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A Gazeta dos Municípios

Fux toma posse hoje
como presidente do

Supremo Tribunal Federal

Setembro Amarelo conta com 
ações de valorização à vida 

no Vale do Paraíba

O ministro Luiz Fux, do 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), toma posse hoje 
(10) como presidente da 
Corte por um mandato de 
dois anos, durante o qual 
desempenhará o papel de 
chefe do Poder Judiciário. 
A ministra Rosa Weber as-
sumirá a vice-presidência.
A solenidade de posse está 
marcada para as 16h, na 
sede do Supremo, em Bra-
sília. Está previsto o com-
parecimento do presidente 
Jair Bolsonaro e dos pre-
sidentes do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), e 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), entre outras 
autoridades. O ato será 
transmitido ao vivo pela 
TV Justiça.
Cerimônia
Devido à pandemia de co-
vid-19, a cerimônia no ple-
nário será restrita a poucos 
convidados. Apenas 50 
cadeiras estarão disponí-
veis para utilização. Além 
de autoridades, poucos fa-
miliares de Fux e Weber 
devem estar presentes no 
local. Todos devem ter a 
temperatura aferida na en-
trada e o uso de máscaras 
será obrigatório.
Outras medidas de pre-
caução foram tomadas, se-

Hoje, quinta-feira (10), é o 
Dia Mundial de Prevenção 
ao Suicídio. Em alusão à 
data, setembro se tornou 
o mês amarelo, período 
em que diversas ações são 
promovidas para combater 
a depressão, uma das prin-
cipais causas desse mal.
Além da campanha do 
mês, é importante ressaltar 
a ação permanente ao lon-
go de todo o ano do Cen-
tro de Valorização da Vida 
(CVV), no qual é possível 
buscar ajuda através do 
telefone 188 ou clicando 
aqui.  A ligação e atendi-
mento são gratuitos.
Prevenção nas estradas
E entre as ações criadas 
para a campanha de se-
tembro está o podcast so-
bre a importância da saú-
de mental, lançado pela 
Concessionária Tamoios. 
O material faz parte das 
atividades promovidas 
pela empresa para marcar 
a campanha, já que todo o 
mês é dedicado ao cuida-
do e atenção com a saúde 
emocional da sociedade. 
O tema escolhido pela em-
presa neste ano é “A vida é 
sempre a melhor escolha.”
“Diante desse cenário, é 
muito importante observar 
e avaliar o que está aconte-
cendo com a gente e com 
as pessoas próximas de 
nós. Os primeiros sinais 
de que algo não vai bem 
são irritabilidade, vontade 
de choro e insônia”, expli-
ca a psicóloga e consultora 
Ana Karina Britto. “Esta-
mos passando por um mo-

guindo recomendações da 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS), de acordo 
com o STF. Divisórias de 
acrílico foram instaladas 
na bancada de ministros e 
na mesa de honra, de modo 
a criar células individuais, 
por exemplo.
Votação
Fux e Weber foram elei-
tos em junho pelos demais 
ministros do Supremo. A 
votação seguiu a tradição 
de eleger como presidente 
sempre o integrante mais 
antigo da Corte que ainda 
não tenha assumido o co-
mando do tribunal.
Ao assumir a presidên-
cia, Fux deixa a Primei-
ra Turma do Supremo. A 
vaga no colegiado, em que 
são julgadas ações penais 
contra parlamentares, por 
exemplo, será ocupada por 
Dias Toffoli, que encerra 
nesta quinta-feira (10) seu 
biênio como presidente do 
Supremo.
Perfil
Nascido em 1953 no Rio 
de Janeiro, Fux formou-se 
em direito pela Universi-
dade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj) em 1976. 
Dois anos depois, passou 
a atuar como promotor 
de Justiça. Em 1983, ele 

