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A Gazeta dos Municípios

Poupatempo atende cidadãos 
que precisam de RG em 12

postos do interior de São Paulo

Ciclone bomba se
forma e provoca

ventania no Sul e Sudeste

Governo de São Paulo paga mais 
de R$350 milhões de bônus para 
166 mil servidores da Educação

EDP reforça ampliação 
das facilidades para

negociação de débitos

O quinto mutirão acontece 
nesta segunda e terça-feira, 
dias 14 e 15 de setembro, 
nas unidades de Araçatu-
ba, Bebedouro, Birigui, 
Guaratinguetá, Itapetinin-
ga, Itu, Jundiaí, Lençóis 
Paulista, Ourinhos, Salto, 
Taubaté e Votuporanga. A 
ação é para atendimento 
exclusivo de RG promo-
vido pelo Poupatempo 
oferece 2.400 vagas, em 
12 cidades do interior do 
Estado. Para ser atendido 
é necessário comparecer 
ao posto na data e horário 
marcados com a Certidão 
de Nascimento ou Casa-
mento original e cópia 
simples, ou mesmo com 
o RG anterior, caso tenha 
sido emitido no Estado de 
São Paulo. Menores de 16 
anos devem estar acom-
panhados por um dos pais 

Um ciclone bomba irá se 
formar sobre o mar entre 
segunda e terça-feira, dias 
14 e 15 de setembro. A 
expectativa é de fortes ra-
jadas de vento sobre parte 
do Sul e do Sudeste, que 
podem chegar a 90km/h. 
Além disso, há risco de 
chuva forte na Região Sul.
Os modelos meteorológi-
cos indicam a formação 
de um ciclone extratro-
pical na costa da Região 
Sul na madrugada desta 
segunda-feira. Os ciclones 
extratropicais são áreas de 
baixa pressão atmosféri-
ca e são muito comuns na 
América do Sul. Em geral, 
estão associados a frentes 
frias.

O Governo de São Paulo 
vai pagar cerca de R$ 350 
milhões em bônus para 
166 mil servidores da Se-
cretaria da Educação do 
Estado. O valor médio do 
bônus é superior a R$ 2 
mil. O pagamento ocorre, 
em parcela única, no dia 
25 de setembro.
Entre o total de servidores 
que serão contemplados, 
129 mil são professores 
de ensino fundamental e 
médio. Mas além deles, 
diretores, agentes de orga-
nização e equipes técnicas 
das escolas e órgãos cen-
trais também têm direito 
ao bônus.

Na semana do cliente, 
a EDP, distribuidora de 
energia elétrica de Gua-
rulhos, Alto Tietê, Vale do 
Paraíba e Litoral Norte de 
São Paulo, reforça a pos-
sibilidade de negociação 
de débitos com facilidades 
ampliadas aos clientes, 
além de incentivar o aces-
so aos serviços e solicita-
ções por meio dos canais 
virtuais, sem a necessida-
de de sair de casa.
A EDP mantém as condi-
ções especiais para quita-
ção de débitos, com parce-
lamento em até 24 vezes, 
isenção de juros e entrada 

ou responsável legal, por-
tando um documento de 
identificação com foto. 
Caso não seja possível, 
basta o responsável assi-
nar uma autorização, para 
ser apresentada no ato do 
atendimento, junto com 
um documento de identifi-
cação do responsável, com 
a mesma assinatura.
Próximos agendamentos
Na quarta-feira (16), as 
12 unidades participantes 
do mutirão voltam a fun-
cionar com atendimento 
presencial à população. 
Assim como acontece em 
50 dos 75 postos reabertos 
desde o dia 19 de agosto, o 
agendamento é obrigatório 
e poderá ser realizado atra-
vés do portal ou aplicativo 
Poupatempo Digital. 
Os agendamentos estarão 
disponíveis às 7h da pró-

No entanto, como é possí-
vel notar na imagem abai-
xo, a previsão é de que a 
pressão do ar caia de for-
ma muito acentuada num 
curto período. Quando há 
queda de pressão forma-
-se o que chamamos de 
“ciclone bomba”. Essa si-
tuação não acontece sem-
pre e os meteorologistas 
ficam mais atentos quando 
notam que a pressão do ar 
está baixando muito rapi-
damente em um local, pois 
isto é sinal de ventania e 
tempestade.
Região Sudeste
O ciclone bomba irá pro-
vocar agitação marítima e 
ventania sobre parte do Su-
deste do Brasil. Na segun-

