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A Gazeta dos Municípios

Senado aprova salário
mínimo de R$ 1.088

Caminhão perde
o freio e atravessa
a Dutra em Taubaté

Anitta fala sobre abuso: 
“quando acabou fiquei 

olhando o sangue”

Operação contra evasão de pedágio 
na via Dutra flagra veículo com

histórico de 652 passagens

Logo após a Câmara dos 
Deputados aprovar o tex-
to-base da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) 
para 2021, em votação 
rápida e simbólica (sem 
registro de votos no pai-
nel eletrônico), a proposta 
foi aprovada no Senado e 
agora segue para sanção 
presidencial. A LDO defi-
ne as metas e prioridades 
do governo para o ano 
seguinte, orienta a elabo-
ração da lei orçamentária 
anual e fixa limites para os 
orçamentos dos poderes 
Legislativo e Judiciário e 
do Ministério Público. Na 
proposta, consta a corre-
ção do salário mínimo para 
R$ 1.088 a partir de janei-
ro. Atualmente, o salário 
mínimo é de R$ 1.045. 
Foi feita apenas a corre-

Um caminhão perdeu o 
freio atravessou a rodo-
via Presidente Dutra, no 
km112, em frente ao res-
taurante Habib’s de Tauba-
té. O acidente aconteceu 
nesta tarde de quarta-feira 

Foi durante seu novo do-
cumentário para a Netflix 
que a cantora Anitta deci-
diu falar sobre um grande 
trauma: um abuso sexual. 
A situação que marcou 
sua adolescência foi exi-
bida no primeiro episódio 
do documentário “Made 
in Honório”, que estreou 
nesta quarta-feira (16).
Durante o programa, Anit-
ta contou que o abuso 
aconteceu quando tinha 14 
anos, durante um relacio-
namento que teve com um 
homem bem autoritário.
“Eu tinha bastante medo 
das reações dele quando 
estava estressado e acabei 
perguntando se ele queria 
ir para um lugar só nós 

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) flagrou na 
madrugada de hoje (16), 
quatro veículos com histó-
rico de evasão de pedágio 
durante mais uma opera-
ção realizada no quilôme-
tro 165 da pista sentido 
São Paulo em Jacareí, no 
Vale do Paraíba (SP). A 
ação contou com o apoio 
da CCR NovaDutra.
Um dos veículos flagra-
dos tinha um histórico de 
652 evasões e uma dívida 
R$ 42.413,00. Para passar 
pelo pedágio sem pagar, 
o motorista utilizava um 
mecanismo que encobria a 
placa dianteira do veículo. 
O motorista será autuado 
por adulteração, artigo 311 
do Código penal.
Em outro flagrante, o ca-
minhoneiro escondia parte 
da placa com uma máscara 
facial, igual as que são uti-
lizadas para proteção pes-
soal durante à pandemia 
do novo Coronavírus. Um 
terceiro motorista aborda-

ção com base na previsão 
da inflação acumulada no 
ano, de acordo com o Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC). Não 
houve, portanto, aumento 
real. A regra que previa 
aumento real, o aumento 
acima da inflação, deixou 
de vigorar no ano passado.
O texto aprovado nesta 
quarta-feira (16) estabe-
lece como meta fiscal no 
próximo ano déficit primá-
rio de R$ 247,1 bilhões. 
Ontem (15), o governo 
federal modificou o texto, 
enviado ao Congresso em 
abril, para ampliar a meta 
do déficit, inicialmente 
prevista em R$ 149,61 bi-
lhões. A nova meta indica 
déficit de R$ 247,1 bilhões 
para o Governo Central 
(Tesouro Nacional, Pre-

(16). Equipes da Policia 
Rodoviária Federal e da 
CCR Nova Dutra atuaram 
no local do acidente. O ca-
minhão chegou a colidir 
com a barreira de conten-
são que separa as pistas 

dois. Rapidamente, ele 
parou o estresse dele, per-
guntou se eu tinha certeza, 
e eu falei que sim. Mas 
hoje tenho plena certeza 
que falei sim porque esta-
va com medo. 
Quando cheguei lá, re-
alizei que não era certo 
fazer aquilo por medo e 
disse que não queria mais, 
mas ele não ouviu. Ele só 
queria fazer o que queria 
fazer. Quando ele acabou, 
foi abrir uma cerveja e eu 
fiquei olhando para a cama 
cheia de sangue”.
“Faz muito pouco tem-
po que eu parei de achar 
que isso era culpa minha, 
que eu parei de achar que 
eu causei isso pra mim. 

