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A Gazeta dos Municípios

Educação de Caraguatatuba abre 
inscrições para compor Comitê de 
Retomada das aulas presenciais

Volkwagen amplia benefício 
do adesivo Sem Parar

para mais seis modelos
Festival de Inverno de Campos do 

Jordão é adiado para o verão de 2021

São José dos Campos
abre cadastramento

para profissionais da cultura

A Secretaria de Educação 
de Caraguatatuba abriu 
inscrições para candidatos 
e eleitores interessados em 
participar da composição 
do Comitê de Retomada 
das Aulas Presenciais nas 
escolas da rede municipal 
de ensino.
O objetivo é garantir a par-
ticipação da sociedade no 
planejamento das ações 
que nortearão o retorno 
das aulas presenciais, de-
finindo mecanismos e di-
retrizes para organização, 
rotina, acompanhamento 
e avaliação, que garanta 
que a segurança sanitária 
de todos os membros da 

Agora todos os clientes 
que adquirirem os modelos 
Nivus, Polo, Virtus, Jetta, 
T-Cross, Tiguan e Amarok 
zero km terão os três pri-
meiros meses de isenção 
de mensalidade do adesivo 
(tag). Os veículos produzi-
dos no Brasil já saem de 
fábrica com o Sem Parar 
instalado. A parceria entre 
as marcas é de longo pra-
zo, inicialmente tem vali-
dade até 2023.
Os clientes que adquiri-
rem os veículos Volkswa-
gen, além dos três meses 
de mensalidade gratuita, 
podem usufruir do servi-
ço que está disponível em 
praticamente todos os pe-
dágios do Brasil, em mais 
de 650 postos de combustí-
vel, mais de 1.400 estacio-
namentos de shoppings, 
aeroportos, universidades 
e centros comerciais, 500 
drive-thrus e 150 lava-rá-
pidos.
Após três meses, os clien-

Devido a pandemia de Co-
vid-19, a 51ª edição do tra-
dicional Festival de Inver-
no de Campos do Jordão 
foi adiada para janeiro de 
2021. O anúncio foi feito 
na manhã desta quinta-fei-
ra (16) em coletiva online. 
Conforme as novas datas, 
o festival vai acontecer 
de 2 a 31 de janeiro para 
estimular o turismo du-
rante o verão do próximo 
ano. Além disso, ainda em 
2021, de 18 a 31 de julho 
também acontecerá a 52ª 
edição do festival que vai 
manter o mesmo nome nas 
duas edições, apesar da di-
vergência das estações.
Mas para os fãs do festival 
matarem a saudade, a par-
tir de amanhã, o festival 
ganhará uma ampla pro-
gramação na TV Cultura,  

A Prefeitura de São José 
dos Campos vai abrir, às 
14h de sexta-feira (17), as 
inscrições para cadastra-
mento de artistas, espaços 
artísticos e culturais, mi-
cro e pequenas empresas 
culturais, cooperativas, 
instituições e organiza-
ções culturais comunitá-
rias para a criação de um 
Cadastro de Informações 
e Indicadores Culturais 
do município. A primeira 
etapa de cadastramento 
termina no dia 2 de agosto.
Os interessados deverão 
residir ou ter sede em São 
José dos Campos, podendo 
ser pessoa física ou jurídi-
ca, e precisarão preencher 
um formulário, conforme 
a área de atuação (princi-
pal e secundária). Confira 
a íntegra do edital no site 
da FCCR.
O cadastro atende exigên-
cia para o processo de re-
passe emergencial institu-
ído pelo governo federal, 
conforme lei 14.017/2020 
(Lei Aldir Blanc), além 
de permitir o mapeamento 

