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A Gazeta dos Municípios

Taubaté vence Guarulhos na 
primeira etapa do Campeonato 

Estadual de Volêi Masculino

Pindamonhangaba suspende 
retorno das aulas em 2020

Ginásio do Abaeté sem 
torcida e um jogo em si-
lêncio, foi assim que o vo-
leibol voltou a ser atração 
em Taubaté, ainda nessa 
sexta-feira (18). O EMS 
Taubaté Funvic estreou 
no Campeonato Paulista 
Masculino de Vôlei 2020 
com vitória de 3 sets a 0 
sobre o Vedacit Guaru-
lhos.
A vitória veio em um jogo 
de 1h13 de duração, com 
parciais de 25x13, 25x15 
e 25x16. Com o resulta-
do, o Taubaté soma seus 
primeiros três pontos na 
competição estadual. Atu-
al hexacampeão paulista 
consecutivo (2014-2019), 
a equipe começa com pé 
direito a caminhada em 
busca de sua sétima con-
quista.
O jogo
O técnico Javier Weber, 
um dos estreantes da noite 
pelo EMS Taubaté Fun-
vic, colocou em quadra 
a formação inicial com 
Bruno Rezende, Maurício 
Borges, Douglas Souza, 
Lucão, Maurício Souza, 
Gabriel Cândido e Thales 
como líbero. Entraram ao 
longo do jogo Rapha, Fa-
biano, João Franck, João 
Rafael e Fabiano.
O primeiro set começou 
com o EMS Taubaté Fun-
vic pressionando bastante 
com o saque forçado, o 
que levou o Vedacit Gua-
rulhos a cometer alguns 
erros. Com um jogo bem 
agressivo nos minutos 
iniciais, os taubateanos 

Pindamonhangaba aguar-
da o decreto estadual atu-
alizado e consulta pública 
da Rede Estadual sobre o 
retorno das aulas e ativida-
des presenciais neste ano 
letivo, para finalizar seu 
decreto versando sobre 
o tema. Contudo, a Rede 
Municipal de Ensino, com 
base em consulta pública 
realizada durante este mês 
de setembro, já definiu que 
não retorna com as aulas 
presenciais neste ano.
A consulta pública foi re-
alizada de acordo com a 
Resolução SEDUC 61, 
de 31 de agosto de 2020, 
que edita normas comple-
mentares sobre a retoma-
da das aulas e atividades 
presenciais nas institui-
ções de educação básica, 
no contexto da pandemia 
de Covid-19 e nos termos 
do Artigo 6º, do Decreto 
65.061, de 13 de julho de 
2020 que, em seu artigo 
3º ressalta que “a oferta 
de atividades presenciais 
nos termos desta Resolu-
ção deverá ser precedida 
de consulta à comunidade 
escolar quanto às suas pre-
ocupações e proposições 
para a retomada das ativi-
dades presenciais”. 
E, no seu parágrafo pri-

chegaram a abrir 7 a 2. O 
Taubaté fechou em 25 a 
13, em 20 minutos.
No segundo set foi nova-
mente de controle tauba-
teano, sem grandes sustos. 
O técnico taubateano co-
locou em quadra Rapha, 
Fabiano e João Franck. 
Com o bloqueio também 
passando a ter ótima efe-
tividade, o Taubaté impôs 
mais uma vez seu ritmo e 
encaminhou a vitória com 
tranquilidade por 25 a 15, 
em 22 minutos, fazendo 2 
sets a 0. O terceiro e último 
set pode contar com o pon-
teiro João Rafael e com os 
levantadores Rapha e Fa-
biano, alem do ponteiro 
João Franck. Com eles a 
equipe fechou o set em 25 
a 16, vencendo a partida 
em 3 sets a 0. “A avaliação 
é muito boa, sinceramente 
estou muito contente com 
a performance da equipe. 
Além do ponto de vis-
ta técnico e tático, que a 
equipe desempenhou mui-
to bem hoje, gostei muito 
da postura do nosso time. 
Foi uma postura guerreira, 
agressiva. Do primeiro ao 
último ponto sempre foca-
dos e concentrados, e isso 
para mim é muito impor-
tante, e sobretudo ter visto 
isso já no primeiro jogo.”, 
comentou o técnico We-
ber.
Próximo jogo
O EMS Taubaté Funvic 
volta a jogar na próxima 
quarta-feira (23), quando 
recebe o Vôlei UM Ita-
petininga. Esta partida 