do usou partes de uma lata 
de refrigerante para cobrir 
a placa e evadir do pedá-
gio.
A perícia da Polícia Ci-
vil de Jacareí esteve no          
local. 
Na sequência, os três ca-
minhões flagrados com 
irregularidades foram es-
coltados pela Polícia Ro-
doviária Federal até a 2ª 
Delegacia de Jacareí, para 
registro da ocorrência. A 
operação durou seis horas 
e contou com a participa-
ção de 20 pessoas, entre 
policiais rodoviários fe-
derais e colaboradores da 
concessionária.
Fiscalização
A Concessionária reali-
za o monitoramento das 
evasões de pedágio ocor-
ridas por meio da coleta 
de informações nas pistas 
de passagem automática 
das cabines da praça, que 
subsidiam a Polícia Rodo-
viária Federal nas ações 
de combate a este tipo de 

vidência Social e Banco 
Central) para 2021, sem 
considerar os juros da dí-
vida pública.
O relator, senador Irajá 
(PSD-TO), destacou como 
prioridade o programa de 
habitação popular Casa 
Verde Amarela. Irajá in-
cluiu a prorrogação da 
desoneração da folha de 
pagamento em 2021.
O senador também incluiu 
um dispositivo no tex-
to para dar mais rapidez 
à execução das emendas 
parlamentares impositivas 
no Orçamento da União. O 
texto reduz de 90 para 45 
dias o prazo para o Exe-
cutivo publicar os proce-
dimentos e o cronograma 
de execução das emendas 
individuais.
Fonte: Agencia Brasil

sentido Rio e SP, bolque-
ando a pista um.
No momento, a rodovia ja 
foi liberada e o fluxo de 
carros está normalizado. O 
motorista passa bem e nin-
guem se feriu.

Eu sempre tive medo do 
que as pessoas vão falar. 
‘Como ela pode ter sofrido 
isso e hoje ser tão sensual, 
fazer tanta coisa?’ Eu não 
sei. Eu só sei que peguei 
isso que vivi e transformei 
em uma coisa para me fa-
zer sair por cima, sair me-
lhor. 
Para todos vocês que se 
perguntam de onde nas-
ceu a Anitta, nasceu daí. 
Nasceu da minha vontade 
e necessidade de ser uma 
mulher corajosa que nunca 
ninguém pudesse machu-
car, fazer chorar, magoar 
e que sempre tivesse uma 
saída pra tudo. Eu criei 
essa personagem aí”, com-
pletou a cantora.

infração.
“Os motoristas precisam 
estar atentos em relação 
aos riscos que a evasão 
pode trazer, com frena-
gens ou colisões, além de 
colocar em risco tanto a 
vida dos nossos clientes 
quanto a dos colaborado-
res que trabalham nas pra-
ças de pedágio”, explica 
Diêgo Dutra, Coordenador 
de Interação com o Cliente 
na CCR NovaDutra.
Infração
De acordo com o artigo 
209 do Código de Trânsito 
Brasileiro, “transpor, sem 
autorização, bloqueio viá-
rio com ou sem sinalização 
ou dispositivos auxiliares, 
deixar de adentrar as áreas 
destinadas à pesagem de 
veículos ou evadir-se para 
não efetuar o pagamento 
do pedágio” são conside-
radas infrações graves. A 
multa para esses casos é de 
R$ 195,23, além de cinco 
pontos na Carteira Nacio-
nal de Habilitação.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história hu-
mana 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. Qua-
se sempre as águias regressam aos velhos ninhos.

Humor

O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos bra-
ços 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, separan-
do 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.  

