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A Gazeta dos Municípios

Coronavírus: 16.285 já estão
plenamente curadas da Covid-19

Instituto de Previdência
do Município de Taubaté
corre risco de ser extinto

Conta de água sobe 3,4% em cidades 
com atendimento da Sabesp

26.796 pessoas ja contra-
íram Covid-19 na região 
do Vale do Paraíba desde o 
início da pandemia até esta 
segunda-feira (17). Entre 
esse total de confirmações 
da doença, 796 pessoas já 
morreram e 16.285 estão 

O presidente do IPMT, 
Luiz Antônio Gobbo, foi 
convocado, nesta segun-
da-feira (17), por meio do 
requerimento 1109/2020, 
de autoria do vereador Ro-
drigo Luis Digão (Progres-
sistas). Segundo Gobbo, o 
processo de endividamen-
to teve início em 2019 
com a falta de repasses das 
contribuições da Prefeitu-
ra.
No entanto, ele assegu-
rou que Universidade de 
Taubaté (UNITAU) e Câ-
mara Municipal estão com 
os repasses em dia. “Foi 
acionado o Conselho de 
Administração Fiscal, en-
viado ofício para a Secre-
taria de Administração, 
mas a situação persistiu 
nos meses seguintes”, dis-
se Gobbo. “Tivemos uma 
reunião com a secretária 
de Administração e Finan-
ças, e foi alegada queda de 
arrecadação, que estaria 
comprometendo o caixa 
da Prefeitura.”
Segundo cálculos do 

Reajuste foi aprovado em 
julho pela agência regula-
dora do estado
A conta de água está mais 
cara nas cidades atendidas 
pela Companhia de Sane-
amento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp). A 
elevação de até 3,4%, em 
vigor desde o último dia 
15 de agosto, foi aprovada 
pela Agência Reguladora 
de Saneamento e Energia 

plenamente curadas.
Brasil Os dados apresen-
tados pelo Ministério da 
Saúde apontam 3.359.570 
de confirmações para o 
novo coronavírus no Bra-
sil. Dessas, 108.536 pes-
soas já faleceram. Outras 

IMPT, sem os repasses da 
Prefeitura, a descapitaliza-
ção mensal dos recursos 
investidos pelo IPMT é de 
R$ 69 milhões. E além do 
risco da descapitalização, 
o presidente do Instituto 
afirmou que o Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo apontou, já nas con-
tas de 2017, para o risco de 
extinção do órgão previ-
denciário municipal, caso 
não sejam tomadas medi-
das para reverter o quadro 
atuarial.
Medidas de reverção
Entre essas medidas, 
Gobbo mencionou o envio 
de duas minutas de projeto 
de lei ao prefeito, que pre-
cisariam ser enviadas para 
votação na Câmara. Uma 
delas reajusta o percentual 
de desconto dos servidores 
de 11% para 14%. “O au-
mento da alíquota geraria 
uma receita adicional de 
R$ 2,5 milhões por ano. 
Não é uma opção, a nos-
sa alíquota não pode ser 
inferior à praticada pela 

do Estado de São Paulo 
(Arsesp) em 15 de julho, 
após três meses de prorro-
gação. Apesar do aumento, 
a Arsesp manteve, até 15 
de setembro, a proibição 
do corte do fornecimento 
de água aos consumido-
res atendidos pela Sabesp. 
Segundo a agência regu-
ladora, a medida visa mi-
nimizar as consequências 
econômicas da pandemia 

772.540 estão em proces-
sode recuperação. E ainda 
há 2.478.494 que estão re-
cuperadas. A taxa de letali-
dade está em 3,2%.
Confira os dados comple-
tos do boletim epidemio-
lógico nas imagens.

União”, esclareceu Na-
tallyne.
A outra seria a adequação 
da legislação previdenciá-
ria municipal à nova lei fe-
deral, aprovada pelo Con-
gresso Nacional. “Adotar 
a reforma previdenciária 
federal não vai ser sufi-
ciente para zerar o déficit, 
a intenção é verificar qual 
medida irá nos ajudar a 
propor novas soluções”, 
prosseguiu a diretora.
Lei Complementar nº 
404/2017
O presidente do Instituto 
criticou ainda a aprova-
ção da Lei Complementar 
nº 404/2017, que “reduziu 
os aportes da Prefeitura 
ao Instituto”, e mencio-
nou que a Unitau impe-
trou uma ação ordinária 
com pedido liminar na 
tentativa de suspender por 
180 dias o pagamento das 
contribuições patronais e 
reparcelamento de débi-
tos. A ação foi negada em 
duas instâncias, segundo 
Gobbo.

