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A Gazeta dos Municípios

EDP abre inscrição para
projetos sociais

Ações da Força Tática do 
23° BPM/I prende traficantes 

e recupera carro roubado

UBS do Bem Viver, em Pindamonhangaba, 
fecha após funcionário testar positivo

Vendas online de artigos para home office 
explodiram na pandemia; saiba

quais os mais vendidos

O Instituto EDP, está com 
inscrições abertas para 
projetos sociais voltados 
para áreas como terceira 
idade, saúde, infância e 
adolescência e esporte. As 
entidades interessadas po-
dem se inscrever até 11 de 
setembro no edital 2021.
Ao todo, a instituição dis-
ponibilizará mais de R$ 7 
milhões em investimento 
para organizações sociais 
de sete estados brasileiros. 
A novidade desta edição é 

Ainda na segunda-fei-
ra (10), policiais do 23° 
BPM/I prenderem um ca-
sal por tráfico de drogas 
em um refinaria improvi-
sada em uma chácara de 
Lorena. Mais tarde, du-
rante patrulhamento no 
mesmo dia, em nova ação 
dos policiais, um Fiat Uno  
roubado foi recuperado.
Para realizar a prisão dos 
traficantes, a Força Tática 
recebeu uma denuncia de 
que haveria um casal que 

Após duas Unidades Ba-
sicas de Saúde (UBS) - da 
Vila São Benedito e do Ipê 
2 - fecharem por apresen-
tarem casos de Covid-19 
entre funcionários, a Uni-
dade do Bem Viver, está 
fechada pelo mesmo mo-
tivo. Esta é a terceira uni-

Se até o início de 2020 o 
termo home office não 
era tão comum no Brasil, 
depois do início do isola-
mento social, em março 
deste ano, buscando con-
ter a pandemia de coro-
navírus que assola o país, 
este formato de trabalho se 
popularizou rapidamente.
Muitas empresas aderiram 
a esta forma de trabalho 
com seus colaboradores e 
a adaptação teve que ser 
rápida. O que antes parecia 
algo provisório, agora pa-
rece não ter uma data para 
acabar, e trazer o escritório 
para casa pode durar mais 
tempo que o imaginado.
Um reflexo deste novo ce-
nário foram as vendas on-
line de artigos para home 
office que explodiram no 
período, conforme reve-
lam dados publicados pelo 
portal Valor Investe, desta-
cando o grande crescimen-
to de vendas em cadeiras, 
escrivaninhas e outros 
itens de escritório.
Segundo a publicação, só 
nas redes da loja de mó-
veis Tok&Stok, a venda 
de escrivaninhas subiu 
228% nos meses de março 
a maio deste ano em com-
paração com o mesmo pe-
ríodo de 2019. A busca por 
estantes subiu 130% e a de 

que a seleção incluirá ini-
ciativas que tenham um 
olhar para a pandemia da 
Covid-19 e seus efeitos.
“Estamos vivenciando um 
momento em que a força 
das organizações sociais 
tem se comprovado todos 
os dias. Nosso edital re-
força a importância de se 
investir nas iniciativas da 
sociedade civil para supe-
rar os efeitos e impactos 
da Covid-19”, afirma Do-
minic Schmal, gerente de 

estava manipulando dro-
gas em uma refinaria im-
provisada. 
A equipe se dirigiu ao lo-
cal, na Rua 3D, no bair-
ro Aterrado. Na chácara 
havia um casal e grande 
quantidade de drogas 
(2444 pinos de cocaína 
pesando 3,702 kg; cocaí-
na a granel pesando 1,176 
kg; pasta base de cocaína 
pesando 1 kg e 1,736kg de 
maconha).
Mais tarde, durante a noi-

dade a fechar no mês de 
agosto, em Pindamonhan-
gaba.
O local será higienizado e 
desinfectado, a previsão é 
que volte a funcionar até 
sexta-feira ( 14). O servi-
dor diagnosticado está em 
isolamento e os demais 

