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A Gazeta dos Municípios

R$ 557 milhões são repassados 
na primeira parcela

do ICMS de novembro

Ecopistas inaugura usina
solar para reforçar o uso

de energia renovável

Trabalhadores da Gerdau
paralizam atividades

pela Campanha Salarial

Festival Canta SP tem
inscrições prorrogadas

O Governo do Estado de 
São Paulo deposita, nesta 
terça-feira (10), R$ 557,08 
milhões em repasses de 
ICMS para os 645 cidades 
paulistas.
O depósito feito pela Se-
cretaria da Fazenda e Pla-
nejamento é referente ao 
montante arrecadado no 
período de 3 a 6 de novem-
bro. No mês de outubro, a 
estimativa é transferir às 

Quem passa próximo ao 
pedágio do km 92 da ro-
dovia Carvalho Pinto, em 
São José dos Campos, 
agora percebe algo um 
pouco diferente na paisa-
gem. No local, foi insta-
lada uma usina de ener-
gia solar com 102 kW de 
potência, que deve gerar 
11.370 kWh/mês e, com 
isso, evitar a emissão de 
aproximadamente 40 to-
neladas de CO2 na atmos-
fera por ano, o equivalente 
a plantar 285 árvores.
São 259 painéis de cap-
tação solar com potência 
de 395 Wp (Watt-pico) 
em um terreno. Para se ter 
uma ideia, o consumo mé-
dio de uma residência na 

Os trabalhadores da fábri-
ca Gerdau, em Pindamo-
nhangaba, fizeram uma 
paralisação pela Campa-
nha Salarial nessa terça-
-feira (10). O protesto teve 
adesão total, foi aprovado 
em assembleia, no turno 
da manhã ele durou cerca 
de duas horas, o que deve 
ocorrer também demais 
turnos.
Segundo o Sindicato dos 

Devido à grande procura, 
o Memorial da América 
Latina prorrogou o perí-
odo de inscrições para o 
Festival Canta SP. As ins-
crições agora podem ser 
feitas até o dia 20 de no-
vembro. Com a prorroga-
ção, todas as outras datas 
do calendário do festival 
também foram alteradas.
O Festival Canta SP é um 
festival de música virtual 
promovido pelo Memo-
rial da América Latina, 
com apoio da Secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa, como parte da 
retomada das atividades 
culturais no Estado de São 
Paulo, de fomento a artis-
tas em início de carreira, 
ainda sem projeção midi-
ática ou apoio de grandes 
gravadoras e instituições, 
mesmo com as restrições 
impostas pela pandemia.
Dividido em cinco etapas, 
o Festival irá apresentar 
músicas de novos artistas, 
selecionadas a partir de 
uma comissão julgadora 
composta pelo produtor 

prefeituras o total de R$ 
2,86 bilhões em repasses 
de ICMS.
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. 
Os depósitos semanais são 

região sudeste do Brasil 
é de cerca de 175,8 kWh/
mês*, ou seja, a usina ge-
rará energia que daria para 
abastecer aproximada-
mente 60 casas.
A inovação entrou em ope-
ração no dia 30 de setem-
bro e toda a energia elé-
trica gerada é injetada na 
rede de distribuição. O ob-
jetivo do projeto é incenti-
var o uso de energia reno-
vável, sempre procurando 
diminuir o máximo possí-
vel o impacto do negócio 
no meio ambiente. “A in-
tenção é ampliar o uso de 
energias limpas e também 
promover uma redução de 
custos com o autoconsumo 
remoto, ou seja, neste lo-

Metalúrgicos, até o mo-
mento não se chegou a 
nenhuma proposta, seja de 
aumento real ou abono sa-
larial, e a fábrica está com 
produção alta.
De acordo com o presiden-
te André Oliveira, as nego-
ciações não têm avançado. 
“Já foram duas reuniões. A 
fábrica segue com excesso 
de jornada, produção altís-
sima e a direção da empre-

musical e empresário João 
Marcello Bôscoli; Sérgio 
Britto, da banda Titãs; a 
cantora Paula Lima e Feli-
pe Machado, músico e edi-
tor de cultura da Revista 
IstoÉ - todos profissionais 
de destaque no meio mu-
sical. Serão dois finalistas 
premiados, um escolhido 
pelos jurados e outro por 
meio de votação popular. 
Serão selecionadas pela 
comissão julgadora 12 
canções, que serão exibi-
das no canal do YouTube 
do Festival, com a hashtag 
#CANTASP, de 3 a 15 de 
dezembro, período em que 
estará aberta a votação 
popular. A contagem de 
votos será feita a partir da 
somatória de curtidas nos 
vídeos finalistas. O candi-
dato que obtiver o maior 
número de pontos na vota-
ção será o vencedor desta 
etapa. Seguindo o mesmo 
critério de pontuação, o 
artista que obtiver o maior 
número de pontos na so-
matória dos jurados, será o 
outro vencedor.

