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Estado de São Paulo inicia
Mega-sena acumulada
as obras da fábrica que
pode pagar R$ 34 milhões
produzirá Coronavac no Brasil
nesta quarta-feira (11)

A Mega-Sena pode pagar
prêmio estimado em R$
34 milhões nesta quarta-feira (11/11) para quem
acertar as seis dezenas do
concurso 2.317.
O sorteio será realizado
a partir das 20h (horário
de Brasília), no Espaço
Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São
Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do
sorteio nas lotéricas de
todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e
pelo app Loterias CAIXA,
disponível para usuários
da plataforma iOS. Clientes com acesso ao Internet

Dormir nem sempre é uma
tarefa simples e natural do
ser humano. Demandas de
trabalho, estudos e preocupações podem atrasar
a chegada do sono e, inclusive, fazê-lo perder a
qualidade necessária para
o descanso efetivo do cérebro. O que pouca gente
sabe é que há fatores externos que, mesmo sendo
parte do processo, danificam e prejudicam as horas
que deveriam ser apenas
de relaxamento. Por isso,
escolher colchão e travesseiros é uma tarefa mais
elaborada, já que ambos
influenciam diretamente
na boa rotina noturna.

Banking CAIXA podem
fazer suas apostas pelo seu
computador pessoal, tablet
ou smartphone.
Caso apenas um ganhador
leve a bolada e aplique
todo o valor na Poupança
da CAIXA, receberá no
primeiro mês R$ 39,4 mil.
Se o ganhador optar por investir em imóveis, poderia
adquirir 68 salas comerciais na Avenida Paulista
em São Paulo (SP), investindo em torno de R$ 500
mil em cada uma. O valor
de uma aposta simples da
Mega-Sena, com seis números, é de R$ 4,50.
Sorteio:
Em observância às orientações para prevenção ao
Coronavírus, o acesso do

público ao Espaço Loterias CAIXA foi reduzido.
Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente
pela televisão e pelas redes sociais das Loterias
CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no
Youtube).
É possível acompanhar a
transmissão integral dos
procedimentos iniciais de
abertura de maletas e carregamento dos globos e,
após os sorteios, o fechamento e encerramento. Na
página das Loterias CAIXA (www.caixa.gov.br/
loterias), aba transmissão
de sorteios, o público também pode rever as últimas
transmissões realizadas.

Começou nesta segunda-feira (9), no Instituto Butantan, o início das obras
da nova fábrica da vacina
Coronavac. Com capacidade de produção de 100
milhões de doses por ano,
a planta será construída
com doações da iniciativa
privada realizadas durante as reuniões do Comitê
Empresarial Solidário e
Econômico.
A nova fábrica do Butantan terá cerca de 10 mil
m² e além de produzir as
doses da vacina contra a
Covid-19, poderá produzir
outros imunizantes fabricados no Instituto Butantan. A previsão de conclusão das obras é de até 10
meses, com um custo de
R$ 160 milhões. Já foram
arrecadados até o momento R$ 130 milhões com
doações de 24 empresas
dos mais diversos setores
da economia. As doações
estão sendo coordenadas
pela organização social
Comunitas, com o apoio

da Invest-SP.
“A construção desta nova
fábrica é um passo muito
importante no enfrentamento da pandemia no
Brasil e no mundo e consolida o Instituto Butantan
como uma liderança mundial em desenvolvimento
e inovação tecnológica na
área da saúde” destacou o
presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas.
A Coronavac, desenvolvida pela parceria do Instituto Butantan com a farmacêutica chinesa Sinovac
Life Science, está em fase
final de testes clínicos, que
quando finalizados serão
submetidos para aprovação e registro da Anvisa.
Somente após essas aprovações, as doses serão disponibilizadas para a aplicação.
Doses
Após autorização da Anvisa - Agência Nacional de
Vigilância Sanitária e das
Autoridades Sanitárias da
China, o Instituto Butan-