de Covid-19.
Não poderão ser interrom-
pidos os serviços de água 
e esgoto dos usuários das 
categorias residencial so-
cial e residencial favela, 
em decorrência da ina-
dimplência das faturas. A 
medida também isenta a 
cobrança de multa e juros 
das contas com vencimen-
to em agosto e setembro 
de 2020.
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Miscelânea
Curiosidades

Na Índia se ensina quatro Leis da Espiritualidade

A primeira diz: A pessoa que chega é a pessoa certa. Significa que nada 
ocorre em nossa vida por casualidade. Todas as pessoas que nos rodeiam, 
que se integram conosco está ali por uma razão, para que possamos apren-
der e evoluir em cada situação.
A segunda diz: O que acontece é a única coisa que poderia ter acontecido. 
Nada absolutamente nada, que ocorre em nossa vida poderia ter sido de 
outra maneira. Nem mesmo os detalhes mais insignificantes! Não existe, 
se acontecesse tal coisa talvez pudesse ter sido diferente. Não! O que ocor-
reu foi a única coisa que poderia ter ocorrido e, teve que ser assim para 
que pudéssemos aprender a lição e, então seguir adiante. Todas e cada uma 
das situações que ocorrem em nossa vida são perfeitas, mesmo que nossa 
mente e nosso corpo resistam em aceitá-las.
A terceira diz: Tudo acontece num momento determinado. Nem antes e 
nem depois! Quando estamos preparados para que algo novo aconteça em 
nossa vida, então é aí que terá inicio.
A quarta diz: Quando algo termina, termina. Simplesmente assim! Se algo 
termina em nossa vida é para a nossa evolução! Portanto, é melhor desa-
pegar, erguer a cabeça e seguir adiante.

Humor

Lá pras bandas de Belo Horizonte, um assaltante entra no banco, com uma 
arma na mão e fala pro caixa botar todo o dinheiro na sacola. Depois, com 
a sacola cheia, pergunta para o primeiro cidadão da fila:
- Você viu eu assaltar o banco?
O coitado respondeu:
- Claro que vi!
E toma um tiro nas fuças.
Em seguida vira para o segundo que estava discutindo com uma velha 
muito emperiquitada, vestida igual uma arara e pergunta a mesma coisa. 
O macho mais do que depressa responde:
- Olha, eu não vi nada. Eu nem estou vendo o senhor aqui! Mas a minha 
sogra, aqui do lado viu tudo, inclusive ela estava dizendo que conhece o 
senhor e que viu o senhor assaltar o caixa...
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que 
tinha sido indicada por um dos diretores da empresa como sendo muito 
prendada. Ao encontrar a moça ele ficou extasiado. Era uma loira estonte-
ante, siliconada, corpo escultural, olhos verdes, bronzeada, ou seja, toda 
prendada. Refeito do susto e começando a dar instruções, ele fala: 
- Suponho que a senhorita saiba o que é uma fatura e o que é uma dupli-
cata... Estou certo?
E ela toda garbosa, responde:
- Mas claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma 
das pernas e duplicata é quando a gente quebra as duas...

Mensagens

As sete lógicas

1 – Faça as pazes com o passado, assim você não estragará o seu presente.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo... Dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros... Você não tem idéia de como 
os outros foram talhados.
6 – Pare de pensar muito... Você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
Aprendemos que para evoluir como ser humano é preciso praticar o bem. 
Por isso conhecemos de cor as virtudes que englobam bondade, como 
compaixão, generosidade, solidariedade, tolerância e paciência, porém, 
nem todos sabem usar essas qualidades na hora certa. Há uma grande di-
ferença entre ser bom ou ser ingênuo e, é muito importante que essa di-
ferença seja estabelecida. Primeiro, lembre-se de que boa ação não pode 
prejudicar quem a pratica. Segundo, o ato não pode tirar do outro a respon-
sabilidade de si mesmo.