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. 
Nos primeiros dez meses 
deste ano, a Secretaria da 
Fazenda e Planejamento 
depositou R$ 23,83 bi-
lhões aos municípios pau-
listas.

cal temos apenas a produ-
ção de energia e o crédito 
gerado será compensado 
em contas de outros locais 
da empresa, que são de 
mesma titularidade e con-
cessionária”, explica João 
Paulo Capelatto, Gerente 
de Infraestrutura e Auto-
mação da EcoRodovias e 
um dos responsáveis pelo 
projeto. Desde 2011, a 
EcoRodovias, Grupo da 
qual a Ecopistas faz parte, 
está listada no Índice de 
Sustentabilidade Empre-
sarial (ISE) da Brasil Bol-
sa Balcão [B3], a bolsa de 
valores, além de ser refe-
rência em sustentabilidade 
no ramo de infraestrutura 
e concessões rodoviárias.

sa se mantém intransigen-
te”, disse.
O último relatório finan-
ceiro da empresa apontou 
175% de aumento no lucro 
líquido no último trimes-
tre em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado. 
No acumulado de nove 
meses deste ano, o aumen-
to foi de 19% em relação 
ao ano passado.

No dia 18 de dezembro 
serão anunciados os dois 
artistas vencedores, que 
irão ganhar a gravação 
de um clipe profissional e 
um show ao vivo no Au-
ditório Simón Bolívar e 
divulgação na rádio Nova 
Brasil FM e nas revistas 
IstoÉ e Rolling Stone. 
Os dois vencedores serão 
premiados também com o 
Troféu Zuza Homem de 
Mello, em homenagem 
ao musicólogo, que seria 
o presidente da comissão 
julgadora do Festival, mas 
que faleceu no início de 
outubro.
As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas até 
20 de novembro, por meio 
de formulário online, dis-
ponível no site. Cada par-
ticipante poderá inscrever 
apenas uma música inédi-
ta, com a  letra em portu-
guês e/ou espanhol. Todos 
os gêneros musicais serão 
contemplados. Só poderão 
concorrer artistas residen-
tes no Estado de São Pau-
lo. 
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Cuidar de uma criança não é tarefa fácil. Ela está a todo o momento inven-
tando 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 domésti-
cos. 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 des-
frutar 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 desen-
capados 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 con-
sulta. 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 mul-
tidão 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 sensacio-
nal 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 hu-
mana 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 cons-
truíram 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.

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

Livro D-25, FLS. nº 202, Termo nº 7273
Faço saber que pretendem se casar RODRIGO SALES BARBOSA e TAIANA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante 
é natural de São Paulo-SP, nascido no dia 25 de março de 1986, de estado civil divorciado, de profissão analista de sistema, 
residente e domiciliado na Rua Augusto Francisco Couto, nº 61, Benvirá, Tremembé/SP, filho de ANTONIO SALES BAR-
BOSA, falecido em Tremembé/SP na data de 23 de setembro de 2011 e de ANÉSIA AVELINO ROSA BARBOSA, de 67 
anos, natural de Cunha/SP, nascida na data de 20 de maio de 1953, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é 
natural de Taubaté-SP, nascida no dia 21 de março de 1986, de estado civil divorciada, de profissão auxiliar de enfermagem, 
residente e domiciliada na Rua dos Antúrios, nº 96, Flor do Vale, Tremembé/SP, filha de HERMINIO DO ESPIRITO SANTO, 
de 68 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/SP, nascido na data de 01 de março de 1952 e de CARMEN LUCIA ZUIN 
DO ESPIRITO SANTO, de 59 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 27 de dezembro de 1960, 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 203, Termo nº 7274
Faço saber que pretendem se casar LUIZ FERNANDO OLIVEIRA PEREIRA e SIMONÍ DA SILVA PEREIRA, aprensentan-
do os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
Tremembé-SP, nascido no dia 27 de dezembro de 1987, de estado civil solteiro, de profissão vigilante, residente e domiciliado 
na Rua João Marcondes de Morais, nº 46, Parque São Luís, Taubaté/SP, filho de EDSON PEREIRA JUNIOR, falecido em 
Taubaté/SP na data de 18 de julho de 2013 e de SIRLEI OLIVEIRA PEREIRA, falecida em Taubaté/SP na data de 11 de maio 
de 1990. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 14 de dezembro de 1986, de estado civil solteira, de profissão 
vendedora, residente e domiciliada na Rua Antonio Emilio de Souza Penna, nº 100, Jardim Bom Jesus, Tremembé/SP, filha 
de LUIZ CARLOS PEREIRA, de 62 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 21 de outubro de 1958 e de MARIA 
IRACY DA SILVA, de 57 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 14 de janeiro de 1963, ambos residentes e do-
miciliados 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.

