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A Gazeta dos Municípios

São Sebastião realiza
desinfecção em todas

as ruas da cidade

Banco do Povo de Taubaté passa a exigir certificação 
para acesso a linhas de crédito

Antigas locomotivas
elétricas são resgatadas 

em São Paulo

Prevenir a contaminação 
de superfícies e realizar a 
desinfecção dos espaços 
públicos, com maior cir-
culação de pessoas, são 
ações fundamentais para 
reduzir a transmissão do 
coronavírus e blindar a 
saúde da população. Essa 
é uma das recomenda-
ções que a Organização 
Pan-Americana de Saúde 
(OPAS), órgão vinculado 
à Organização Mundial de 
Saúde (OMS), continua 
reforçando a todos os país.
De acordo com estudo pu-
blicado no New England 
Journal of Medicine, o co-
ronavírus pode chegar a se 
instalar por dias em deter-

O Banco do Povo (BP), do 
Governo do Estado de São 
Paulo, representado pela 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico passou 
a exigir, desde a última 
segunda-feira, dia 14 de 
setembro, certificado para 
acesso às linhas de crédito.
Empreendedores infor-
mais, produtores rurais 
e MEI deverão apresen-

Seis antigas locomotivas 
elétricas fabricadas entre 
1946 e 1955 que foram 
desativadas há mais de 20 
anos, que encontravam-se 
armazenadas no depósi-
to da Luz em São Paulo 
desde 2008 encontram 
agora um novo destino: 
todas elas serão devida-
mente preservadas! Tra-
tam-se de três locomoti-
vas fabricadas pela GE 
nos E.U.A. em 1946 para 
a antiga Companhia Pau-
lista de Estradas de Ferro 
e, três locomotivas fabri-
cadas pela English Elec-
tric na Inglaterra, sendo 
duas construídas em 1949 
e uma em 1955. A preser-
vação dessas locomotivas 
é fruto de uma união en-

minadas superfícies. 
No estudo, foi constata-
do que o vírus permanece          
ativo por 72 horas em 
plásticos e aço inoxidável 
e até por 24 horas em pa-
pelão.
Sem falar que partículas 
liberadas pela saliva, que 
podem estar carregadas de 
Covid-19, podem perma-
necer flutuando no ar de 
40 minutos a 2h30.
Embora o coronavírus seja 
altamente transmissível, 
ele é facilmente destruí-
do com desinfetantes co-
muns, como sabão ou pro-
dutos com hipoclorito de 
sódio a 0,1%, etanol a 70-
90% ou peróxido de hidro-

tar certificado de um dos 
cursos do Sebrae, sendo: 
SUPERMEI-Primeiros 
Passos; SUPERMEI-Pri-
meiros Passos Gestão; 
SUPERMEI-Organize seu 
Negócio; EAD SUPER-
MEI-Primeiros Passos; 
EAD SUPERMEI-Orga-
nize seu Negócio; EAD 
SUPERMEI-Pronto para 
Crescer; SUPERMEI-

tre entidades preservacio-
nistas, órgãos governa-
mentais e concessionárias 
ferroviárias: Associação 
Brasileira de Preservação 
Ferroviária (ABPF), Insti-
tuto de Memória Ferrovi-
ária (IMF), Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT), 
MRS Logística, Com-
panhia Paulista de Trens 
Metropolitanos e Rumo 
Logística (CPTM. Todas 
as locomotivas foram ri-
gorosamente inspeciona-
das pelas concessionárias 
pela qual devem circular, 
inspeções feitas com o ob-
jetivo de garantir que elas 
tivessem plenas condições 
de serem rebocadas e pu-
dessem andar com segu-

gênio melhorado a 0,5%.
Em São Sebastião, a de-
sinfecção das áreas pú-
blicas tem sido feita com 
uma equipe com pulve-
rizadores manuais e com 
caminhões-pipa utilizando 
uma solução à base de hi-
poclorito de sódio.
Todos os dias, equipes de 
desinfecção percorrem as 
ruas da cidade, pulveri-
zando o produto em cada 
canto em que tenha circu-
lação de pessoas (pontos 
de ônibus, praças, facha-
das de comércio, unidades 
de saúde e vias públicas), 
para higienizar superfícies 
e exterminar o vírus em 
áreas de contato.

