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A Gazeta dos Municípios

Municípios paulistas
receberão mais R$ 12

milhões para melhorias

Pindamonhangaba inicia a
distribuição de kit de

medicamentos nos gripários

São Sebastião entrega mais de 100 
títulos de regularização fundiária a 

moradores do Núcleo Chico Soldado
Laboratório Municipal e

Pindamonhangaba
fecha para desinfecção

Trinta e cinco municípios 
turísticos do Estado de São 
Paulo receberão esta se-
mana R$ 12 milhões para 
obras de melhorias, como 
implantação de parques, 
iluminação, centros de in-
formação e de artesanato, 
praças e revitalização ur-
bana. Os recursos são do 
Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Mu-
nicípios Turísticos (Dade-
tur), da Secretaria de Tu-
rismo do Estado.
É a primeira liberação do 
segundo semestre. Entre 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou a distri-
buição de um kit de medi-
camentos para pacientes 
com quadro gripal com 
indicação de tratamento 
domiciliar, que procuram 
os gripários do Pronto-So-
corro, UPAs de Moreira 
César e do Araretama, e 
hospital de campanha do 
Cidade Nova. De acordo 

Na última sexta-feira (10), 
a Prefeitura de São Sebas-
tião realizou a entrega de 
107 matrículas de imóveis 
no Núcleo Chico Soldado, 
todas regularizações fun-
diárias de interesse social, 
sem nenhum custo para os 
beneficiários. Desde o co-
meço de sua gestão, a Pre-
feitura vem concretizando 
o maior Programa de Re-

O Laboratório Municipal 
ficará fechado no período 
da tarde dessa segunda-
-feira (13) e o dia todo na 
terça-feira (14) para desin-
fecção e higienização do 
local, que deve ser reaber-
to na quarta-feira (15).
Um funcionário da uni-

janeiro e junho a Secreta-
ria já havia repassado R$ 
79,6 milhões. “São recur-
sos importantes, pois man-
têm as obras em andamen-
to, gerando empregos de 
forma distribuída por todo 
o Estado e ajudam a pre-
parar os nossos destinos 
turísticos para o retorno, 
pós-pandemia”, lembra 
Vinicius Lummertz, se-
cretário de Turismo do 
Estado. Os repasses dessa 
semana chegarão aos ex-
tremos do Estado: no No-
roeste, atenderá Cardoso, 

com o prefeito Isael Do-
mingues, que é médico, a 
iniciativa tem o intuito de 
tratar os quadros leves de 
gripe, como coriza ou dor 
de cabeça. A Prefeitura 
alerta que a curva de con-
taminação vem aumen-
tando na cidade e no Vale 
do Paraíba, e as medidas 
de prevenção devem ser 
seguidas rigorosamente: 

gularização Fundiária da 
história da cidade, supe-
rando mais de 2 mil títulos 
a moradores, além de mais 
de 20 áreas públicas, regu-
larizados de costa a costa 
do município.
Com esse trabalho, os mo-
radores do bairro conse-
guem obter financiamen-
to de habitação na Caixa 
Econômica Federal, pas-

dade testou positivo para 
covid-19 e foi afastado. 
Os demais trabalhadores 
que mantiveram contato 
ou têm proximidade com a 
pessoa também coletaram 
amostras para exame e es-
tão afastados até a libera-
ção dos resultados.

na divisa com Minas Ge-
rais, e Ilha Solteira, colada 
no Mato Grosso do Sul, no 
Norte e no Leste, também 
próximas à divisa mineira, 
Ituverava e Caconde, no 
Sul e no Sudoeste, Eldo-
rado e Timburi, próximas 
ao Paraná, e no Sudeste, 
Queluz, no entroncamen-
to com Minas e o Rio de 
Janeiro. Os recursos do 
Dadetur são liberados em 
parcelas, de acordo com o 
cumprimento de cada eta-
pa da obra pelos municí-
pios.

