
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 12 DE MAIO DE 2020 EDIÇÃO 2722  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Anel Viário terá mais uma 
interdição total para obra 

da ciclovia do Arco

Rapaz de 25 anos é morto a tiros 
durante a madrugada na zona 
sul de São José dos Campos

Inscrições para o Enem 
2020 começaram

nesta segunda-feira

Em parceria com o SESI/ Fiesp,
Caçapava produz e distribui refeições 
para famílias em situação vulnerável

A Prefeitura de São José 
dos Campos, por meio da 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana, informa que a in-
terdição total na avenida 
Florestan Fernandes, pre-
vista para começar nes-
ta segunda-feira (11), foi 
transferida para terça-feira 
(12), a pedido da empresa 
responsável pela obra da 
ciclovia do complexo vi-
ário do Arco da Inovação, 
que está em andamento na 
região.
As interdições são neces-
sárias para dar andamento 

Um homem foi baleado 
várias vezes e morreu na 
madrugada desta segunda-
-feira (11) na zona sul de 
São José dos Campos. A 
vítima tinha 25 anos e par-
ticipava de uma festa no 
bairro Dom Pedro I.
De acordo com o bole-
tim de ocorrência, várias 
pessoas estavam em uma 
confraternização em uma 

Tem início nesta segun-
da-feira (11) o período de 
inscrições para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2020.  De acordo 
com o Ministério da Edu-
cação (MEC) os interes-
sados poderá se inscrever 
até o dia 22 de maio. As 
inscrições poderão ser fei-
tas por meio da página do 
Enem na internet.
Enem digital - A partir 
deste ano, o Enem terá 
duas modalidades de pro-
vas: as impressas, com 
aplicação prevista para os 
dias 1º e 8 de novembro, e 
as digitais, para os dias 22 
e 29 de novembro. Cerca 
de 100 mil participantes 
vão poder escolher entre 
as modalidades. O partici-
pante que optar por fazer o 

O município de Caçapava, 
por meio do Fundo Social 
de Solidariedade firmou 
com o SESI/ Fiesp e en-
tidades beneficentes uma 
importante parceria para 
prestar solidariedade à 
famílias vulnerabilizadas 
nesse período de isola-
mento social. Na manhã 
de quinta-feira (8) foram 
entregues as primeiras re-
feições para as famílias 
em situação de vulnerabi-
lidade social atendidas pe-
las entidades parceiras.
A parceria consiste na pro-
dução e distribuição de 
refeições. Já na primeira 
entrega, foram distribuí-
das 900 refeições distri-
buídas, uma boa ocasião 

aos serviços de implanta-
ção de uma passarela sobre 
o Anel Viário. A primeira, 
será das 21h da próxima 
terça-feira (12) até 4h30 
da próxima quarta-feira 
(13), no sentido bairro. A 
segunda será das 21h de 
quarta-feira (13) até 4h30 
de quinta-feira (14), no 
sentido centro. As interdi-
ções são necessárias para a 
implantação das vigas pré-
-moldadas da passarela.
A ciclovia irá conectar as 
regiões centrais, oeste e 
sul, permitindo uma nova 

frente a uma residencia lo-
calizada na rua Francisco 
Carlos Barbosa. Em certo 
momento, um motorista 
que passava pelo local te-
ria atingido o rapaz com 
o carro que conduzia. Em 
seguida, uma confusão 
teve início.
O motorista deixou o local. 
Alguns minutos depois um 
homem armado se aproxi-

Enem impresso não pode-
rá se inscrever na edição 
digital e, após concluir o 
processo, não poderá alte-
rar sua opção.
Segundo o MEC, a estru-
tura dos dois exames será 
a mesma. Serão aplicadas 
quatro provas objetivas, 
constituídas por 45 ques-
tões cada, e uma redação 
em língua portuguesa. Du-
rante o processo de inscri-
ção, o participante deverá 
selecionar uma opção de 
língua estrangeira - inglês 
ou espanhol.
Neste ano, será obrigató-
ria a inclusão de uma foto 
atual do participante no 
sistema de inscrição, que 
deverá ser utilizada para 
procedimento de identifi-
cação no momento da pro-

