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Consumo de pescado
aumenta em Tremembé

Campanha de reciclagem da
OAB chega ao fim

Dando
prosseguimento
nos trabalhos da Comissão
de Meio Ambiente, a OAB
realizou uma campanha de
Além de ser um alimento
saudável o peixe também
é uma ótima opção de
alimentação. O pescado
substitui com vantagens a
carne comum , tem baixo

nível de colesterol e gordura. O consumo tem sido
crescente pelos benefícios
nutricionais. Peixes frescos e de variados tipos podem ser adquiridos em Tre-

membé na Peixaria Maju,
que fica na Av. Tremembé,
652, Jardim Santana (em
frente a Paróquia São José)
Telefone - 99149-0042 ou
99188-0837.

reciclagem com total sucesso.
Foram vários participantes que recolheram grande

quantidade de materiais recicláveis que ao fim receberam presentes pela participação.

Travessias litorâneas terão frota
máxima na temporada de verão

Postos do Poupatempo
estarão fechados no
Natal e Ano Novo

Os postos do Poupatempo
estarão fechados para atendimento presencial durante
o Natal e Ano Novo.
Nos dias 25, 26 e 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro
não haverá expediente nas
unidades do programa. Na

véspera de Natal (24), o
funcionamento será parcial, seguindo os respectivos horários de abertura
de cada posto, com atendimento realizado até às
12h.
Após os feriados, as uni-

dades do programa voltam
a atender normalmente,
conforme horário habitual
e mediante agendamento
prévio, que pode ser feito
pelo portal ou aplicativo
Poupatempo Digital.
Confira a tabela:

Desde a retomada gradual,
iniciada em 19 de agosto,
todos os atendimentos no
Poupatempo são realizados apenas para serviços
que dependem da presença
do cidadão, para que seja
feita a coleta biométrica
das impressões digitais,
foto e assinatura, como é o

caso do RG, além de serviços que ainda não estão
disponíveis online, como
transferência interestadual
e alteração de características do veículo.
Pelos canais digitais do
Poupatempo é possível
acessar mais de 90 opções
disponíveis, como reno-

vação de segunda via de
CNH, Carteira de Trabalho, seguro-desemprego,
licenciamento,
transferência de veículos, entre
outros. Todas as informações, endereços e horários
de funcionamento dos postos podem ser consultados
no site.

O Departamento Hidroviário inicia nesta segunda-feira (21), a Operação
Verão Seguro, com toda a
frota disponível. Ao todo,
o Sistema contará com 31
embarcações distribuídas
nos oito sistemas no litoral paulista. Mesmo com
a operação, o Governo de
São Paulo reforça a importância de evitar viagens
desnecessárias e a exposição ao risco de contaminação por COVID-19.
As Travessias começaram
a ser reforçadas ao longo do ano de 2019, com
o Novo Programa de Reformas e Manutenções. O
Secretário de Logística e
Transportes, João Octaviano Machado Neto, destaca
que todos os esforços estão
sendo feitos para manter a
boa performance das travessias obtida na última
temporada de Verão e em
todo o ano de 2020.
“O Governo de São Paulo
implantou melhorias significativas ao longo desses quase dois anos. No
Verão 2019/2020, atendemos quase 3 milhões
de usuários e com todo o
investimento da Secretaria reduzimos em 57%, na

média, o tempo de espera
para embarque nas balsas.
Nessa temporada, queremos continuar garantindo
que os usuários tenham um
serviço de qualidade, com
conforto e segurança”,
destaca João Octaviano.
A Travessia Santos/Guarujá contará com oito balsas
na temporada. O sistema
que hoje opera com sete
embarcações,
receberá
a oitava até o feriado de
Reveillon. Esse reforço
na frota trará uma melhora significativa no serviço
prestado. Já na Travessia
São
Sebastião/Ilhabela
serão nove embarcações,
sendo sete balsas e duas
lanchas para passageiros,
que foi adotada pela primeira vez em 2019 e trouxe mais agilidade e conforto aos usuários.
No Litoral Sul, o DH concluiu a reforma no flutuante e na ponte que dão
acesso ao embarque e desembarque de balsas na
Travessia Iguape/Juréia. O
investimento garantiu mais
segurança aos usuários.
“Mesmo com a pandemia
e a recomendação para que
as pessoas evitem viagens
desnecessárias, estamos