distanciamento social, hi-
giene de mãos e uso de 
máscaras. Os kits de medi-
camentos disponíveis para 
prescrição são compostos 
por vitamina C, azitromi-
cina, ivermectina e dipiro-
na, e são prescritos pelos 
médicos dos gripários, de 
acordo com o quadro de 
cada paciente, após con-
sulta médica.

sar sua casa para os seus 
herdeiros e sentir-se mais 
seguro social e financeira-
mente.
Para os cidadãos contem-
plados retirarem suas ma-
trículas, basta comparecer 
à Rua Cidade de Santos, n° 
222 - Vila Amélia, na sede 
da SEHAB, das 13h30 às 
17h30. O telefone de con-
tato é o (12) 3892-6568.

A medida da Prefeitura 
visa garantir a saúde e a 
segurança dos trabalhado-
res e das pessoas que fre-
quentam o laboratório. As 
pessoas que tinham exa-
mes agendados para esta 
segunda-feira e terça-feira 
terão as datas remarcadas.
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Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumento, 
pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia 
pra algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os processos 
em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixinho 
aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pensam 
de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao 
tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. Não se 
leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. Envelhe-
cer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda de tempo, 
você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Pense nisso 
e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem que não chora tem mil razões para chorar.
Prefiro os erros do entusiasmo a indiferença da sabedoria.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor que o sustenta.
Devemos as paixões, talvez os maiores dons do espírito.
O bom humor não custa nada e agrada a todos.
Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossas lembranças.
Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
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EXPEDIENTE

São Paulo arrecada R$ 816,4 milhões 
em doações da iniciativa privada 

para combate ao coronavírus

O Governador João Doria 
anunciou, nesta segunda-
-feira (13), a arrecadação 
total de R$ 816,4 milhões 
em doações da iniciativa 
privada. O montante foi 
obtido junto a 408 mem-
bros do Grupo Empre-
sarial Solidário de São 
Paulo, que já contou com 
doações de mais de 190 
empresas. Todos os re-
cursos e serviços doados 
serão aplicados integral-
mente nas estratégias de 
contenção dos efeitos da 
pandemia do novo corona-
vírus no estado.
“O comitê empresarial so-
lidário se reuniu nesta ma-
nhã e arrecadou mais R$ 
40,7 milhões em produtos, 
recursos e serviços para o 
combate ao coronavírus e 
a pobreza. 
É o estado solidário. São 
empresas privadas, em-
presários, dirigentes de 
corporações que aceitaram 
o convite do Estado de São 
Paulo para ajudar a quem 
mais precisa”, destacou 
Doria. “Muito obrigado a 

esses 408 integrantes do 
Comitê Empresarial So-
lidário, que é um exem-
plo, um modelo para o                    
Brasil, de orientação vo-
luntária dedicada a salvar 
vidas e proteger os mais 
pobres”, agradeceu o Go-
vernador.
As reuniões do Grupo Em-
presarial Solidário de São 
Paulo são realizadas se-
manalmente e a desta se-
gunda-feira foi a 14ª. Todo 
o processo de recebimen-
to das doações, entrega 
e aplicação dos recursos 
está sendo auditado pela 
Pricewaterhouse Coopers 
Brasil, com apoio da De-
loitte na organização dos 
processos.
“Esse recurso pode vir di-
retamente ao Governo do 
Estado ou através de orga-
nizações sociais. 
O nosso maior objetivo é 
que ele chegue na ponta 
para ajudar a quem mais 
precisa, seja por meio de 
insumos para a saúde, 
seja em apoio para o fun-
do social como doações 