comunidade escolar.
Os interessados têm até 
às 14h de terça-feira (21) 
para se inscreverem bas-
ta clicar aqui. A votação 
acontecerá através de uma 
plataforma digital. A data 
e endereço serão divulga-
dos em breve.
Decreto Estadual
O governador João Doria 
anunciou no final do mês 
de junho que a retomada 
de aulas presenciais em to-
dos os níveis de ensino das 
redes pública e particular 
está prevista para o dia 8 
de setembro. Na primeira 
de três etapas, as salas te-
rão ocupação máxima de 

tes que optarem por conti-
nuar a ativação do recurso 
de pagamento por RFID 
com tecnologia Sem Parar 
pagarão uma taxa de ser-
viço mensal. “Este é mais 
um benefício de valor que 
estamos disponibilizando 
para facilitar a vida dos 
nossos clientes, gerando 
mais comodidade e fide-
lização à nossa marca”, 
ressalta, Fábio Rabelo, ge-
rente executivo de Digita-
lização e Novos modelos 
de Negócio da Volkswa-
gen América Latina.
Para Armando Netto, Pre-
sidente do Sem Parar e 
CEO Fleetcor: “Temos 
no DNA o foco de sempre 
melhorar as experiências 
dos nossos clientes, ofe-
recendo mais fluidez e le-
vando mais facilidade para 
o dia a dia das pessoas. A 
parceria com a Volkswa-
gen é mais um importan-
te passo nessa direção”, 
complementa o executivo.

Rádio  Cultura  FM  e ca-
nal oficial da emissora no 
Youtube, entre os dias 17 
de julho e 2 de agosto com 
espetáculos que marcaram 
os anos anteriores.
Eventos no verão
A Secretaria de Cultura 
informou que a 51ª edição 
contará com 110 concertos 
e 80% dos eventos de for-
ma gratuita aos turistas. Os 
artistas que já estão con-
firmados para janeiro são 
Diogo Nogueira, Roberta 
Sá, João Donato, Eras-
mo Carlos, Marcos Vale, 
MPB4, além da abertura 
feita pela Osesp.
Os bolsistas, que desde 
2015, tiveram a parceria 
cancelada por conta da cri-
se econômica, devem reto-
mar em 2021. A expetativa 
é que sejam 230 bolsistas, 

cultural municipal, com o 
conhecimento da diversi-
dade cultural local.
Para a validação do ca-
dastro será considerado o 
preenchimento completo 
e correto das informações 
solicitadas e o envio ane-
xado da documentação 
exigida. Aquele que não 
tiver a inscrição validada 
e homologada poderá se 
cadastrar no próximo pe-
ríodo de inscrição. Veja 
cronograma de inscrição e 
homologação abaixo.
Pessoas com deficiência, 
idosos ou com dificul-
dades de acesso a meios 
digitais poderão solicitar 
apoio pelos telefones dos 
equipamentos culturais 
indicados abaixo. A Fun-
dação Cultural Cassiano 
Ricardo disponibilizará o 
e-mail   duvidaseditais@
fccr.sp.gov.br para quem 
precisar de mais esclareci-
mentos. 
Locais de apoio (de segun-
da a sexta-feira, das 9h às 
17h):
CENTRO CULTURAL 

35%, com revezamento de 
estudantes durante a sema-
na e sob rígidos protocolos 
de segurança definidos no 
Plano São Paulo de indica-
dores de saúde.
O cronograma de reaber-
tura das escolas está dire-
tamente condicionado às 
fases de flexibilização do 
Plano São Paulo. A reto-
mada das aulas presen-
ciais só vai acontecer se 
todas as regiões do estado 
permanecerem na etapa 
amarela - a terceira menos 
restritiva segundo critérios 
de capacidade hospitalar e 
progressão da pandemia - 
por 28 dias consecutivos.

