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A Gazeta dos Municípios

Fundação Grupo Volkswagen 
estreia webinares

“Conversas Inclusivas”

Mulher cai do segundo andar, 
em Pindamonhangaba

Prefeitura de Taubaté recebe 
R$ 8,82 milhões para

combate ao coronavírus

PM prende homem com
cocaína escondida no estepe 

do carro na Rio-Santos

Ao longo dos meses de ju-
nho, julho e agosto, a Fun-
dação Grupo Volkswagen, 
em parceria com a organi-
zação social ASID Brasil, 
realizará o projeto “Con-
versas Inclusivas”, uma 
série de webinares volta-
dos à inclusão de pessoas 
com deficiência no merca-
do de trabalho. 
O conteúdo será direcio-
nado para pessoas com 
deficiência, famílias, em-
presas, profissionais de 
Recursos Humanos, ins-
tituições sociais e demais 
interessados. 
O primeiro webinar, em 
16 de junho, discutirá al-
guns aspectos da legis-
lação voltados à pessoa 
com deficiência, entre eles 

A queda aconteceu por 
volta das 11h30, no Bem 
Viver, em Pindamonhan-
gaba.
A vítima, uma mulher de 
41 anos, estava andando 

A Prefeitura de Taubaté re-
cebeu na última terça-feira 
(9) um aporte de R$ 8,82 
milhões do governo fede-
ral para complementar as 
ações de suporte e enfren-
tamento do coronavírus.
Os recursos foram via-
bilizados por meio da 
Lei Complementar nº 
173/2020, que prevê um 
auxílio financeiro emer-
gencial para mitigar as di-
ficuldades financeiras dos 
municípios. A previsão é 
de que Taubaté receba R$ 
35,22 milhões em quatro 

Uma ação da equipe de po-
liciais do 20° Batalhão de 
Polícia Militar do Interior 
culminou com a prisão de 
um homem e a apreensão 
de drogas na noite desta 
quarta-feira (10) na rodo-
via Rio-Santos. O flagran-
te ocorreu por volta das 
22h de quarta-feira (10), 
na altura do bairro Bora-
ceia, em São Sebastião.
De acordo com a polícia, a 

acessibilidade e o Benefí-
cio de Prestação Continu-
ada (BPC), que tem sido 
tema de discussões e alte-
rações legislativas nos úl-
timos anos. O especialista 
convidado é Cid Torquat-
to, Secretário Municipal 
da Pessoa com Deficiência 
de São Paulo (SP).
Inscrições abertas para o 
primeiro evento, clique 
aqui e saiba mais.
Os webinares “Conversas 
Inclusivas” serão ao vivo 
e terão 1 hora de duração. 
As transmissões aconte-
cerão na página da ASID 
Brasil no YouTube e con-
tarão com intérpretes de 
Libras.
Confira as datas e reserve 
sua agenda!

quando as equipes de res-
gate chegaram. Entretan-
to, ela foi imobilizada para 
ser conduzida ao Pronto 
socorro de Pindamonhan-
gaba pois estava com do-

parcelas.
A parcela inicial foi apli-
cada pela prefeitura para 
ações sociais como, por 
exemplo, pagamento de 
cestas básicas. Também 
foram feitos investimentos 
na área de Saúde, como 
compra de medicamentos, 
álcool em gel, máscaras e 
serviços de limpeza.
Arrecadação
O repasse do governo fe-
deral chega em momento 
oportuno em função da 
queda de arrecadação do 
município. As receitas 

equipe patrulhava a região 
próxima ao km 187, quan-
do foi percebido que um 
veículo que aumentou a 
velocidade com a aproxi-
mação da viatura policial. 
Todavia, o carro suspeito 
foi alcançado e seu condu-
tor abordado e revistado.
Durante a averiguação, os 
policiais encontraram um 
tablete com 606 gramas de 
cocaína e ainda 850 pinos 

Descomplicando a legis-
lação: por trás do BPC e 
acessibilidade
Dia 16/6, às 16h
Inclusão de pessoas com 
deficiência intelectual
Dia 23/6, às 16h
Capacitação de pessoas 
com deficiência feita pelas 
instituições
Dia 8/7, às 16h
Mentoria para pessoas 
com deficiência
Dia 23/7, às 16h
Empresas referências em 
inclusão de pessoas com 
deficiência: o que elas têm 
feito?
Dia 6/8, às 16h
Lei de Cotas: importância, 
fiscalização e panorama da 
inclusão no Brasil
Dia 19/8, às 16h

res nas pernas e na região 
lombar.
Ainda não ha informações 
de como ela caiu do se-
gundo andar.

municipais vêm sofrendo 
reduções gradativas des-
de o final de março deste 
ano. Para se ter uma ideia, 
a diferença entre os valo-
res previstos e arrecadados 
para maio foram de 45%, 
o que representa cerca de 
R$ 60 milhões a menos.
Conforme aponta o cená-
rio nacional, dificilmente 
esse quadro se reverterá 
neste ano, já que a recupe-
ração deverá ocorrer lenta-
mente, na medida em que 
as atividades econômicas 
sejam retomadas.

vazios para armazenamen-
to de drogas. O condutor 
confessou que receberia 
R$ 1000 para entregar o 
entorpecente no bairo Boi-
çucanga.
O material e a droga fo-
ram aprendidos, assim 
como um aparelho celular, 
enquanto que o crimino-
so recebeu voz de prisão, 
sendo encaminhado para a 
cadeia pública da cidade.
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Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.
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Painel atualizado do Plano SP mantém
RMVale na fase laranja

Na quarta-feira (10), foi 
apresentada a segunda atu-
alização do Plano São Pau-
lo para acompanhamento 
da evolução da pandemia 
em todo o estado. Apesar 
do aumento da capacidade 
de atendimento hospitalar, 
os novos índices semanais 
de avanço do coronavírus 
levaram o Estado a elevar 

