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A Gazeta dos Municípios

Governador João Doria testa 
positivo para Covid-19

Caminhão pega
fogo na Dutra

MRS confirma retirada do
pátio de manobras da região 
central de Pindamonhangaba

Distrito Moreira César recebe 
limpeza em córregos

A assessoria de comunica-
ção do governo do estado 
acaba de confirmar que 
o governador João Doria 
testou positivo para o novo 
coronavírus na manhã des-
ta quarta-feira (12).
Imediatamente após a con-
firmação do exame, Doria 

Na tarde desta terça-fei-
ra (11), um caminhão que 
carregava concreto pegou 
fogo no km 41, da Rodo-
via Presidente Dutra, altu-
ra da cidade de Cachoeira 
Paulista no sentido São 
Paulo.

Ainda na última a MRS 
Logística confirmou, em 
reunião virtual com a Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, a retirada do pátio 
de cruzamento de trens 
do centro da cidade, onde 
será construída uma passa-
rela para facilitar a passa-
gem dos pedestres.
Além disso, a empresa 
também anunciou a cons-
trução de um viaduto pró-
ximo a Novelis, para aten-
der o tráfego na região. E 
ainda a substituição de to-
das a cancelas antigas por 

Na última semana, a 
subprefeitura de Moreira 
Cesar realizou a limpeza 
de corregos do distrito, um 
deles foi o Córrego Capi-
tuba, na região do bairro 
Jardim Regina. O serviço 
consiste em realizar a de-
sobstrução da tubulação e 

iniciou isolamento em sua 
residência e deve perma-
necer em observação pelos 
próximos dez dias.
O quadro de Doria é as-
sintomático e recebe 
acompanhamento do mé-
dico infectologista David                
Uip. 

Segundo o relato do mo-
torista, ele percebeu um 
princípio de incêndio no 
motor do caminhão, esta-
cionou e saiu do veículo. 
Ao constatar a proporção 
do fogo, acionou o Corpo 
de Bombeiros. 

sinalização automática ati-
va. Todas as propostas de 
melhoria vão precisar de 
aprovação das instâncias 
governamentais federais.
A retirada do pátio de ma-
nobras na região central 
de Pindamonhangaba irá 
eliminar um problema crô-
nico do trânsito da cidade, 
que fica totalmente para-
lisado com o tráfego de 
trens. “ A reivindicação do 
prefeito Dr. Isael, a qual 
estamos trabalhando há al-
gum tempo e que abrange 
uma série de melhorias na 

também a limpeza da ve-
getação lateral, limpeza da 
calha e recomposição do 
talude.
A ação favorece a dre-
nagem e escoamento de 
águas pluviais e também 
colabora com a seguran-
ça dos bairros próximos. 

Ele seguirá trabalhando à 
distância, cabendo ao Vi-
ce-Governador Rodrigo 
Garcia participar dos atos 
presenciais e entrevistas 
coletivas no Palácio dos 
Bandeirantes até a recu-
peração plena do governa-
dor.

A rodovia permaneceu 
interditada durante 30mi-
nuntos, mas ja foi  libera-
da. 
Apesar do susto, bão hou-
ve vítima. Atuaram na 
ação três viaturas com 
nove bombeiros.

mobilidade urbana da ci-
dade será finalmente aten-
dida”, afirmou o deputado 
Marcio Alvino, que parti-
cipou da reunião.
Segundo a empresa MRS, 
as referidas obras com-
põem o plano de negócios 
da renovação antecipada 
da concessão e o próxi-
mo passo será a avaliação 
da proposta pela Agência 
Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT) e, 
posteriormente, pelo Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU).

“Com as áreas limpas e a 
retirada do mato alto, os 
espaços não são mais utili-
zados para esconderijos de 
infratores ou ações suspei-
tas”, afirmou o subprefeito 
do Distrito, Nilson Luís de 
Paula.
Confira as imagens.
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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

Governo estadual adota medidas 
de impulsionamento econômico

Essa semana, o governo 
estadual anunciou a libera-
ção de mais R$ 70 milhões 
em microcrédito do Banco 
do Povo. São duas novas 
linhas de crédito para au-
xiliar empreendedores a 
atravessarem a crise e a 
alavancar seus negócios 
durante a pandemia da 
Covid-19. O Governo de 
São Paulo chegou a R$ 
720 milhões em oferta de 
crédito neste período.
“Com os R$ 70 milhões, 
o Governo de São Paulo 
chega a R$ 720 milhões 
de oferta de crédito duran-
te a pandemia. Antes desse 
anúncio, o Banco do Povo 
e a Desenvolve SP já ha-
viam disponibilizado R$ 
650 milhões aos menores 
juros do mercado, com ca-
rência estendida, para os 
empreendedores do esta-
do”, disse João Doria.
A primeira linha é para os 
empreendedores informais 
e produtores rurais sem 
CNPJ, com opções de cré-
dito de até R$ 5 mil e taxa 
de juros de 1% ao mês. Já 
a segunda linha é voltada 
para Microempreende-
dores Individuais (MEIs) 
e produtores rurais com 
CNPJ. 
Banco do Povo e Sebrae
O Banco do Povo também 
está fortalecendo os pe-
quenos empreendedores 
por meio dos cursos do 
Empreenda Rápido, em 
parceria com o Sebrae-SP. 
São diversos cursos que 
ajudam a melhorar a pro-
dutividade, reduzir cus-
tos e gerenciar o negócio, 
sempre com aulas direcio-
nadas para cada momento 
empresarial.
A Linha Juro Zero é volta-