Anvisa interrompe estudos 
da Coronavac após

“evento adverso grave”

Após o Governo do Estado 
de São Paulo confirmar a 
criação da fábrica que pro-
duzirá a Coronavac (saiba 
mais AQUI), a Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) informou, 
em nota, que suspendeu os 
estudos clínicos da vacina 
Coronavac, uma das que 
estão em estudo contra o 
novo coronavírus. A sus-
pensão ocorreu por causa 
de um “evento adverso 
grave” ocorrido. Entretan-
to, a Anvisa não informou 
qual evento seria. Ele pode 
ser desde a internação de 
um voluntário até a sua 
morte. De acordo com a 
agência, esse evento ad-

verso ocorreu em 29 de 
outubro. Agora, a agência 
reguladora vai analisar os 
dados observados até o 
momento e julgar sobre 
o risco/benefício da con-
tinuidade do estudo. Esse 
tipo de interrupção nos es-
tudos, segundo a Anvisa, 
é parte dos procedimentos 
de Boas Práticas Clínicas 
para estudos desenvolvi-
dos no Brasil. 
“Com a interrupção do es-
tudo, nenhum novo volun-
tário poderá ser vacinado. 
A Anvisa reitera que, se-
gundo regulamentos na-
cionais e internacionais de 
Boas Práticas Clínicas, os 
dados sobre voluntários de 

pesquisas clínicas devem 
ser mantidos em sigilo, em 
conformidade com princí-
pios de confidencialidade, 
dignidade humana e pro-
teção dos participantes”, 
acrescentou a agência, em 
nota.
A Coronavac está sendo 
desenvolvida pela farma-
cêutica chinesa Sinovac 
em parceria com o Insti-
tuto Butantan. Dez dias 
antes do “evento adverso 
grave” ser registrado, ela 
foi considerada a vacina 
mais segura dentre todas 
as testadas pelo diretor do 
Instituto Butantan, Dimas 
Covas.
Fonte: Agencia Brasil
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Serasa Experian
promove Black

November com descontos

Ludmilla vai revelar nova 
camisa da seleção

Conheça a parceria entre 
Suzano e Agtech Garage

UNITAU encerra
amanhã o Programa de 

Recuperação de Créditos

A Black Friday se conso-
lidou como uma das datas 
de maior movimento do 
e-commerce brasileiro. E 
neste ano, em que as ven-
das digitais ganharam ain-
da mais importância por 
causa da pandemia causa-
da pelo novo coronavirus, 
é preciso que as empresas 
estejam preparadas para 
traçar melhores estratégias 
e se protegerem de pos-
síveis perdas financeiras, 
especialmente por fraudes.
Para ajudar os negócios 
neste momento desafiador, 
a Serasa Experian promo-
ve o Black November, um 

Afunkeira Ludmilla tá vo-
ando alto e agora traz mais 
uma novidade aos fãs! A 
camisa será apresentada 
através do clipe da artista, 
“Rainha da Favela”, pre-
visto para chegar ao públi-
co na próxima quinta-feira 
(12).
Depois de ter sido anun-

A Suzano tornou-se Inno-
vation Partner do AgTech 
Garage. A companhia é 
a única parceira do seg-
mento florestal a compor 
esse ecossistema, o que 
proporciona à empresa be-
nefícios exclusivos como 
participação na agenda 
estratégica do hub, ampla 
conexão com startups e, 
consequentemente, maior 
engajamento com esses 
parceiros.
Ao lado do AgTech, a Su-
zano já desenvolve proje-
tos voltados à otimização 
de suas operações, entre 
eles o mais recente desa-
fio lançado a startups para 
controle de formigas em 
florestas plantadas. So-
mente para este projeto, 
a companhia recebeu 35 
inscrições e seis startups 
foram selecionadas para 