Desde abril, as projeções 
do Estado já apontavam 
que a contaminação estava 
mais acelerada no interior 
do que na capital. Com os 
últimos dados do Plano SP, 
o Governo decidiu ampliar 
restrições a atividades eco-

“O isolamento social é 
chave nesse processo. Esse 
cenário só se garante com 
a cooperação da popula-
ção e também com a lide-
rança dos prefeitos nessa 
parceria com o Governo 
do Estado”, destacou a 

Transparência. Os dados 
estatísticos referentes aos 
critérios técnicos que nor-
teiam o Plano São Paulo 
estão à disposição de qual-
quer pessoa no boletim 

o alerta em praticamente 
todo o interior paulista.
“Nosso desafio é estar um 
passo à frente da pande-
mia, temos que garantir 
atendimento a todos. São 
Paulo se preparou pro-
fissionalmente e tecni-
camente para enfrentar 
a pandemia”, afirmou o 
Governador. “Estamos 

nômicas não essenciais em 
cinco regiões. Araraquara 
e Bauru voltaram da fase 3 
(amarela) para a 2 (laran-
ja), enquanto que as áreas 
de Ribeirão Preto, Barre-
tos e Presidente Prudente 
voltaram à etapa 1 (verme-

Secretária de Desenvol-
vimento Econômico, Pa-
tricia Ellen. “Há uma ten-
dência em todo o interior 
de evolução da pandemia e 
o momento de controle, ao 
mesmo tempo que na Re-
gião Metropolitana de São 

completo do coronavírus 
no estado. Todo o material 
com mapas interativos, 
gráficos e tabelas com da-
dos consolidados pode ser 
consultado ou baixado no 

salvando cerca de 40 vidas 
por hora e evitando a con-
taminação de dez pessoas 
por minuto. O Plano São 
Paulo é um GPS que nos 
guia, orientado pela medi-
cina e com a contribuição 
do setor econômico para 
sairmos da crise com pre-
visibilidade, segurança e o 
maior número possível de 

lha) de máxima restrição.
Já nas regiões da Baixada 
Santista e de Registro, a 
melhora nos índices sema-
nais de variação de casos 
confirmados, internações 
e mortes por COVID-19 
levou à reclassificação 

Paulo, Baixada Santista e 
Vale do Ribeira a gente re-
gistra essa desaceleração”, 
acrescentou o Secretário 
de Desenvolvimento Re-
gional, Marco Vinholi.
Com os resultados desta 
quarta, a maior parte do 

site, que recebe atualiza-
ções diárias.As estratégias 
e critérios do Plano São 
Paulo para retomada da 
economia de acordo com 
cinco níveis de reabertu-

vidas salvas”, disse João 
Doria.
Na média estadual dos úl-
timos sete dias, houve re-
dução na taxa de ocupação 
de leitos de terapia inten-
siva para COVID-19 de 
72,6% para 69,1%, além 
de aumento na média de 
vagas por cem mil habi-
tantes de 15,4 para 18,1. 

No mesmo período, o to-
tal de casos e mortes teve 
quedas reduzidas, de 1% e 
3% respectivamente, mas 
as internações pela doença 
subiram 7%.
O reforço na rede hospi-
talar foi substancial nos 
últimos 15 dias, quando o 
Governo de São Paulo in-
tensificou a distribuição de 

respiradores e ampliou o 
número de vagas em UTIs 
para pacientes graves com 
coronavírus. No dia 25 de 
maio, o total de leitos de 
terapia intensiva no estado 
era de 6.542, foi a 7.134 
no dia 1 de junho e, atual-
mente, é de 7.610 e deve 
crescer ainda mais até o 
fim do mês.

da fase vermelha para a 
laranja, que permite rea-
bertura restrita de imobi-
liárias, concessionárias, 
escritórios, comércio de 
rua e shoppings centers. O 
mesmo ocorreu em todas 
as cinco sub-regiões da 

Grande São Paulo.
Na capital e demais regi-
ões - Araçatuba, Campi-
nas, Franca, Marília, Pi-
racicaba, São João da Boa 
Vista, São José do Rio 
Preto, Sorocaba e Taubaté 
- que estavam na fase 2 de 

retomada restrita desde o 
início do mês, houve esta-
bilidade na maioria dos ín-
dices. Todas permanecem 
na mesma classificação até 
a próxima atualização de 
painel do Plano SP, previs-
ta para o próximo dia 17.

estado está na fase laranja, 
que não permite a reaber-
tura de bares, restaurantes, 
salões de beleza ou aca-
demias. Nas três regiões 
classificadas na etapa ver-
melha, só estão autoriza-
das atividades comerciais 

ra parcial estão à disposi-
ção na página saopaulo.
sp.gov.br/coronavirus/pla-
nosp/. O site também per-
mite consulta e download 
de todos os protocolos sa-

e serviços essenciais.
Indústria e construção ci-
vil continuam com funcio-
namento normal em todo o 
estado. A nova classifica-
ção anunciada nesta quar-
ta entra em vigor a partir 
da próxima segunda-feira, 

nitários para todos os seto-
res produtivos e também 
as regras de testagem para 
coronavírus no setor pri-
vado. Já o documento com 
o resumo do painel atuali-

15. Até lá, as prefeituras 
de municípios que tiveram 
restrição ou flexibilização 
de serviços deverão pu-
blicar decretos municipais 
adequando as normas lo-
cais de quarentena ao novo 
painel do Plano São Paulo.

zado do Plano São Paulo 
para todas as regiões do 
estado, apresentado nesta 
quarta no Palácio dos Ban-
deirantes, pode ser consul-
tado ou baixado no link.
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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