itens de escritório e pape-
laria subiu 171%.
Já a rede de móveis Mobly 
teve aumento de 39% nas 
vendas de artigos de escri-
tório. As escrivaninhas e 
mesas de computador tive-
ram um aumento de 56% 
nas vendas, seguidos por 
36% de cadeiras de escri-
tório, 8% de armários e es-
tantes com 7% de vendas 
a mais, de março a junho 
deste ano, em comparação 
aos mesmos meses no ano 
passado. Ainda de acor-
do com a Valor Investe, 
o Mercado Livre, plata-
forma que reúne diversos 
vendedores em um mesmo 
site, teve números expres-
sivos de vendas também: a 
compra de cadeiras de es-
critório cresceu 1.362% de 
março a junho de 2020 em 
comparação a 2019, escri-
vaninhas tiveram aumento 
de 168%, luminárias 64%, 
além do aumento da ven-
da de itens de informática: 
modems (474%), placas 
de redes (1485%) e web-
cams (652%).
A equipe do Mago de Casa 
analisou as buscas feitas 
no site desde o início da 
pandemia e concluiu que, 
mesmo tendo surgido em 
um período turbulento, a 
utilização do home office 

sustentabilidade da EDP 
Brasil.
A inscrição deverá ser 
feita exclusivamente pela 
plataforma Bússola So-
cial, disponibilizada no 
site do Instituto EDP. 
Para participar da seleção, 
as organizações deverão 
preencher o cadastro na 
plataforma. Os projetos 
apresentados devem ter 
duração mínima de seis 
meses e devem ser inicia-
dos em 2021.

te, enquanto faziam pa-
trulhamento na Alameda 
Gil Inácio de Andrade, no 
bairro Parque das Rodo-
vias, policiais encontra-
ram um Fiat Uno, que ha-
via sido furtado no sábado. 
O 23° BPM/I entrou em 
contato com o proprietário 
que foi até o local com a 
chave do veículo, a vítima 
foi orientada a comparecer 
na delegacia de Polícia Ci-
vil para dar baixa no regis-
tro do furto na PRODESP.

funcionários da unidade 
estão afastados para a re-
alização de testes para de-
tecção do Sars-Cov-2.
Aqueles que também tes-
tarem positivo permane-
cerão afastados do serviço 
para cumpriram o prazo de 
isolamento.

pode se tornar um hábito 
de longo prazo, e muitas 
empresas devem aderir 
de forma permanente este 
modelo de prestação de 
serviço após a pandemia, 
pois pesquisas recentes 
apontam para este cenário.
Um estudo feito pelo pro-
fessor da Fundação Getú-
lio Vargas e coordenador 
do MBA em Marketing e 
Inteligência de Negócios 
Digitais da FGV, André 
Miceli, estimou que o 
home office deve crescer 
30% depois do coronaví-
rus e a iniciativa na pan-
demia deve provocar uma 
mudança nas culturas or-
ganizacionais, definida 
por ele como “um cami-
nho sem volta”. “O home 
office já se mostrou efeti-
vo. Aliado a isso, você tira 
carros da rua, desafoga o 
transporte público, mobi-
liza a economia de outra 
forma...”, disse em maté-
ria publicada pelo portal 
UOL.
Já um estudo do Instituto 
de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), divulga-
do em junho deste ano, diz 
que o home office poderá 
alcançar 22,7% das ocupa-
ções de trabalho no país, 
somando mais de 20 mi-
lhões de pessoas.
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Miscelânea
Curiosidades

A ação dos ambientalistas e protetores dos animais fez com que o comér-
cio de peles diminuísse drasticamente nos últimos anos. A maioria dos 
estilistas, atualmente, não emprega peles em suas criações e há modelos 
profissionais que não aceitam atuar em desfiles onde estejam exibidas rou-
pas feitas ou ornamentadas com peles. Assim mesmo, os negócios desta 
área ainda movimentam milhões de dólares, significando os sacrifícios de 
animais.
***
Pesquisadores chegaram à conclusão de que o abacate não aumenta o co-
lesterol. Ele tem propriedades de aumentar o HDL (o bom colesterol) e 
diminuir o LDL (o mau colesterol). A ingestão de um abacate por dia, 
durante três semanas, diminuiu em 12% o colesterol aos voluntários da 
pesquisa. Outro estudo, por pesquisadores australianos chegou à mesma 
conclusão. Um abacate diário é mais saudável do que uma dieta pobre em 
gorduras.