de cestas básicas, de hi-
giene, e todo trabalho que 
está sendo feito inclusive 
de distribuição de másca-
ras”, listou Patricia Ellen, 
Secretária de Desenvolvi-
mento Econômico.
Como doar
O Governo de São Paulo 
tem uma comissão respon-
sável por organizar doa-
ções de entes privados e 
sociedade civil durante a 
crise do coronavírus. São 
aceitas doações em dinhei-
ro, serviços e materiais, de 
acordo com critérios esta-
belecidos pela Secretaria 
de Estado da Saúde.
O Estado elaborou uma 
cartilha para orientar do-
adores a contribuir sem a 
incidência de impostos. As 
doações em dinheiro são 
concentradas no Fundo 
Social de São Paulo.
Todas as informações es-
tão disponíveis no site. 
Os contatos podem ser 
feitos pelo WhatsApp 
(11) 98882-1341 ou pelo 
e-mail doacaodebens@sp.
gov.br.
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Interdição do acesso
a Pindamonhangaba é

total no período da tarde

Fundação Grupo Volkswagen e
BASF produzem máscaras

acessíveis com visor

A interdição do acesso a 
Pindamonhangaba pelo 
Km 99 da Dutra está ocor-
rendo de forma total (dois 
sentidos) entre 12 e 16 ho-
ras, e parcial nos demais 
horários. O período da 
tarde é o momento onde 
concentra-se o maior nú-
mero de equipamentos e 
pessoas para a instalação 
do pórtico, sendo necessá-
ria a interdição total. Nos 
demais horários é possível 
a liberação de uma das pis-
tas com fluxo de veículos 
nos dois sentidos.
Para organizar o trânsito 
e garantir a segurança dos 
motoristas, o local conta 
com agentes de trânsito 
da Prefeitura e membros 
do DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem). No 
período noturno há agen-
tes da Guarda Civil Me-
tropolitana no local.
De acordo com o secre-
tário de Segurança Públi-

A Fundação Grupo 
Volkswagen e a BASF 
uniram-se para apoiar a 
produção de máscaras de 
algodão laváveis com vi-
sor transparente na região 
da boca. O objetivo é tor-
nar esse equipamento de 
proteção individual, fun-
damental para a prevenção 
à COVID-19, acessível 
para pessoas com surdez 
que realizam leitura labial. 
Além disso, esse modelo 
humaniza o convívio em 
tempos de pandemia, uma 
vez que possibilita a visu-
alização de sorrisos e ou-
tras expressões faciais.
“A ideia nasceu de um co-
laborador da Volkswagen 
Financial Services, uma 
das empresas que fazem 
parte dos órgãos de gover-
nança da Fundação Grupo 
Volkswagen. Inspirado 
na iniciativa de uma es-
tudante norte-americana, 
ele e seu grupo do curso 
de Mestrado em Gestão 
da Inovação da Univer-
sidade Federal do ABC 
procuraram a Fundação, 
em busca de apoio técnico 
para um protótipo. Não só 
por termos um projeto de 
costura, mas também por-
que a inclusão de pessoas 
com deficiência é uma das 
causas que abraçamos”, 
explica Vitor Hugo Neia, 
Diretor de Administração 
e Relações Institucionais 
da Fundação.
A partir desse contato, a 
Fundação Grupo Volkswa-
gen apresentou o desafio a 
uma das empreendedoras 
participantes do Costuran-
do o Futuro, projeto vol-
tado à empregabilidade a 
ao empreendedorismo em 
comunidades por meio da 
formação profissional em 

ca - pasta que abrange o 
Departamento de Trânsito 
- José Sodário Viana, os 
horários de interdição to-
tal e parcial podem sofrer 
pequenas variações. “Essa 
é uma estimativa com 
base em informações da 
empresa responsável pelo 
serviço, mas havendo essa 
mudança, retomamos com 
outras opções de tráfego 
para facilitar o acesso dos 
condutores”.
Segundo ele, o cronogra-
ma de serviços deverá se-
guir desta forma até dia 
16 (quinta-feira), sendo o 
dia 17 - último dia progra-
mado para serviços - com 
maior tempo de liberação 
total.
Os motoristas que estive-
rem nas pistas sentido São 
Paulo ou Rio de Janeiro 
poderão utilizar o Km 99 
para retorno normalmen-
te. Além disso, há placas e 
faixas instaladas em vários 

