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A Gazeta dos Municípios

Tempo muda e deve trazer 
instabilidade com a

chegada de nova frente fria

Museu Interativo de Ciências
de São José dos Campos
organiza atividades online

Governo do Estado realiza 
segunda reunião do

Conselho Municipalista

Esta quarta-feira (13) 
amanheceu com tempera-
turas baixas em várias áre-
as do estado de São Pau-
lo, inclusive na região de 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba. Um dos 
fatores que tem ajudado é 
a falta de nebulosidade du-
rante as noites.
De acordo com os meteo-
rologistas do site Clima-
tempo, no outono isso é 
bem comum acontecer, ou 
seja, quando as noites são 
marcadas por pouca ou 
nenhuma nebulosidade, 
todo o calor que foi arma-
zenado ao longo do dia vai 

O Museu Interativo de Ci-
ências, que já se consoli-
dou como uma boa opção 
de lazer e entretenimento 
para São José dos Cam-
pos e toda região, realiza 
a partir desta quarta-feira 
(13) uma série de ativida-
des online.
Entretenimento, experi-
mentos, conversa com 
cientistas e tour virtual, 
por meio da plataforma 
digital Instagram, são al-
gumas das atividades que 
serão realizadas no perío-
do de pandemia.
E para matar saudade da-
quela visita presencial, os 
organizadores do espaço 
convidam toda a popu-
lação postar fotos com a 
hashtag tbtdomic (#tbtdo-
mic), alguns registros de 
visitas e passeios serão 
respostados na página ofi-
cial do museu.

O Governo de São Paulo 
realizou, nesta terça-fei-
ra (12), uma reunião do 
Conselho Municipalista 
para esclarecer e pactuar o 
Plano São Paulo com  pre-
feitos de cidades-sedes de 
Regiões Administrativas. 
Além dos gestores mu-
nicipais, participaram os 
Secretários de Desenvol-
vimento Regional (SDR), 
Marco Vinholi; Saúde, 
José Henrique Germann;  
Desenvolvimento Econô-
mico, Patrícia Ellen; Rela-
ções Internacionais, Júlio 
Serson; Habitação, Flávio 
Amary; Desenvolvimento 
Social, Celia Parnes; In-
fraestrutura e Meio Am-
biente, Marcos Penido; 
Agricultura e Abasteci-
mento, Gustavo Junquei-
ra; Logística e Transporte, 
João Octaviano; Transpor-
tes Metropolitanos, Ale-
xandre Baldy e Turismo, 
Vinicius Lummertz. Os 
secretários detalharam o 
Plano e comentaram situ-
ações específicas de cada 
Pasta, além de explica-
rem os próximos passos a 
serem seguidos por cada 
setor. A reunião aconteceu 
por videoconferência.
O Conselho Municipalista 
foi criado com o objetivo 
de pactuar decisões regio-
nalizadas de flexibilização 
da quarentena e retomada 
da economia no Estado, 
seguindo determinação da 
ciência e saúde. Além do 
Governador João Doria, 
o Secretário de Desenvol-
vimento Regional, Marco 

embora, pois não há aque-
la “faixa de nuvem” para 
segurar o calor.
No entanto, apesar da ma-
drugada ter sido fria, já se 
observa nesta quarta um 
dia de grande amplitude 
térmica. 
As temperaturas à tarde 
vão ficar elevadas no es-
tado de São Paulo. Várias 
cidades já vão se aproxi-
mar dos 30°C, e a capital 
deve chegar aos 27°C. Na 
RMVale, onde o clima é 
mais temperado, os ter-
mômetros devem chegar 
a 28°.
Mudanças no tempo - Não 

Com as visitas presenciais 
suspensas, como parte das 
ações de prevenção e en-
frentamento à Covid-19, a 
programação conta todas 
as quartas-feiras com a ati-
vidade MIC em casa, que 
explica o passo a passo de 
experimentos científicos. 
Às quintas-feiras, o TBT 
do MIC (#tbtdomic) vai 
repostar fotos de visitantes 
e atividades realizadas no 
espaço. E às sextas foram 
separadas para conversas 
com cientistas e tour vir-
tual pelas instalações do 
museu. Mais informações, 
acesse a página do Museu 
Interativo de Ciências no 
Instagram.
#Museumweek 2020
O Museu Interativo de 
Ciências de São José dos 
Campos participa pela 
primeira vez da semana 
#MuseumWeek 2020. A 