mantendo todos os nossos
esforços para garantir uma
viagem rápida e segura aos
nossos usuários”, ressalta
José Reis, Diretor-geral do
Departamento Hidroviário.
O DH também mantém os
serviços e ações implantadas pela atual gestão da
Secretaria de Logística e
Transportes, como a manutenção noturna, que garante menos problemas
técnicos e mais agilidade
nos serviços. Desta forma,
os trabalhados de manutenção podem ocorrer sem
prejudicar a operação das
embarcações durante o dia.
Moradores e turistas contam ainda com comunicação 24h sobre o serviço
de travessias. Os Painéis
de Mensagem Variável
(PMVs) estão instalados
em pontos estratégicos
dos viários de acesso,
orientando os motoristas
e fornecendo informações
importantes sobre os serviços. Além disso, o aplicativo Travessias, informa em
tempo real a espera de cada
travessia, as condições climáticas e disponibiliza
imagens 24 horas por dia.
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Ecovias e Ecopistas distribuirão
cartões com mensagens especiais

O ano de 2020 foi um período atípico pra muita gente. O momento mostrou a
importância em relação à
preocupação com o próximo, além de manter viva
a esperança por dias melhores. São mensagens especiais como essas que as
concessionárias Ecovias
e Ecopistas, responsáveis
pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) e corredor
Ayrton
Senna/Carvalho
Pinto,
respectivamente,
vão distribuir a motoristas
através de cartões de boas
festas escritas de próprio
punho pelas equipes de
atendimento aos usuários.
Ao todo, serão 4 mil cartões distribuídos para os

usuários que passarem na
praça de pedágio da Ecovias, localizada no km 32
da rodovia dos Imigrantes
(Piratininga) e nas quatro
praças da Ecopistas, nas
cidades de Itaquaquecetuba, Guararema, São José
dos Campos e Caçapava,
nos dias 21 e 28 de dezembro.
Essa é mais uma ação simbólica da Ecovias e Ecopistas para mostrar aos
usuários das rodovias que
simples gestos podem tornar o nosso dia a dia melhor. Por dia, circulam no
SAI cerca de 200 mil veículos e são realizados, em
média, 240 atendimentos
por dia (levando em con-

sideração o período de janeiro a setembro de 2020).
Já o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, recebe
em média 190 mil veículos
por dia e realiza cerca de
120 atendimentos por dia
(considerando o período
de janeiro a setembro deste
ano).
Além dos serviços de
apoio em caso de panes,
acidentes entre outros problemas, as concessionárias
mantêm um cronograma
semanal de obras de melhorias e conservação para
que a viagem seja sempre
tranquila e agradável. Juntas, as empresas possuem
aproximadamente 1 mil
colaboradores diretos.
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Miscelânea
Curiosidades
Você sabia que a grafologia também é uma ferramenta de segurança pública? Isso porque ela ajuda a descobrir personalidade de risco. É chamada “grafologia criminal”, capaz de desenvolver crimes quando há pistas
escritas. A técnica serve ainda para promover o autoconhecimento e descobrir 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 grafológico também pode ser aplicado ao método e que auxilia ainda na superação de conflitos pessoais. O estudo da letra diagnostica os reais problemas
e adversidades que a pessoa enfrenta e ainda a planejar e implementar soluções 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 fardos 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 viver 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 macaquices, 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 animais, 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 homem, 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 pensamentos, tendo em mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de prazer. Isole palavras 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.

