AGazeta dos Municípios

Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • Paraibuna • Pindamonhangaba
Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal • São Bento do Sapucaí • São Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXVIII 16 DE DEZEMBRO DE 2020 EDIÇÃO 2876 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA R$ 1,00

Solicitação de segunda
via do RG pode ser feita
por canais digitais

Quem precisa emitir a segunda via do RG já pode
usar os meios digitais para
obter o documento sem
precisar comparecer ao
atendimento presencial.
Pelos totens de autoatendimento do Poupatempo
ou no aplicativo RG Digital SP, da Polícia Civil, o
cidadão pode solicitar uma
nova Carteira de Identidade com conforto e segurança, sem necessidade de
aguardar disponibilidade
de agendamento nos postos para emissão.
Os totens estão disponíveis em estações do metrô e da CPTM, shoppings
centers, supermercados, e
unidades do Descomplica
SP, por exemplo, durante
todo o horário de funcionamento dos estabelecimentos. Para informações
sobre os endereços, basta
acessar o portal e clicar na
opção Locais de Atendimento.
Já o aplicativo RG Digital
SP está disponível para ser
baixado gratuitamente no
celular, tanto na Google
Play quanto na App Store.
Com tecnologia de reconhecimento facial, o app
permite ainda que a identidade virtual seja baixada

e armazenada no aparelho
celular.
Desde seu lançamento, em
agosto deste ano, o aplicativo da Polícia Civil contabiliza cerca de 870 mil
downloads e quase 310
mil RGs armazenados em
aparelhos celulares. O documento é válido em todo
território nacional.
De acordo com o diretor
da Prodesp, Murilo Macedo, a empresa de Tecnologia do Governo de São
Paulo trabalha para oferecer cada vez mais serviços online, com a mesma
qualidade e segurança dos
atendimentos presenciais.
“Já são mais de 90 opções
disponíveis pelos canais
digitais do Poupatempo, incluindo o portal e
o aplicativo Poupatempo
Digital. Só nos totens, é
possível solicitar mais de
40 serviços, como segunda via e CNH definitiva,
emissão de Atestado de
Antecedentes Criminais,
pesquisa de débitos e restrições de veículos, serviços eleitorais, da Sabesp,
Habitação, Procon, entre
tantos outros”, explica.
Segunda via do RG
Para solicitar a segunda
via do RG de forma digi-

tal, o cidadão precisa ter
16 anos ou mais e possuir
um RG anterior emitido
após agosto de 2014 no
Estado de São Paulo, que
tenha um QR Code, o que
garante que as informações já estão no Sistema
Automatizado de Identificação Biométrica (Abis)
da Polícia Civil.
Nos totens do Poupatempo, o pagamento da taxa
de emissão pode ser feito
em cartão de débito bancário, durante a solicitação
do documento, e o cidadão
tem a opção de receber o
novo RG em casa, pelos
Correios.
Pelo aplicativo da Polícia
Civil, o cidadão recebe
as orientações para pagamento no e-mail cadastrado e a retirada do RG
físico ocorre após 10 dias
úteis, no local escolhido
pelo usuário durante a solicitação online.
“É importante lembrar que
o RG não tem prazo de
validade definido por lei.
Porém, muitas instituições
acabam solicitando um documento atualizado como
medida de segurança, para
prevenir fraudes”, conclui
o diretor da Prodesp, Murilo Macedo.

Inscrições abertas
para trabalhar no
Projeto Verão no Clima

A Prefeitura de São Sebastião, em parceria com
o Governo do Estado,
Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), por meio
da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente (SEMAM), anuncia que estão
abertas as inscrições para
o Verão no Clima, recrutamento do maior projeto
de educação ambiental do
litoral de São Paulo.
O objetivo do projeto é
incentivar a educação ambiental e estimular a mudança de hábito do des-

carte irregular, além de
chamar atenção para a responsabilidade de cada um,
na preservação do ecossistema.
As inscrições vão até o dia
18 de dezembro e há duas
maneiras de participar do
Verão no Clima, como
monitor, com remuneração diária de R$ 55, ou
como líder de equipe, com
remuneração por dia trabalho de R$ 135. As informações e requisitos para
as vagas estão disponíveis
no site.
Para São Sebastião estão

previstas duas equipes,
sendo cada uma composta
por um líder (carga horária de 8h) e oito monitores
(carga horária de 4h). Os
monitores se dividirão em
quatro integrantes por turno, pela manhã 9h às 13h
e, à tarde, das
13h às
17h.
O projeto terá início em
15 de janeiro, com o treinamento e, com campanha
presencial nas praias, de 22
de janeiro até 07 de março.
A atuação das equipes será
de sexta-feira a domingo e
nos dias de Carnaval.