Humor

Um sueco, um nigeriano e um argentino estão esperando o nascimento de 
seus filhos. Eis que surge a enfermeira e diz:
- Senhores, houve uma tremenda confusão. Os bebês foram trocados e não 
sabemos mais quem é quem. Só sei que temos dois brancos e um negro.
- Não tem problema. Sugeriu o nigeriano. Cada um escolhe um bebê e 
vamos fazer um sorteio para determinar a ordem da escolha.
Feito o sorteio, a primeira escolha coube ao sueco. Ele entrou no berçário, 
olhou os bebês e saiu com o negro no colo.
- Mas que é isso! Gritou o nigeriano. Você pegou o negro. Esse obviamen-
te é o meu bebê. Eu sou negro, minha esposa é negra. Me dá esse bebê. 
Volta e escolha um dos brancos!
E o sueco, já indo embora, diz:
- Você ta maluco? E se eu pego o argentino?
***
Numa cidade do interior, o padre e o prefeito não tinham boas relações, 
mas o padre é obrigado a pedir um favor ao prefeito:
- Senhor prefeito, tem um burro morto em frente à Igreja Matriz!
- Mas não é o senhor que deveria cuidar disso? Afinal, não é o senhor que 
cuida dos mortos?
- Sim, mas também tenho a obrigação de avisar os parentes do falecido.
***
Qual é a importância do Vale do Paraíba?

Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particu-
lar e a resposta foi esta: “O vale do paraíba é de uma suma importância, 
pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, já que existe 
o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do 
paraíba? Sabemos que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias 
de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do paraíba é muito importante 
para equilibrar sua economia doméstica”. 

Mensagens

Se ouvisse a voz do vento e soubesse cantar com ele, sua vida assumiria a 
dimensão do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que 
não sentimos e dar a vida ao que não tem sinal de vida... Quando o infinito 
começa a crescer dentro de nós, é hora de acreditar que o amor existe... 
Por esse amor! Faça de sua vida uma partida de futebol, chute a tristeza, 
drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada estarei torcendo 
por você.
***
Sábio é aquele que permite descobrir que reconhece a importância de 
aprender de novo, que abre seu coração para sentir e ouvir. Sábio é aquele 
que permanece em silêncio, observando os passos da mente, nas fragrân-
cias das flores, os lugares escondidos dentro de seu ser. Sábio é aquele que 
ouve antes de falar, que sorri antes de chorar, que permanece quieto para 
sentir o frescor da noite em seu interior. Sábio é aquele que diz sim para a 
vida, que desperta o amor em si e em seu semelhante, na intenção de criar 
um mundo melhor para todos. Sábio é aquele que ama seu semelhante que 
vê, como Deus que não vê. Sábio é aquele sabe viver.

Pensamentos, provérbios e citações

É na necessidade que se conhece um verdadeiro amigo.
De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.
A arte de viver consiste em fazer da vida uma obra de arte.
Sabemos quem somos, mas não sabemos o que poderíamos ser.
A vida é enfadonha como uma história contada duas vezes.
A melhor caridade é procurar a causa e sanar os males.
Quem pensa não casa e quem casa não pensa.
O amor não pede licença para entrar, ele já surge instalado.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
Os olhos são as janelas da alma.
Uma vida não questionada não merece ser vivida.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 176, Termo nº 7221
Faço saber que pretendem se casar MARCELO FERRAZ LIMA e ANA MARGARETH DO NASCIMENTO, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é natural 
de São Caetano do Sul/SP, nascido no dia 25 de janeiro de 1970, de estado civil viúvo de MARIA JOSÉ TORRES LIMA, de 
profissão engenheiro de produto, residente e domiciliado na Rua Carlos Drumond de Andrade, nº 1111, Campos do Conde II, 
Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JORGE LIMA LORENTE, de 76 anos, natural de São Caetano do Sul/SP, nascido na 
data de 28 de dezembro de 1943, residente e domiciliado em Santo André/SP e de MARIA BERNADETE FERRAZ LIMA, 
falecida em em São Bernardo do Campo/SP, na data de 03 de agosto de 2015. A  habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida 
no dia 01 de novembro de 1970, de estado civil divorciada de MARCELO DE PAIVA, de profissão técnica de administração, 
residente e domiciliada na Rua Carlos Drumond de Andrade, nº 1111, Campos do Conde II, Tremembé/SP, CEP 12120-000, 
filha de BENEDITA ELIZABETE DO NASCIMENTO, de 71 anos, natural de em São Luiz do Paraitinga/SP, nascida na data 
de 23 de janeiro de 1949, 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. 

