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A Gazeta dos Municípios

Por unanimidade, Plenário 
de Pindamonhangaba aprova 

Projeto de Lei 114/2020

E-commerce da Fundação 
Grupo Volkswagen inclui

produtos sustentáveis

Sebrae prorroga inscrições 
para o StartOut Brasil Incêndios atingem

a Serra da Mantiqueira

Os vereadores de Câmara 
Municipal de Pindamo-
nhangaba aprovaram de 
forma unânime o Projeto 
de Lei nº 114/2020, na tar-
de desta quarta-feira (9).

A Fundação Grupo 
Volkswagen está amplian-
do o catálogo de produtos 
da loja virtual do projeto 
Costurando o Futuro, vol-
tado ao empreendedoris-
mo em comunidades por 
meio da costura. A maior 
parte dos itens é feita com 
tecidos automotivos doa-
dos pelas marcas do Gru-
po e seus fornecedores, 
que são transformados, 
pela técnica do upcycling, 
em mochilas, estojos, bol-
sas e outras peças.

Até o dia 13 de setembro, 
startups brasileiras inte-
ressadas em fazer uma 
imersão no ecossistema 
de inovação da Colôm-
bia podem se candidatar a 
uma das 40 vagas abertas 
para a Missão Virtual do 
Ciclo Bogotá-Medellín do 
StartOut Brasil, programa 
de internacionalização de 
startups do Governo Fede-
ral.
Durante a Missão Virtu-
al, cujas atividades serão 
100% online e que ocorre 
de 05 de outubro a 18 de 
dezembro de 2020, as em-
presas selecionadas rece-
berão capacitação para in-
ternacionalização e terão 
contato com importantes 
players do mercado co-
lombiano. Os 15 negócios 

O Corpo de Bombeiros 
de São João da Boa Vis-
ta continua o trabalho de 
combate às chamas nesta 
quarta-feira (9), com a aju-
da do helicóptero Águia 
da Polícia Militar. Por en-
quanto, não há informa-
ções sobre o tamanho das 
áreas atingidas.
Os moradores de São João 
da Boa Vista registram re-
clamações do incêndio por 
meio das redes sociais des-
de a última sexta-feira (4). 
A assessoria de imprensa 
de Águas da Prata afirmou 
que o fogo começou no pé 
da Serra da Mantiqueira 
no sábado (5), na região 
do Paiol, bairro mais afas-
tado da cidade, mas foi 
controlado.
Outro incêndio começou 
na Serra da Mantiqueira no 
domingo (6), e ficou mais 

O projeto aprovado altera 
os contratos temporários 
pelo prazo necessário à 
superação da situação de 
calamidade pública ou das 
situações de emergência 

Agora, estão disponíveis 
novos modelos de néces-
saires, jogos americanos, 
acessórios para bicicleta, 
lixeirinhas de carro e apoio 
para mouse, por exemplo.
As vendas são realizadas 
pela Divina Agulha, uma 
das microempresas parti-
cipantes do projeto, res-
ponsável por reunir no ca-
tálogo produtos feitos por 
outros pequenos empre-
endimentos da região do 
ABC paulista.  Essa ação 
acontece em parceria com 

que se destacarem na mis-
são virtual passarão para 
a segunda etapa, prevista 
para ocorrer de janeiro a 
março de 2021.
Nesta, os empreendedores 
contarão com atividades 
online, como mentorias 
com players de mercado, 
e presenciais, como trei-
namento de pitch, parti-
cipação em workshop de 
preparação para a missão 
(warm-up), missão inter-
nacional de imersão no 
ecossistema de inovação 
da Colômbia, interação 
com prestadores de servi-
ços do país, apoio de ma-
tchmaker, possibilidade de 
apresentação do negócio 
para investidores e ne-
tworking com executivos 
locais.

intenso durante a segunda-
-feira (7) e permanece até 
o momento ameaçando as 
matas do Parque Estadual.
A atriz Giovanna Lan-
cellotti fez um apelo nas 
redes sociais para pedir 
aeronaves equipadas para 
o combate ao incêndio em 
Águas da Prata. Ela está 
há vários dias no muni-
cípio, e relata que o fogo 
atinge áreas próximas há 
seis dias.
Ar seco
Uma grande e forte mas-
sa de ar seco está atuando 
de forma persistente sobre 
o Sudeste há vários dias. 
Além do calor intenso, ín-
dices críticos de umidade 
relativa do ar colaboram 
para que o fogo, ao atingir 
áreas de mata, se espalhe 
de forma muito rápida.
Segundo os meteorolo-