EDITORIAL

Não existe trabalho Existe prazer. Prazer em construir e ser útil. Quem
canta não trabalha tem prazer. Quem joga bola não trabalha tem prazer.
Quem cria e se dedica a algo no bem comum não trabalha tem prazer.
Por isso e importante agradecer pela oportunidade de poder realizar
algo de bom e útil a todos. Feliz e aquele que encontra uma forma
de produzir e ou poder ser útil, agora se ganhar pra isso e uma enorme graça. Fazer o bem e não olhar a quem não e um trabalho e uma
simples expressão da gratidão por poder exercer alguma função
que outros não podem exercer ou colaborar na construção de algo
que traga conforto alegria e felicidade a outrem. Éstar aproveitando
a vida não é usufruir das coisas de forma egocêntrica. Usufruir da
vida e praticar o trabalho construtivo porque nadar nada se constroe
sem a força do trabalho. O trabalho e a demonstração de respeito
exemplo de dignidade e nobreza. Agora neste fim de ano é hora de
reconhecermos os papais e mamães noéis ainda que muitos deles
sequer puderam presentear seus queridos, mas que foram ativos em
defesa dos seres humanos desta e das próximas gerações ofertando
seus dias e horas fazendo por quem tem dificuldade ou não podem
fazer. Daqueles abnegados que de forma altruísta dedicaram e dedicam suas vidas ao bem comum até mesmo preocupados com o
futuro procedendo em favor de todos seres vivos em defesa dos
animais do meio ambiente e da natureza que somente com eles será
suportada a vida humana no planeta. Que no próximo ano apareça
uma pandemia de papais e mamães noeis e que as crianças se criem
como papais noeis sem perder esse espírito até o fim de suas vidas.
Que o amor substitua a dor que o rancor se transforme em perdão e
que a paz e a união se façam eternas dentro do coração de cada um.
Bom Natal e que o ano de 2021 venha trazendo paz harmonia e
felicidade a todos
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Lagoinha completa 67 anos no dia 23 de dezembro

Lagoinha
São Paulo – SP
Histórico
Na fase do café, os pousos dos tropeiros que demandavam de Ubatuba, no
litoral norte, para o Vale
do paraíba e sul de Minas
Gerais, deram origem ao
povoado, em meados do
século XIX. A fundação é
atribuída à família dos Antocas, que se fixou na região do Alto Paraíba e fez
doação de seis alqueires e
meio de terras à Nossa Senhora da Conceição.
Construíram em seu louvor, uma capela, ao redor
da qual surgiram as primeiras casas. Os sobrados
dos senhores do café se
ergueram ao longo da vida
principal, alguns dos quais

se conservam até hoje. O
povoado então nascente,
ficou conhecido como Lagoinha, devido a existência
de uma pequena lagoa em
suas terras.
Lagoinha foi elevada a
Freguesia, sendo a paróquia constituída no mesmo
ano de 1866. Em 1880, tornou-se Vila, categoria que
conservou até 1934, quando o Governo Estadual o
fez retornar à condição de
Distrito de paz. Foi restabelecido à Município em
1953.
Gentílico: lagoinhense
Formação Administrativa
Aos 26 de Março de 1866,
através da lei Número 22,
foi criada a paróquia de
Nossa Senhora da Conceição de Lagoinha, inte-

grando o Município de São
Luiz do Paraitinga, Comarca de Paraibuna.
Aos 25 de Janeiro de 1880,
através da Lei Número
128, foi elevada à condição
de Vila de Nossa Senhora
da Conceição de Lagoinha, ainda fazendo parte
do Município e Comarca
de São Luiz do Paraitinga.
Aos 19 de Fevereiro de
1900, através da Lei Número 38, a Vila de Lagoinha foi elevada à condição
de Município, Comarca de
São Luiz do Paraitinga. Foi
sua primeira emancipação
política, que durou apenas
trinta e quatro anos.
Aos 21 de Maio de 1934,
através do Decreto-Lei
Número 6448, Lagoinha
voltou à condição de Dis-