UNITAU divulga candidatos
aprovados no Vestibular
de Verão de Medicina
A Universidade de Taubaté (UNITAU) divulga,
nesta terça-feira (15), os
candidatos aprovados no
Vestibular de Verão para o
curso de Medicina.
Para conferir o
resultado o candidato deverá
acessar o boletim de desempenho, no Portal do
Candidato. A matrícula
poderá ser realizada presencialmente ou de forma
online nos dias 17 e 18
deste mês (quinta e sexta-feira). Confira:
Online: O candidato aprovado receberá um link
com dados de login e senha no e-mail cadastrado
no ato da inscrição para

o Vestibular. Logo após o
acesso, deverá anexar os
documentos solicitados de
forma digitalizada e, no
mesmo ambiente virtual,
será emitido o boleto da
taxa de matrícula para pagamento.
Presencial: Para efetuar
a matrícula de forma presencial, o candidato deverá agendar o atendimento no site e comparecer à
Central do Aluno no horário escolhido.
O candidato deve se atentar aos documentos necessários para a matrícula,
sendo eles: Certificado de
conclusão do Ensino Médio, regular ou equivalen-

te, e respectivo histórico
escolar, RG (a CNH não
substitui o RG), CPF (apenas se o número não constar no RG) e comprovante
de residência atualizado.
A Central do Aluno está
localizada na Avenida
Nove de Julho, 245, Centro -Taubaté/SP. O uso de
máscara de proteção facial
é obrigatório nas dependências da Universidade.
A matrícula só será confirmada após o pagamento
do boleto e o deferimento
dos documentos anexados.
Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone
(12) 99774-7585 (whatsapp).
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Ginástica Rítmica de Pinda leva
medalha para casa na 11ª Copa
GR do Estado de São Paulo

O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história humana diz respeito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na
Etiópia, foram encontrados exemplares fabricados, seguramente, há mais
de dois milhões e quinhentos mil anos. Mas o comércio de pedra é mais
recente. Estima-se em vinte e oito mil anos a idade dos indícios da compra
e venda de âmbar na Europa.
***
A águia é membro de uma família de rapina e que também se inclui o
falcão, o gavião e o abutre. As águias têm aproximadamente um metro de
comprimento, chegando as suas asas abertas a medir mais de um metro e
oitenta centímetros. Os machos são maiores que as fêmeas. Alimentam-se
de galos do campo, lebres, coelhos e até mesmo de pequenas ovelhas. O
ninho é feito na copa das árvores e preferencialmente em penhascos. Quase sempre as águias regressam aos velhos ninhos.
Humor
O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos braços e bem furioso, grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no painel
da agência matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se
lembra?
***
Corrigindo velhos ditados populares
A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vem a enchente.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele se mudou pra praia.
Mensagens
Quando as crianças de atrapalham com os deveres da escola é o momento
em que os pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lugar
para o trabalho escolar. Um lugar fixo, limpo e bem iluminado, mesmo
que seja um cantinho na mesa da cozinha. Os pais podem ajudar, separando as lições em ordem de importância. Estejam sempre ao lado de seus
filhos, explicando as dúvidas e só assim o dever da escola se transformará
em uma verdadeira lição de vida.
***
Cinco passos para melhorar a auto-estima
1 – Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas invejosas.
2 – Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3 – Celebre as pequenas vitórias, por menos que sejam.
4 – Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5 – Fique atento consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.
Pensamentos, provérbios e citações
A saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena.
Mais perdido do que minhoca no galinheiro.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia é uma vida.
Viver nos corações que deixamos para trás é morrer.
A noite todas as pardas são gatas.
Vencer é o que importa o resto é conseqüência.
Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.
A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
Saber o que é possível é o começo da sabedoria.
Aquele que promete e faz o bem cultua o seu próprio êxito.
Uma idéia sem execução é um sonho.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não conte com o ovo no “fiofó” da galinha.
Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.