Os clientes poderão ati-
var o serviço somente a 
partir do emplacamento 
do veículo. A ativação é 
feita sem intermédio da 
Volkswagen ou da rede de 
concessionárias, basta en-
trar em contato diretamen-
te com a central de aten-
dimento Sem Parar pelos 
canais 0800 724 2467.
Três meses de isenção na 
mensalidade Sem Parar 
para novos clientes
Além dos carros que saem 
de fábrica, a parceria ain-
da prevê a extensão do 
benefício da isenção de 
três meses da mensalida-
de para todos os clientes 
que possuem veículos da 
marca VW e que não con-
tam com o Sem Parar ins-
talado. Para estes clientes, 
basta solicitar o adesivo 
diretamente com o Sem 
Parar, por meio do tele-
fone ou site, e mencionar 
que possuem algum mode-
lo da marca.

70 professores em 1.600 
aulas. Investimento e reto-
mada da economia
Para o secretário de Cul-
tura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo, 
Sérgio Sá Leitão, o inves-
timento em dois festivais 
significa um estimulo para 
o turismo e economia lo-
cal, que tem sofrido muito 
com a pandemia. 
Até o momento, o orça-
mento está pré-definido 
em R$ 5,6 milhões para 
janeiro. Ainda segundo o 
secretário “cada um real 
investido, foram 16,7 re-
ais revertidos para a eco-
nomia, o que demonstra a 
importância do Festival de 
Campos, não apenas para 
a difusão da música clássi-
ca, mas também a questão 
econômica”, concluiu.

CLEMENTE GOMES 
- Av. Olivo Gomes, 100 - 
Parque da Cidade - Santa-
na - (12) 3924.73320/7319
CASA DE CULTURA 
CHICO TRISTE - Rua 
Milton Cruz, s/n° - Vila 
Tesouro - (12) 3929.7559
CASA DE CULTURA 
EUGÊNIA DA SILVA - 
Rua dos Carteiros, 110 
- Novo Horizonte - (12) 
3907.8024
CASA DE CULTURA 
JÚLIO NEME - Praça 
Cônego Manzi, s/nº - São 
Francisco Xavier - (12) 
3926.1123
CASA DE CULTURA 
RANCHO DO TROPEI-
RO ERNESTO VILLELA 
- Rua Ambrósio Molina, 
184 - Eugênio de Melo 
-(12) 3905.1855
CASA DE CULTU-
RA TIM LOPES - Av. 
Ouro Fino, 2520 - Bos-
que dos Eucaliptos - (12) 
3917.1612
CINE TEATRO BENE-
DITO ALVES - Rua Rui 
Dória, 935 - Centro - (12) 
3923.6976
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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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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 
009/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 189/2020 – No dia 16 de julho de 
2020, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autorida-
de competente, Sra. Erica Soler Santos de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, 
DECIDE, HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto da respectiva Tomada de Preços 
qual seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RE-
VITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO DE ASSIS GALVÃO, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na ordem de 
R$ 1.143.479,95 (um milhão e cento e quarenta e três mil e quatrocentos e seten-
ta e nove reais e noventa e cinco centavos) à empresa EDE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONST. EIRELI. Fica a empresa convocada 
a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação. Erica So-
ler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal de Potim.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 
011/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 219/2020 – No dia 16 de julho 
de 2020, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a au-
toridade competente, Sra. Erica Soler Santos de Oliveira, Prefeita Municipal de 
Potim, DECIDE, HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto da respectiva Tomada de 
Preços qual seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS MARINHO BRASIL, BENEDITO 
LINO, ARISTEU V. VILELA E CONSTRUÇÃO DE PONTE BAIRRO FREI GAL-
VÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS. Na ordem de R$ 505.543,25 (quinhentos e cinco mil e quinhentos e 
quarenta e três reais e vinte e cinco centavos) à empresa EDE TERRAPLENA-
GEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONST. EIRELI. Fica a empresa con-
vocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação. 
Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal de Potim.