mento de ressignificação e 
novas características para 
antigas relações”, declara 
Ana.
Prevenção nas alturas
Ainda no interior de São 
Paulo, um grupo de ami-
gos balonistas, The Flying 
Bearded, resolveu se unir 
ao Hospital Psiquiátrico 
Itupeva (HPI), institui-
ção de saúde voltada para 
o tratamento de jovens e 
adultos, para lançar - lite-
ralmente - uma nova cam-
panha no ar.
Às sextas-feiras do mês de 
setembro, cidades diferen-
tes receberão um enorme 
balão, em formato de Cris-
to Redentor, de aproxi-
madamente 50 metros de 
altura e 220 quilos, carre-
gando uma gigantesca fai-
xa amarela com os dizeres 
“De braços abertos para 
a prevenção. Suicídio, 
não!”.
Idealizador da campanha, 
o piloto de balões e ad-
vogado, Helio Michelini 
Pellaes Neto, ressalta que 
a ideia é despertar o sen-
timento de urgência para 
o tema. “Vivemos um 
momento em que todos 
aguardam boas notícias da 
ciência, ao mesmo tempo 
em que buscam dentro de 
si a força da fé para seguir 
adiante. Daí a ideia de co-
locar o Cristo Redentor no 
ar, e falar sobre uma ques-
tão de saúde”, explica.
Sem decolagem, o balão 
será fixado por cordas ao 
chão, num vôo estático, 
das 10h às 12h, em di-

ingressou na magistratura 
ao passar em primeiro lu-
gar no concurso para juiz 
estadual.
Fux atuou também como 
juiz eleitoral, antes de ser 
nomeado desembargador 
do Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro (TJRJ), em 
1997. Tornou-se ministro 
do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) em 2001, por 
indicação do então presi-
dente Fernando Henrique 
Cardoso.
Ele assumiu uma das 11 
cadeiras no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) em 
março de 2011, após ser 
indicado pela ex-presiden-
te Dilma Rousseff na vaga 
deixada por Eros Grau, 
agora aposentado. 
Ao longo da carreira, so-
bretudo nos 10 anos em 
que esteve no STJ, Fux 
notabilizou-se pela espe-
cialização em direito civil, 
tendo coordenado o grupo 
de trabalho do Congresso 
que resultou na reforma 
do Código de Processo Ci-
vil (CPC), sancionada em 
2015. Na área penal, em 
julgamentos da Lava Jato, 
Fux costuma votar mais 
alinhado às posições do 
Ministério Público.
FONTE: Agencia Brasil

ferentes cidades do inte-
rior do Estado, exibindo 
os dizeres da campanha. 
Bexigas amarelas, preen-
chidas com gás hélio, se-
rão liberadas no céu, com 
mensagens dos pacientes e 
colaboradores do Hospital 
Psiquiátrico Itupeva. Na 
cidade de Pindamonhan-
gaba a ação acontecerá no 
dia 18.
Conscientização
A Associação Brasileira de 
Psiquiatria (ABP), em par-
ceria com o Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM), 
organiza nacionalmente o 
Setembro Amarelo dispo-
nibilizando diversos mate-
riais de uso público para a 
prevenção contra o suicí-
dio e acolhimento de pes-
soas que sofrem com esse 
mal. É possível acessar o 
material clicando aqui. Ou 
ainda baixando a cartilha 
de prevenção aqui.
Além disso, o HPI ain-
da promove ao longo do 
mês uma série de eventos 
de conscientização para 
a prevenção do suicídio, 
como palestras on-line de 
cunho educativo abertas 
à participação do públi-
co em geral pelo canal do 
Youtube (HPI-Virtual) e 
um encontro de apresen-
tação de resultados dos 
projetos terapêuticos do 
hospital que contará com 
exposição de Arte-Tera-
pia, apresentação de peça 
musical, lançamento de 
edição especial do Jornal 
do Hospital e a gincana “A 
Alegria de Viver”.
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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