Vinholi, coordena as ações 
do novo Conselho, que re-
úne também os prefeitos 
das cidades sedes de regi-
ões administrativas de São 
Paulo. São elas: Araçatu-
ba, Araraquara, Barretos, 
Bauru, Campinas, Franca, 
Itapeva, Marília, Presi-
dente Prudente, Registro, 
Ribeirão Preto, Santos, 
São José do Rio Preto, São 
José dos Campos, Soro-
caba e São Paulo capital. 
Todos participaram ou 
estiveram representados, 
parcial ou integralmente. 
A reunião teve mais de 2 
horas de duração.
Um dos passos a serem 
seguidos é a apresentação 
de planos regionais, ela-
borados pelos prefeitos e 
de acordo com as pecu-
liaridades de cada região. 
Eles serão adaptados ao 
Plano São Paulo para ha-
ver uniformidade de ações 
e serão apresentados ao 
Governo Estadual na pró-
xima reunião do conselho, 
na segunda-feira (18).
Alguns prefeitos ressalta-
ram preocupação com o 
número de leitos de UTI e 
enfermagem.  O Secretário 
Marco Vinholi enfatizou 
que o Estado atenderá essa 
questão brevemente, com 
novos respiradores. Além 
disso, outra preocupação 
de algumas regiões é com 
o sistema carcerário. O se-
cretário da SDR sugeriu 
aos prefeitos interessados 
uma possível reunião com 
o secretário Nivaldo Cesar 
Restivo, da Secretaria da 

há nenhuma expectativa de 
chuva, mas com a aproxi-
mação de uma frente fria, 
já há previsão de pancadas 
de chuva em áreas do sul 
e centro-oeste do estado. 
Na capital a chuva só deve 
chegar à noite.
Na quinta o tempo muda 
de vez, e o dia já será mar-
cado por muitas nuvens 
sobre a região. A tempera-
tura volta a cair no Vale do 
Paraíba, com dia nublado 
e possibilidade de chuva 
no fim do dia. A sexta-feira 
terá instabilidade ao longo 
de todo o dia e também à 
noite.

ação mundial, promovida 
pelas instituições culturais 
nas mídias sociais até o dia 
17 de maio, é uma oportu-
nidade para que museus de 
diversos países e visitantes 
fiquem juntos, mesmo que 
fisicamente distantes.
Museu
Com instalações moder-
nas, o MIC segue o forma-
to do Projeto Catavento, 
de São Paulo. 
No local, há atividades e 
exposições sobre ciência 
e cultura, órbita com força 
central, tamanho relativo 
dos planetas, sol, canhão 
de fumaça, bolha cilín-
drica, bolhas esculturais, 
trem da inércia, super lo-
oping, força centrífuga, 
basquete giratório, harpa 
de tubos e máquina ele-
trostática de Wimshurst. 
No total, são mais de 50 
atrações.

Administração Penitenci-
ária (SAP), a ser progra-
mada.
O Secretário Vinholi falou 
sobre o “Dia D” aos prefei-
tos. “É uma regra para to-
dos. Assim que os parâme-
tros forem atingidos, será 
possível fazer a retomada 
gradual da economia, com 
cuidado. Temos exemplos 
de países que seguiram 
esse procedimento e foram 
bem-sucedidos. Quem não 
seguir, não será possível a 
flexibilização antecipada”, 
afirmou. “O ‘Dia D’ será 
possível quando a região 
apresentar 14 dias con-
secutivos de declínio no 
número de casos e taxa de 
ocupação de leitos inferior 
a 60%”, concluiu.
Outro tema abordado no 
encontro foi o Decre-
to Federal baixado pelo 
Presidente da República 
na noite de segunda-feira 
(11), em que serviços de 
academias, salões de bele-
za e barbearias foram con-
siderados como atividades 
essenciais. Os secretários 
estaduais presentes na reu-
nião ressaltaram a impor-
tância de os municípios 
seguirem o decreto esta-
dual, que é válido até o dia 
31 de maio.
O Governo de São Paulo 
avalia o decreto federal 
que incluiu academias, 
salões de beleza e barbe-
arias como atividades es-
senciais e se pronunciará 
nesta quarta-feira (11), às 
12h30, em coletiva com o 
Governador João Doria.
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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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EXPEDIENTE

Prefeitura de São Sebastião 
inova mais uma vez e lança 

aplicativo de assistência social

A Prefeitura de São Sebas-
tião, por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico e Social (SE-
DES), junto ao Departa-
mento de Tecnologia da 
Informação (TI), desen-
volveu um aplicativo vol-
tado exclusivamente para 
a Assistência Social.
Este novo app tem como 
objetivo facilitar o aten-
dimento das pessoas ca-
dastradas no CadÚnico, 
que recebem benefícios 
sociais do governo fede-
ral, estadual e municipal, 
como Bolsa Família, Alu-
guel Social, Vale-transpor-
te, Auxílio alimentação e 
Auxílio funeral.
Para ter acesso a essa in-
formação sem precisar sair 
de casa, é muito simples, 
basta seguir alguns passos:

1 - Baixe o aplicativo gra-
tuitamente no celular ou 
acesse pelo computador:
- APP na Play Store
- APP na Apple Store
- Módulo Web
2 - Clique em “Novo ca-
dastro” e preencha com os 
dados pessoais.
3 - Selecione os benefícios 
que se pretende receber.
4 - Informe os programas 
sociais dos quais já parti-
cipa.
5 - Insira o seu contato 
para receber um SMS com 
o código para   acompa-
nhar a sua solicitação pelo 
app.
Essa é mais uma das ações 
inovadoras que a Prefei-
tura de São Sebastião está 
oferecendo à sua popula-
ção para favorecer o isola-
mento social, movimento 

necessário para conter a 
transmissão da Covid-19.
Para mais informações
Os atendimentos presen-
ciais foram suspensos, 
por tempo indeterminado, 
e podem ser feitos pelos 
contatos:
SEDES: (12) 3892-1480, 
e-mail: sedes@saosebas-
tiao.sp.go.br;
Cadastro Único: (12) 
3893-1718;
Casa PodeRosa: (12) 
3893-2583;
Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS) 
- Boiçucanga: (12) 3865-
3807; Costa Norte: (12) 
3861-1434; Topolândia: 
(12) 3892-2970;
Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social (CREAS), na região 
central: (12) 3892-2062
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Time multifuncional brasileiro desenvolve o VW Play

Há três anos, um grupo 
multifuncional forma-
do por diferentes profis-
sionais de diversas áre-
as entendeu que, após o 
lançamento do Active 
Info Display, apresentado 
pela primeira vez no VW 
Polo, e sua excelente re-
ceptividade, estavam em 
um caminho sem volta. 
Mais de 50 profissionais 
de Design, Engenharia, 
Qualidade, Tecnologia de 
hardware e software, Mo-
delação, Mecânica, Pro-
tótipo, Manufatura, Com-
pras, Planejamento de 
Projetos, User Experience 

unidade Anchieta, em São 
Bernardo do Campo/SP, e 
América Latina, somado a 
centenas de fornecedores 
e parceiros da América do 
Norte, Europa e Ásia co-
meçaram, nesta época, a 
projetar o VW Play, apre-
sentado no último dia 29 
de abril. 
“O brasileiro é muito co-
nectado e a tecnologia já 
era um fator de decisão 
importante na aquisição 
de um automóvel. Já tinha 
ultrapassado, por exem-
plo, o quesito ‘potência do 
motor’”, lembra Matheus 
Arantes, gerente de enge-

nharia elétrica e eletrônica 
da Volkswagen do Brasil e 
líder do projeto VW Play. 
Mais do que isso, por meio 
de pesquisas e clínicas 
com consumidores, cons-
tataram que o desejo deles 
era ter no carro a mesma 
experiência de uso de tec-
nologia que já usufruíam 
no dia-a-dia. Por esta ra-
zão, por exemplo, fazia 
mais sentido, ao invés de 
desenvolver um progra-
ma de GPS ou de música, 
criar uma loja de apli-
cativos - VW Play Apps 
- e fechar parcerias com 
aquelas empresas ou mar-

cas nas quais as pessoas já 
estivessem familiarizadas 
e acostumadas em utilizar 
em seus respectivos mer-
cados. “Esta tendência nós 
apostamos lá atrás e fomos 
abrindo portas para as par-
cerias mais relevantes e 
que fizessem sentido para 
o mercado brasileiro”, ex-
plica Arantes.
VW Play foi desenvolvido 
pensando no cliente
Todos os processos, con-
ceitos e protótipos foram 
sendo compartilhados ao 
longo do trabalho e vali-
dado pelos clientes, que 
apontavam os feedbacks 
para que a equipe fosse 
aplicando as melhorias 
e de fato desenvolvesse 
uma central multimídia de 
acordo com o desejo dos 
consumidores. Um exem-
plo prático foi a concep-
ção do botão de volume 
do VW Play. Inicialmente, 
ele foi projetado para ser 
na vertical, mas durante 
as clínicas, a usabilidade 
mostrou que na horizontal 
seria a melhor opção. O 
teste também ia além, pois 
era preciso garantir, por 
exemplo, que mesmo se o 
veículo estivesse passando 
por uma rua com buracos 
ou em alguma trepidação, 
a sensibilidade de aumen-
tar o volume precisava ser 

