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A Gazeta dos Municípios

Acidente grave em Lorena 
causa três mortes no local

Homero Cerqueira é
exonerado do cargo de
presidente do ICMBio

Clínica de Fisioterapia da 
UNITAU retoma as

atividades presenciais

Prefeitura de Pindamonhangaba
cancela atividades do Sete de Setembro

O acidente entre um carro 
e um caminhão na estrada 
prefeito Aristeu Vieira Vi-
lela, em Lorena, aconteceu 
esta manhã, sexta-feira 
(21) e deixou três vítimas 
fatais. 
Havia cinco ocupantes no 
veículo que colidiu com a 

Homero de Giorge Cer-
queira não é mais o pre-
sidente do Instituto Chico 
Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICM-
Bio). A exoneração foi pu-
blicada no Diário Oficial 
da União desta sexta-feira 
(21).
A decisão foi assinada 
pelo ministro chefe da 
Casa Civil da Presidência 
da República, Walter Sou-
za Braga Netto. Ainda não 
há indicação de um substi-
tuto para o cargo.

A Clínica de Fisioterapia 
da Universidade de Tauba-
té (UNITAU) retomou 
essa semana as atividades 
presenciais com todos os 
cuidados e protocolos de 
segurança. Todas as prá-
ticas fisioterapêuticas são 
supervisionadas por do-
centes do Departamento.
Com cerca de 10 mil aten-
dimentos por ano, a Clíni-
ca tem sido destaque em 
Taubaté não só para os 
universitários, mas tam-
bém para a população.
“Ela já se tornou referên-
cia no serviço de fisiotera-
pia na cidade e região há 
anos. Os alunos passam 
por diversas áreas, como 
pela fisioterapia ortopédi-
ca e traumatológica, fisio-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba cancelou as ati-
vidades comemorativas da 
Semana da Pátria, realiza-
das tradicionalmente no 
dia 7 de Setembro, entre 
elas o Desfile da Indepen-
dência do Brasil no Distri-
to de Moreira César e na 
Av. Albuquerque Lins.
Homenagem

traseira de um caminhão 
que estava no acostamen-
to. Quatro das vítimas 
eram mulheres e um era 
homem.
A médica da Uni-
dade de Suporte                                                  
Avançado do SAMU 
constatou três óbitos no 

Cerqueira substituiu Adal-
berto Eberhard na presi-
dência do ICMBio, que pe-
diu demissão após Ricardo 
Salles, Ministro do Mei
o                                     Am-
biente, anunciar que iria 
abrir processo adminis-
trativo disciplinar contra 
servidores do ICMBio que 
atuam na sede do instituto 
no município gaúcho de 
Mostardas.
ICMBio
O ICMBio é uma autarquia 
em regime especial, criado 

terapia cardiorrespiratória, 
pela fisioterapia na saúde 
do idoso e na saúde da 
mulher, entre outras. Isso 
faz com que os estudantes 
tenham uma formação só-
lida”, relata o coordenador 
da Clínica, Prof. Dr. Ro-
drigo Silva e Santos. 
Segurança e prevenção da 
Covid-19 
O fluxo de pessoas nas 
dependências do local foi 
reduzido e, além disso, foi 
implementado o distan-
ciamento e a aquisição de 
equipamentos de proteção 
individual (EPI) para alu-
nos, professores e servido-
res, também foi instituído 
um guia de procedimentos 
para retorno, composto 
por medidas de prevenção, 

Para comemorar a data 
cívica a Secretaria de Tu-
rismo e Cultura realizará 
o Hasteamento das Ban-
deiras no monumento do 
Obelisco, na Praça Mon-
senhor Marcondes, às 8h, 
com a presença de repre-
sentantes do Poder Execu-
tivo, Poder Legislativo e 
Exército Brasileiro.

local (um masculino e dois 
femininos). As outras duas 
vítimas foram socorridas 
pelo SAMU.
Cinco viaturas do Corpo 
de Bombeiros estão no lo-
cal. Perícia e preservação 
do local estão aos cuida-
dos do policiamento. 