meiro diz: “para fins des-
ta Resolução, considera-
-se comunidade escolar 
o conjunto de estudantes, 
de responsáveis pelos es-
tudantes, de professores e 
dos demais profissionais 
que trabalham na unidade 
escolar”.
Por isso, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação reali-
zou duas pesquisas: uma 
com os profissionais e ou-
tra com os responsáveis 
pelos alunos. A primeira 
contou com a adesão de 
1.101 profissionais, sendo 
o questionário disponibili-
zado por meio do “google 
forms” no período de 27 
de agosto a 01 de setem-
bro.
A segunda, com os pais e 
responsáveis pelos estu-
dantes, foi realizada de 2 
a 13 de setembro, também 
por meio digital (os que 
não tinham acesso pude-
ram utilizar os computa-
dores das unidades escola-
res para participarem). No 
total, 9.798 responsáveis 
responderam essa pesqui-
sa (lembrando que a Rede 
conta com 14 mil alunos, e 
muitos pais e responsáveis 
têm dois ou mais filhos 
matriculados).
Como resultado, 1.038 

será válida pela 3ª rodada 
do Campeonato Paulista 
Masculino. O jogo acon-
tece no ginásio do Abaeté, 
em Taubaté, e começa às 
18h00.
Tabela da fase de classifi-
cação
1ª rodada
11/09 - Vôlei Renata Cam-
pinas 3x0 Vedacit Guaru-
lhos
11/09 - SESI-SP 1x3 Vôlei 
UM Itapetininga
*EMS Taubaté Funvic fol-
ga na rodada
2ª rodada
18/09 - 18h00: Vôlei Re-
nata Campinas 3x1 Vôlei 
UM Itapetininga
18/09 - 19h30: EMS 
Taubaté Funvic 3x0 Veda-
cit Guarulhos
*SESi-SP folga na rodada
3ª rodada
23/09 - 18h00: EMS 
Taubaté Funvic x Vôlei 
UM Itapetininga
23/09 - 18h00: Vôlei Re-
nata Campinas x SESI-SP
*Vedacit Guarulhos folga 
na rodada
4ª rodada
25/09 - 19h00: Vedacit 
Guarulhos x Vôlei UM 
Itapetininga
27/09 - 21h30: Sesi x 
EMS/Taubaté
*Vôlei Renata folga na ro-
dada
5ª rodada
02/10 - 19h00: Vedacit 
Guarulhos x SESI-SP
02/10 - 21h30: EMS 
Taubaté Funvic x Vôlei 
Renata Campinas
*Vôlei UM Itapetininga 
folga na rodada

profissionais e 8.681 res-
ponsáveis foram contrá-
rios ao retorno das aulas 
e atividades presenciais 
neste ano. Esses números 
equivalem a 94,27% dos 
profissionais e 89% dos 
responsáveis.  Já a respei-
to dos ensinos estadual e 
particular, a Rede Muni-
cipal e o Comitê de En-
frentamento ao Covid-19 
aguardam a apresentação 
das respectivas consultas 
públicas. Representantes 
da Apeoesp (Sindicato dos 
Professores do Ensino Ofi-
cial do Estado de São Pau-
lo) estiveram, na última 
semana, em reunião com o 
Comitê de Enfrentamento 
ao Covid-19 e se disponi-
bilizam a ouvir os respon-
sáveis pelos estudantes da 
Rede Estadual regular e 
EJA (Ensino de Jovens e 
Adultos). Para tanto, lan-
çaram uma pesquisa por 
meio também do “google 
forms”, que pode ser aces-
sada aqui.
Ao término da pesquisa, 
haverá nova reunião com 
o Comitê de Enfrenta-
mento ao Covid-19 para 
apresentação dos dados e 
embasamento do decreto 
final de Pindamonhangaba 
sobre o tema. 