Nos últimos dias 12 e 13,
a equipe de Ginastica Rítimica de Pindamonhangaba participou da 11ª Copa
de Ginástica Rítmica do
Estado de São Paulo. As
provas foram realizadas
no ginásio com transmissão online seguindo os
protocolos de segurança
contra a covid-19.
Em publicação nas redes
sociais, as professoras da
equipe agraderam o apoio
da prefeitura, da secreta-

ria de esportes e do grupo
de mães das atletas que as
incentivam e contribuem
com o desenvolvimento
do trabalho. Acesse o post
na íntegra clicando AQUI.
Confira as conquistas da
equipe de GR de Pindamonhangaba:
Categoria Mirim - Mãos
Livres
1º lugar - Thays Silva
Categoria Pré-Infantil Mãos Livres
1º lugar - Nicolly Brandi-

no
2º lugar - Jamilly Santos
5º lugar - Bianca Rofolfo
Categoria Infantil - aparelho Bola
2º lugar - Giovana Silva
3º lugar - Júlia Victória
Silva
4º lugar - Gabriela Corrêa
Categoria Juvenil - aparelho Bola
1º lugar - Isabela Louzada
4º lugar - Maria Gabriela
Silva
5º lugar - Mariana Corrêa

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 215, Termo nº 7299
Faço saber que pretendem se casar ALEXANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA e MARISLEY DA CRUZ, aprensentando
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural
de Tremembé-SP, nascido no dia 29 de outubro de 1973, de estado civil divorciado, de profissão auxiliar de apoio logistica,
residente e domiciliado na Rua Anibal Ortiz Patto, nº 417, Jardim Santana, Tremembé/SP, filho de JOSÉ BENEDITO DE
OLIVEIRA, falecido em Tremembé/SP na data de 08 de maio de 2018 e de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, falecida
em Taubaté/SP na data de 03 de janeiro de 2012. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 26 de fevereiro de 1979,
de estado civil divorciada, de profissão autônoma, residente e domiciliada na Rua Anibal Ortiz Patto, nº 417, Jardim Santana,
Tremembé/SP, filha de TARCISIO DA CRUZ, falecido em Taubaté/SP na data de 17 de junho de 1992 e de MARIA JOSÉ
DA CRUZ, falecida em Taubaté/SP na data de 12 de junho de 1996. 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.
Livro D-25, FLS. nº 216, Termo nº 7300
Faço saber que pretendem se casar RICARDO GONÇALVES CORDEIRO e ELISANGELA ELLEN RIBEIRO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é
natural de Tremembé-SP, nascido no dia 23 de agosto de 1984, de estado civil divorciado, de profissão auxiliar de produção,
residente e domiciliado na Rua Ovidio Paulo de Oliveira, nº 340, Jardim Bica da Glória, Tremembé/SP, filho de ANTONIO
LUIZ CORDEIRO, de 70 anos, natural de Guaratinguetá/SP, nascido na data de 22 de maio de 1950 e de CLEONICE APARECIDA GONÇALVES GERALDO CORDEIRO, de 64 anos, natural de Guaratinguetá/SP, nascida na data de 30 de maio de
1956, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 26 de março de
1985, de estado civil solteira, de profissão assistente de loja, residente e domiciliada na Rua Ovidio Paulo de Oliveira, nº 340,
Jardim Bica da Glória, Tremembé/SP, filha de GONÇALO RIBEIRO, de 66 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido
na data de 12 de outubro de 1954 e de MARIA REGINA TOMAS RIBEIRO, de 62 anos, natural de Tremembé/SP, nascida
na data de 25 de janeiro de 1958, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/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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Prefeitura de São Sebastião
investe mais de R$ 50 mil
em equipamentos
Homologação e Adjudicação Processo 60 2020 Pregão Pres 23 2020 Objeto:
Aquisição de Insumos Ambulatoriais e Hospitalares - Tendo em vista o resultado
exarado pela Equipe de Pregão, nos autos do processo licitatório citado, torno
público a Homologação do certame e Adjudicação de seu objeto as empresas
classificadas: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA R$ 111.648,92, FELIPE DE CARVALHO ETTORI ME R$ 2.614,00, MED CENTER COMERCIAL LTDA R$ 215.222,69, ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$ 28.760,00, R&D MEDIQ EQUIP E SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA R$ 23.930,00, em 16/11/2020.Ricardo Evangelista Lobato
- Prefeito Municipal
Extrato Ata de Registro de Preços 10 2020 Serra PProcesso 60 2020 Pregão Pres
23 2020 Objeto: Aquisição de Insumos Ambulatoriais e Hospitalares/ Vigência: 16/11/2020 A 15/11/2020 Empresas com preços registrados: CIRÚRGICA
UNIÃO LTDA 04063331/0001-21 R$ 111.648,92, FELIPE DE CARVALHO ETTORI ME
142596005/0001-18 R$ 2.614,00, MED CENTER COMERCIAL LTDA R$ 215.222,69,
ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 04013164/0001-04 R$ 28.760,00,
R&D MEDIQ EQUIP E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 01212789/0001-07 R$
23.930,00. Redenção da Serra, 16/11/2020. Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.