A Universidade de Tauba-
té (UNITAU) encerra, 
nesta quarta-feira (11), o 
Programa de Recupera-
ção de Créditos (PRC), 
que oferece acordos para 
ex-alunos já formados ou 
para estudantes desisten-
tes com débitos não cum-
pridos com a Universida-
de.   Os acordos de débitos 
não cumpridos até dezem-

mês inteiro de descontos 
de até 50% em ferramen-
tas que atendem às neces-
sidades deste público em 
todo o ciclo de negócio.
“Com a retomada econô-
mica, as empresas estão 
buscando novas formas de 
atender as demandas dos 
consumidores. Houve um 
grande fortalecimento do 
ambiente digital nesse pe-
ríodo, um cenário que só 
ganhará força daqui para 
frente. Ter isso em mente 
ajudará a traçar melhores 
estratégias para recupe-
rar as perdas do período, 
buscando novos canais 

ciada como a nova em-
baixadora da Nike no 
Brasil, a cantora é a res-
ponsável por apresentar                                      
ao mundo a nova camisa 
da seleção brasileira de fu-
tebol.
O single “Rainha da Fa-
vela” tem como intuito 
homenagear as mulheres 

apresentarem seus cases 
em um Pitch Day. Ao final, 
a startup vencedora foi a 
Scicrop, que desenvolve-
rá uma Prova de Conceito 
na Unidade da Suzano em 
Aracruz (ES), possibili-
tando a otimização logísti-
ca das rotas e de planeja-
mento.
Em 2019, a Suzano come-
çou a identificar parceiros 
e projetos de impacto e, 
neste ano, a companhia 
teve a oportunidade de es-
treitar relações com star-
tups instaladas no Brasil 
e no exterior, permitindo 
estar ainda mais conectada 
às novas tecnologias em 
desenvolvimento ao redor 
do mundo e gerando valor 
ao seu negócio. 
“Somente neste ano, nós 
avaliamos mais de 380 
startups, dentro e fora do 

bro de 2018 devem ser re-
alizados na Procuradoria 
Jurídica (para débitos ajui-
zados), com agendamento. 
E, para débitos não ajuiza-
dos, deve-se comparecer 
na Pró-reitoria de Econo-
mia e Finanças, localizada 
na Avenida Nove de Julho, 
em Taubaté.  Horário de 
funcionamento e telefones 
para contato. Procuradoria 

de contato com clien-
tes, desenvolvendo no-
vos produtos e formas de 
anunciá-los”, afirma o vi-
ce-presidente de Pequenas 
e Médias Empresas e Iden-
tidade Digital da Serasa 
Experian, Cleber Genero. 
As soluções em destaque 
ajudam a fazer negócios 
com segurança, monitorar 
e receber assistência em 
casos de fraudes, monito-
rar clientes e recuperar a 
inadimplência.
Ainda é possível adquirir 
certificados digitais, im-
portantes para a segurança 
do e-commerce.

pioneiras no funk carioca 
e que abriram espaço para 
tantas outras artistas.
Para o clipe, que foi grava-
do na Rocinha, Ludmilla 
contou com a participação 
de Tati Quebra Barraco, 
Valesca Popozuda, Mc 
Katia e Mc Carol.
Fonte: Kboing

País, e acreditamos que a 
nova parceria com o Ag-
tech Garage nos permitirá 
intensificar ainda mais o 
relacionamento com esses 
parceiros, potencializando 
nossos projetos e expan-
dindo a presença da com-
panhia no ecossistema de 
inovação aberta”, diz Ale-
xandre Cezilla, Head de 
Transformação Digital da 
Suzano.
O AgTech Garage é um 
dos mais relevantes hubs 
privados do País, com 
mais de 40 empresas resi-
dentes e 400 startups co-
nectadas, e está voltado a 
promover conexões entre 
grandes empresas e star-
tups, instituições de ensi-
no, produtores rurais e ou-
tros atores do ecossistema 
da inovação com foco no 
campo.