Meio Ambiente pede colaboração
popular para criação de
Unidade de conservação

A Secretaria de Meio Ambiente de Taubaté convida
moradores, proprietários,
agricultores, turistas, ciclistas, ONGs e OCIPs, ou
qualquer pessoa interessada, para colaborar com
o estudo para criação da
Unidade de Conservação
Pedra Branca, localizada
na porção norte da cidade,
na Serra da Mantiqueira.
Um questionário, que faz
parte do processo, ficará

disponível por 30 dias no
site.
O objetivo do questionário é identificar questões
sociais e ambientais relevantes na área e definir o
tipo de unidade mais adequado à região.O estudo
está sendo elaborado pela
Multiplano
Engenharia,
empresa contratada pela
Transmissora Serra da
Mantiqueira S.A. (TSM),
uma empresa da Alupar

Holding, responsável pelo
empreendimento Linha de
Transmissão (LT) 500kV
Fernão Dias - Terminal
Rio, com acompanhamento da Secretaria de Meio
Ambiente.A região da Pedra Branca foi considerada
prioritária para preservação, tanto no Plano Municipal de Conservação
e Recuperação da Mata
Atlântica, como no Plano
Diretor do município.

trito e passou a integrar o
Município e Comarca de
Cunha.
Aos 30 de Novembro de
1944, através do Decreto-Lei Número 14334, ainda
sob a condição de Distrito,
Lagoinha voltou a pertencer ao Município e Comarca de São Luiz do Paraitinga..
Finalmente, aos 23 de
Dezembro de 1953, através do Decreto-Lei Número34334,
Lagoinha
foi novamente, elevada à
condição de Município,
readquirindo sua autonomia política, integrando a
Comarca de São Luiz do
Paraitinga.
Em razão dessa nova
emancipação política, aos
03 de outubro de 1954 foram realizadas as eleições
para os cargos de Prefeito,
Vice-prefeito e Vereadores
de Lagoinha, que contava,

à época, com 1.094 eleitores legalmente inscritos.
No dia das eleições compareceram e votaram apenas
787 eleitores, elegendo:
a) Para Prefeito: Pedro Alves Ferreira (PSD);
b) Para Vice-prefeito: José
Maria Landim (PSD);
c) Para Vereadores: José
de Oliveira Santos (PSP),
Geraldo Pereira Coelho
(PSP), Albertino José Ferreira (PSP), Antônio Alves
da Rocha (PSP), Bento Januário de Gouveia (PSP),
Geraldo Antônio de Souza
(PSD) e José Gonzaga de
Campos (PSP).
Fatos Relevantes
Iluminação Pública
A Iluminação pública, no
início deste século, era
produzida por querosene
ou carbureto, que abasteciam os lampiões que ficavam fixados nas esquinas
e casas próximas à Igreja

Matriz.
Aos 08 de dezembro de
1942, o Padre Chico inaugura a Usina Hidroelétrica
instalada no sítio do “João
Inácio”, a três quilômetros
de Lagoinha.
A Energia produzida por
essa usina iluminava apenas a Igreja Matriz e imediações.
Aos 31 de agosto de 1957,
tem início o fornecimento de energia elétrica ao
município de Lagoinha,
proveniente de uma Usina
Termoelétrica, doada pelo
governador Jânio da Silva
Quadros e instalada na esquina das ruas Padre João
Paulo e São Benedito.
Aos de 27 de Maio de 1975
a CESP instala o regular
fornecimento de energia
elétrica, servindo não só
a cidade, mas também a
inúmeros bairros do novo
município.