página 2 A GAzetA dos Municípios 22 de Setembro de 2020

Miscelânea
Curiosidades

Você sabia que a grafologia também é uma ferramenta de segurança pú-
blica? Isso porque ela ajuda a descobrir personalidade de risco. É chama-
da “grafologia criminal”, capaz de desenvolver crimes quando há pistas 
escritas. A técnica serve ainda para promover o autoconhecimento e des-
cobrir a compatibilidade entre casais ou grupo de pessoas. Há também a 
chamada “grafologia doméstica”, que segundo a grafologia é muito útil na 
contratação de cuidadores. Nas investigações históricas, o estudo grafoló-
gico também pode ser aplicado ao método e que auxilia ainda na supera-
ção de conflitos pessoais. O estudo da letra diagnostica os reais problemas 
e adversidades que a pessoa enfrenta e ainda a planejar e implementar so-
luções mais eficazes. E o que os especialistas chamam de “grafoterapia”.

Humor

O homem pediu, agora agüenta

Deus criou o burro e disse: Trabalharás incansavelmente, carregando far-
dos pesados. Comerás capim, não terás inteligência e viverás 60 anos e 
serás burro.
O burro respondeu: Senhor, serei burro, comerei capim, mas viver 60 anos 
é muito. Dá-me apenas 30 anos.
E assim Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse: Vigiarás a casa dos homens e serás seu 
melhor amigo. Comerás os ossos que eles te jogarem e viverás 30 anos e 
serás cachorro.
O cachorro respondeu: Senhor, serei cachorro, comerei os ossos, mas vi-
ver 30 anos é muito. Dá-me 20 anos.
E assim Deus lhe deu 20 anos.
Deus criou o macaco e disse: Pularás de galho em galho, fazendo maca-
quices, serás divertido e viverás 20 anos e serás macaco.
O macaco respondeu: Senhor, serei macaco, farei macaquices engraçadas, 
mas viver 20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
E assim Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse: Serás o único animal racional sobre a Terra, 
usarás sua inteligência para te sobrepor aos demais animais da natureza. 
Dominarás o mundo e viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu: Senhor, serei homem, o mais inteligente dos ani-
mais, mas viver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos que o burro rejeitou, 
os 10 anos que o cachorro não quis e também os 10 anos que o macaco 
dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse: Está bem, viverás 30 anos como ho-
mem, casarás e passarás 30 anos como burro, trabalharás para pagar as 
contas e carregando fardos, serás aposentado pelo INSS, vivendo 10 anos 
como cachorro, vigiando a casa e depois ficarás velho e viverás 10 anos 
como o macaco, pularás dc casa em casa de um filho para outra e ficarás 
fazendo macaquices para divertir seus netinhos.

Mensagens

 Oferecer um sorriso torna feliz o coração. Enriquece quem o recebe sem 
empobrecer quem o doa. Dura somente um instante, mas sua lembrança 
permanece por longo tempo. Ninguém é tão rico a tempo de dispensá-lo, 
nem tão pobre que não possa doá-lo. O sorriso gera alegria na família, 
dá sustentação no trabalho e é sinal tangível de amizade. Um sorriso dá 
consolo a quem está cansado, renova coragem nas provações e é remédio 
na tristeza. E se um dia você encontrar quem não lhe ofereça um sorriso, 
seja generoso e ofereça-lhe o seu. Ninguém tem tanta necessidade de um 
sorriso quanto àquele que não sabe dar.
***
Para que você se sinta melhor, pense positivo. Coordenar seus pensamen-
tos, tendo em mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de prazer. Isole pa-
lavras e expressões destrutivas. Interrompa pensamentos, boicotando as 
mensagens negativas. Realce seu lado positivo, explorando tudo de bom 
que existe em você. Reoriente-se, vendo a si próprio e o mundo que rodeia 
de maneira diferente. Crie o hábito de se lembrar do melhor que existe em 
você. Lembre-se somente de coisas boas. Faça disso um lema de vida, um 
retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um céu, mas também 
do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu pensamento... A escolha 
é sua.