IF de Caraguatatuba abre 
200 vagas para cursos

técnicos em 2021
Interessados em cursar o 
ensino Técnico em 2021 
têm mais uma opção de 
instituição que está com as 
inscrições abertas: o Insti-
tuto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de 
São Paulo (IFSP) Câmpus 
Caraguatatuba. As inscri-

Atualmente, a unidade 
conta com 74 alunos de 
Ubatuba, sendo 25 alunos 
no nível técnico, três em 
cursos de extensão e 46 em 

ções podem ser feitas até o 
dia 24 de janeiro, somente 
pelo site. Não há taxa de 
inscrição e a seleção será 
feita por meio de análise 
de currículo. Para efetu-
ar a inscrição, é neces-
sário anexar documento 
que comprove das notas, 

cursos de graduação e pós-
-graduação. Mais informa-
ções podem ser obtidas no 
site oficial da instituição.
Para esclarecer dúvidas 

sendo o histórico escolar 
do Nível Fundamental ou 
documento oficial corres-
pondente. Ao todo, são 
200 vagas, sendo 160 para 
os cursos voltados para 
quem está no 1º ano do en-
sino médio ou ensino mé-
dio concluído.

sobre o processo seleti-
vo é possível encaminhar 
e-mail para o endereço 
eletrônico: seletivo2021@
ifspcaraguatatuba.edu.br.
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Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso – Pregão Eletrônico 
Nº 041/2020 - Contratação de Empresa Especializada para Prestação 
de Serviços Médicos pelo Prazo de 12 (doze) Meses. Tendo em vista 
despacho da Sra. Prefeita Municipal, Erica Soler Santos de Oliveira, 
utilizando-se do poder de autotutela, fica determinado: O INDEFERI-
MENTO do recurso interposto pela associação privada INSTITUTO 
SÃO MIGUEL ARCANJO, tendo em vista que, embora o recurso seja 
tempestivo, não foi respeitado requisito legal de interposição, qual 
seja, a motivação, prevista no art. 4º, XVIII da Lei nº 10.520/2002, e 
via de consequência manter-se a Habilitação da empresa CARPER 
– SERVIÇOS MÉDICOS E MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA, 
dando prosseguimento ao Processo. Potim, 16 de dezembro de 2020 
– André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Vale Sul inaugura
espaço extra na Praça

de Alimentação

Colinas Shopping lança
livro sobre Noel jovem em 

prol de projeto social
Merendeiras das Escolas
Municipais de Ubatuba

compõem livro de receitas inédito

Anhanguera Jacareí
oferece cursos

gratuitos de férias

Com o objetivo de aten-
der mais pessoas nesse 
período de Natal, o Vale 
Sul Shopping acaba de 
inaugurar um novo espaço 
próximo à Praça de Ali-
mentação, com o distan-
ciamento e todo protocolo 

A história “O Primeiro 
Natal de Noel”, que tam-
bém dá nome à campanha 
de fim de ano do Colinas 
Shopping, é contada em 
um livro exclusivo pro-
duzido pelo Colinas, com 
ilustrações de Clelia Me-
latto. Nela, Mr. Gift se en-
contra com um Noel ainda 
jovem, aprendendo seu 
ofício e descobrindo sua 
vocação, em momentos 

A secretaria de Educação 
de Ubatuba promoveu o 
lançamento do livro “Em 
Ubatuba é Refeição” na 
tarde de terça-feira (15), 
no Teatro Municipal Pe-
dro Paulo Teixeira Pinto. 
Trata-se de um livro de 
receitas composto por 56 
pratos preparados pelas 
merendeiras das unidades 
espalhadas por todas as 
regiões da cidade. A “tarde 
de autógrafos” respeitou 
todas as recomendações 
contidas no protocolo de 
combate à Covid-19 e 

Estão abertas as inscrições 
para os cursos gratuitos de 
férias na unidade Anhan-
guera de Jacareí. As va-
gas são limitadas e cada 
pessoa pode fazer até duas 
modalidades. As aulas se-
rão on-line e após a inscri-
ção os interessados rece-
berão o link de acesso para 
participar. Ao concluir o 

de                     segurança 
determinados pelo Decre-
to Municipal. São 190 no-
vos lugares para os clien-
tes se sentarem durante a 
refeição. 
Desde a reabertura dos 
restaurantes, a Praça de 