“No dia 25 de setembro 
será liberado o bônus 2019 
aos professores e a todos 
os profissionais que alcan-
çaram as metas - nossos 
diretores, agentes de or-
ganização escolar, super-
visores. É a valorização 
dos nossos profissionais 
da educação, com foco na 
aprendizagem, reconhe-
cendo aqueles que avança-
ram”, destaca o secretário 
da Seduc-SP, Rossieli So-
ares.
O benefício é calculado a 
partir das notas do Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação de São Paulo 
(Idesp) de 2019. Os bene-

reduzida para os clientes 
com contas de energia em 
atraso. A negociação é re-
alizada de forma simples 
e segura por meio do site 
EDP Online ou pelo apli-
cativo para smartphone.
Outra medida que se tor-
nou ainda mais relevante 
com a necessidade do iso-
lamento social é a possi-
bilidade de pagar as con-
tas por meio da internet, 
utilizando o portal virtual 
do banco ou realizando o 
cadastro da conta de ener-
gia no débito automático. 
O cliente pode solicitar o 
cadastro no débito auto-

xima terça-feira (15). 
Com medidas de preven-
ção e protocolos sanitá-
rios, a capacidade de aten-
dimento no Poupatempo 
será de 30%. 
A prioridade é para servi-
ços que necessitam da pre-
sença do cidadão para se-
rem em concluídos, como 
a solicitação do RG e da 
primeira habilitação, por 
exemplo. Outros como a 
solicitação da Carteira de 
Trabalho, seguro desem-
prego, licenciamento e 
transferência de veículo, 
devem ser feitos de for-
ma remota, pela internet, 
também pelas plataformas 
digitais.
Atualmente, mais de 80 
serviços podem ser reali-
zados online, com agili-
dade e conforto, sem a ne-
cessidade de sair de casa.

da-feira, as rajadas mais 
intensas podem chegar a 
70km/h no litoral de São 
Paulo, no Rio de Janeiro, 
no centro-sul capixaba e 
até em áreas da Zona da 
Mata de Minas Gerais. Na 
região da capital paulista, 
os ventos ocorrem com até 
60km/h. Com a formação 
do ciclone e o desloca-
mento de uma frente fria 
por alto mar, na altura da 
costa do Sudeste, pode 
chover de forma pontual 
em áreas do leste paulista 
na segunda-feira. Na ter-
ça, a chuva também atinge 
o Grande Rio e a região 
dos Lagos, mas sem alerta 
para tempestades.
Fonte: ClimaTempo

ficiados atuam em 4.166 
escolas que cumpriram al-
guma parte da meta 2019.  
Para chegar ao valor indi-
vidual, a Secretaria consi-
dera se a unidade    avan-
çou, atingiu ou superou 
a meta estipulada para o 
período. 
Os servidores precisam 
ainda ter trabalhado, no 
mínimo, em dois terços do 
ano letivo.
Escolas que superaram 
suas metas terão um adi-
cional de até 20% da Bo-
nificação por Resultados. 
Quando a meta não é atin-
gida, é calculado o avanço 
proporcional da escola.

mático por meio do EDP 
Online ou diretamente na 
sua rede bancária.  Exis-
te ainda a possibilidade 
de receber as faturas de 
energia de maneira digital, 
através de e-mail, fazendo 
o cadastro no EDP Online.
“Contribuir para a segu-
rança financeira das famí-
lias neste cenário tão de-
licado faz parte da nossa 
responsabilidade com a 
sociedade e os clientes, e 
a ampliação das facilida-
des no pagamento de débi-
tos está em linha com este 
objetivo,” ressalta Vilmar 
Abreu, gestor da EDP.
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Miscelânea
Curiosidades

