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A Gazeta dos Municípios

Morre aos 67 anos, Parrerito,
do Trio Parada Dura

Joalheria é assaltada no 
Taubaté Shopping

Com R$ 97 milhões arrecadados, São 
Paulo contrata projeto executivo para 

fábrica de vacinas contra Covid-19

Prefeitura de São Sebastião 
promove curso de

Formação de Aquaviários

Começamos a semana 
com uma notícia triste, a 
morte do cantor Parreri-
to, do Trio Parada Dura. 
Eduardo Borges, ficou co-
nhecido como Parrerito, e 
integrava o lendário grupo 
sertanejo Trio Parada Dura 
que ainda contava com 
Creone e Xonadão.
Segundo informou a as-
sessoria de imprensa do 
grupo no Facebook, Parre-

Uma joalheria foi assal-
tada por dois homens na 
noite de domingo (14), no 
Taubaté Shopping. Assim 
que a loja encerrou as ati-
vidades daquele expedien-
te, os dois assaltantes in-
vadiram o local e levaram 
diversos produtos de alto 
valor.
Ha suspeita que uma mu-
lher também tenha partici-
pado do crime, dando co-
bertura para a ação do lado 
de fora do estabelecimen-
to. A proprietária da joa-

Nesta segunda-feira (14), 
o governo do estadual 
anunciou a arrecadação de 
R$ 97 milhões em doações 
da iniciativa privada para 
o novo projeto da fábrica 
do Instituto Butantan. Os 
recursos permitirão a rea-
lização das obras necessá-
rias para a futura produção 
da vacina contra o corona-
vírus, desenvolvida pela 
farmacêutica chinesa Si-
novac Biotech em parceria 
com o Butantan.
O projeto executivo está 
em processo de contrata-
ção, a previsão é de que 
as obras da fábrica sejam 
iniciadas em novembro e 
concluídas em 2022. Os 
trâmites para contratação 
do projeto executivo já fo-
ram iniciados pelo Institu-
to Butantan. “Lembrando 
que fisicamente a fábrica 
já existe. Ela será adapta-
da, modernizada e equipa-
da. Da meta de R$ 160 mi-
lhões, já arrecadamos R$ 

A Prefeitura de São Sebas-
tião, por meio da Secreta-
ria de Meio Ambiente (SE-
MAM), em parceria com a 
Marinha do Brasil, promo-
ve, de 14 a 25 de setembro, 
os cursos Marinheiro Au-
xiliar de Convés (MAC) 
e Marinheiro Auxiliar de 
Máquinas (MAM), com o 
objetivo de formar pesso-
al para exercer atividades 
profissionais como aqua-
viários do 1º Grupo - Ma-
rítimos, Seções de Convés 
ou de Máquinas.

rito, que tinha 67 anos, es-
tava internado desde o dia 
29 de agosto. Ele foi diag-
nosticado com Covid-19 e 
não resistiu após compli-
cações da doença. No úl-
timo dia 31 ele sofreu um 
mal súbito e foi levado a 
UTI de um hospital parti-
cular da capital mineira.
O sertanejo entrou no gru-
po no lugar do seu irmão 
Barrerito, que sofreu um 

lheria não quis informar 
o valor total dos produtos 
furtados, mas disse que o 
prejuízo foi grande.
Um boletim de ocorrência 
foi instaurado e a Polícia 
Civil busca por pistas que 
levem até os autores do 
crime. Até o momento da 
publicação desta matéria, 
a equipe de jornalismo do 
AgoraVale não obteve res-
posta sobre o posiciona-
mento do shopping.
Atualizado às 19h30
Nota de esclarecimento do 

97 milhões, o que permite 
o início imediato da obra”, 
afirmou o Governador, 
João Doria.
As doações estão sendo 
arrecadadas a partir da 
coordenação da Invest-SP 
e da mobilização da orga-
nização social Comunitas. 
O presidente da Invest-SP, 
Wilson Mello, detalhou 
as doações, feitas por um 
total de 14 empresas pri-
vadas. Segundo ele, o pro-
jeto permitirá ampliações 
futuras, com possibilidade 
de uso das instalações não 
apenas para produção da 
Coronavac, mas também 
de outros imunizantes.
“Nós temos a convicção 
de que, com a agilidade e 
a governança do setor pri-
vado em parceria com o 
setor público, nós teremos 
condições de rapidamente 
terminar a construção da 
fábrica, que vai dar a inde-
pendência da vacina con-
tra o coronavírus para o 