de solidariedade, família, 
amizade e aventura. 
A publicação, além de ter 
o conto de Natal que ins-
pira a campanha, integra 
uma ação social encabe-
çada pelo Colinas Sho-
pping. Ao ficar com um 
exemplar, o cliente pode 
colaborar voluntariamente 
com o projeto social ONG 
Viva Boa Vista. 
Toda a renda arrecada-

contou com a participação 
da equipe de nutricionis-
tas e técnicas em nutrição 
da seção de Alimentação 
Escolar, equipe pedagó-
gica e representantes das 
escolas envolvidas, que 
subiram ao palco para 
autografar um exemplar. 
Pollyana Gama, secretária 
de Educação, agradeceu a 
todos que “compõem essa 
cadeia que leva e prepara 
alimentos de qualidade 
para nossos alunos, desde 
o Berçário I até o Ensino 
Médio”. Ela também enal-

curso, os alunos terão di-
reito a certificado. Entre os 
cursos ministrados estão: 
“Gestão da Qualidade para 
Microempresas”, “Primei-
ros Socorros”, “Marketing 
e Vendas”, “As competên-
cias dos profissionais do 
futuro”, “Moodboard na 
arquitetura” e “Novos ca-
minhos profissionais para 

Alimentação passou a ter 
apenas 35% do total de as-
sentos, para que o distan-
ciamento fosse cumprido. 
Além deste novo espaço, 
o shopping também tem 
a Praça ao Ar Livre, com 
mais 60 lugares. 

da será revertida para as 
obras de reforma da insti-
tuição de Jacareí. O livro 
tem uma doação sugerida 
de R$ 30, mas os clien-
tes podem colaborar com 
qualquer quantia. 
“O Primeiro Natal de 
Noel” também tem uma 
versão digital, disponível 
no site do shopping, que 
pode ser acessada gratui-
tamente. 

teceu a importância do 
trabalho das profissionais 
na vida das crianças, “que 
ficam ansiosas pelo mo-
mento do intervalo só para 
saborear uma comidinha 
gostosa, feita com carinho 
e muita dedicação’.
Para o prefeito de Ubatu-
ba, Délcio Sato (PSD), “a 
iniciativa é uma forma de 
homenagear as profissio-
nais que se dedicam dia-
riamente a oferecer uma 
alimentação de qualidade 
aos alunos da Rede Muni-
cipal”.

o pedagogo”.
Todos os temas trabalha-
dos são atuais, relaciona-
dos ao mercado de traba-
lho e ao desenvolvimento 
profissional. As aulas co-
meçam no dia 25 de janei-
ro e seguem até fevereiro. 
As inscrições devem ser 
feitas com antecedência 
pelo SITE.
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Volkswagen é eleita
‘Montadora do Ano’ no 

Prêmio UOL Carros

Novos furtos prejudicam conclusão dos 
serviços de manutenção de iluminação 

do “retão” de Jacareí na via Dutra

A Volkswagen foi eleita 
a ‘Montadora do Ano’ na 
4ª edição do prêmio UOL 
Carros. E o Nivus colocou 
mais um troféu em sua 
‘Garagem de Conquistas’. 
Nesta terça-feira (15), o 
modelo 100% desenvolvi-
do na região América La-
tina e que inaugurou um 
novo segmento foi eleito 
o melhor ‘SUV Compac-
to’, entregue pelo portal 
de notícias de maior audi-
ência do País. “O prêmio 
UOL Carros se consolida 
como uma das premiações 
mais importantes do setor 
automotivo e sem dúvida 
ajuda a orientar o leitor na 
compra do carro novo. Es-
tamos muito felizes com a 
vitória do Nivus na catego-
ria SUV Compacto, o seg-
mento mais concorrido do 
mercado atualmente. Tam-
bém ficamos muito hon-
rados com a indicação da 
Volkswagen como Monta-
dora do Ano. Esse prêmio 
ratifica o compromisso 
da empresa em oferecer 
produtos cada vez mais 
modernos e conectados, 
desenvolvidos com foco 
no consumidor da região 