também para testar a linha 
de produção, embalagem 
e a logística de entrega. A 
partir desta segunda (11), 
a expectativa é de  1800 
refeições produzidas.
De acordo com o FSS, o 
primeiro dia de treinamen-
to envolveu toda a equipe 
de colaboradores, sendo 
30 funcionários do SESI, 
15 da Prefeitura e uma 
funcionária da Casa da 
Criança. A primeira dama 
Débora Maria Intrieri Bor-
ges, presidente do Fundo 
Social, esteve presente du-
rante a produção e a entre-
ga das primeiras marmitas.
As refeições são prepara-
das e embaladas na cozi-
nha industrial da escola 

opção de deslocamento 
para quem mora, trabalha 
ou escolhe pedalar por es-
tas regiões. A passarela é 
o trecho mais complexo 
do projeto e deve ser con-
cluída ainda no primeiro 
semestre deste ano, assim 
como toda a obra.
Alguns trechos da ciclovia 
já estão concluídos, como 
o trecho entre a rua Ana 
Maria Nardo até o Arco de 
Inovação. Outro ponto é 
entre o condomínio Reser-
va da Barra até a avenida 
Benedito Matarazzo.

mou da casa onde aconte-
cia a festa e e atirou várias 
vezes contra a vítima que 
foi atingida no tórax e nas 
costas. 
Segundo a polícia, foram 
feitos oito disparos e o ra-
paz morreu no local.
O homicídio foi registra-
do no 3º Distrito Policial e 
será investigado pela Polí-
cia Civil.

va. O valor da taxa de ins-
crição é de R$ 85 e deverá 
ser pago até 28 de maio.
Isenção de taxa - De acor-
do com o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), todos os 
participantes que se en-
quadrarem nos perfis espe-
cificados nos editais, mes-
mo sem o pedido formal, 
terão isenção da taxa.
A regra vale tanto para os 
participantes que optarem 
pelo Enem impresso quan-
to para os que escolherem 
o Enem digital e se aplica, 
inclusive, aos isentos em 
2019 que faltaram aos dois 
dias de prova e não tenham 
justificado ausência.
Com informações da 
Agência Brasil

nova do SESI, com todos 
os aparatos de segurança e 
EPIs necessários.
Antes de começarem, os 
colaboradores passaram 
por reuniões de orienta-
ção. 
A última aconteceu com a 
presença do Prefeito Mu-
nicipal e da Diretora Geral 
do Sesi, Roberta Borrego.
As instituições ficam res-
ponsáveis pela  retirada 
das refeições no SESI e 
pela entrega para os aten-
didos. 
São elas: a ABESC, o Lar 
Fabiano de Cristo, a Casa 
da Criança, o Fundo So-
cial, os Vicentinos e o 
abrigo provisório do Al-
bergue Municipal.
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Miscelânea
Curiosidades

O simples fato de lavar as mãos é de fundamental importância ao nos-
so cotidiano. Higienizar as mãos freqüentemente e de maneira correta é 
uma das principais formas de evitar inúmeras doenças. São as mãos que 
nos ajudam em todas as tarefas, inclusive na preparação dos nossos ali-
mentos. Mãos sujas é o paraíso das bactérias. Diarréia, gripes e infecções 
intestinais são algumas das doenças que podem ser evitadas pelo simples 
hábito de lavar as mãos. A água é capaz de prevenir doenças que ainda 
hoje causam milhões de mortes em todo mundo. Aprenda a lavar as mãos 
corretamente: use água corrente e sabonete. Lave bem a palma das mãos, 
a parte de cima e entre os dedos, debaixo das unhas e os pulsos, enxágüe 
até eliminar a espuma e seque bem com toalha limpa ou papel toalha. A 
adoção de álcool gel é das lavagens das mãos mais freqüentes, durante o 
surto de gripes e faz cair o número de casos de doenças, como a conjunti-
vite e gripe comum.
***    
Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de per-
sonalidade e sim uma variação moderada de depressão conhecida como 
distimia que pode ser desencadeada tanto na infância como na vida adulta 
por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o 
distúrbio pode ser controlado quando tratado com antidepressivos.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergun-
ta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente, 
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras. 
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edifi-
cante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Ten-
te contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. 
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções 
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aque-
le favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto 
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas 
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nu-
vens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhan-
do para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência 
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas 
não se acomodam com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Mais depressa se aponha um mentiroso do que um coxo.
Se quiser prever o futuro, estude o seu passado.
O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.
Não há fato extremo, como não há verdade absoluta.
A dúvida é o princípio da sabedoria.
O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete.
Paciência é amor, pois como se pode amar alguém sem ela.
Dos erros alheios, em vez de se queixares, aprenda.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.
A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.
Em todas as separações alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Caráter, ta aí, uma coisa que não se compra.
Quem está livre do pecado não sabe o que está perdendo.
Quem com cadela se deita, com pulgas amanhece. 
A renúncia é a liberdade, não querer é poder.
Se a caridade não é uma virtude é, pelo menos uma força.
O que vemos depende principalmente do que procuramos.
Seja ridículo, mas seja feliz.
A felicidade é feita de chatices que conseguimos evitar.
Não acuse a natureza, ela faz a parte dela, agora faça a sua.
A perfeição foge de qualquer extremismo.
Não tenho vícios, só bebo e fumo quando estou jogando.
Os loucos se precipitam e conseguem os melhores lugares.
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Lucarelli relembra momentos especiais
da conquista da Superliga 2018/2019