Jurídica: 8h às 14h 
Telefone: (12) 3621-6247 
(Rua Quatro de Março, 
432 - Taubaté-SP) 
Pró-reitoria de Economia 
e Finanças (PREF): 8h às 
18h 
Telefone: (12) 3625-4225 
(Avenida Nove de Julho, 
245 - Taubaté-SP) 
O uso de máscara é obri-
gatório no local. 
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Governo de São Paulo
realiza posse dos

Conselheiros Estaduais

Municípios que não cumprirem 
prazo da Lei Aldir Blanc devem 
reverter os recursos ao Estado

Conduta proibida no dia 
15 nas redes sociais

O Governo do Estado de 
São Paulo realizou nesta 
segunda-feira (9), no Pa-
lácio dos Bandeirantes a 
cerimônia de posse dos 
membros do Conselho 
Estadual da Juventude. O 
Governador João Doria, 
o Secretário de Desenvol-
vimento Regional, Marco 
Vinholi e o Subsecretário 
da Juventude, Luiz Olivei-
ra entregaram aos Conse-
lheiros presentes o certifi-
cado de posse dando início 
ao exercício do mandato 
de dois anos.  
“Essa é a primeira vez que 
um Conselho Estadual da 
Juventude é implementa-
do no Estado de São Pau-
lo. Esse Conselho passa a 
ter uma grande responsa-
bilidade, não seja apenas 
pra ter um título, mas para 
agir, reagir e ter um con-
junto de tarefas no âmbito 
do Estado de São Paulo”, 
afirma o Governador João 
Doria.    
O Conselho Estadual da 
Juventude é composto por 
24 membros, sendo doze 
representantes da socie-
dade civil. O processo de 
eleição teve início em 17 
de setembro com a abertu-
ra do edital de chamamen-
to público. As inscrições 
destinadas a jovens de 18 a 
29 anos tiveram início em 
21 de setembro e termina-
ram em 16 de outubro. A 
votação foi realizada em 
5 de novembro. Mais de 5 
mil jovens paulistas de 16 
a 29 anos votaram no seu 
representante.  
“Esse é o primeiro Con-
selho da Juventude no 

A regulamentação do be-
nefício emergencial es-
tabelece que os recursos 
repassados aos municípios 
devem ser destinados ou 
programados em, no má-
ximo, 60 dias
Municípios que não cum-
prirem com o prazo de 
60 dias estabelecido na 
Lei Aldir Blanc, devem 
reverter os recursos que 
receberam da União ao 
seu respectivo estado. As 
orientações sobre a deter-
minação foram publica-

No domingo dia 15, não 
pode ser realizadas novas 
postagens nas redes so-
ciais com pedido de voto. 
Todo material de campa-
nha virtual deve ser posta-
do até dia 14(sábado). Os 
conteúdos postados antes 
do dia 15 podem continu-
ar, não precisam ser apa-
gados, inclusive storys.
Sobre impulsionamento, 
desde que iniciado antes 
do dia 15, podem perma-
necer no dia da eleição. 
Porém deve ser encerrado 
no dia 15. Ou seja, a pro-

Estado de São Paulo. Os 
jovens paulistas agora têm 
participação e voz ativa na 
construção de políticas pú-
blicas. Temos aqui repre-
sentantes de diversas áreas 
que a nossa juventude tem 
se empenhado, e é funda-
mental continuarmos tra-
balhando juntos para mu-
dar a sociedade”, reitera o 
Secretário da SDR, Marco 
Vinholi.  
Foram eleitos oito jovens 
Conselheiros e cinco Su-
plentes pelo Grupo I - Di-
rigentes de entidades do 
terceiro setor ligadas à 
questão da juventude, atu-
antes nas áreas de educa-
ção e movimento estudan-
til; trabalho, emprego e 
geração de renda; esporte 
e lazer; saúde e qualidade 
de vida; meio ambiente; 
diversidade religiosa, ra-
cial, étnica, sexual e de gê-
nero; deficiência e mobili-
dade reduzida e cultura.  
As áreas de trabalho, em-
prego e geração de ren-
da; diversidade religiosa, 
racial, étnica, sexual e de 
gênero; e cultura não ele-
geram conselheiros su-
plentes, sendo assim, a 
SDR realizará em breve 
uma nova eleição para pre-
encher as vagas restantes.  
Outros quatro Conselhei-
ros e quatro Suplentes 
foram eleitos pelo Grupo 
II - Representantes de or-
ganizações e movimentos 
de juventude, não consti-
tuídas juridicamente, com 
sede no estado de São 
Paulo, pelo menos 1 ano 
de funcionamento e que 
tenham comprovado atua-