Pensamentos, provérbios e citações

O melhor lenço para uma lágrima é o sorriso da mulher amada.
Quanto menor a saia dela, mais meu pensamento nela.
Eu sei que nada sei.
A filosofia de um século é o senso comum do próximo.
Permita que eu escute a mim e não os outros.
Somente o amor pode juntar duas almas em um só coração.
A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.
Não é dignidade que falta ao nosso mundo, o que falta é amor. 
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo
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EXPEDIENTE

Estudo confirma eficácia da
Coronavac na fase 2 dos testes clínicos

Vacina é desenvolvida em 
parceria com o Instituto 
Butantan
A vacina Coronavac se 
mostrou eficaz e segura, 
segundo estudo publicado 
nesta semana pela farma-
cêutica chinesa Sinovac 
Life Science. O trabalho 
analisou o comportamento 
de 600 voluntários vaci-
nados na China durante a 
fase 2 dos testes clínicos. 
A vacina é desenvolvida 
pela Sinovac Life Science 
em parceria com o Institu-
to Butantan.
De acordo com o coorde-
nador dos ensaios clínicos 
da vacina Coronavac e di-
retor médico de Pesquisa 
Clínica do Instituto Bu-
tantan, Ricardo Palacios, o 
produto é muito promissor 
e eficaz. “Os estudos feitos 
até agora, na China, de-
monstraram que mais de 
90% dos voluntários que 
receberam as vacinas ti-
veram anticorpos capazes 
de neutralizar o coronaví-
rus, isso é um diferencial”, 
afirmou.
Segundo Palácios, os tes-
tes mostraram que entre 
duas e quatro semanas a 
pessoa está imunizada.
“Duas semanas após a se-
gunda dose as pessoas têm 
níveis de anticorpos ca-

pazes de neutralizar o ví-
rus da covid-19”, afirmou 
Palácios, em entrevista à 
Agência Brasil.
Cada voluntário recebeu 
duas doses, sendo metade 
a vacina propriamente dita 
e a outra metade placebo. 
De acordo com o que foi 
identificado nos estudos, 
não existe nenhuma pre-
ocupação com relação se-
gurança da vacina utiliza-
da nos voluntários. Dentre 
as principais reações está 
leve dor no local da apli-
cação, comum em outros 
tipos de vacina.
O laboratório asiático já 
realizou testes em cerca de 
mil voluntários na China, 
nas fases 1 e 2. Antes, o 
modelo experimental apli-
cado em macacos apresen-
tou resultados expressivos 
em termos de resposta 
imune contra o coronaví-
rus.
A farmacêutica forneceu 
ao Butantan as doses da 
vacina para a realização 
de testes clínicos de fase 
3, a última fase, em vo-
luntários no Brasil, com 
o objetivo de demonstrar 
sua eficácia e segurança. 
Os testes estão sendo fei-
tos com os profissionais de 
saúde. Serão 9 mil volun-
tários da área de saúde em 

seis estados brasileiros: 
São Paulo, Brasília, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e Paraná.
“A vacina é aplicada em 
voluntários, profissionais 
de saúde, que estão na ali-
nha de frente nos hospitais 
e que têm maior risco de 
contrair a doença, e isso é 
muito importante`, porque 
são profissionais que vão 
cuidar da gente, se ficar-
mos doentes”, disse Pala-
cios.
Caso a vacina seja aprova-
da, será realizada a trans-
ferência de tecnologia 
para produção em escala e 
fornecimento gratuito pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). Mas, antes, segun-
do Palacios, é preciso ins-
talar a estrutura industrial 
para a produção.
“A parte de produção do 
vírus inativado propria-
mente dito é um pouco 
mais complexa, tem as 
adequações da própria es-
trutura, mas já  começa-
mos com essas adequações 
de equipamentos para, no 
término dos estudos, já es-
tarmos com isso planeja-
do”. O passo seguinte será 
o registro do imunizante 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa).
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 179, Termo nº 7226
Faço saber que pretendem se casar WAGNER CRISTIANO NUNES DA SILVA e FLÁVIA CRISTINA CASTILHO, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante 
é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 20 de julho de 1988, de estado civil solteiro, de profissão operador de processos 
químicos, residente e domiciliado na Rua Campos do Jordão, nº 518, Jardim Santana, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho 
de VITORINO NUNES DA SILVA, falecido em Taubaté/SP na data de 10 de junho de 2004 e de VERCEDINA NUNES 
DA CRUZ, falecida em Tremembé/SP na data de 26 de agosto de 2009. A  habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no 
dia 22 de janeiro de 1991, de estado civil solteira, de profissão professora, residente e domiciliada na Rua Maria do Carmo 
Ribeiro, nº 1890, Caminho Novo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de JOSÉ PEDRO CASTILHO, de 57 anos, natural de 
São Bernardo do Campo/SP, nascido na data de 17 de março de 1963 e de MARIA APARECIDA CASTILHO, de 51 anos, 
natural de Tremembé/SP, nascida na data de 02 de janeiro de 1969, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/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.