O dia 11 de maio de 2019 
ficará marcado eternamen-
te na história esportiva do 
município de Taubaté (SP) 
e também nos arquivos 
do voleibol brasileiro. Há 
exatamente um ano era 
disputada em Suzano (SP) 
o quinto e último jogo das 
finais da Superliga mas-
culina de vôlei da tempo-
rada 2018/2019. O EMS 
Taubaté Funvic venceria 
a partida por 3 sets a 1, e 
conquistava assim sua pri-
meira Superliga da histó-
ria.
Em quadra, o camisa 8 
Lucarelli completava sua 
quarta temporada defen-
dendo a camisa taubateana 
ajudando a equipe a chegar 
ao título que entrou para a 
história. Lucarelli celebra-
va também uma conquista 
pessoal já que para ele a 
conquista da Superliga era 
também inédita.
Em 2020, o ponteiro com-
pletou sua quinta tempo-

rada defendendo o EMS 
Taubaté Funvic, e agora 
está de malas prontas para 
uma nova fase em sua car-
reira, atuando fora do país 
a partir da próxima tempo-
rada.
Como parte da despedi-
da da torcida taubateana, 
concedeu uma entrevis-
ta onde destacou o que 
mais marcou para ele na 
emocionante série final 
da Superliga 2018/2019, 
culminando com a taça de 
campeão nacional.
Lucarelli destaca que 
após uma primeira fase 
boa, mesmo com altos e 
baixos, o Taubaté chegou 
forte para os playoffs, mas 
consciente de que não te-
ria vida fácil: “Desde as 
quartas de final o clima na 
nossa equipe era de entrar 
em quadra com intensida-
de máxima, porque todos 
os adversários que viriam 
a nos enfrentar eram di-
fíceis e era preciso essa 

postura. Assim foi contra 
o Vôlei Renata nas quartas 
de final, depois Sada Cru-
zeiro nas semis e o SESI 
na final.”.
O ponteiro não esconde 
que a avassaladora série 
vencida em três jogos a 
zero contra o Sada Cru-
zeiro nas semifinais, sur-
preendeu até ele próprio: 
“Contra o Sada Cruzeiro 
foram três jogos bem du-
ros. Eles tinham termina-
do a fase classificatória em 
primeiro e feito jogos difí-
ceis contra nós, então nas 
semifinais nós tínhamos 
que superar coisas do pas-
sado e jogar nosso melhor 
para passar por eles. O 
saldo de três jogos a zero 
para nós surpreendeu mes-
mo, mas nós queríamos 
era passar dessa forma, 
então a alegria em fechar a 
série semifinal da maneira 
mais rápida nos deu muita 
confiança”, lembra.
As finais e a emoção do tí-