Para dormir bem: como escolher o
melhor colchão e travesseiro

Ao dormir oito horas por
dia, uma pessoa passa
quase três mil horas por
ano na cama. Dessa forma, ao longo dos anos, as
posições inadequadas e
os colchões e travesseiros
que já não estão aptos para
o uso podem causar lesões
na coluna ou no pescoço.
O ponto de atenção para
escolher o travesseiro ou o
colchão ideal é, sobretudo,
com as especificações de
cada material, mas também pode existir correlação com a forma preferida
de dormir - de maneira geral, tempo de uso, que não
deve ultrapassar os cinco
anos, independentemente

das promessas dos fabricantes.
Exigências do travesseiro
Para escolher um bom travesseiro, a regra do equilíbrio deve ser levada em
conta. O ideal é que ele
não seja nem duro demais
nem muito mole, ficando
em um meio termo. Geralmente, pode-se escolher
um material com recheio
menos denso - de plumas
ou espumas - ou os mais
compactos, que evitam a
instalação de ácaros e fungos e são mais duros. No
geral, este ponto fica em
aberto, para que a pessoa
decida o que é mais confortável.

O essencial é que o travesseiro mantenha uma altura
adequada e que possibilite conforto à coluna, que
deve ficar esticada quando
a pessoa deitar de lado. “O
ideal é buscar um travesseiro com densidade de 29
a 34 e com altura de, aproximadamente, 10 centímetros”, resume o ortopedista Robert Meves, chefe do
Grupo de Coluna da Santa
Casa de Misericórdia de
São Paulo.
O colchão ideal
Assim como o travesseiro, um colchão adequado
vai de encontro com as
necessidades de cada pessoa. Para quem prefere um

material mais duro, há os
modelos em espuma, que
são mais rígidos e demandam atenção quanto a isso.
Contraposto a isso, existem os com mola, ideais
para as pessoas que gostam de materiais mais macios.
Antes de comprar um colchão, é imprescindível
checar se o tamanho dele
cabe na cama usada, assim
como a densidade - elemento responsável pela
distribuição do enchimento nos materiais de espuma em relação ao peso
da pessoa na superfície
- do modelo. Isso porque,
caso o cálculo seja feito

tan receberá as primeiras
120 mil doses da Coronavac com chegada prevista
para o dia 20 de novembro
no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
A matéria-prima será
transportada em bolsas de
200 litros dispostas em
containers refrigerados,
já que a Coronavac não
necessita de temperaturas
negativas para seu armazenamento.
Até dezembro de 2020, o
Instituto Butantan receberá 46 milhões de doses da
Coronavac, sendo 6 milhões de doses da vacina
já prontas para aplicação
e outras 40 milhões que
serão formuladas e envasadas em fábrica própria
do Instituto. Outras 15 milhões de doses devem chegar até fevereiro de 2021.
O transporte da matéria-prima usada na vacina
será feito por aviões fretados e comerciais para
transportar a carga da China até o Brasil.

de forma errada, o item irá
deformar com maior facilidade, sendo inutilizado
antes do tempo.
Buscar por elementos
aprovados pelo Instituto
Nacional de Estudos do
Repouso (INER) pode ajudar também. Por conta dos
altos valores nas categorias com molas, por exemplo, é possível aproveitar
descontos e promoções
para comprar, como a Black Friday. Colchões também podem ser testados
antes da compra, para ver
se o material causa algum
tipo de incômodo, afunda
com facilidade excessiva
ou é muito duro.

