

do Brasil em Taubaté.
Volkswagen Taubaté - li-
nha do tempo:
1973 - Início da constru-
ção da fábrica de Taubaté.
1976 - Unidade faz peças 
estampadas, plásticas, in-
jetadas e de tapeçaria para 
Fusca e Kombi produzidos 
em São Bernardo do Cam-
po.
1978 - Primeiros cinco 
Passat produzidos no local 
são liberados para venda.
1979 - Início da monta-
gem do Passat em série, de 
forma quase artesanal.
1980 - Produção do Gol 
Geração I, com motor 1.3. 
Veículo inaugura nova 
fase na indústria automoti-
va brasileira.
1982 - Primeiras 100 mil 
unidades do Gol produzi-
das.
1986 - Início da produção 
do Voyage.
1990 - Unidade comemora 
1.000.000 de veículos pro-
duzidos.
1993 - Fábrica é a primeira 
montadora da América do 
Sul a receber o Certificado 
Internacional de Qualida-
de ISO 9002. Unidade re-
cebe primeiros robôs, para 
produzir Gol Geração II.
2002 - Fábrica recebe cer-
tificado de qualidade am-
biental ISO 14.001.

2008 - Novo Gol e Novo 
Voyage entram em pro-
dução. Fábrica recebe in-
vestimentos de R$ 600 
milhões e instala nova Ar-
mação, com 308 robôs.
2009 - Unidade comemora 
5.000.000 de veículos pro-
duzidos.
2011 - Iniciada a constru-
ção da nova Pintura
2012 - Inauguração da 
nova Pintura com início da 
pintura em KTL
2014 - Inauguração da 
linha de produção do 
Volkswagen up!, com in-
vestimentos de R$ 1,2 bi-
lhão para a modernização 
tecnológica da fábrica.
2015 - Primeiras 100 mil 
unidades do up! produzi-
das
2016 - 40 anos de opera-
ções e o marco de 6,5 mi-
lhões de veículos produzi-
dos
2017 - 200 mil up! produ-
zidos; 1,5 milhão de Voya-
ge e 8 milhões de Gol fa-
bricados pela VWB
2018 - Fábrica inicia pro-
dução do Gol e Voyage 
com transmissão automá-
tica; celebra o marco de 7 
milhões de veículos pro-
duzidos
2019 - Unidade celebra o 
marco de 300 mil up! pro-
duzidos
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