Brasil registra 6 abortos
por dia em meninas entre
10 e 14 anos estupradas

Procon-SP multa iFood

O aborto realizado legal-
mente em uma criança de 
10 anos que foi estuprada 
no Espírito Santo virou 
campo de batalha no Bra-
sil
Após autorização judicial, 
a menina foi levada a ou-
tro Estado no domingo 
(16) para interrupção da 
gravidez. Ela relatou que 
sofria abusos sexuais do 
tio desde os 6 anos e que 
não contava para os outros 
porque ele a ameaçava. O 
tio da criança está foragi-
do.
Embora o caso tenha vira-
do pano de fundo de uma 
briga ideológica e venha 
sendo tratado como algo 
inédito, dados oficiais re-
velam que ocorrem no 
Brasil, em média, seis in-
ternações diárias por abor-
to envolvendo meninas de 
10 a 14 anos que engravi-
daram após serem estupra-
das.
Esses casos envolvem pro-
cedimentos feitos no hos-
pital e internações após 
abortos espontâneos ou 
realizados em casa, por 
exemplo.
Se o número parece alto 
para quem não acompanha 
o assunto, ele é pequeno 
perto da quantidade de es-
tupros de crianças e ado-
lescentes que ocorrem no 
Brasil: a cada hora, quatro 
meninas de até 13 anos são 
estupradas no país, segun-
do o Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública 2019.
“Há uma naturalização 
desta violência. O pessoal 
já nem presta mais aten-
ção em menina de 13 ou 
14 anos grávida. O pesso-
al tá começando a prestar 
atenção na gravidez de 10, 
11 anos de idade”, diz a 
advogada Luciana Temer, 
presidente do Instituto Li-
berta, que atua no comba-
te à exploração sexual de 
crianças e adolescentes.
Ela defende, ainda, que só 
faz sentido tratar desse as-
sunto a partir de um caso 
específico se for para mos-
trar que essa violência é 
muito mais comum do que 
se imagina. “É uma histó-
ria tristíssima. E infeliz-
mente é uma de muitas, o 
Brasil está lotado de casos 
como este.”

Empresa não zelou pela 
segurança dos consumido-
res e foi multada em mais 
de R$ 2,5 milhões
O Procon-SP multou o 
iFood por má prestação 
de serviços, cláusulas abu-
sivas e outras infrações 
ao Código de Defesa do 
Consumidor. A multa de 
R$ 2.523.695,14 será apli-
cada por meio de processo 
administrativo e a empresa 
tem o direito à defesa.
Vários consumidores re-
clamaram terem sido ví-
timas de golpes aplicados 
por entregadores do iFood 
que cobraram valores su-
periores aos efetivamente 
devidos. 
Ao deixar de garantir a se-
gurança que se espera de 
sua prestação de serviços 
de intermediação, o for-
necedor incorreu em má 
prestação de serviços.
“A empresa responde pe-
los atos de seus prepostos, 

Segundo dados tabulados 
pela BBC News Brasil no 
Sistema de Informações 
Hospitalares do SUS, do 
Ministério da Saúde, o 
Brasil registra ao menos 
seis abortos por dia em 
meninas de 10 a 14 anos, 
em média.
Só em 2020, foram ao me-
nos 642 internações. O 
país registra também uma 
média anual de 26 mil par-
tos de mães com idades 
entre 10 a 14 anos.
Desde 2008, foram regis-
trados quase 32 mil abor-
tos envolvendo garotas 
dessa faixa etária.
Se forem consideradas 
as 20 mil internações nas 
quais constam dados de 
raça ou cor de pele, 13,2 
mil envolviam meninas 
pardas (66%) e 5,6 mil, de 
brancas (28%). Esses da-
dos incluem abortos reali-
zados por razões médicas, 
espontâneos e de outros 
tipos.
Das 20 cidades com mais 
internações em números 
absolutos, todas são ca-
pitais, exceto Duque de 
Caxias (RJ), Feira de San-
tana (BA) e Campos de 
Goytacazes (RJ). Não há 
dados disponíveis sobre o 
sistema privado de saúde.
Casos de estupro (não 
só de crianças) são uma 
das três situações em que 
o aborto é permitido no 
Brasil. As outras duas são 
anencefalia ou risco de 
vida para a mãe.
Nos últimos dez anos, o 
Brasil registrou, em mé-
dia, uma interrupção de 
gravidez por razões mé-
dicas por semana envol-
vendo meninas de 10 a 14 
anos. Em 2020, foram ao 
menos 34 ocorrências nes-
ta faixa etária e 1.022 in-
cluindo mulheres de todas 
as idades.
“Toda menina grávida de 
até 14 anos foi estuprada, 
não importa a circuns-
tância. O estupro de vul-
nerável é justamente em 
função da idade”, aponta 
Luciana Temer, que tam-
bém é doutora em direito 
pela PUC-SP e ex-secretá-
ria da Juventude, Esporte 
e Lazer do Estado de São 
Paulo.
Exposição ilegal