das no dia 6 de novembro, 
pelo Comunicado 6/2020 
da Secretaria Especial da 
Cultura.
No documento constam os 
dados bancários de cada 
um dos estados para que 
esses municípios realizem 
a transferência.
A regulamentação do be-
nefício emergencial es-
tabelece que os recursos 
repassados aos municípios 
devem ser destinados ou 
programados em, no má-
ximo, 60 dias, contados a 

gramação do anúncio deve 
ser específica.
WhatsApp – Os pedidos 
de voto e encaminhamento 
de material de campanha 
no dia da eleição, também 
podem ser considerados 
“boca de urna”, sendo as-
sim ilegal.
Desta forma, no geral, 
todo material de campa-
nha, deve ser distribuído 
até o dia 14, sendo vedado 
o pedido de voto, mesmo 
que virtual no dia 15.
Precisamos ressaltar que 
as mensagens no Face-

ção na mobilização, orga-
nização, promoção, defesa 
ou garantia dos direitos re-
lativos à temática.  
“A Subsecretaria da Ju-
ventude foi criada com a 
missão de dialogar e ouvir 
cada um dos jovens pau-
listas. Temos dialogado 
com jovens de diferentes 
classes, diferentes etnias e 
a diversidade é a bandeira 
desse Conselho”, conclui 
o Subsecretário da Juven-
tude, Luiz Oliveira. 
Primeiras atividades  
Em parceria com a Funda-
ção Escola de Sociologia 
de São Paulo (FESPSP), 
os Conselheiros Estaduais 
da Juventude participaram 
de atividades no Palácio 
dos Bandeirantes relacio-
nadas a políticas públicas 
para juventude e o pa-
pel do Conselheiro nessa 
construção.  
Os conselheiros assistiram 
a uma palestra sobre o “Pa-
pel do Conselho Estadual 
da Juventude na Política 
Pública”. Ainda fizeram 
atividade sobre visão am-
pliada da Política Pública 
de Juventude e atribuições 
do Conselho Estadual da 
Juventude. Lá, os jovens 
que trazem para o conse-
lho diversos municípios e 
áreas de atuação, puderam 
compartilhar suas experi-
ências e propor ideias para 
o regime do Conselho.  
Ao final da cerimônia de 
posse, realizada no fim 
da tarde, os Conselheiros 
receberam um diploma 
emitido pela FESPSP, pela 
participação nas ativida-
des.

partir da data do recebi-
mento da transferência da 
União.
A fim de saber de que dia o 
prazo começa a ser conta-
bilizado, o município deve 
verificar a data que os re-
cursos foram recebidos 
por meio da Plataforma 
+Brasil.
A Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM) 
alertou aos entes locais 
que acompanhem a sua si-
tuação, a fim de não perde-
rem os recursos.

book, Instagram, What-
sApp, através de um                      
“print” pode ser gerado 
a prova que venha preju-
dicar toda a campanha, 
assim nosso cuidado com 
as redes sociais no dia da 
eleição, precisa ser redo-
brado.
Carros de som – somente 
são permitidos em carrea-
tas (mais de 4 carros) ou 
passeatas (carros, mais 
pessoas na rua, com ban-
deiras) até o dia 14. Assim, 
são totalmente proibidos 
no dia da eleição.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
040/2020. Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de 
Combustível Tipo Gasolina e Óleo Diesel S10. Data para recebimen-
to de proposta: das 09h00min do dia 11/11/2020, até as 09h00min 
do dia 24/11/2020; data da abertura de propostas: das 09h00min às 
10h00min do dia 24/11/2020; data de início da sessão pública: às 
10h00min do dia 24/11/2020, 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.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 035/2020 – No dia 
10 de novembro 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 
HOMOLOGAR os itens do Pregão Nº 035/2020, referente ao obje-
to em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura 
e Parcelada de Equipamentos Médicos – COVID 19, às empresas: 
NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME, com valor total de 
R$ 33.132,00; ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, com valor total de R$ 
30.180,00; LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29, 
com valor total de R$ 25.245,20; FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA 
- EPP, com valor total de R$ 4.381,40 e COMÉRCIO DE MATERIAIS 
MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA, com valor total de 
R$ 7.088,00. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Re-
gistro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.