A Prefeitura de São Sebastião investiu em novos equipamentos para a
Secretaria de Segurança
Urbana (SEGUR) neste
verão. Os investimentos,
no valor de R$ 54 mil, visam reforçar os agentes da
Guarda Civil Municipal
para a Temporada.
São diversos capacetes,
luvas de proteção, botas
de cano longo para motociclista, e braçais de couro
da ROMO. Só de equipamentos foram cerca de R$
10 mil investidos.

Além de duas motos XRE
300, motocicletas on-off-road, aptas a encarar irregularidades dos trajetos,
seja lama, pedregulhos, ou
areia. Como parte dos investimentos, as motocicletas já contam equipamentos sonoros e visuais.
Os novos equipamentos,
assim como as novas motocicletas, foram entregues
na segunda-feira (14). Tais
investimentos em Segurança, que conseguiram
novas motocicletas para
complementar a frota, irão

agilizar o atendimento e as
rondas nas ruas do município.
Workshop
Nessa terça-feira (15), o
instrutor da GCM de 1°
Classe, de São José dos
Campos, Danilo Marques, vem a São Sebastião ministrar curso de
Motociclista
Policial,
com duração de 30 horas
a aula.
O curso, assim como simulação de situações de
risco, terá duração de três
dias.

Vocalista do Roupa Nova
morre aos 68 anos

Obra na rede de esgoto
interdita trecho da avenida
Assis Chateaubriand

A partir das 8h de quarta-feira (16), haverá interdição da avenida Assis Chateaubriand, na altura no nº
833 (sentido centro), para
obra de verificação da rede
de esgoto e água pela Sa-

besp. O serviço está previsto para ser concluído
até às 18h.
O trânsito será desviado para a rua Natanael de Oliveira Vale,
seguindo até avenida Dom

Pedro I para acessar sentido centro.
O acesso sentido bairro estará liberado.
Agentes de trânsito estarão no local para orientação e sinalização.

Termo de Retificação de Publicação de Homologação - Pregão Eletrônico Nº 042/2020 - Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Cestas Básicas para os Servidores Municipais
- Na publicação à página de nº 214 do Diário Oficial do Estado de São
Paulo, do dia 15/12/2020, com referência ao valor total do Pregão
em epígrafe, onde se lê: R$ 1.808.736,00, leia-se: R$ 1.743.360,00.
Publique-se. Potim, 15 de dezembro de 2020. Erica Soler Santos de
Oliveira - Prefeita Municipal.

Paulinho, vocalista do
Roupa Nova, morreu nesta
última segunda-feira (14),
aos 68 anos. Ele estava
internado na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI)
do Hospital Copa D’or, na
Zona Sul do Rio de Janeiro.