A Gazeta

página 2

Miscelânea
Curiosidades
Cuidar de uma criança não é tarefa fácil. Ela está a todo o momento inventando novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou pai de
cabelo em pé. Se você disser que ela não deve mexer em algo, aí mesmo é
que a curiosidade dela é aguçada, levando-a a tentar descobrir o que há de
misterioso ali. Ainda que em casa os pais tendem a ficarem mais relaxados
pelo fato da criança conhecer o ambiente é preciso estar sempre alerta a
possíveis situações de risco, evitando desta forma os acidentes domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade de brincar e explorar
o lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro para que eles possam desfrutar o laser sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro nem próximo de
baldes ou bacias com água, instale grades ou redes de proteção em todas as
janelas, bloqueie os acessos das escadas, proteja as tomadas e fios desencapados e mantenha os produtos de limpeza, objetos cortantes, fósforos e
isqueiros longe do alcance das crianças.
Humor
Certo candidato a deputado procurou um pai de santo pra fazer uma consulta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O pai
de santo começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz
uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme multidão acenando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e este indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zin fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zin fio! O seu caixão está lacrado...
***
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou o meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Qual o nome desse curso? Pergunta o amigo.
Ele colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está
penando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou
fazendo?
Mensagens
Coisas que levamos muitos anos para aprender:
1 – Jamais, sobre quaisquer circunstâncias tome remédio para dormir e um
laxante na mesma noite.
2 – Se tiveres que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça humana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa palavra
seria reunião.
3 – Há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental
4 – As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com
você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas.
5 – Não confunda nunca sua carreira profissional com a sua vida.
6 – Ninguém liga se você não sabe dançar, portanto, levante e vá dançar.
7 – A força destrutiva do Universo é a fofoca.
8 – Uma pessoa que é boa com você, mas agressiva com o garçom, não
pode ser uma pessoa boa.
9 – Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito.
10 – Nunca tenha medo de tentar algo novo, lembre-se que um armador
solitário construiu a Arca de Noé e um grande grupo de profissionais construíram o Titanic.
***
O que seria de nós, se não plantássemos hoje as sementes que servirão de
alimento amanhã? Não podemos estar voltados somente para nós mesmos.
Temos que pensar também nas gerações que estão por vir. Temos que dar
nossa contribuição. Muitas medidas tomadas hoje repercutirão no futuro.
Tomara que você sinta orgulho de poder fazer, de alguma forma parte dela
e ter dado a sua contribuição.
Pensamentos, provérbios e citações
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhum delas.
Mire em nada e você acertará.
Uma pessoa grande é aquela que no dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Não procuro saber s respostas, prefiro entender as perguntas.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 202, Termo nº 7272
Faço saber que pretendem se casar RENATO ALESSANDRO DUPONT VICENTE e CLEONICE MARIA DE SOUZA,
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante
é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 18 de setembro de 1977, de estado civil solteiro, de profissão motorista, residente e
domiciliado na Rua Coronel Antonio Monteiro Patto, nº 147, casa 1, Jardim Bom Jesus, Tremembé/SP, filho de BENEDITO
DUPONT VICENTE, de 64 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 12 de março de 1956, residente e domiciliado
em Pindamonhangaba/SP e de HELENA APARECIDA DUPONT VICENTE, de 61 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na
data de 12 de dezembro de 1958, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP,
nascida no dia 11 de outubro de 1974, de estado civil solteira, de profissão gerente, residente e domiciliada na Rua Coronel
Antonio Monteiro Patto, nº 147, casa 1, Jardim Bom Jesus, Tremembé/SP, filha de JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, falecido
em Taubaté/SP na data de 11 de novembro de 1991 e de MARIA DAS GRAÇAS, de 72 anos, natural de Delfim Moreira/MG,
nascida na data de 07 de fevereiro de 1948, residente e domiciliada em Tremembé/SP. 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.
Livro D-25, FLS. nº 201, Termo nº 7270
Faço saber que pretendem se casar LUIZ FERNANDO BARBOSA GRANDCHAMPS e PATRICIA CRISTINA ALVES,
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascido no dia 06 de junho de 1988, de estado civil solteiro, de profissão advogado, residente e domiciliado na Rua Georgina Nogaroto Couto, nº 65, Terras de Benvirá, filho de CARLOS EDUARDO
GRANDCHAMPS, falecido em Taubaté/SP na data de 19 de agosto de 2015 e de APARECIDA DE FÁTIMA BARBOSA
GRANDCHAMPS, de 64 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/SP, nascida na data de 13 de setembro de 1956, residente e
domiciliada em São Luiz do Paraitinga/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 21 de abril de 1989, de estado
civil solteira, de profissão enfermeira, residente e domiciliada na Rua Georgina Nogaroto Couto, nº 65, Terras de Benvirá,
Tremembé/SP, filha de GILDO TADEU ALVES, de 60 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 30 de junho de 1960
e de SANDRA CRISTINA ALVES, de 56 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 26 de fevereiro de 1964, ambos
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. 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.
Livro D-25, FLS. nº 201, Termo nº 7271
Faço saber que pretendem se casar CRISLEIDE APARECIDA LEMES LEITE e THYANE SOL AHRENS, aprensentando os
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. A primeira habilitante é natural
de Taubaté-SP, nascida no dia 21 de julho de 1991, de estado civil solteira, de profissão auxiliar de escritório, residente e
domiciliado na Estrada Municipal Kiunoske Kanegae, nº 4129, Kanegae, Tremembé/SP, filha de VALTER CORRÊA LEITE,
de 66 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 27 de julho de 1954 e de MARIA JOSÉ LEMES LEITE,
de 60 anos, natural de Delfim Moreira/MG, nascida na data de 26 de março de 1960, ambos residentes e domiciliados em
Tremembé/SP. A segunda habilitante é natural de Porto Alegre-RS, nascida no dia a 15 de dezembro de 1990, de estado civil
solteira, de profissão autônoma, residente e domiciliada na Estrada Municipal Kiunoske Kanegae, nº 4129, Kanegae, Tremembé/SP, filha de GETULIO OSMAR AHRENS, falecido em Pindamonhangaba/SP na data de 25 de março de 2011 e de
IARA FLORINDA AHRENS, de 64 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 15 de novembro de 1955, residente e
domiciliada em Pindamonhangaba/SP. 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.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 038/2020. Objeto: Aquisição de Aparelhos para Academia Ao Ar Livre. Data para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 10/11/2020, até as 09h00min do dia 20/11/2020;
data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 20/11/2020;
data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 20/11/2020, horário de
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O
Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado.
Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 039/2020. Objeto: Registro
de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Utensílio Hospitalar SAMU.
Data para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 10/11/2020, até as
09h00min do dia 23/11/2020; data da abertura de propostas: das 09h00min às
10h00min do dia 23/11/2020; data de início da sessão pública: às 10h00min
do dia 23/11/2020, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações através do telefone (12)
3112-9200.
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Mercado de trabalho
reage com 481
novas vagas em Taubaté