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêu-
tico Johan S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com ân-
sias de vômito de alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita 
de um preparado à Jacob’s Pharmacy, onde esse preparado foi misturado 
com água oxigenada e foi assim que se chegou à fórmula da Coca-Cola. 
A princípio, o concentrado era embalado em pequenos barris de madeira 
de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a cor oficial da 
bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os in-
gredientes do refrigerante e em 1981, foi lançada a Diet Cole. Dois anos 
depois, a empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos 
gasosa). A mudança só durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 
1943. Isso é que é: Quarenta mil garrafas ou latinhas de Coca-Cola são 
vendidas por segundo em todo mundo.
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O 
primeiro estágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando 
acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das bati-
das do coração diminui. Aí temo o sonho em “pedaços” ou com imagens 
isoladas. No segundo estágio, já estamos dormindo mais profundamente. 
Nessa etapa é que algumas pessoas costumam falar ou em caso de sonam-
bulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que a gente so-
nhe nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos ficam mais nítidos 
e mais ricos e os detalhes acontecem. A essa altura nossa respiração fica 
mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos cardí-
acos diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se assemelha 
ao estado de coma. Aí raramente é que temos os sonhos com situações de 
pouca ação e mais ligados a reflexão sobre nossos problemas.

Humor

Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava pra casa de madrugada, 
completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando em casa, uma 
viatura da Polícia Rodoviária pára o carro dele. Os policiais pedem pra ele 
descer do carro pra fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um caminhão 
capota do outro lado da pista. Os policiais correm para o local e o homem 
aproveita e se manda pra casa. No dia seguinte, ele acorda com a mulher 
perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro da Polícia Rodoviária estacio-
nado na nossa garagem?
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande esse traste se lascar, porque o amor é cego 
e não surdo!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma empresa portuguesa, 
chega no setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Joaquim, quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar alguns segundos, o Joaquim responde:
- Mas ou menos a metade!

Mensagens

Acredito no poder da oração. As boas intenções empregadas deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecendo ao aquecimento de melhorias, 
criando estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos 
de vida, vencer problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora da 
oração, se entregue nas mãos de Deus, crendo que Ele sempre responde a 
uma oração que parte do coração. Creio estar em comunhão com as forças 
que a tudo comandam, nada devemos temer. A oração sincera libera bene-
fícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Por que Deus criou os irmãos

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade 
de um irmão significam mais do que as palavras podem expressar. Um 
irmão compartilha das travessuras, dos sonhos e dos castelos de areia, dos 
cochichos e das brincadeiras, das brigas e dos joelhos esfolados e quando 
a gente cresce deixando para trás a meninice é gostoso relembrar as pe-
quenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim quando Deus criou os 
irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e amar durante 
toda a vida.  

Pensamentos, provérbios e citações

As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida,
Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aquele que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 182, Termo nº 7233
Faço saber que pretendem se casar THALES AUGUSTO MARQUES DA SILVA e ANNA LAURA PIRONELI MARTINS  
DA SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
O  habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 25 de maio de 1989, de estado civil solteiro, de profissão autônomo, 
residente e domiciliado na Avenida do Ouro, nº 106, Residencial Eldorado, Tremembé/SP, filho de CARLOS ROBERTO DA 
SILVA, de 59 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 31 de maio de 1961 e de ROSELY RODRIGUES MARQUES 
DA SILVA, de 60 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 06 de maio de 1960, ambos residentes e domiciliados em 
Taubaté/SP. A  habilitante é natural de Santo André-SP, nascida no dia 28 de março de 1998, de estado civil solteira, de profis-
são caixa administrativo, residente e domiciliada na Avenida do Ouro, nº 106, Residencial Eldorado, Tremembé/SP, filha de 
LEVI MARTINS DA SILVA, de 55 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 22 de setembro de 1964 e de LEA 
PIRONELI PEDREIRO MARTINS DA SILVA, de 54 anos, natural de Jales/SP, nascida na data de 17 de outubro de 1965, 
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.
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Processo Administrativo Municipal Nº 302/2020 - Tomada de Preços 
Nº 014/2020 -Edital Nº 058/2020. Resultado de Julgamento de Habili-
tação e Propostas - A Comissão Permanente de Licitações, designada 
pela Portaria Nº 079/2020, através de seu Presidente, torna público e 
para conhecimento dos licitantes que, em sessão pública da mesma, 
datada de 14/09/2020, às 10h00min, após exame da documentação 
de habilitação, foi considerada habilitada a empresa:  CONSTRUTO-
RA EABM SJCAMPOS EIRELI. Após a fase de habilitação e exame 
da proposta apresentada na sessão e adotado o critério de julgamen-
to prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificató-
rio: 1º Colocado: CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI, com 
o valor de R$ 104.439,34. Fica aberto o prazo recursal. Potim, 14 de 
setembro de 2020. Publique-se, André Luís Soares de Oliveira - Pre-
sidente da Comissão de Licitação.