DER interdita SP 125 em Taubaté para
obras de construção de nova ponte

Bloqueio no tráfego acontecerá no Km 13,35, para
lançamento de vigas, e terá
duração de 15 minutos
O DER-SP (Departamento
de Estradas de Rodagem)
interditará o tráfego no Km
13,35 da Rodovia Oswaldo
Cruz (SP 125), em Taubaté, a partir das 13h deste
sábado (19) para serviços
de lançamento das vigas
da nova ponte em construção. A previsão é que a
paralisação no trânsito tenha duração de 15 minutos
aproximadamente.
Os motoristas deverão planejar a sua viagem, evi-

tando trafegar pela rodovia nos horários próximos
à interdição. Pelo tempo
estimado para realização
dos serviços, não haverá a
montagem de desvios ou
rotas alternativas.
Informações sobre as
condições de tráfego na
rodovia poderão ser obtidas pelas redes sociais do
Departamento, na página
do Facebook Vias DER,
no Instagram _dersp e no
Twitter @_dersp. Há também o telefone de emergências do órgão, o 0800
055 55 10.
Nova ponte na SP 125

O investimento do Governo de SP nas obras para a
construção da nova ponte é de R$ 2,9 milhões. O
contrato foi assinado em
junho, possibilitando a
elaboração do projeto executivo, e em setembro os
serviços na pista foram iniciados.
A previsão do DER é que
as obras sejam entregues
em janeiro de 2021.
O novo dispositivo será
maior em largura e comprimento do que a ponte
anterior,
possibilitando
mais segurança aos usuários da rodovia.
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Prefeitura de São Sebastião
lança campanha
contra aglomeração

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 218, Termo nº 7304
Faço saber que pretendem se casar RAFAEL SALLES SANTOS ALVARENGA e ELAINE CRISTINA
DE NOVAIS OLIVEIRA, aprensentando 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 17 de julho de
1986, de estado civil solteiro, de profissão porteiro, residente e domiciliado na Rua Pedro Celete, nº 793,
Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filho de CARLOS ALBERTO ALVARENGA, de 61 anos, natural
de Taubaté/SP, nascido na data de 11 de março de 1959, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de CLÉLIA SALLES DOS SANTOS ALVARENGA, falecida em Taubaté/SP na data de 04 de agosto de 1987. A
habilitante é natural de Cruzília-MG, nascida no dia 08 de novembro de 1989, de estado civil solteira, de
profissão diarista, residente e domiciliada na Rua Pedro Celete, nº 793, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/
SP, filha de LINDOMAR CASTILHO DE OLIVEIRA, de 52 anos, natural de Cruzília/MG, nascido na
data de 02 de dezembro de 1968, residente e domiciliado em Cruzília/MG e de ELIANE APARECIDA
DE NOVAIS OLIVEIRA, de 46 anos, natural de Cruzília/MG, nascida na data de 28 de janeiro de 1974,
residente e domiciliada em Taubaté/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.
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 218, Termo nº 7305
Faço saber que pretendem se casar JOÃO VICTOR FRANCO DA CUNHA e ALINE MOREIRA RUSSO
MARTINS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de São José dos Campos-SP, nascido no dia 06 de agosto de
1999, de estado civil solteiro, de profissão autônomo, residente e domiciliado na Rua Pedro Celete, nº 101,
Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filho de CESAR FRANCO DA CUNHA SOBRINHO, de 42 anos,
natural de São Paulo/SP, nascido na data de 24 de junho de 1978, residente e domiciliado em Taubaté/SP
e de VALERIA CRISTINA FRANCO DA CUNHA, de 49 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data
de 21 de julho de 1971, residente e domiciliada em Ubatuba/SP. A habilitante é natural de São Paulo-SP,
nascida no dia 22 de outubro de 1998, de estado civil solteira, de profissão autônoma, residente e domiciliada na Rua Pedro Celete, nº 101, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filha de CLAUDIO RUSSO
MARTINS, de 55 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 23 de abril de 1965 e de SILVIA ALVES MOREIRA MARTINS, de 50 anos, natural de Capolé/CE, nascida na data de 21 de março de 1970,
ambos residentes e domiciliados em São Paulo/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.