Taubaté Shopping comemora
aniversário com
novidades para os clientes

O primeiro shopping center de Taubaté completa
mais um aniversário nesta
segunda-feira (9). São 31
anos dedicados ao incentivo do desenvolvimento
na região e ao trabalho
para trazer a melhor experiência de compra e lazer
aos clientes. “Neste segundo semestre de 2020,
o Taubaté Shopping segue
trazendo novidades e as
melhores marcas para público”, comenta Rebeca
Lazarini, Coordenadora
de Marketing do empreendimento.
Uma das atrações que acaba de chegar vai conquistar os apaixonados por
restaurantes no estilo steakhouse. O Rock & Ribs

Taubaté já está aberto ao
público e promete oferecer
uma deliciosa costela ao
molho barbecue, os cortes bovinos mais nobres,
com selo Angus, e chopp extremamente gelado.
“Vamos trazer a melhor
experiência gastronômica,
com atendimento personalizado, ambiente aconchegante e precinho de praça
de alimentação”, comenta
a proprietária Mariah Perrotta Ortiz.
Mais operações
Outras seis operações já
fecharam contrato com o
empreendimento e terão
suas lojas inauguradas em
breve.
Logo mais o público também poderá conferir as

principais novidades da
Ótica Chilli Beans, empresa especializada em
óculos de sol, armações de
grau e relógios; da Kings
Sneakers, marca que reforça o estilo de vida urbano e traz o tênis como seu
carro chefe; da Me.Linda,
rede que oferece aos clientes mais que cosméticos e
perfumaria, promovendo a
filosofia de que “beleza é
ser feliz”; da Vialaser, clínica de depilação que traz
a tecnologia dos dois principais lasers do mundo; da
Escova Express, operação
com foco em escova de
cabelos, maquiagem e estética facial; e do Onesto,
loja especializada em empanadas argentinas.