Silveiras sofre com
Incêndio Florestal

Corpo de Bombeiros
resgata gambá atingido

por incêndio em Paraibuna

TV Câmara Taubaté terá
sinal aberto e gratuito

Papo de quarentena é destaque 
da programação online

do Museu Felícia Leirner

No início da manhã desta 
segunda-feira, 14 Bom-
beiros acessaram a região 
e encontraram alguns     
pontos de brasa, que fo-
ram apagados, de modo 
que não houvesse reigni-
ção.
Uma área extensa na Serra 

Na manhã de ontem, se-
gunda-feira(14), o Corpo 
de Bombeiros atendeu 
uma ocorrência de incên-
dio em mata na cidade de 
Paraibuna. Durante a ação, 
equipes do Corpo de Bom-
beiros encontraram um 
Gambá todo queimado.
O incendio aconteceu as 
margens da Rodovia dos 
Tamoios, no Km 30, sen-
tido São José dos Campos. 

Na terça-feira (8), a TV 
Câmara Taubaté recebeu 
a informação que esperava 
há anos: a portaria de con-
signação do canal da Rede 
Legislativa em Taubaté foi 
publicada pelo Ministé-
rio das Comunicações no 
Diário Oficial da União. 
Após seis anos de pro-
cesso burocrático. A TV 
Câmara Taubaté recebeu 
autorização para ser trans-
mitida em canal aberto 
digital, disponível a toda 
população.
Ela dividirá a frequência 
com mais três canais, mas 
sua grade de programação 
segue independente, dis-
ponível 24 horas por dia 
no ar. As emissoras legis-
lativas da rede comparti-
lham a infraestrutura e, as-
sim, reduzem os custos de 
operação. E as parcerias 
não param por aí.
“A Câmara de Taubaté as-
sinará nos próximos dias, 
com a TV Cultura, um 
convênio para utilizar sua 
torre de transmissão ins-
talada no Alto do Cristo 
e, após, licitará os equipa-

Mais uma semana de pro-
gramação intensa nas re-
des sociais e site do Museu 
Felícia Leirner e Auditório 
Claudio Santoro,  locali-
zados em Campos do Jor-
dão. Dentre os destaques 
está um bate-papo sobre 
os desafios das mulheres 
na pandemia e ações para 
a família.
Nesta segunda-feira (14), 
o Família Legal: Teatro de 
Sombras apresentará a his-
tória de Claudio Santoro. 
Produzida pelo educador 
Frederico, a peça mostra-
rá a trajetória desse grande 
músico utilizando uma das 
formas mais belas e mais 
antigas de representação 
artística.
Outra atividade do Fa-
mília Legal será na quar-
ta-feira (16) e ensinará a 
cultivar tomate cereja em 
casa. O educador Paulo 

dos Mcacos foi queimada 
durante o fim de semana, 
que ainda está sendo cal-
culada atraves de coor-
denadas geográficas for-
necidas pelas equipes em 
campo. 
Todo o perímetro foi mo-
nitorado e até o momento 