Após a conclusão da for-
mação, os participantes 
estarão aptos para prestar 
serviço de apoio em em-
barcações com arqueação 
bruta menor do que 300 e 
potência propulsora menor 
do que 250 kW emprega-
das na navegação interior 
e na navegação de apoio 
portuário, conforme limi-
tes estabelecidos nas Nor-
mas e Procedimentos para 
as Capitanias (NPCP), in-
clusive como profissional, 
em embarcações de espor-

acidente aéreo na década 
de 80, ficou paraplégico 
e decidiu seguir carreira 
solo.
O Trio Parada Dura foi 
criado em 1971 e teve di-
versas formações ao longo 
da história. Entre os maio-
res sucessos do Trio po-
demos recordar “Fuscão 
Preto”, “Telefone Mudo” 
e “As Andorinhas”. 
Fonte: Kboing

Taubaté Shopping: “O fur-
to ocorrido na noite deste 
domingo (13) no interior 
de uma das operações foi 
identificado pela loja so-
mente na manhã desta se-
gunda-feira (14), quando 
foi realizado o registro do 
boletim de ocorrência. O 
shopping garantiu o apoio 
à loja e às autoridades po-
liciais, inclusive no acesso 
aos registros do circuito 
interno para entendimen-
to do ocorrido e possíveis 
suspeitos.”

Estado de São Paulo. Esse 
é um legado da pandemia. 
Essa fábrica vai ficar para 
o povo de São Paulo e para 
o povo brasileiro”, afir-
mou Wilson Mello.
Doses
Até dezembro, o Instituto 
Butantan deverá receber 
46 milhões de doses da 
Coronavac. 
E a previsão é de que até 
março de 2021, o Estado 
receba mais 15 milhões 
de doses. Há ainda a pos-
sibilidade de aquisição de 
mais 100 milhões de doses 
no próximo ano, a depen-
der de suporte do Ministé-
rio da Saúde.
“A Coronavac, neste mo-
mento, é a mais desenvol-
vida do mundo. O Brasil 
provavelmente será um 
dos primeiros países a ter 
uma vacina disponível 
para vacinação em mas-
sa”, destacou o presiden-
te do Instituto Butantan, 
Dimas Covas.

te e recreio.
Com a carga horária de 88 
horas, o curso tem como 
base as Normas da Auto-
ridade Marítima (NOR-
MAM), e está sendo reali-
zado no Teatro Municipal 
de São Sebastião, já os 
testes físicos acontecem 
na piscina do Centro de 
Apoio Educacional (CAE) 
do Pontal da Cruz, região 
central do município. Vale 
ressaltar que os 35 inscri-
tos realizaram teste para 
diagnóstico da Covid-19.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 183, Termo nº 7234
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL RODRIGUES e FRANCIELEN 
SILVA COSTA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 
1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascido no dia 25 de junho de 1992, de estado civil divorciado, de 
profissão pintor, residente e domiciliado na Rua das Calêndulas, nº 152, Vale 
das Flores, Tremembé/SP, filho de ANA CRISTINA RODRIGUES, de 45 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascida na data de 10 de fevereiro de 1975, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP. A  habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida 
no dia 20 de fevereiro de 1992, de estado civil solteira, de profissão autônoma, 
residente e domiciliada na Rua Oito, nº 79, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, 
filha de OCTAVIO RODRIGUES COSTA, de 54 anos, natural de Rio de Janei-
ro/RJ, nascido na data de 19 de outubro de 1965, residente e domiciliado em 
Taubaté/SP e de ROSEMEIRE GOMES DA SILVA COSTA, de 52 anos, natural 
de Taubaté/SP, nascida na data de 23 de junho de 1968, residente e domiciliada 
em Lagoinha/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.

Curso do programa
Caminhos para a

Cidadania tem
avaliação 100% positiva

O programa Caminhos 
para a Cidadania, desen-
volvido pelo Instituto 
CCR, com apoio da CCR 
NovaDutra, ofereceu aos 
professores de escolas 
participantes da iniciativa, 
entre os meses de junho e 
agosto, o curso de Com-
petências Socioemocio-
nais, na plataforma EaD 
do programa, com o ob-
jetivo de proporcionar aos 
educadores reflexões que 
os  ajudarão a colocar em 
prática as melhores atitu-
des no trânsito por meio 
do gerenciamento das suas 
próprias emoções. Dentro 
desse conteúdo, eles tam-
bém receberam diversas 
sugestões de atividades 
que puderam ser aplicadas 
com os alunos.
Os professores foram 
convidados para se ins-
creverem no curso. No 1° 
semestre matricularam-se 
2.787 professores e, des-
ses, 2.269 foram aprova-
dos, um aproveitamento 
de 85%. 
“É uma grande satisfação 
saber que o programa con-
tribuiu com os professores 