Aos poucos o mercado de
trabalho da região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte vai
reagindo a crise de 2020
gerada pela pandemia do
Coronavírus.
Segundo um levantamento
feito pelo Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região),
com base nos dados do
CAGED (Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados), o município de
Taubaté gerou 481 postos
de trabalho com carteira assinada em setembro.
Foram 2.170 admissões e
1.689 desligamentos.
Os maiores avanços ocorreram nos setores de serviços ( 242 vagas) e cons-

trução ( 114 vagas). Já o
comércio criou 58 novos
postos de trabalho, sendo
21 no varejo.
No entanto, ainda que a
cidade tenha gerado nos
últimos dois meses, 641
postos de trabalho, entre
janeiro e setembro há uma
retração de 4.333 empregos formais. Os piores
resultados foram na indústria (-1.756 vagas) e nos
serviços (-1.652 vagas).
O comércio perdeu 805
vínculos celetistas, sendo
674 no comércio varejista
local.
Final de ano
Para o Sincovat, a expectativa é que esse saldo
negativo na cidade e em
toda região melhore a par-

tir deste mês com as contratações de funcionários
temporários para o Natal.
“As vendas de final de ano
vai aquecer o comércio e
as contratações serão necessárias.
Nossa expectativa é de
1750 vagas para o varejo
da região”, comenta explica Dan Guinsburg, presidente do Sincovat e vice-presidente da Federação
do Comércio do Estado
de São Paulo - FecomercioSP.
Em 2019, as vendas de
Natal geram 2500 oportunidades de trabalho, melhor patamar desde 2014.
Para este ano, a previsão é
de 30% a menos.
Fonte: Sincovat

Conheça o Programa
Motofretista Seguro

O Programa Motofretista
Seguro é uma iniciativa
pioneira e oferece a oportunidade de regularização
da documentação necessária para o exercício mais
seguro da profissão, possibilita crédito, facilidades
de financiamento e formação para os motofretistas,
investindo na construção
de uma rede de proteção
para a categoria.
O objetivo da ação é atender tanto os profissionais
que necessitam adequar a
sua Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) para
o exercício da atividade,
com a regularização de
documentos, realização
do curso de formação e
atualização, oportunidade
de práticas de aperfeiçoamento, como auxiliar com
linhas de crédito especiais
àqueles que precisam renovar seu veículo ou adquirir novos equipamentos
de segurança.
Capitaneada pelo Detran.
SP, a ação cria as condições para a regularização
da habilitação e do veículo, além de uma formação
adequada para os profissionais, permitindo que
prestem serviços de maneira mais segura. O Programa conta com recursos

públicos oriundos da arrecadação de multas e a ação
tem o apoio de parceiros,
como SindimotoSP, Banco do Povo Paulista e
Sindicato das Autoescolas
(CFC).
Confira seis dicas valiosas
do programa que reforçam
os cuidados necessários
para evitar acidentes no
trânsito:
1. Capacitação e formação: a partir de janeiro, o
condutor que se inscrever
no programa participará
de um curso com 30 horas
de duração, sendo 25 horas teóricas e cinco práticas.
O curso é gratuito e de forma EAD. As aulas tratam
de temas como segurança,
ética, disciplina e legislação.
2. Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): fundamentais para minimizar danos
e acidentes, os EPIs exigidos por lei são: colete
refletivo, antena “corta-pipa”, protetor de motor
e pernas, baú com identificação e faixa refletiva, e
capacete. Os motociclistas
participantes do programa contam com benefícios para aquisição desses
itens.

3. Manutenção do veículo:
Cuidar da moto, além de
uma questão de segurança,
é fundamental para melhorar a produtividade durante o trabalho. O ideal é que
o condutor realize a manutenção periodicamente. Os
participantes do programa
contam com parcerias com
oficinas mecânicas.
4. Respeitar a sinalização:
antes de mudar de faixa
não basta usar a seta, é
importante executar a manobra de forma gradual e
segura sem colocar a vida
do condutor e das pessoas
a sua volta em risco.
5. Atenção com o ponto
cego: é preciso ter atenção
a um detalhe que passa
despercebido por muitos
motofretistas quando estão
no trânsito: o ponto cego.
Na pressa de chegar mais
cedo ao trabalho ou realizar uma entrega, muitos
podem ignorar esse aspecto e provocar acidentes.
6. Ter paciência: é primordial para aqueles que trabalham diariamente nas
ruas e enfrentam o trânsito
na cidade. Por isso, vale
lembrar de não revidar a
provocações, sempre aceitar desculpas e nunca sair
em cima da hora para os
seus compromissos.
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Moto colide com mureta da
Saiba das condutas
Dutra e pega fogo em Jacareí proibidas no dia da eleição

Uma motocicleta colidiu
com a mureta lateral da
Rodovia Presidente Dutra,
km174 de Jacareí, sentido
São Paulo.