em saúde pública, inclu-
sive de ordem epidêmica 
ou pandêmica, desde que 
o prazo total não exceda a 
24 meses.
32ª sessão ordinária
Os vereadores de Pin-
damonhangaba irão se 
reunir novamente no 
Plenário “Dr. Francis-
co                          Romano 
de Oliveira” na próxima 
segunda-feira (14), a partir 
das 14h, para a realização 
da 32ª sessão ordinária. A 
reunião plenária é pública, 
entretanto, em função do 
Ato nº 009/2020, será feita 
sem a presença de público 
no plenário.
E para que haja transpa-
rência dos atos legislati-
vos, a sessão ordinária terá 
a transmissão “ao vivo” 
pelo canal 4 da Operadora 
NET e, também, pela in-
ternet no portal.

a Volkswagen do Brasil, 
que está disponibilizando 
um espaço em sua loja ofi-
cial no Mercado Livre.
Ao comprar os produtos 
sustentáveis e exclusivos 
da loja, o cliente contribui 
com a geração de renda 
das costureiras e a preser-
vação do meio ambiente 
e também colabora com 
outros projetos sociais e 
educacionais da Fundação 
Grupo Volkswagen, pois 
parte da renda obtida é di-
recionada para a entidade.

A realização dessa etapa 
será confirmada em 08 de 
janeiro de 2021 de acordo 
com a progressão da situ-
ação provocada pela crise 
mundial na saúde.
Candidatura
Startups brasileiras madu-
ras com foco em expansão 
e internacionalização com 
o produto/serviço finaliza-
do para comercialização e 
que estejam faturando ou 
que  já receberam algum 
tipo de investimento, po-
dem se inscrever para o 
Ciclo Bogotá-Medellín do 
StartOut Brasil pelo site 
do programa. 
A lista com as startups se-
lecionadas para participar 
da Missão Virtual será di-
vulgada em 2 de outubro 
de 2020.

gistas da Climatempo, os 
próximos dias ainda serão 
marcados por tempo seco 
e quente sobre as serras 
da Mantiqueira e da Pau-
lista, o que pode dificultar 
o trabalho do Corpo de 
Bombeiros no controle das 
chamas. Por enquanto, a 
expectativa é de que duas 
frentes frias só passem 
pela costa do Sudeste a 
partir do dia 23 de setem-
bro, mas a tendência é de 
pouca chuva, inclusive nas 
áreas atingidas pelos in-
cêndios. No entanto, com 
a passagem dos dois sis-
temas, os índices de umi-
dade relativa do ar devem 
voltar a ficar elevados em 
várias áreas do estado de 
São Paulo e de Minas Ge-
rais, o que ajudará a aliviar 
a secura extrema do ar. 
Fonte: Climatempo
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Miscelânea
Curiosidades

Comemora-se no dia 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tem-
po os tipos (letras) e as ilustrações eram talhadas em madeira. Esta era 
molhada em tinta e comprimida em uma folha de papel. Um livro de 100 
páginas necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente, mas em 1454, o 
alemão Johannes Gutenberg revolucionou esse processo criando os tipos 
móveis. Com eles era possível escrever uma página palavra por palavra, 
através de rodízios das letras. Com isso foi possível popularizar o livro e 
difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 1814, outro 
alemão, Friedrich Koening inventou a impressora movida a vapor que con-
seguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano, Richard 
Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da 
imprensa para cinco mil paginas por hora porque permitia a reposição me-
cânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava 
por seis a velocidade da imprensa, por compor mecanicamente os caracte-
res, chegou-se ao fim da era dos tipos móveis alimentados manualmente. 
No século passado, a fotocomposição foi inventada, em que os textos e 
fotos produzidos na redação e montadas manualmente em papel especial e 
depois fotografadas para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações 
da maioria dos jornais e revistas realizam os textos e as fotos compostos 
em uma página do computador.

Humor

Um pároco de uma Igreja no interior de Minas Gerais tinha a fama de ser 
bravo e de dar tiro se encontrasse ladrões roubando a Igreja. Todo mundo 
temia o padre. Uma noite, dois ladrãozinhos resolveram roubar o cofre da 
Igreja, mesmo sabendo da fama do padre. Entraram devagarzinho andan-
do nas pontas dos pés e se enfiaram atrás do altar, onde estava o cofre. O 
padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já de espin-
garda nas mãos, pronto pra dar tiros, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro alto!
E os ladrõzinhos:
- Não, não atira não, seu padre, é que nóis somos anjos, só tamo visitando 
a Igreja!
- Anjo? Deixa disso sô... Pode ir saindo, se vocês são anjos, então voem!
- Nóis ainda num sabemo vuá, nóis ainda somo “fiote”...
***
Manoel e Joaquim entraram num restaurante e pediram:
- Por favor, nós queremos comer uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! Os senhores são portugueses?
- Como descobriste? Foi por causa do nosso sotaque ou pelo fato de nós 
termos pedido uma bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É porque aqui é o MacDonald’s...