Coronavírus: Pindamonhangaba pede 
mais responsabilidade dos munícipes

A região do Vale do Pa-
raíba confirmou, nesta se-
gunda-feira (10), 22.925 
casos de Covid-19 acu-
mulados desde o início da 
pandemia. Entre o total de 
confirmações, 708 pessoas 
já morreram e 13.458 es-
tão plenamente curadas.
De ontem para hoje, foram 
552 novos casos da doen-
ça. Das 40 cidades da re-
gião, sete delas apresenta 
mais de mil confirmações. 
São José dos Campos con-
centra sozinha 8.934 deles. 
Taubaté também ja supera 
os 2mil casos, com 2.344 
contaminados. Além des-
sas duas cidades, ainda 
ha Jacareí, Pindamonhan-
gaba, Caraguatatuba, São 
Saebastião e Ilhabela com 
mais de mil confirmações 
até o momento. O municí-
pio de Pindamonhangaba 
publicou o mapeamento 
da disseminação do Sars-
-Cov-2 entre os bairros. O 
bairro com maior número 
de pessoas infectadas por 

covid-19 é o Araretama, 
com 94 casos, o que equi-
vale a 8% do total de pa-
cientes do município. Vale 
ressaltar que o Araretama é 
o bairro mais populoso da 
cidade, sendo natural pos-
suir a maior quantidade de 
casos. O loteamento Bem 
Viver por exemplo, que 
embora esteja na região 
do Araretama, foi contabi-
lizado de modo indepen-
dente e soma seis casos. 
Mombaça, com 58 casos, 
Terra dos Ipês (52), Manti-
queira (49) e Crispim (41) 
aparecem entre a segunda 
e a quinta posições.
A prefeitura de Pindamo-
nhangaba ressaltou que, 
com a maior flexibilização 
da fase amarela, é neces-
sário aumentar os cui-
dados com a prevenção, 
como o uso de máscaras 
e constante higienização 
das mãos. Além disso, a 
administração do municí-
pio tambem fez um apelo 
aos estabelecimentos co-

merciais para que sejam 
rigorosos no cumprimento 
dos protocolos de segu-
rança, cuidados na higiene 
e preservação do distan-
ciamento em seu interior. 
“O vírus nos fez perder 
muitas coisas, aos poucos 
estamos reconquistando. 
Para não retroagir agora, 
mais do que nunca preci-
samos da ação mais eficaz: 
a responsabilidade indivi-
dual”, afirmou o prefeito 
Isael Domingues.
Brasil
Os dados apresentados 
pelo Ministério da Saú-
de apontam 3.057.470 de 
confirmações para o novo 
coronavírus no Brasil. 
Dessas, 101.752 pesso-
as já faleceram. Outras 
791.906 estão se recupe-
rando da doença. E ainda 
há 2.163.812 que estão re-
cuperadas. A taxa de letali-
dade está em 3,3%.
Confira os dados comple-
tos do boletim epidemio-
lógico nas imagens.
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Nupes divulga variação de preços
da cesta básica em julho

2° BE Cmb conduz estágio de 
operações com explosivos

O Núcleo de Pesquisas 
Econômico-Sociais da 
Universidade de Taubaté 
(Nupes) calculou e divul-
gou o custo da cesta básica 
recomendada para o con-
sumo familiar para cinco 
pessoas. Nessa pesquisa 
estão incluidas as cidades 
de Caçapava, Campos do 
Jordão, São José dos Cam-
pos e Taubaté. Ela repre-
senta uma variação méida 

O 2º Batalhão de Enge-
nharia de Combate (BE 
Cmb) realizou, no período 
de 3 a 7 de agosto, o Está-
gio de Área de Operações 
com Explosivos e Muni-
ções/2020, para as Orga-
nizações Militares do Co-
mando Militar do Sudeste 
(CMSE).
O estágio, que mesclou 
instruções teóricas e prá-
ticas, teve como finalida-

Além das instruções vol-
tadas para explosivos, os 
militares tiveram instru-
ções relativas às atribui-
ções do Oficial e Sargen-
to de Munições, normas 
referentes à segurança no 
transporte, armazenamen-
to, conservação de muni-
ções e explosivos.