Moradores recebem chaves de
apartamentos do CDHU em Ubatuba

O prefeito de Ubatuba, 
Délcio Sato, recebeu nesta 
quinta-feira 16, Eduardo 
Velucci, coordenador da 
UGP Serra do Mar e Lito-
ral Sustentável e assessor 
da presidência da Compa-
nhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo 
(CDHU), para a cerimô-
nia de entrega simbólica 
de 146 moradias CDHU 
do empreendimento Uba-
tuba G, localizado no bair-
ro Marafunda, na rodovia 
Oswaldo Cruz.
O empreendimento Uba-
tuba G possui 376 unida-
des habitacionais, desti-
nadas ao reassentamento 
de famílias residentes na 
Zona de Amortecimen-
to do Parque, em área de 
preservação ambiental e 
de risco em núcleos situ-
ados no parque estadual 
da Serra do Mar, na região 
Norte do município, assim 
como na Sesmaria, Cacho-
eira dos Macacos e Vale 
do Sol. Também são leva-
dos em conta outros crité-
rios como, por exemplo, o 
perfil de renda. O trabalho 
de cadastramento e análi-
se foi feito pela Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo 
(CDHU), em parceria com 
as secretarias de Assistên-
cia Social e de Habitação e 
a Defesa Civil.
Até o momento, 146 famí-
lias foram habilitadas para 
essa entrega parcial. Todas 

assinaram seus contratos 
ao longo desta semana. 
Devido à pandemia, re-
presentantes de apenas 11 
famílias participaram da 
cerimônia simbólica de as-
sinatura dos contratos. To-
das as regras de distância 
mínima e higienização dos 
materiais utilizados foram 
mantidas.
“Para o Governo do Es-
tado, é um momento de 
muito orgulho e um traba-
lho de muita responsabili-
dade. O projeto faz parte 
de um programa chamado 
Programa de Recuperação 
Socioambiental da Serra 
do Mar - com recursos do 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) - 
e que existe há quase 10 
anos no estado. Estamos 
tirando as famílias de áre-
as de risco e de preserva-
ção, que se encontram em 
vulnerabilidade, e devol-
vendo a dignidade com a 
casa própria”, comemorou 
Velucci. O conjunto faz 
parte do Programa de Re-
cuperação Socioambiental 
da Serra do Mar. A CDHU 
está investindo R$ 93,8 
milhões no empreendi-
mento, sendo R$ 36,4 mi-
lhões só nesta etapa.
“Estamos preservando 
nosso meio ambiente, ti-
rando famílias da área de 
risco, além de preservar 
vidas, promover a preser-
vação ambiental, contri-
buir com a regularização 
fundiária e, por fim, avan-
çando na questão social/ 

habitacional, em que as 
pessoas vão realizar o so-
nho da casa própria. É o 
maior empreendimento do 
Litoral Norte com toda a 
estrutura necessária para 
acomodar as famílias que 
receberam a chave hoje”, 
garantiu Sato.
Infra-estrutura
O empreendimento conta 
com um total de 24 torres, 
divididas em quatro con-
domínios independentes. 
Todos têm salão de fes-
tas, playground, academia 
ao ar livre, área de jogos, 
bancos, paisagismo com-
pleto com grama e jardins, 
estacionamento interno e 
externo, postes com ilumi-
nação, saneamento e por-
taria exclusiva. Há, ainda, 
três ruas urbanizadas com 
pavimentação, arboriza-
ção, iluminação, além de 
uma área externa que po-
derá ser adaptada pela Pre-
feitura para área de lazer 
com praça, quadra, campo 
etc. Os apartamentos são 
de um dormitório, com 38 
metros quadrados de área, 
ou de dois dormitórios, 
com 47 metros quadrados. 
Todos os condomínios 
têm gás encanado. Em 
cada condomínio, apenas 
um apartamento por bloco 
tem um quarto; todos os 
demais possuem dois dor-
mitórios. Do total de uni-
dades, 12 foram construí-
das com acessibilidade e 
totalmente adaptadas para 
portadores de necessida-
des especiais.