Mensagens

Não se irrite com o ignorante, certamente ele não dispõe das oportunida-
des que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas 
fanatizadas das que permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem 
compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado, 
o irmão intratável que tem na maioria das vezes, o fígado estragado e os 
nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro, ele talvez não possua o 
necessário, quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato, 
provavelmente, ele é desorientado ou inexperiente. Ajude aos que erram, 
seus pés pisam o mesmo chão e, se você tem possibilidade de corrigi-lo, 
não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais tarde 
voltará à lição. Auxilie o doente e agradeça a Deus o poder e o equilíbrio 
que você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu 
caso desde o princípio. Perdoe o mau, a vida se encarregará dele.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas 
o ânimo para lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores 
ou a alegria de viver. São idealistas e não criam falsas expectativas. Mo-
bilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder 
tempo e forças com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fanta-
sias e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. Necessárias para 
os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender a crescer não 
é fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com 
carteira de trabalho.

Pensamentos, provérbios e citações

É mais fácil ser sábio com os outros do que consigo mesmo.
As aparências enganam.
Confiança não se impões, confiança conquista-se.
Precisamos de muito pouca coisa, somente uns dos outros.
O homem é o único animal que faz bagunças.
A única maneira de ter amigos é ser amigo.
Nem toda distância é ausência, nem todo silêncio é esquecimento.
Vale mais ser um sábio calado do que um idiota falante.
A coragem é o medo vencido.
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EXPEDIENTE

Retorno de aulas
presenciais é
controverso
nos estados

Com a redução da inci-
dência e mortalidade pela 
covid-19 em parte dos 
estados brasileiros, a dis-
cussão sobre o retorno 
das aulas presenciais tem 
ganhado cada vez mais 
força. No Amazonas, as 
atividades presenciais nas 
escolas foram retomadas 
ainda em agosto. Mas em 
diversos estados a retoma-
da ainda gera polêmica.
Além do Amazonas, o go-
verno do Pará autorizou o 
início das aulas em 1º de 
setembro. Em Minas Ge-
rais, cursos de pós-gradu-
ação puderam reiniciar au-
las presenciais no sábado 
(5). No Rio Grande do Sul 
e em Pernambuco, as uni-
dades educacionais podem 
funcionar a partir do dia 
hoje (8). No Espírito San-
to, a data fixada foi a pró-
xima segunda-feira (14). 
As aulas na rede privada 
do Rio de Janeiro também 
tem início previsto para a 
semana que vem. Nas rede 
pública do Rio, no entan-

to, a previsão é de retoma-
da em 5 de outubro.
No Distrito Federal, o go-
verno anunciou a volta 
às aulas para o início de 
agosto, mas recuou e ainda 
não definiu uma data.  Em 
diversos outras unidades 
da Federação os governos 
prorrogaram a suspensão 
das aulas presenciais. É o 
caso do Amapá e do To-
cantins, até 30 de setem-
bro; e de Rondônia, até 3 
de novembro;
As aulas continuam sus-
pensas, sem prazo para 
retorno em estados como 
Roraima, Bahia, Alagoas, 
Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Sergipe, Paraná e 
Santa Catarina. No Mara-
nhão, o governo promo-
veu uma consulta sobre o 
tema, mas ainda não di-
vulgou os resultados. No 
Piauí, o governo iniciou 
um debate com a comu-
nidade sobre a volta do 3º 
ano do ensino médio.
Diversos estados reclassi-
ficaram regiões e ou muni-

cípios. Em Minas Gerais, 
pela primeira vez uma re-
gião (a Norte) entrou na 
última fase, com maiores 
permissões de funciona-
mento. Em Sergipe o es-
tado avançou da bandeira 
Amarela para a Verde. Em 
Pernambuco, os municí-
pios da Região Metropo-
litana e da Zona da Mata 
foram atualizadas para a 
fase oito do plano de rea-
bertura, que tem 11 etapas.
Algumas Unidades da Fe-
deração lançaram progra-
mas econômicos de reto-
mada. 
No Rio de Janeiro, foi 
criado o site Turismo 
Consciente para estimular 
o setor. Em Goiás, a se-
cretaria da Retomada foi 
instituída para coordenar 
as ações governamentais. 
O Centro Cultural Nie-
meyer foi reaberto. No Pa-
raná, o Parque Vila Velha, 
em Ponta Grossa, também 
voltou a receber visitantes 
no início do mês.
Fonte: Agencia Brasil
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Motorista de aplicativo é 
assaltado em Taubaté