Festa da Padroeira será
celebrada de forma virtual

Todas as celebrações da 
Novena e Festa da Padro-
eira do Brasil deste ano de 
2020 não serão realizadas 
em seu formato tradicio-
nal. A programação foi al-
terada devido à pandemia 
do novo coronavírus e será 
realizada de forma virtual.
Para possibilitar a parti-
cipação dos fiéis, a Rede 
Aparecida de Comunica-
ção (TV, Rádio e portal 
A12) e as redes sociais 
do Santuário Nacional 
(Facebook e Youtube) 
irão transmitir ao vivo as 
festividades em louvor à 
Padroeira. Além das ce-
lebrações, outros eventos 

também sofreram altera-
ções. Procissões externas, 
vigílias, carreata e passeio 
ciclístico foram cancela-
dos. Apresentações mu-
sicais e artísticas também 
não estão previstas.
A participação virtual dos 
devotos será motivada 
pela interação através das 
redes sociais, para que fo-
tografias enviadas sejam 
reproduzidas na tela du-
rante a transmissão.
O tema da Novena e Fes-
ta da Padroeira 2020, é: 
“Com Maria, em família, 
revestir-se da Palavra”. 
As reflexões promoverão 
a família e sua intimidade 

com a Palavra de Deus.
As diversas celebrações, 
que irão acontecer de for-
ma restrita, contarão com 
pessoas que atuam em 
instituições diretamente 
ligadas à Arquidiocese de 
Aparecida e às obras so-
ciais e de evangelização 
do Santuário Nacional, 
representando todos os 
devotos. Dessa forma, não 
será possível o livre aces-
so do público às basílicas 
durante as cerimônias.
Durante o período, toda a 
infraestrutura de acolhi-
mento e serviços do San-
tuário estarão à disposição 
do visitante.



página 3A GAzetA dos Municípios11 de Setembro de 2020

São Sebastião permanece com 
aulas presenciais suspensas

Nupes divulga valor de Cesta Básica 
Familiar do mês de agosto

Volkswagen investe em
energias renováveis

De acordo com o Decreto 
Municipal 7915/2020, de 
04 de setembro, perma-
necem suspensas as aulas 
presenciais do segundo se-
mestre de 2020, com o in-
tuito de salvaguardar vidas 
durante a pandemia de Co-
vid-19. A medida compre-
ende as redes municipais, 
privadas e estaduais.
Todas as unidades escola-
res municipais continuam 
seguindo o modelo de au-
las remotas, visando sem-
pre a promoção do ensino 
de qualidade para todos os 
alunos matriculados.
As escolas particulares e 
estaduais devem estar de 

A Cesta Básica Fami-
liar é composta de pro-
dutos que preenchem as 
necessidades de higie-
ne pessoal, limpeza e                                         
alimentação de uma famí-
lia-padrão brasileira, com 
poder de compra de 5 sa-
lários mínimos vigentes, 
que em junho de 2020 foi 
de R$5.195,00.
O NUPES calculou o custo 
da cesta básica recomenda-
da acima, nos municípios 

A Tabela 2 apresenta o 
comprometimento dos 
cinco salários mínimos na 
aquisição da cesta básica 
familiar, nas cidades pes-
quisadas e a média do Vale 
do Paraíba, bem como a 

A Tabela 3 apresenta os 
itens da cesta, assim como 
o peso ponderado dos três 
grupos de produtos. O 
item alimentação foi res-

A Tabela 4 apresenta a va-
riação nos preços da cesta 
básica nos últimos 12 me-
ses. 
O aumento médio dos pre-

Buscando constantemente 
alternativas mais sustentá-
veis e financeiramente efi-
cientes, a Volkswagen do 
Brasil dá início a um novo 
tipo de contrato de forne-
cimento de energia elétri-
ca.A economia no custo 
com eletricidade em 2020 
já chega a 6%.
A migração ao mercado li-
vre de energia foi feita em 
julho. Nos próximos cinco 
anos, a expectativa é que 
haja uma economia acima 
de 40% no custo de ener-
gia elétrica e em uma re-
dução significativa no im-
pacto ambiental. O Centro 
de Peças e Acessórios da 
Volkswagen, em Vinhedo/
SP, é a primeira unidade 
da empresa a operar com 
100% de energia incenti-