dia 28 de agosto de 2007, 
pela Lei 11.516. Cabe ao 
ICMBio executar as ações 
do Sistema Nacional de 
Unidades de Conserva-
ção, podendo propor, im-
plantar, gerir, proteger, 
fiscalizar e monitorar as 
unidades de conservação 
instituídas pela União. 
O instituto é vinculado ao 
Ministério do Meio Am-
biente e integra o Sistema 
Nacional do Meio Am-
biente (Sisnama).
Fonte: Ag Brasil

controle e contenção de 
riscos.
“Além disso (dos proto-
colos de segurança), a te-
lerreabilitação vem sendo 
implementada conforme 
as indicações do Conselho 
Federal de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional. Os 
alunos estão vivendo na 
prática essa possibilidade 
de atendimento remoto 
aos pacientes”, comenta a 
Diretora do Departamen-
to, Profa. Dra.        Alex 
Sandra Oliveira de Cer-
queira.
A agenda da Clínica está 
aberta para novos pacien-
tes, e os interessados de-
vem contatar a recepção 
pelo telefone (12) 3621-
9400 para uma triagem.

A medida visa resguardar 
a saúde dos estudantes, 
organizadores e outras 
pessoas que participam 
do evento bem como da 
população que prestigia 
o desfile cívico militar na 
cidade, que este ano cele-
braria o 198º Aniversário 
da Proclamação da Inde-
pendência do Brasil.
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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

Coronavírus: Vale passa dos 
28 mil casos de Covid-19

Do início da pandemia 
até esta quinta-feira (20), 
28.480 pessoas ja contra-
íram Covid-19 na região 
do Vale do Paraíba. Entre 
esse total de confirmações 

da doença, 870 pessoas já 
morreram e 18.321 estão 
plenamente curadas.
Brasil
Até as 22h desta quinta-
-feira (20), o Ministério 

da Saúde ainda não havia 
atualizado os dados sobre 
a Covid-19 no país. 
Confira mais                                             
informações nas imagens 
abaixo.
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Jornalismo do vale perde o fotógrafo
Akim, o “tiozão” da foto

A quinta-feira, 20 de agos-
to, se vai! Com ela parte 
um grande personagem 
da imprensa de Pindamo-
nhangaba e região.
José Joaquim dos Santos, 
o fotógrafo Akim se des-
pede desse plano de exis-
tência e deixa uma profun-
da sensação de vazio nos 
amigos aqui do AgoraVa-
le, de todos os que convi-
veram com ele e aprende-
ram a arte de encantar com 
simplicidade.
Veio de São Caetano do 
Sul para Pindamonhanga-
ba em 1977, para trabalhar 

na antiga Alcan, atual No-
velis. Após se aposentar, 
resolveu comprar uma 
máquina fotográfica e foi 
com ela que passou a ser 
referência de trabalho in-
cansável. Inicialmente era 
o “Tiozão da foto” junto à 
juventude que frequentava 
o clube da AA Ferroviária. 
Aliás, Akim era membro 
atuante do conselho do al-
viverde.
Em 2005, foi contratado 
para a cobertura fotográ-
fica do AgoraVale (Pinda-
Vale na época) onde co-
briu eventos de todos os 

tipos, seja baladas, inau-
gurações, política e princi-
palmente esportes, quando 
viajava com a delegação 
de Pindamonhangaba para 
Jogos Regionais e Aber-
tos.
Ele deixa uma história a 
ser contada para sempre 
no site AgoraVale, como 
um exemplo de profissio-
nal exemplar, um ícone de 
tenacidade. Deixa desper-
to em toda a sociedade o 
respeito, em todos os seto-
res e segmentos. Um nome 
que será sempre comenta-
do por prefeitos e políticos 

do Vale.
Akim já estava enfermo 
há cerca de dois anos, lu-
tou muito, falava em vol-
tar à ativa. No entanto, o 
céu se abriu e o chamou, 

quem sabe para registrar 
as imagens das potências 
divinas.
Seu corpo será velado no 
velório Sesolupi a partir 
das 07:00 às 10:00 horas 

será o sepultamento no ce-
mitério municipal de Pin-
damonhangaba
Vai com Deus, amigo, ir-
mão e parceiro de todas as 
horas! 

AVISO DE SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 031/2020 – Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Teste Rápido Para Covid 19 II – A Prefeitura Municipal de Potim in-
forma a INABILITAÇÃO da empresa BIOPLASMA PRODUTOS PARA 
LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA, tendo em vista o não envio, 
de forma tempestiva, de toda Documentação Física de Habilitação, 
juntamente com a Proposta Realinhada. CONVOCA-SE a segunda 
colocada para sessão de negociação a realizar-se em 25/08/2020 às 
09h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso iden-
tificado no link - licitações”. Potim, 17 de agosto de 2020. André L. S. 
Oliveira – Pregoeiro.
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