“compreendida” pelo sis-
tema. 
Foram mais de sete mil 
horas de entrevistas quan-
titativas e qualitativas e 
pesquisas em nove estados 
brasileiros, que incluiu ca-
pitais e cidades do interior 
do Brasil. Mais 700 clien-
tes foram ouvidos e mais 
de 25 clínicas de usabili-
dade foram realizadas.
Outra premissa importan-
te que também norteou 
o grupo que trabalhou 
neste projeto foi a demo-
cratização da tecnolo-
gia. Prova disso, é que o 
“Modo Vallet”, presente 
em veículos de luxo, ago-
ra                                 também 
é oferecido no VW Play. 
Isso foi                     possí-
vel graças à qualidade da 
Estratégia Modular MQB 
dos veículos unido ao fato 
da equipe de Engenharia 
da Volkswagen conseguir 
viabilizar esta funcionali-
dade dentro do sistema.
“Os clientes também ma-
nifestaram a preocupação 
com a privacidade de seus 
dados e conseguimos res-
ponder a esta demanda 
com essa nova função”, 
afirma Arantes. Para utili-
zar o “Modo Vallet”, basta 
clicar no ícone desta fun-
ção (é possível também 
programá-la para entrar 

em funcionamento auto-
maticamente todas as ve-
zes que se abre a porta do 
motorista, por exemplo) 
que o sistema bloqueará 
todas as informações. O 
VW Play só desbloquea-
rá o sistema se a senha de 
quatro dígitos (definida 
previamente) for inserida.
Importante também desta-
car a robustez e a capaci-
dade de software, com um 
sistema de armazenamen-
to interno de 10 GB para 
salvar mídias e aplicativos 
(esse espaço é suficiente 
para armazenar 25 aplica-
tivos do tamanho do Waze, 
por exemplo). 
Um ótimo benefício de 
conveniência e conforto, 
sem falar que poupa bate-
ria e espaço do seu smar-
tphone.
O VW Play é uma das 
principais inovações do 
modelo Nivus, que vai 
revolucionar o mercado 
e inaugurar um novo seg-
mento ainda neste primei-
ro semestre de 2020. Esse 
novo veículo foi desenvol-
vido no Brasil e será pro-
duzido em São Bernardo 
do Campo e também na 
Europa. Assim como o Ni-
vus, o VW Play estreará 
no Brasil e, em breve, es-
tará em muitos mercados 
no mundo.

Educação São Paulo disponibiliza 
Word, Excel e outros programas 

gratuitamente para toda rede

Durante o isolamento so-
cial a Secretaria de Edu-
cação do Estado de São 
Paulo (Seduc-SP) tem se 
amparado nas tecnolo-
gias digitais para garantir 
o estudo dos 3,5 milhões 
de alunos. Mas não é só 
durante a pandemia que a 
Seduc-SP busca parcerias 
para proporcionar inova-
ção a rede estadual, uma 
de muito sucesso é com a 
Microsoft que disponibili-
za gratuitamente o pacote 
Office 365 para alunos, 
professores e servidores 
da rede estadual.
Para ter acesso ao pacote é 
preciso possuir e-mail ins-
titucional da Educação de 
São Paulo, disponível para 
todos os funcionários e es-
tudantes, que pode ser ob-
tido na Secretaria Escolar 
Digital. Com este e-mail 
é só acessar o Portal da 
Microsoft e selecionar a 
opção “Instalar o Office”. 
Após o download permita 
a execução do arquivo em 
seu computador, siga os 

passos solicitados, aguar-
de o término da instalação 
comece a usar o Office.
O pacote Office 365 con-
tém os programas de refe-
rência utilizados no mun-
do inteiro, como Word, 
PowerPoint e Excel que 
podem ser baixados em 
até cinco dispositivos dife-
rentes, como PCs e dispo-
sitivos moveis. A parceria 
ainda disponibiliza espaço 
na “nuvem” que permite 
salvar documentos online 
para ter o acesso remoto, 
ideal para quando volta-
rem as aulas presencias.
Parceria com a Google
Outra grande parceria da 
Seduc-SP é com a Google 
que também disponibiliza 
e-mail institucional para 
servidores e alunos, per-
mitindo acesso ao Goo-
gle Forms, Google Docs, 
Google Sheets, Google 
Drive, Google Classroom, 
entre outras plataformas 
da empresa. 
A conta institucional Goo-
gle pode ser encontrada 

após o login na Secretaria 
Escolar Digital no canto 
superior direito.
No caso dos alunos, se o 
e-mail não estiver apare-
cendo os mesmos devem 
abrir uma ocorrência no 
Portal de Atendimento - 
SED.
Na descrição é necessário 
informar nome completo e 
RA.
Durante a pandemia o 
Google Classroom é uma 
das ferramentas mais es-
colhidas por professores 
para compartilhar conteú-
do com os estudantes. Por 
isso a CITEM (Coordena-
doria de Informação, Evi-
dência, Tecnologia e Ma-
trícula) desenvolveu junto 
a Google uma forma de 
acesso ao Classroom den-
tro do aplicativo Centro de 
Mídia de SP (CMSP), que 
possui dados móveis pa-
trocinados pela Seduc-SP, 
assim quando o Classroom 
for utilizado dentro do 
CMSP não haverá nenhum 
custo ao usuário.
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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