acordo com as diretrizes 
administrativas e peda-
gógicas da Secretaria Es-
tadual de Educação e  da 
Diretoria Regional de En-
sino, para o ensino remoto.
Já as instituições de En-
sino Superior e Educação 
Profissional de São Se-
bastião ficam autorizadas 
a retomar as atividades 
presenciais seguindo as 
diretrizes e protocolos es-
tabelecidos pelo Plano São 
Paulo. Quanto ao planeja-
mento do ano letivo de 
2021, deverão ser contem-
plados os conteúdos peda-
gógicos não adquiridos no 
período de ensino remoto, 

de Caçapava, Campos do 
Jordão, São José dos Cam-
pos e Taubaté e representa 
como a variação dos pre-
ços da cesta básica do Vale 
do Paraíba. Em agosto o                                                 
valor da cesta básica foi R$ 
1.734,87 valor superior ao 
que foi verificado em julho 
que foi de R$ 1.733,68,                                                     
representando um aumen-
to no percentual de 0,06%.
A Tabela 1 apresenta 
os preços da Cesta Bá-

disponibilidade financeira 
para outras despesas. 
O percentual da renda ne-
cessária à compra da cesta 
em agosto foi em média 
33,20% da renda total, 
portanto, praticamente 

ponsável por 88,96% do 
valor da cesta, o item hi-
giene pessoal (6,43%) e, 
o item limpeza doméstica 
(4,61%).

ços em agosto de 0,06% é 
o primeiro aumento após 
três meses de queda con-
secutiva.
O aumento dos pre-

vada renovável.
“A busca constante pela 
eficiência ambiental, em 
todas as nossas ativida-
des, é uma das premissas 
de nossa Política Ambien-
tal e de Energia. Esta ação 
demonstra que estamos 
sempre buscando oportu-
nidades. No caso de Vi-
nhedo, identificamos uma 
excelente chance para que 
a geração da energia elétri-
ca seja 100% incentivada. 
Esta ação alinha ganhos 
ambientais e financeiros”, 
finaliza Rafael Pestana, 
gerente executivo de Pla-
nejamento de Manufatura.
Outro ponto interessante 
da migração ao mercado 
livre é que a energia que 
não for utilizada em deter-
minado período pode ser 

considerando as interações 
realizadas com familiares 
e alunos de forma não-pre-
sencial em 2020.
Durante esse período de 
suspensão, todas as uni-
dades escolares deverão 
elaborar medidas sanitá-
rias e de segurança para 
recepção e acolhimento de 
professores, alunos, pais e 
comunidade, preparando-
-se para quando as aulas 
presenciais retornarem.
Vale lembrar que as me-
didas decretadas pode ser 
reavaliadas a qualquer 
momento a depender das 
condições epidemiológi-
cas do município.

sica Familiar das cida-
des do Vale do Paraíba e 
suas variações no mês de                                   
agosto de 2020, compa-
rado ao mês de julho de 
2020. 
Em 2 cidades ocorre-
ram variações positivas, 
em 1 houve redução nos 
preços médios da ces-
ta                               básica e 
em outra o preço ficou es-
tável em                         re-
lação ao período anterior.

igual a 33,18% do mês de 
julho de 2020. 
Esta variação indica prati-
camente uma estabilidade 
no comprometimento da 
renda na aquisição da ces-
ta. 

No mês de agosto,                  
somente o segmento de hi-
giene pessoal apresentou 
aumento médio nos pre-
ços.

ços acontece,                                                        
particularmente, nos pro-
dutos alimentícios, sobre-
tudo do segmento de ce-
reais

vendida de acordo com a 
demanda.
E diferente da energia 
convencional, que vem 
de fontes como hidrelétri-
cas de grande porte e ter-
melétricas, dependentes 
de combustíveis fósseis, 
a energia incentivada é 
gerada a partir de fontes 
solares, eólicas, biomassa 
ou Pequenas Centrais Hi-
drelétricas (PCHs).
Lembrando que, desde 
2016, 100% da energia 
elétrica consumida pela 
Volkswagen do Brasil são 
de fontes renováveis. Des-
sa forma, a migração, além 
dos ganhos financeiros, 
também ajuda a preservar 
o meio ambiente e garantir 
um consumo ainda mais 
sustentável.
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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