da para microempreende-
dores individuais (MEIs) 
e que não possuam restri-
ções no CNPJ. As inscri-
ções podem ser realizadas 
no site. O limite de crédi-
to é de até R$ 15 mil, que 
pode ser usado para aqui-
sição de equipamentos, 
capital de giro, custo fixo 
e salário de funcionários, 
e conta com até 24 meses 
para pagamento e carência 
de um a três meses.
PIB 30
Em paralelo à liberação 
de créditos, o governo de 
São Paulo lançou o indi-
cador PIB 30 para moni-
torar economia do estado 
em tempo real. No mesmo 
dia em que anunciou os 70 
milhões em créditos para 
empreendedores, o gover-
nador João Doria o novo 
indicador que vai apurar 
as tendências da economia 
paulista no contexto da 
pandemia do coronavírus.
Desenvolvida pela Funda-
ção Seade (Sistema Esta-
dual de Análise de Dados), 
a ferramenta agiliza o 
acompanhamento de esta-
tísticas do Produto Interno 
Bruto do estado de São 
Paulo e rastrear tendências 
da atividade econômica 
com mais rapidez e efici-
ência. Essa metodologia 
coloca SP no mesmo pata-
mar de países como EUA e 
França para rastrear ativi-
dade econômica com mais 
eficiência e rapidez.
O novo indicador repre-
senta cerca de 97% do PIB 
estadual e será apresenta-
do na forma de índices e 
taxas ajustadas sazonal-
mente. De acordo com o 
planejamento do Governo 
do Estado, o PIB 30 será 

publicado em conjunto 
com a estimativa oficial 
do PIB do mês anterior. O 
objetivo é revisar as me-
lhores práticas internacio-
nais e dar início ao uso de 
uma família de indicado-
res baseada nas chamadas 
“flash estimates”, que são 
estimativas instantâneas 
ou em tempo real.
“A ideia é exatamente di-
minuir o período entre 
a base de ocorrência de 
crescimento ou queda do 
PIB e a data de publica-
ção, diminuindo a defasa-
gem em cerca de um mês. 
Isso nos permite acompa-
nhar com maior precisão 
essa evolução e identificar 
rapidamente mudanças de 
atividade econômica no 
estado”, afirmou o Secre-
tário da Fazenda e Pla-
nejamento de São Paulo, 
Henrique Meirelles.
Resultados de junho
De acordo com a Funda-
ção Seade, o PIB 30 de 
junho na comparação com 
maio, na série ajustada 
sazonalmente, avançou 
6,8%, segundo resultado 
positivo consecutivo para 
esta base de comparação. 
No acumulado de 12 me-
ses, o PIB 30 em junho 
avançou 0,7%. Na com-
paração a junho de 2019, 
houve evolução de 1,8%.
Em relação ao resultado 
trimestral, o PIB 30 re-
gistrou retração de 5,4% 
no segundo trimestre de 
2020 na comparação com 
o mesmo período de 2019. 
Já no primeiro semestre 
deste ano, houve retração 
de 1,3% em relação aos 
verificados nos seis pri-
meiros meses do ano pas-
sado.
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Governador João Doria testa 
positivo para Covid-19

A Caixa credita hoje, 
quarta-feira (12), o auxílio 
emergencial para quase 4 
milhões de beneficiários 
nascidos em julho. São 3,9 
milhões de pessoas nasci-
das em julho que já tinham 
a programação de receber 
nesta data.
Os demais, 98 mil, são 
os beneficiários nascidos 
em julho que tiveram o 
pedido liberado no início 
deste mês. Eles tiveram o 
cadastro reavaliado pela 
Dataprev após o pedido ter 

sido negado inicialmente 
ou o pagamento ter sido 
suspenso.
O auxílio é disponibiliza-
do em uma poupança di-
gital, acessível pelo apli-
cativo Caixa Tem. Pelo 
aplicativo é possível fazer 
compras online em esta-
belecimentos autorizados 
e pagar boletos. Os novos 
beneficiários recebem os 
créditos conforme o calen-
dário do Ciclo 1 de acordo 
com o mês de nascimento.
Ciclo 1

No ciclo 1, o crédito na 
poupança social da Caixa 
está agendado para o pe-
ríodo de 22 de julho a 26 
de agosto, conforme o mês 
de nascimento. Os saques 
e transferências estão sen-
do feitos de 25 de julho a 
17 de setembro. O crédito 
para os beneficiários nas-
cidos em maio também 
faz parte do Ciclo 1 de pa-
gamentos do auxílio emer-
gencial. Os saques e trans-
ferências estarão liberados 
a partir de 13 de agosto.