Polícia Ambiental surpreende caçadores às 
margens do rio Paraíba em Guaratinguetá

Prefeito Marcus Soliva, de 
Guaratingueta, foi

internado hoje na UTI

Sete de Setembro conta 
com desfile militar virtual

Na madrugada de hoje, 
domingo (6), um motoris-
ta de aplicativo foi assalta-
do em Taubaté. 
Os criminosos o aciona-
ram pela internet enquanto 
estavam em um estabele-
cimento comercial, o bar 
“Último Gole”, no bairro 
Belém. 

O flagrante aconteceu no 
bairro Colônia do Piagui, 
ainda na manhã de segun-
da-feira (7). 
Depois de atenderem um 
chamado para retirada de 
uma capivara em Guara-
tinguetá, uma equipe de 
policiais ambientais foi até 

O prefeito Marcus Soliva 
deu entrada, neste domin-
go (6), na UTI da Santa 
Casa, de Guaratinguetá, 
por Covid-19. Ele ainda 
permanece com sintomas 

Neste ano, por causa da 
pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19), não ha-
verá desfile cívico-militar 
na Explanada dos Ministé-
rios, para evitar aglomera-
ções, que podem aumentar 
os riscos de contágio pela 

A corrida os levaria até o 
município de Pindamo-
nhangaba.
Durante o trajeto, moto-
rista foi rendido, amarra-
do, espancado e deixado 
no bairro do Piracuama. 
Antes de fugirem, os cri-
minosos atiraram na dire-
ção da vítima, mas os tiros 

as margens do rio Paraíba 
para realizar a soltura do 
animal.
No local, dois homens 
portando armas, foram 
avistados pela equipe. 
A dupla tentou correr e 
foi abordada pela equipe. 
Com eles, os policiais en-

como febre e dor de cabe-
ça.
Há 10 dias Soliva come-
çou a manifestar os sinto-
mas da doença e, na sexta-
-feira (4), saiu o resultado 

doença.
Para marcar o Dia da 
Independência, o presi-
dente Jair Bolsonaro, o 
vice-presidente da Repú-
blica Hamilton Mourão, 
os ministros de Estado e 
convidados participam, as 

não o acertaram. Próximo 
ao local onde foi deixado, 
ele conseguiu pedir ajuda 
e acionar a polícia.
Ainda na tarde deste mes-
mo domingo, Policiais 
Militares conseguiram re-
cuperar o veículo, um Lo-
gan Renault. Os crimino-
sos continuam foragidos.

contraram duas espingar-
das, uma de fogo calibre 
22 e uma de pressão, além 
de munições utilizadas na 
caça ilegal.
A capivara foi devolvida 
a natureza e os caçadores 
permanecem detidos no 
Distrito Policial.

do exame que confirmou a 
então suspeita de infecção 
pelo novo coronavírus. 
Os médicos pediram a in-
ternação e novos exames 
para acompanhamento.

10h, de solenidade com 
a esquadrilha da fumaça, 
seguida do hasteamento 
da Bandeira Nacional e da 
execução do Hino Nacio-
nal pela Banda do Bata-
lhão da Guarda Presiden-
cial.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 034/2020 – No dia 
09 de setembro de 2020, depois de constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER 
SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HO-
MOLOGAR os itens do Pregão Nº034/2020, referente ao objeto em 
epígrafe, qual seja: Aquisição de Caminhão Coletor Compactador e 
Caminhão Basculante, às empresas: EMPORIUM CONSTRUTORA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA, com valor total de R$ 349.800,00; 
TRANSRIO CAMINHÕES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA, 
com valor total de R$ 295.000,00. Ficam as empresas convocadas a 
assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 033/2020 – No dia 
09 de setembro de 2020, depois de constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER 
SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HO-
MOLOGAR os itens do Pregão Nº 033/2020, referente ao objeto em 
epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Peças Hidráulicas a empresa: NAVODAP COMERCIO DE 
MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI, com valor total de R$ 97.150,00. 
Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no 
prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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