O fogo com múltiplos fo-
cos atingiu uma área de 
preservação ambiental e 
outra cultivada com Euca-
liptos e Oliveiras.
O 1° Sgt Wagner José Ro-
drigues Bueno, que resga-
tou o animal, relatou que o 
amba estava muito debili-
tado, sem forças para an-
dar e que possivelmente as 
queimaduras o tenha dei-
xado cego. Bueno também 

mentos necessários para a 
abertura do canal”, explica 
Kelvi Soares, diretor-ge-
ral da Câmara Municipal. 
“Estamos prevendo que 
até dezembro a programa-
ção da TV Câmara Tauba-
té estará aberta a toda po-
pulação taubateana.
O convênio vai gerar uma 
economia que pode chegar 
a 50%, pois a Câmara não 
precisará investir em ter-
reno, torre e construção de 
abrigo para o transmissor, 
além de dispensar o trâ-
mite burocrático de uma 
obra desta magnitude, pois 
é necessário obter autori-
zação da Força Aérea por 
estar próxima do Coman-
do de Aviação do Exército 
(Cavex).
Quatro canais em um
A Rede Legislativa é uma 
rede nacional de canais de 
TV digital e rádio FM. Ela 
é a primeira rede de emis-
soras de televisão a se for-
mar no Brasil tendo como 
base tecnológica a multi-
programação, ou seja, um 
canal digital que dá ori-
gem a quatro: dois canais 

falará sobre a técnica de 
“cultivo invertido”, ide-
al para agricultura urbana 
em pequenos espaços, que 
reutiliza a garrafa pet in-
vertida como recipiente, 
acompanhando a semea-
dura e o desenvolvimento 
da planta. O objetivo desta 
ação é aproximar as pes-
soas de uma alimentação 
mais consciente e promo-
ver uma agricultura sus-
tentável.
O Papo de Quarentena será 
na quinta-feira (17) com a 
psicóloga Luana Santos, 
formada pela Universida-
de Metodista de São Pau-
lo. Com o tema Mulheres 
na Pandemia - Os Desafios 
do Gênero que Cuida, o 
bate-papo abordará a com-
plexidade e os desafios en-
frentados pelas mulheres 
na pandemia. 
Desde o início do isola-

não se observa focos de 
incêndio. 
Integrante da Fundação 
Florestal, Gestor de Fa-
zenda Local e Corpo de 
Bombeiros estão percor-
rendo toda a extensão do 
incêndio para avaliação 
final.

explicou que os cuidados 
adotados com o animal 
foram bem parecidos com 
os procedimentos que cos-
tumam ser feitos com um 
ser humano queimado.
O pequeno Saruê, ou 
Gambá-de-orelha-preta, 
recusou a água dada pe-
los bombeiros e foi enca-
minhado à Univap, onde 
receberá atendimento ade-
quado.

nacionais (TV Câmara e 
TV Senado), um estadual 
(TV Assembleia Legisla-
tiva) e um local (o da TV 
Câmara Municipal). As te-
levisões taubateanas pode-
rão sintonizar todos estes 
canais de maneira gratuita.
Até então, somente Jaca-
reí possuía a autorização 
de sinal aberto no Vale do 
Paraíba, e o canal foi um 
dos primeiros do país a ter 
o direito de transmissão 
para todo o município. 
Segundo dados divulga-
dos no portal da Câmara 
dos Deputados, ao final do 
mês de julho a Rede con-
tabilizava 112 canais em 
implantação e 365 canais 
em estudo técnico para re-
ceber a autorização de si-
nal. Em termos nacionais, 
80 milhões de pessoas já 
têm acesso à Rede Legis-
lativa.
Enquanto os detalhes fi-
nais são acertados, a TV 
Câmara Taubaté segue no 
canal 4 da Net, no site, no 
canal do Youtube e nas 
mídias sociais.
Fonte: Câmara de Taubaté 

mento social, mulheres 
no mundo todo têm sido 
impactadas pelos desa-
fios impostos pelo novo 
coronavírus. Além desses 
fatores, outro agravante 
será destacado: a violência 
doméstica, pois dentro do 
lar as mulheres também 
correm perigo.
No sábado (19), o Encon-
tros com Arte apresenta 
Marco Abrão, ator, diretor 
teatral e mestrando pelo 
PPG em Estudos Literá-
rios, da UNESP de Ara-
raquara, onde desenvolve 
pesquisas a respeito de 
teatro moderno e teatro 
contemporâneo. Em ví-
deo, ele fará uma reflexão 
sobre o papel do teatro na 
formação social e como 
forma de expressão ine-
rente ao ser humano, prin-
cipalmente no período de 
isolamento social.
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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