Coronavírus: RMVale atinge 
23 mil casos de Covid-19

O Vale do Paraíba con-
firmou, nesta terça-feira 
(11), 23.578 casos de Co-
vid-19 acumulados desde 
o início da pandemia. En-
tre o total de confirmações, 
725 pessoas já morreram e 
14.4391 estão plenamente 
curadas.
O município de Caragua-
tatuba reduziu o número 
de casos confirmados em 
seu boletim epidemiológi-
co hoje. Ainda ontem (10), 
a prefeitura publicou em 
suas redes sociais oficiais 
1.132 confirmações para 
Covid-19, entretanto, na 
tarde de hoje, o boletim 
foi apagado e substituído 
por outro com 56 casos a 
menos.

Na legenda da nova publi-
cação constava apenas os 
dizeres de que houve uma 
“inconsistência” nos nú-
meros até então apresen-
tados. 
Já no boletim referente 
aos dados de hoje, fo-
ram informados 1.115                              
casos, ainda 17 a menos 
dos que haviam sido apre-
sentados.
O AgoraVale entrou em 
contato com equipe de co-
municação do município 
para maiores explicações, 
mas até o momento da pu-
blicação desta matéria não 
obteve retorno.
Atualizado, às 9h de 
12/08: A comunicação de 
Caraguatatuba respondeu 

alegando que o erro (sic) 
“foi na contabilização de 
dados e não de exames e 
já foram corrigidos pela 
equipe da Vigilância Epi-
demiológica.”
Brasil
Os dados apresentados 
pelo Ministério da Saú-
de apontam 3.109.630 de 
confirmações para o novo 
coronavírus no Brasil. 
Dessas, 103.026 pesso-
as já faleceram. Outras 
763.480 estão se recupe-
rando da doença. E ainda 
há 2.243.124 que estão re-
cuperadas. A taxa de letali-
dade está em 3,3%.
Confira os dados comple-
tos do boletim epidemio-
lógico nas imagens.

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

Livro D-25, FLS. nº 177, Termo nº 7222
Faço saber que pretendem se casar LUIZ FELIPE CESARIO e MARCELA DE CÁSSIA CONCEIÇÃO, aprensentando 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 08 de maio de 1994, de estado civil solteiro, de profissão auxiliar de produção, residente e do-
miciliado na Rua Antonio Nogaroto, nº 147, Jardim Ana Cândida, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de LUIZ DONIZETE 
CESARIO, de 61 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 25 de julho de 1959, residente e domiciliado em Tremem-
bé/SP e de MARIA HELERNA FERES CESARIO, falecida em Tremembé/SP na data de 12 de maio de 2017. A  habilitante é 
natural de Taubaté-SP, nascida no dia 07 de março de 1991, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada 
na Rua Antonio Nogaroto, nº 147, Jardim Ana Cândida, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de IVAIR MÁRCIO DA CON-
CEIÇÃO, de 53 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 02 de julho de 1967 e de LUCIMARA QUEIROZ DA 
CONCEIÇÃO, de 51 anos, natural de São José dos Campos/SP, nascida na data de 18 de fevereiro de 1969, 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. 

CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2020 – PROC. ADM. Nº 306/2020 - OB-
JETO: Cadastro de Prestadores de Serviço para desenvolvimento, 
treinamento, suporte, manutenção e alocação de plataforma de EAD 
a ser utilizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer do Município de Potim, por tempo determinado, con-
forme condições descritas na Chamada Pública e demais anexos 
que integram a presente. DATA DE INSCRIÇÃO: de 17/08/2020 à 
21/08/2020, das 09h30min às 16h30min na Secretaria Municipal de 
Educação, situado à Rua Rio Grande do Sul, nº 43, Jd. Alvorada, 
Potim/SP. DATA DA REALIZAÇÃO: 25/08/2020 com agendamento 
prévio com o candidato. A Chamada Pública na integra poderá ser 
consultada no endereço acima citado ou retirado GRATUITAMENTE 
no site: www.potim.sp.gov.br.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 012/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2020 – 
No dia 12 de agosto de 2020, depois de constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. Erica Soler 
Santos de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, decide, HOMOLO-
GAR e ADJUDICAR o objeto da respectiva Tomada de Preços qual 
seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS BENEDI-
TO LINO, OSWALDO M. DE CASTRO E JOÃO DE PAULA E CALÇA-
DAS NAS RUAS OSWALDO M. DE CASTRO, ARISTEU V. VILELA 
E MARINHO BRASIL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONS-
TANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na ordem de R$ 494.106,07 
(quatrocentos e noventa e quatro mil e cento e seis reais e sete centa-
vos) à empresa ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO-
MÉRCIO LTDA. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato 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