-Pronto para Crescer; Em-
preenda Rápido Online; 
Enfrentar; EAD-Perfor-
mance; EAD-Produtivida-
de; EAD-Competitividade 
e Produtos.
Convênio
O Banco do Povo, em um 
convênio com o SEBRAE, 
executa o Programa Juro 
Zero e Empreenda Rápido 
SEBRAE/BPP por meio 

rança pelas linhas ferrovi-
árias. Após conclusão dos 
trabalhos, as locomotivas 
foram consideradas aptas 
a circular pelas ferrovias.
A English Eletric 9006, 
conhecida também como 
“Albatroz”, aguardará a 
oportunidade para em um 
futuro breve ser levada 
para a Regional São Pau-
lo da ABPF, onde será 
preservada no pátio da 
Mooca. As outras duas lo-
comotivas “V8” (6378 e 
6383) também permane-
ceram no depósito da Lapa 
em São Paulo aguardando 
a oportunidade para serem 
rebocadas para Rio Claro, 
onde serão preservadas na 
sede do IMF.
Fonte: ABPF 

da oferta de crédito. Des-
de abril até a presente data 
mais de 40 milhões de re-
ais já foram desembolsa-
dos para 2.474 empresas 
por meio dessas linhas.
Os interessados em novas 

propostas devem buscar 
auxílio na sede do Agili-
za Taubaté que fica à Rua 
Expedicionário Ernesto 
Pereira, 229 em Taubaté, 
usando máscara e seguin-
do as normas de distancia-

mento social. 
No local, além do                 
atendimento do Banco do 
Povo, o solicitante de cré-
dito terá também o aten-
dimento de um posto do 
SEBRAE.
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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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Quarentena é novamente 
prorrogada em Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba 
publicou dois Decretos na 
última terça-feira, (15), 
referentes à pandemia da 
Covid-19 no município e 
seus desdobramentos. O 
primeiro documento pror-
roga as medidas da qua-
rentena até o dia 15 de ou-
tubro, seguindo o modelo 
do Governo do Estado, 
que também ampliou o 
prazo.
Além disso, neste Decreto 
foram inseridas algumas 
medidas de flexibilização. 
A partir de agora, está 
permitido o sistema de 
alimentação pelo autosser-
viço “self service” nos res-
taurantes, com a utilização 
e o fornecimento de luvas 
descartáveis de forma in-
dividual aos clientes, que 
deverão servir-se obriga-

toriamente com o uso ade-
quado de máscaras faciais 
e, ainda, uma serie de re-
comendações, como higie-
nização constante e barrei-
ras salivares, que podem 
ser conferidas na íntegra 
acessando o documento.
Cabe ressaltar, ainda, que 
não só esta, mas como to-
das as medidas de flexibi-
lização, podem ser revistas 
pelos órgãos municipais 
competentes tendo como 
base a situação epidemio-
lógica local.
Volta às aulas
A publicação do segundo 
Decreto confirma a per-
manência da suspensão 
das aulas por tempo in-
determinado para as Re-
des Municipal, Privada e 
Estadual de ensino, junto 
aos segmentos de educa-

ção infantil, fundamental e 
ensino médio, para a rea-
lização de todas as medi-
das necessárias a garantia 
da segurança sanitária e 
proteção da vida junto à 
comunidade escolar, per-
manecendo desta forma as 
atividades remotas.
“Não iremos retornar pre-
sencialmente esse ano no 
formato de 30% de alunos 
diariamente, como estava 
sendo estudado. Fizemos 
uma pesquisa e temos um 
percentual bastante signi-
ficativo de pais que afir-
mam que não enviarão os 
filhos para escola, caso 
voltasse, como também de 
profissionais que se sen-
tem inseguros com essa 
possibilidade”, reforçou a 
secretária de Educação de 
Ubatuba, Pollyana Gama.
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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