não importa que os entre-
gadores não sejam seus 
funcionários; ela deve se 
responsabilizar pelos seus 
representantes”, argumen-
ta Fernando Capez, secre-
tário de defesa do consu-
midor.
Além dessa prática, o 
iFood permite aos forne-
cedores parceiros a im-
posição de valor mínimo 
para finalização do pedi-
do e não informa sobre a 
quantidade de alimentos 
oferecidos e entregues – 
condutas que prejudicam 
o consumidor e contrariam 
a lei.
Cláusulas Abusivas
O iFood insere em seu 
contrato – Termos e Con-
dições que constam do site 
– cláusulas que são abusi-
vas e infringem o artigo 51 
do Código de Defesa do 
Consumidor.
Estabelece que não se res-
ponsabiliza pela prestação 

Violando a legislação que 
protege crianças e adoles-
centes no Brasil, a militan-
te de extrema direita Sara 
Giromini, conhecida como 
Sara Winter, divulgou de-
talhes que podem identi-
ficar o caso, inclusive a 
localização do hospital em 
que a criança estava no 
momento.
Luciana Temer destaca que 
o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) prote-
ge a identificação de todas 
as crianças e adolescentes. 
“O ECA protege inclusive 
o nome do menor infrator, 
imagina a menina vítima. 
Não podia dar nome, nem 
o hospital, nenhum dado.”

No local, um grupo de 
pessoas fez um protesto 
contra o aborto legal da 
criança estuprada e che-
gou a gritar “assassino” 
para tentar atacar o médi-
co responsável pelo pro-
cedimento autorizado pela 
Justiça, segundo vídeos 
divulgados pela internet.
Por outro lado, também 
foram ao local mulheres 
que apoiam o direito da 
criança de realizar o abor-
to legal. Elas defenderam 
que a vida da menina está 
em risco e que o aborto le-
gal é um direito dela.
“Não vamos abrir mão da 
vida de uma menina de 10 
anos. Gravidez forçada é 
tortura. Gravidez aos 10 
anos é morte. Aborto legal, 
seguro e gratuito para não 
morrer”, repetiu o grupo.
Luciana Temer aponta que 
a grande exposição do 
caso tende a aumentar o 
estigma em relação à víti-
ma de violência sexual.
“Toda violência sexu-
al, principalmente contra 
meninas e meninos muito 
novos, tem consequências 
sérias para eles e para as 
famílias. E quanto mais 
notabilizado for o caso, 
pior. Esta menina vai ficar 
estigmatizada, essa famí-
lia vai ficar estigmatizada 
com toda essa repercus-
são”, diz.
“Se eu fosse avó pediria 
indenização financeira, in-
clusive por danos morais, 
para quem divulgou. É um 
absurdo isso. Virou briga 
ideológica e radical.

do serviço contratado pelo 
consumidor e ainda que 
poderá alterar os termos 
do contrato de forma uni-
lateral; caso o consumidor 
queira questionar a mu-
dança, terá o seu cadastro 
cancelado.
Em outra cláusula, define 
que não se responsabiliza 
por eventual vazamento 
dos dados que estão em 
seu site; considerando 
que, para fazer uso do ser-
viço, é necessário que o 
consumidor insira os seus 
dados no site da empresa, 
a responsabilidade por tais 
dados é objetiva, não ca-
bendo isenção de respon-
sabilidade.
A multa de R$ 
2.523.695,14 foi estimada 
com base no porte econô-
mico da empresa, na gra-
vidade da infração e na 
vantagem obtida, de acor-
do com o que determina a 
legislação.
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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