Pensamentos, provérbios e citações

Pé que dá fruta é o que leva mais pedradas.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Nas horas de crise, difícil é não cumprir com o dever.
Desgosto não se discute.
Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem.
Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.
O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido.
O homem espiritual é aquele que descobre a sua própria alma.
É muito bom ser importante, mas o mais importante é ser bom.
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EXPEDIENTE

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna 
público a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
Nº 036/2020. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura 
e Parcelada de Material Odontológico. Data para recebimento de 
proposta: das 09h00min do dia 21/09/2020, até as 09h00min do 
dia 02/10/2020; data da abertura de propostas: das 09h00min às 
10h00min do dia 02/10/2020; data de início da sessão pública: às 
10h00min do dia 02/10/2020, horário de Brasília/DF, local www.
bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na ín-
tegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. 
Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA 
DE PREÇOS Nº 014/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
302/2020 – No dia 21 de novembro de 2020, depois de constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sra. Erica Soler Santos de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, 
decide, HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto da respectiva To-
mada de Preços qual seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONTINUAÇÃO DA REFORMA DA UBS BAIRRO FREI GALVÃO, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS. Na ordem de R$ 104.439,34 (cento e quatro mil e 
quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos) à em-
presa CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI. Fica a empresa 
convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.

DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS ME-
TAS FISCAIS - SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2020 
- (§ 4º Art. 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000) - O Po-
der Executivo torna público, para conhecimento da população, que 
demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do 2º qua-
drimestre do ano de 2020, na comissão de Finanças e Orçamento 
do Legislativo, em audiência pública a ser realizada no dia 28 de 
setembro de 2020, às 14h00m, na Câmara Municipal de Potim, na 
Avenida Governador Mario Covas, 222, centro, nesta cidade. Pre-
feitura Municipal de Potim, 21 de setembro de 2020. Erica Soler 
Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SERVIÇOS 
DE SAÚDE - Nos termos da Lei Complementar nº 141 de 13 de 
janeiro de 2012 a Prefeitura Municipal de Potim torna público que 
será realizado às 15h00min do dia 28 de setembro de 2020, na 
Câmara Municipal de Potim, Audiência Pública da prestação de 
contas dos valores aplicados e fonte de recursos, bem como a 
oferta e serviços de saúde prestados pelo município, no segundo 
quadrimestre de 2020, convidando os interessados e a população 
do município. Prefeitura Municipal de Potim, 21 de setembro de 
2020. ERICA SOLER SANTOS OLIVEIRA – Prefeita Municipal.
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Veículo capota em córrego 
em Caraguatatuba

Homem morre
atropelado em Jacareí

Por volta das 13h10, deste 
sábado (19), um veículo 
capotou dentro de um cór-
rego, na Avenida São Pau-
lo em Caraguatatuba (SP). 

Um atropelamento, na 
noite de sábado (19), dei-
xou uma vítima fatal na 
rua Juruna, no bairro Iga-
rapés de Jacareí. A víti-
ma foi identificada como  
Marcos (46), mais co-
nhecido como Mudinho 
naquela região. Segundo 
um parente da vítima, que 
pediu para não ser identifi-
cado, Marcos, teve parali-
sia infantil e já havia sido 

A vítima, uma mulher de 
60 anos com escoriações, 
foi conduzida ao Pronto 
Socorro Municipal pela 
Unidade de Resgate do 

atropelado, o que fazia ele 
ter dificuldades para se lo-
comover, além de sequelas 
em um dos braços devido 
ao acidaente anterior.
Conforme o relato de po-
pulares, ele sempre cos-
tumava ir nos comércios 
do Igarapés. Ao perceber 
que o ônibus se aproxima-
va do ponto de parada, ele 
tentou correr, mas se dese-
quilibrou e caiu embaixo 

Corpo de Bombeiros.
Não teve informações de 
outros ocupantes do veí-
culo, nem imagens feitas 
pelo Corpo de Bombeiros.

do ônibus da JTU. Ainda 
segundo as testemunhas, o 
motorista tentou frear, po-
rém não conseguiu evitar 
o acidente.
Uma Viatura da PM foi 
acionada e constatou o 
óbito da vitima no local. 
O lugar foi isolado para 
o trabalho da perícia e o 
corpo foi encaminhado ao 
IML da cidade.
Fonte: PM