e alunos em seu dia a dia. 
O tema foi muito elogiado 
e vale destacar que havia 
sido escolhido por eles 
numa pesquisa, realizada 
em 2019. 
O curso trouxe reflexões 
que as pessoas podem le-
var para seu cotidiano”, 
destaca Ariane Teles, do 
Instituto CCR, responsá-
vel pelo programa.
Entre as atividades apli-
cadas junto aos alunos, 
esteve o filme Divertida-
mente, que aborda as di-
ferentes emoções de uma 
protagonista infantil. Pos-
teriormente, os estudantes 
avaliaram suas próprias 
emoções associando a fa-
tos que vivenciaram, rela-
tando-as por meio de diá-
rios e redações. 
Até o final do ano, novos 
cursos serão disponibili-
zados aos educadores do 
programa, bem como no-
vas atividades serão su-
geridas para atuação junto 
aos estudantes. Na via Du-
tra, o programa conta com 
o apoio da CCR NovaDu-
tra.
Fonte: CCR NovaDutra
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Sebrae e GEF Biogás 
Brasil lançam

ferramenta digital

Começam hoje
inscrições para bolsas

remanescentes do Prouni

O Sebrae, em parceria 
com o projeto GEF Biogás 
Brasil desenvolveu uma 
ferramenta inovadora para 
a difusão de informações 
sobre a produção de bio-
gás no Brasil.
O DataSebrae Biogás é 
uma plataforma digital 
gratuita que reúne a lo-
calização geográfica de 
plantas de biogás no país, 
dados sobre o potencial de 
produção, uma biblioteca 
digital com estudos téc-
nicos e toda a legislação 
referente ao setor, e fer-
ramentas que auxiliam no 
planejamento de projetos 
de biogás.
A plataforma permite ex-
plorar o potencial de pro-
dução de diferentes locali-
dades por meio de painéis 
interativos que indicam 
a localização de todas as 
plantas de biogás no ter-
ritório brasileiro. Além 
disso, o DataSebrae Bio-
gás oferece uma biblio-
teca digital inédita que 
reúne estudos técnicos 
sobre biogás produzidos 
por entidades especializa-
das, além de todas as leis, 
decretos e convênios refe-

Começam hoje, terça-fei-
ra (15), as inscrições para 
o processo seletivo de 
bolsas remanescentes do    
Programa Universidade 
para Todos (Prouni), para 
o segundo semestre deste 
ano. 
Ao todo, serão ofertadas 
cerca de 90 mil bolsas que 
não foram ocupadas no 
decorrer do processo sele-
tivo regular.
A disponibilidade dessas 
bolsas ocorre por desis-
tência dos candidatos pré-
-selecionados ou falta de 
documentação, por  exem-
plo. 
O prazo para inscrição ter-
mina em 30 de setembro 
e o estudante interessa-
do deve acessar a página 

rentes à cadeia de valor do 
biogás no Brasil.
Outra inovação do Data-
Sebrae Biogás é a calcu-
ladora automática de con-
versão do valor energético 
do biogás. 
A ferramenta permite es-
timar a quantidade de bio-
gás necessária para uma 
demanda energética es-
pecífica em três medidas 
comuns no mercado: litros 
de diesel, kilowatts/hora e 
gás liquefeito de petróleo. 
A nova plataforma digital 
permite que empreendedo-
res utilizem dados qualifi-
cados e atualizados para 
planejar projetos voltados 
para o setor, facilitando o 
acesso a informações es-
senciais.
O DataSebrae Biogás é 
uma iniciativa contínua, 
ou seja, uma plataforma 
que será sempre atualiza-
da. Também serão imple-
mentadas soluções cada 
vez mais sofisticadas, 
acompanhando a rotina 
de investidores e produto-
res de biogás para manter 
um suporte constante aos 
agentes do setor.
Fonte: Sebrae SP 

do Prouni na internet. De 
acordo com o Ministério 
da Educação, nesta edi-
ção, o prazo de inscrição 
será único para todos os 
interessados.
O Prouni é o programa do 
governo federal que ofe-
rece bolsas de estudo, in-
tegrais e parciais (50%), 
em instituições particula-
res de educação superior. 
Para concorrer às bolsas 
integrais, o estudante deve 
comprovar renda familiar 
bruta mensal, por pessoa, 
de até 1,5 salário mínimo. 
Para as bolsas parciais 
(50%), a renda familiar 
bruta mensal deve ser de 
até três salários mínimos 
por pessoa.
Fonte: Ag. Brasil
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