costura. Além disso, mui-
tos dos itens produzidos 
e comercializados pelas 
costureiras são feitos de 
tecidos automotivos do-
ados pelo Grupo VW e 
fornecedores que, pela 
técnica do upcycling, dão 
origem a bolsas, mochilas 
e outros acessórios.
Porém, após os primeiros 
testes, que envolveram 
pessoas com deficiência 
de instituições parceiras 
da própria Fundação, per-
cebeu-se que os plásticos 
disponíveis no mercado 
embaçavam no momento 
da fala, o que dificulta-
va a visualização da boca 
e, consequentemente, a 
leitura labial. Foi então 
que a Fundação Grupo 
Volkswagen, por intermé-
dio da área de Qualidade 
da Volkswagen do Brasil, 
chegou à BASF, para veri-
ficar a existência de algum 
produto para diminuir o 
embaçamento.
“A resposta foi incrível! 
Na ausência desse produ-
to, a BASF desenvolveu 
um filme plástico antiem-
baçante produzido pela 
sua parceira Parnaplast, 
que reduziu consideravel-
mente o problema. Além 
disso, as duas empresas 
doaram matéria-prima su-
ficiente para a produção de 
mais de 100 mil máscaras. 
E as primeiras encomen-
das, da própria BASF e 
de associações voltadas a 
pessoas com deficiência 
auditiva, já estão chegan-
do! As máscaras são co-
mercializadas pelo preço 
de custo e toda a renda é 
revertida para as empre-
endedoras”, comemora 
Sandra Viviani, analista 
de responsabilidade social 

pontos da rodovia para in-
formar os motoristas sobre 
a interdição e indicação 
de outras possibilidades 
de acesso ao município, 
como pelo Km 85 (Mo-
reira César), Km 92 (Bair-
ro das Campinas/Cidade 
Nova) ou Distrito Empre-
sarial de Taubaté.
Essas orientações são 
principalmente para ve-
ículos de grande porte, 
como caminhões e carre-
tas; já os veículos peque-
nos poderão utilizar essas 
opções ou outros acessos a 
Pindamonhangaba. 
Os motoristas de veículos 
de grande porte que quise-
rem sair de Pindamonhan-
gaba poderão utilizar rotas 
alternativas pelas rodovias 
(acesso por Moreira Cé-
sar, Cidade Nova ou Pin-
da/Taubaté); os veículos 
leves poderão usar essas 
alternativas ou estradas 
municipais.

que coordena o projeto na 
Fundação.
Essa ação soma-se à pro-
dução de mais de 120 mil 
máscaras de algodão tra-
dicionais, encomendadas 
por empresas do Grupo 
Volkswagen, seus conces-
sionários e fornecedores 
às participantes do projeto 
Costurando o Futuro, que 
mobilizou quase 100 pes-
soas, contribuindo com o 
sustento de seus negócios 
e famílias em meio à crise 
econômica causada pelo 
novo coronavírus.
Karina Chaves, gerente de 
Diversidade e Inclusão da 
BASF na América do Sul, 
comenta a relevância da 
iniciativa: “Uma das nos-
sas prioridades na BASF 
é desenvolver ações e po-
líticas para fomentar uma 
cultura inclusiva, por isso, 
ser parte dessa iniciativa 
é tão importante para nós. 
Além de tornar acessível a 
comunicação para nossos 
colaboradores com defici-
ência auditiva e usarmos 
nosso conhecimento e tec-
nologia para que as más-
caras fossem mais efica-
zes, também contribuímos 
para a geração de renda de 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade social. É 
um projeto completo.”
“Ficamos felizes em po-
der contribuir e participar 
do desenvolvimento dessa 
solução para viabilizar o 
projeto, junto com o nos-
so cliente Parnaplast, e 
ainda distribuir para cola-
boradores com deficiência 
auditiva no Brasil, Chile, 
Argentina e Colômbia”, 
afirma Alejandro Bossio, 
gerente sênior do negócio 
de Poliamidas para a Amé-
rica do Sul.
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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