tulo inédito
Depois de passar pelos 
mineiros do Sada, a série 
final, que foi disputada 
em melhor de cinco jogos, 
começou com vitória do 
SESI em São Paulo, por 3 
sets a 0. No segundo jogo, 
disputado no Abaeté, o 
EMS Taubaté Funvic de-
volveu o resultado e ven-
ceu por 3 a 0.
A partir do terceiro jogo, 
as partidas foram dispu-
tadas na Arena Suzano, 
na Grande São Paulo. No 
jogo 3, vitória do Taubaté 
por emocionantes 3 sets a 
2. No quarto jogo, o EMS 
Taubaté Funvic entrou em 
quadra com a vantagem 
de 2 a 1 na série e a pos-
sibilidade de ser campeão 
se vencesse. “Naquele dia 
nós tínhamos o mando 
de quadra e a maioria es-
magadora da torcida era 
nossa. Nós tínhamos a 
chance de ser campeões e 
era momento que nós es-
távamos muito confiantes. 
A gente sabia que a par-
tida seria muito difícil, e 
por detalhes a vitória não 
veio. Mas me recordo que, 
apesar da derrota por 3 a 1, 
a nossa confiança não foi 
abalada e sentimos que o 
título seria nosso”, recor-
da Lucarelli. Veio então o 
quinto jogo no dia 11 de 
maio de 2019. Arena Su-
zano lotada - o mando era 
do SESI e a maioria da tor-
cida era para a equipe da 
capital paulista. O EMS 
Taubaté Funvic voltou a 
repetir uma grande atua-
ção e numa noite inspirada 
do oposto Vissotto - maior 
pontuador da partida com 

19 bolas anotadas - a vi-
tória por 3 sets a 1 fechou 
uma temporada de muito 
esforço e entrega em bus-
ca do título.
Para Lucarelli, o momen-
to mágico de celebrar uma 
conquista tão importante 
dentro do voleibol mun-
dial, foi inesquecível por 
várias razões. “A tempo-
rada 2018/2019 para mim 
foi muito boa. Depois da 
lesão no tendão calcâneo 
que me tirou por prati-
camente oito meses das 
quadras, eu tive um bom 
tempo para me recuperar, 
refletir muito, e também 
fazer um trabalho de for-
talecimento e pré-tempo-
rada muito boa, coisa que 
eu nunca tinha feito da 
forma que consegui fazer. 
Ser premiado como como 
campeão e também como 
MVP (melhor jogador) da 
competição, coroou uma 
temporada muito especial 
para mim, e corou o tra-
balho da equipe médica 
e de fisioterapia do clu-
be, que tanto fez por mim 
para que eu pudesse voltar 
a jogar em alto nível. Sou 
muito grato a todos que 
me ajudaram”, destaca o 
ponteiro. Após a última 
bola que decretou a vitória 
taubateana e o título iné-
dito, que veio justamente 
das mãos de Lucarelli, o 
atleta relembra que a ale-
gria e a sensação de dever 
cumprido se misturavam à 
euforia que a torcida pro-
porcionou naquela noite 
em Suzano. “A torcida foi 
incrível em todos os jogos, 
e em todas as partidas das 
finais, independente se o 

mando era nosso ou não. 
No quinto jogo, em que 
nossa torcida era minoria, 
eles fizeram muito barulho 
e em muitos momentos se 
sobressaíram à torcida do 
SESI. A galera foi muito 
especial nos jogos das fi-
nais”, recorda.
Fazendo um balanço de 
quais fatores foram pri-
mordiais na vitoriosa 
campanha de 2018/2019 
que levou o EMS Tauba-
té Funvic ao título nacio-
nal, Lucarelli destaca que 
o elenco pesou na hora 
decisiva. “Nossa equipe 
foi montada pensando em 
buscar todos os títulos, 
e isso aconteceu. O time 
que vinha sendo titular 
era muito bom e os atletas 
que entravam ao longo do 
jogo eram também de alto 
nível, mantendo o bom vo-
lume, então era uma equi-
pe muito boa e com peças 
no banco que funcionaram 
muito bem na hora decisi-
va.”, finaliza.
O EMS Taubaté Funvic 
terminou a Superliga mas-
culina 2018/2019 como 
Campeão, e registrou uma 
campanha geral de 33 jo-
gos disputados, sendo 25 
vitórias e apenas 8 derro-
tas. Lucarelli se despede 
do EMS Taubaté Funvic 
com um retrospecto de 
conquistas de dar inveja 
a qualquer um: em cin-
co temporadas disputa-
das foram cinco títulos 
do Campeonato Paulista  
15/2016/2017/2018/2019, 
uma Copa Brasil 
(2017), uma Supercopa 
(2019) e uma Superliga 
(2018/2019).