O acidente aconteceu ainda na tarde de domingo
(8).
Após a colisão, a motocicleta pegou fogo.

O
condutor
encaminhado ao hospital Vila
Industrial em São José dos
Campos com lesões graves.

CCR NovaDutra faz
melhorias em trevos no
Vale do Paraíba (SP)

No domingo dia (15)
acontece as Eleições Municipais 2020, e existem
algumas regras para serem
cumpridas no dia, principalmente nas Redes Sociais. Você sabe quais são?
Não pode ser realizadas
novas postagens nas redes sociais com pedido
de voto. Todo material de
campanha virtual deve ser
postado até dia 14(sábado).
Os conteúdos postados
antes do dia 15 podem
continuar, não precisam
ser apagados, inclusive
storys.
Sobre impulsionamento,

desde que iniciado antes
do dia 15, podem permanecer no dia da eleição.
Porém deve ser encerrado
no dia 15, ou seja, a programação do anúncio deve
ser específica.
No WhatsApp, os pedidos
de voto e encaminhamento
de material de campanha
no dia da eleição, também
podem ser considerados
“boca de urna”, sendo assim ilegal.
Desta forma, no geral,
todo material de campanha, deve ser distribuído
até o dia 14, sendo vedado
o pedido de voto.
Carros de som somente

são permitidos em carreatas (mais de 4 carros)
ou passeatas (carros, mais
pessoas na rua, com bandeiras) até o dia 14, assim,
são totalmente proibidos
no dia da eleição.
É necessário ressaltar que
as mensagens no Facebook, Instagram, WhatsApp, através de um “print”
pode ser gerado a prova
que venha prejudicar toda
a campanha, assim nosso cuidado com as redes
sociais no dia da eleição,
precisa ser redobrado.
Fonte: Adriano Alves Advocacia eleitoral e política

Madonna revela demo
inédita de “Burning Up”

A CCR NovaDutra realiza até o próximo domingo
(15), obras de recuperação
de pavimento em trevos
nas regiões da via Dutra
em Lorena, Lavrinhas e
Queluz, no Vale do Paraíba. As melhorias ocorrem
nos dois sentidos da rodovia, RJ e SP. Os serviços
implicam na substituição
do pavimento e visam garantir maior resistência e
durabilidade ao piso da
rodovia.
Durante o período de
obras, o tráfego no local

será feito no sistema “Pare
e Siga”. A previsão de início é a partir das 8h, com
término às 17h.
Na região de Lorena, as
melhorias ocorrem no trevo no Km 52. Em Lavrinhas, os trabalhos ocorrem
no Km 21. Já em Queluz,
as melhorias serão aplicadas entre os quilômetros 5
e 6.
A Concessionária solicita
aos motoristas que respeitem a sinalização especial
e placas próximo ao acesso para orientação dos

usuários.
Em caso de chuva, os trabalhos podem ser suspensos ou cancelados.
Para saber das condições
de tráfego, os motoristas
podem ligar para o Disque CCR NovaDutra,
que atende 24 horas por
dia pelo telefone 08000173536.
Os motoristas também
podem obter informações
das condições de tráfego
na via Dutra sintonizando
a CCRFM 107,5 NovaDutra

Foi com o intuito de celebrar a vitória de Joe Biden
que a rainha do pop decidiu revirar seu HD musical e revelar uma versão
inédita: “Burning Up”.
Sempre muito ativa na
vida política americana,
Madonna comemorou a
revelação do novo presidente da Casa Branca presenteando os fãs com música nova.

Nas redes sociais ela escreveu: “Minha dança da
vitória. Estou em chamas”.
“Burning Up” foi lançada em 1983, no disco de
estreia da cantora, e para
ilustrar a canção divulgada no último final de semana, a cantora mesclou
imagens atuais, retiradas
do ensaio fotográfico de
“Girl Gone Wild”, lançado
em 2012.

O sucesso, claro, não poderia vir em hora melhor.
A música com certeza estará em alguma parte da
sua produção das telonas.
A obra cinebiográfica de
Madonna trará a artista
como diretora e co-roteirista ao lado de Diablo
Cody e até o momento está
intitulada como “a história
não contada de Madonna”.
Fonte: Kboing