Devido aos furtos e os 
constantes atos de vanda-
lismo registrados no can-
teiro de obra dos serviços 
de manutenção do sistema 
elétrico e troca de ilumina-
ção do ‘retão’ de Jacareí, 
no Vale do Paraíba (SP), a 
CCR NovaDutra solicitou 
um novo prazo de entrega 
para a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT). A previsão para 
a conclusão dos serviços 
é para janeiro de 2021. 
Os serviços tiveram início 
em setembro deste ano e a 
previsão de conclusão era 
de 60 dias. O cronograma 
sofreu alteração após qua-
tro furtos e atos de vanda-
lismo praticados no local, 
como caixas de passagem 
quebradas, postes vanda-

América do Sul”, afirma 
Priscilla Cortezze, direto-
ra de Assuntos Corporati-
vos e Relações com a Im-
prensa da Volkswagen do 
Brasil e América do Sul. 
De acordo com o UOL, a 
Volkswagen se destacou 
por ter feito vários lança-
mentos importantes este 
ano. Além dos esportivos 
Polo GTS e Virtus GTS, 
e da Amarok V6, a marca 
concentrou seus esforços 
no Nivus, algo que deu 
certo e que resultou no su-
cesso total da pré-venda.
O júri composto por 19 
jornalistas especializados 
no setor automotivo esco-
lheu os melhores modelos 
em 13 categorias, com três 
finalistas em cada uma de-
las. O júri inclui jornalis-
tas do portal UOL e colu-
nistas que fazem parte do 
quadro de especialistas do 
portal. Devido à pandemia 
de coronavírus, o evento 
foi realizado pela primeira 
vez de maneira virtual.
Com mais este reconhe-
cimento, o Nivus chega à 
impressionante marca de 
nove conquistas no ano. 
Entre as mais importantes, 

lizados e tubulação dani-
ficada, além de aproxima-
damente 700 metros de 
cabos que foram furtados.
A Concessionária regis-
trou boletim de ocorrência 
de todos furtos e o caso é 
investigado pela Polícia 
Civil de Jacareí. “Os cons-
tantes vandalismos e furtos 
de cabeamentos na região 
prejudicam a conclusão 
dos serviços e a entrega 
da iluminação viária para 
o trecho entre o km 158 e 
164. Já formalizamos um 
novo boletim de ocorrên-
cia do último furto e esta-
mos contribuindo com as 
investigações da polícia”, 
explica Virgílio Leocádio, 
Gestor de Interação com o 
Cliente da concessionária. 
Em função dos novos atos 

destaque para a de ‘Carro 
do Ano 2021’, principal 
premiação da imprensa 
especializada do País, re-
alizada anualmente pela 
revista Autoesporte.
Confira os prêmios con-
quistados pelo VW Nivus 
em 2020:
Carro do Ano 2021’ - Ca-
tegoria até R$ 120.000 
(Autoesporte)
Prêmio UOL Carros’ - 
Categoria ‘Melhor SUV 
Compacto’ (Portal UOL)
Melhor Compra 2020’ - 
Categoria Principal (Qua-
tro Rodas)
Qual Comprar 2020’ - Ca-
tegoria SUV (Autoespor-
te)
Menor Custo de Repara-
bilidade’ - Categoria SUV 
Compacto (Cesvi)
Melhor Carro Nacional’ - 
CAR Awards Brasil 2021 
(CAR Magazine)
Prêmio Americar’ - Cate-
goria Melhor SUV Améri-
ca Latina (Americar)
Prêmio Top Car TV’ - Ca-
tegoria Melhor SUV até 
R$ 100.999 (Top Car TV)
Prêmio Abiauto’ - Catego-
ria Melhor SUV/Crosso-
ver Nacional (Abiauto)

de vandalismo e furtos de 
cabeamentos na região 
a nova previsão da CCR 
NovaDutra é que os traba-
lhos sejam finalizados em 
janeiro do ano que vem. 
Sobre a CCR NovaDutra: 
A CCR NovaDutra é res-
ponsável pela adminis-
tração da Rodovia Presi-
dente Dutra, via com 402 
quilômetros de extensão 
e que liga as duas regiões 
metropolitanas mais im-
portantes do País: Rio de 
Janeiro e São Paulo. A ro-
dovia abrange uma região 
altamente desenvolvida, 
que responde por cerca 
de 50% do PIB brasileiro. 
A Concessionária tem 24 
anos de existência e foi a 
segunda a integrar o Gru-
po CCR.