Os estagiários também pu-
deram conhecer o trabalho 
realizado pela equipe de 
Desativação de Artefatos 
Explosivos (DAE), do 2º 
BE Cmb, através de uma 

O evento foi encerrado 
pelo Comandante do Ba-
talhão, Coronel Conrado, 

Na tabela 2, a pesquisa 
apresenta o percentual da 
renda necessária à compra 
da cesta em julho foi em 
média 33,18% da renda 
total, portanto inferior aos 
33,49% do mês de junho 

Ainda na tabela 3, é apre-
sentada a comparação dos 
intens da cesta. O item ali-
mentação foi responsável 

Por fim, o Nupes faz uma 
avaliação dos valores refe-
rente aos ultimos 12 me-
ses. 
A variação indica redu-

dos preços da cesta básica 
do Vale do Paraíba. Em ju-
lho o valor da cesta básica 
foi R$ 1.733,68. Valor in-
ferior ao que foi verificado 
no mês anterior, em junho, 
que foi de R$ 1.750,34, re-
presentando uma redução 
no percentual de -0,95%. 
Esta variação negativa 
indica a terceira redução 
consecutiva nos preços da 
cesta nas quatro cidades 

de qualificar os militares 
das equipes das Turmas 
de Levantamento e Des-
truição de Engenhos Fa-
lhados - TuLeDEF, das 
Organizações Militares 
do CMSE, habilitando-os 
com conhecimentos em 
classificações, tipos e ca-
racterísticas específicas 
dos explosivos militares 
e         comerciais, velo-
cidades de detonações e 

de 2020. 
Esta redução no compro-
metimento da renda na 
aquisição da cesta é resul-
tado de fatores diversos, 
como: a queda no consu-
mo decorrente de menor 

por 89,07% do valor da 
cesta, o item higiene pes-
soal (6,3%) e, o item lim-
peza doméstica (4,63%).  

ção média dos preços de 
- 0,95% em julho é a ter-
ceira queda consecutiva, 
uma vez que em junho foi 
de - 0,68%. 

onde é feita a pesquisa.
A Tabela 1 apresenta os 
preços da Cesta Básica 
Familiar das cidades do 
Vale do Paraíba e suas va-
riações no mês de julho de 
2020, comparado ao mês 
de junho de 2020. Em to-
das as cidades ocorreram 
variações negativas, ou 
seja, houve redução nos 
preços médios da cesta bá-
sica em toda região.

efeitos relativos, regras de 
segurança no manuseio, 
utilização de Equipamen-
to de Proteção Individual, 
distâncias de segurança, 
gerenciamento de risco,                                     
equipamentos de destrui-
ção e sua correta utiliza-
ção, características das 
espoletas, montagem de 
cadeia de fogo e aciona-
mento de cargas por meio 
elétrico e pirotécnico.

renda gerada nos meses 
que seguiram o isolamento 
social e os fatores climáti-
cos, que influenciaram a 
produção de alguns pro-
dutos, principalmente dos 
hortifrutis.

No mês de julho todos os 
três segmentos analisados 
apresentaram redução nos 
preços.

A queda dos preços acon-
tece, particularmente, nos 
produtos alimentícios, so-
bretudo do segmento de 
hortifruti.

instrução sobre operação 
dos equipamentos de uso 
remoto - os robôs tEO-
Dor e Telemax e o drone 
- realizada pelos militares 
especializados para a mis-

com a entrega de um cer-
tificado e uma foto oficial 
dos estagiários concluden-

são. Também presencia-
ram uma demonstração de 
busca de artefatos enterra-
dos com uso dos detecto-
res de metais empregados 
em desminagem.

tes. O 2° BE Cmb é uma 
Unidade diretamente su-
bordinada à 2ª DE.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 022/2020 – No dia 11 
de agosto de 2020, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº 022/2020, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Materiais para Educação Infantil – Brasil Carinhoso as empresas: 
BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, com valor total 
de R$ 8.793,30 e T. NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 
EIRELI, com valor total de R$ 2.880,00. Ficam as empresas convoca-
das a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis 
a partir desta publicação.
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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