A informação da morte foi
confirmada pela assessoria de imprensa da banda
e pela unidade de saúde.
Ele estava internado desde
o mês passado por complicações do novo coronavírus.
Ainda em setembro, ele

havia passado por um
transplante de medula óssea devido a um linfoma.
No procedimento, foram
utilizadas as próprias células do paciente. Na época,
ele respondeu bem ao tratamento, mas voltou a adoecer com o Sars-Cov-2.
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Países devem redesenhar
progresso e reduzir pressão
sobre o meio ambiente

Países ricos e pobres devem redesenhar suas trajetórias de progresso e
diminuir a pressão humana sobre o planeta, sinaliza relatório lançado nesta
terça-feira (15) pelo Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento
(Pnud).
O documento inclui um
novo índice experimental
sobre o progresso humano. Ele reúne informações
sobre as emissões de dióxido de carbono e a pegada material dos países
(medida de extração de
matéria-prima no mundo
para atender à demanda
nacional).
“O poder que nós, humanos, exercemos sobre o
planeta não tem precedentes. Diante da covid-19,
de temperaturas que quebram recordes históricos
e de uma desigualdade
que vem se reproduzindo,
é chegado o momento de
usar esse poder para redefinir o que entendemos
como progresso, para que
nossas pegadas de carbono
e consumo não permaneçam ocultas”, disse Achim
Steiner, chefe mundial do
PNUD.
O 30º Relatório de Desenvolvimento Humano - A
Próxima Fronteira: Desenvolvimento Humano e
o Antropoceno, considera
que as pessoas e o planeta estão entrando em uma
era geológica inteiramente

nova, o Antropoceno ou
era dos humanos.
Saúde e educação
O documento apresenta
uma variante experimental do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
De acordo com o Pnud, ao
ajustar o IDH, que mede a
saúde, a educação e o padrão de vida dos países,
para incorporar dois outros elementos - emissões
de dióxido de carbono e
pegada material dos países -, o novo índice mostra a transformação que
pode ocorrer no campo
do desenvolvimento se o
bem-estar das pessoas e a
integridade do planeta forem considerados conjuntamente para definição do
progresso humano.
O levantamento se refere ao ano de 2019 e, portanto, ainda não avalia os
impactos da pandemia de
covid-19 no desenvolvimento humano. Entretanto, já projeta uma quebra
na curva ascendente dos
países nas dimensões humanas para o próximo relatório, o que pode indicar
que a atual pandemia é
resultado do desequilíbrio
ambiental.
Segundo a pesquisa, as
novas estimativas preveem que, até o ano 2100,
os países mais pobres poderão enfrentar até mais
100 dias de clima extremo
por ano devido à mudança global do clima. Para o

PNUD, esse número pode
ser cortado pela metade se
o Acordo de Paris for totalmente implementado.
Brasil
Segundo o novo índice
ambiental, o Brasil sobe
dez posições no ranking
neste IDH específico. Segundo o relatório, o índice
não significa um avanço
do país ao considerar a
pressão ao meio ambiente.
Atualmente, o Brasil está
na 84ª posição no ranking
do IDH entre 189 nações e
se encontra no grupo dos
considerados com alto desenvolvimento humano. O
Brasil caiu cinco posições
em relação ao índice medido em 2019.
Enfrentamento
O relatório indica, ainda,
que essas desigualdades
poderiam ser enfrentadas
com ações do setor público e oferece exemplos que
vão desde a aplicação de
regimes fiscais mais progressivos à proteção das
comunidades
costeiras
por meio de investimentos
preventivos e mecanismos
de seguro, medidas que
poderiam proteger até 840
milhões de pessoas nas regiões costeiras do mundo.
Para o Pnud, no entanto,
esforços devem ser feitos
de forma articulada para
que as medidas adotadas não contribuam ainda
mais para o confronto das
pessoas com o planeta.
Fonte: Agencia Brasil
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16 de Dezembro de 2020

O dia em que o céu
mudou de cor

Pindamonhangaba, decimo quarto dia do mês de
dezembro de 2020, segunda-feira, 18:37, um dia em
que o eclipse solar aconteceu e o céu mudou de cor,
azulou, roxeou e alaranjou. Para todos os efeitos,
isso são propriedades ópti-

cas da luz do Sol que passa
pela atmosfera da Terra.
O eclipse solar é um fenômeno que ocorre quando
a Lua se interpõe entre a
Terra e o Sol, ocultando
total ou parcialmente a sua
luz numa estreita faixa terrestre.

A imagem captada pelas
lentes do amante de aeromodelismo Wesley Santos,
sobre o viaduto que corta o
rio Paraíba do Sul na Rodovia Doutor Caio Gomes
Figueiredo (SP-132), no
bairro Jardim Boa Vista,
após uma tempestade.