Terceira fase da Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Gripe começaram nesta segunda-feira

Entre 11 de maio e 5 de ju-
nho, o Ministério da Saúde 
realiza a terceira e última 
fase da Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra 
a Gripe que será dividida 
em dois momentos. Na 
primeira etapa, entre 11 e 
17 de maio, vão ser vaci-
nadas crianças de 6 meses 
a menores de 6 anos de 
idade, gestantes, puérperas 
no pós-parto até 45 dias e 
pessoas com deficiência. 
A segunda etapa, no perí-
odo de 18 de maio a 5 de 
junho, irá incluir pessoas 

de 55 a 59 anos e profes-
sores. Assim, o último dia 
de vacinação que estava 
agendado para o dia 22 de 
maio, agora com o novo 
calendário passa a ser no 
dia 5 de junho.
Renato Kfouri, presiden-
te do Departamento de 
Imunizações da Socieda-
de Brasileira de Pediatria 
(SBP), afirma que, quando 
as gestantes ou mães no 
pós-parto recebem a vaci-
na contra o vírus Influen-
za, elas transferem anti-
corpos para os filhos.

“As crianças pequenas já 
recebem na amamenta-
ção uma proteção muito 
importante. Além disso, 
quando vacinamos a grá-
vida, essa transferência de 
anticorpos e essas defe-
sas que a mãe produz são 
transferidas para o bebê, 
protegendo esse primeiro 
semestre de vida.”
Segundo o Ministério da 
Saúde, neste ano foi inves-
tido mais de R$ 1,1 bilhão 
na compra de 79 milhões 
de doses de vacina. Toda 
semana o órgão envia no-

vas remessas da vacina 
aos estados, conforme as 
entregas do produto pelo 
Instituto Butantan. Cada 
estado é responsável por 
distribuir as vacinas aos 
seus municípios.  
No municipio de Ubatu-
ba, litoral norte do estado, 
mais de 18 mil pessoas já 
foram vacinadas contra a 
doença. A vacina já está 
disponível em todos os 
postos de saúde de Ubatu-
ba. 
Os horários das salas de 
vacinação e a lista de en-
dereços de postos de saú-
de podem ser consultados 
na página da Prefeitura de 

Ubatuba.
Em São José dos Campos, 
a vacina ja está disponível 
desde as 9h, nas 40 uni-
dades básicas de saúde do 
município. 
E em São Sebastião, é pos-
sivel consultar quais os lo-
cais de vacinação.
Já em Caçapava, além da 
prefeitura seguir o crono-
grama estadual, ela tam-
bém notificou que os gru-
pos das etapas anteriores, 
que ainda não tenham se 
vacinado, podem tomar a 
vacina até o final da cam-
panha. 
A vacina contra a gripe 
não é aplicada nos PSFs 

para evitar              aglo-
merações.
Os postos de vacinação no 
município funcionam de 
segunda a sexta, das 8h às 
17h, nos seguintes locais:
Centro Cultural - Rua Dr. 
José de Moura Resende, 
475 - Vera Cruz;
Escola Joaquim Raphael 
de Araújo Filho - Rua Frei 
Sérgio, 110 - Vila Menino 
Jesus;
Igreja Nossa Senhora da 
Boa Esperança - Bairro 
Vila Santa Izabel;
EMEI Olímpio Alves dos 
Santos - Rua João Antônio 
Nogueira, 120 - Guami-
rim/Piedade.
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AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 016/2020. 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Realização de 
Capacitação para os Beneficiários do Programa Emergencial de Au-
xílio ao Desemprego, conforme Termo de Referência e demais Ane-
xos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 09h00min do 
dia 12/05/2020, até as 09h00min do dia 26/05/2020; data da abertura 
de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 26/05/2020; data de 
início da sessão pública: às 10h00min do dia 26/05/2020, horário de 
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no 
site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-
9200.

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