A Prefeitura de São Sebastião inicia campanha de
conscientização para inibir
a realização de eventos e
situações que possam gerar aglomeração. A ação é
mais uma medida de enfrentamento ao coronavírus neste período de alta
temporada.
A comunicação visa ressaltar as medidas de proteção individual, e de alertar
quanto à necessidade da
responsabilidade do cidadão consciente. Também
buscar reiterar que a realização de festas, shows
e eventos estão proibidos
no município. A recomendação segue os protocolos
sanitários e visa a manutenção de vidas neste momento de pandemia.
O Governo Municipal atua
em ações de fiscalização,
com agentes do setor de
Fiscalização de Posturas,
Guarda Civil Municipal
e Polícia Militar de Costa
Norte à Costa Sul do município. No início do mês,
seguindo instruções do Ministério Público Estadual,
que proíbe a realização de

eventos com aglomeração
para garantir a segurança,
a saúde e a prevenção contra o novo coronavírus, a
Prefeitura realizou o fechamento de uma casa noturna
no bairro de Cambury, na
Costa Sul da cidade.
O local vinha anunciando,
pelas redes sociais, a realização de um show com a
estimativa de participação
de pelo menos 1,5 mil pessoas.
Maresias
Uma das mais famosas
casas de eventos do bairro também chegou a ser
lacrada por desrespeito ao
decreto municipal que proíbe o funcionamento desses locais.
Rua da Praia
Uma tabacaria foi fechada
em ação conjunta com a
Vigilância Sanitária, já que
o espaço não possuía alvará de funcionamento.
Desde o início da pandemia, São Sebastião se tornou referência na liderança
de isolamento social no
estado de São Paulo e é a
cidade com a maior taxa de
testagem rápida de corona-

vírus no país. Até o momento, 26% da população
sebastianense já foi testada
- mais de 23 mil pessoas.
No início do mês, o prefeito Felipe Augusto (PSDB)
suspendeu toda a programação de verão de 2020,
a queima de fogos na virada do ano e o Carnaval de
2021.
A Administração Municipal irá manter a fiscalização nas praias e as ações
de bloqueios sanitários nas
entradas da cidade com o
objetivo de monitorar e
orientar aos turistas e banhistas sobre a prevenção
e importância do isolamento social, o uso de máscaras em locais públicos e o
combate à pandemia.
A participação da população é fundamental para o
cumprimento dos protocolos sanitários e também
nas denúncias de abusos e
irregularidades como a realização de festas, reuniões
e aglomerações. As queixas devem ser feitas para a
Polícia Militar e a Guarda
Civil Municipal por meio
dos telefones 190 e 153.

Aviso de Retificação – Pregão Eletrônico Nº 038/2020 - Aquisição de
Aparelhos para Academia Ao Ar Livre. A Prefeitura Municipal de Potim
informa a necessidade de retificação no cadastro dos itens no sistema do Pregão Eletrônico – BNC, tendo em vista que o critério de julgamento do Pregão será por maior desconto sobre o valor global e no
sistema foram cadastrados itens, faz-se necessária a retificação para
o certame ocorrer de acordo com o disposto em Edital. Sendo assim,
fica alterada: Data para recebimento de proposta: das 09h00min do
dia 28/12/2020, até as 09h00min do dia 08/01/2021; data da abertura
de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 08/01/2021; data de
início da sessão pública: às 10h00min do dia 08/01/2020, horário de
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 22 de dezembro de 2020 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

AVISO PUBLICAÇÃO DECRETO DE CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR – A Prefeitura Municipal de Potim comunica a publicação do Decreto Nº 1620/2020 de 21 de dezembro de 2020, que
dispõe sobre o cancelamento de empenhos por prescrição inscritos
em restos a pagar processados e não processados dos exercícios
financeiros de 2008, 2012, 2013, 2014 e 2015 do Município de Potim.
O Decreto na íntegra está disponível no site da Administração: www.
potim.sp.gov.br. Potim, 23 de dezembro de 2020. Erica Soler Santos
de Oliveira – Prefeita Municipal.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 045/2020 – No dia
22 de dezembro de 2020, depois de constatada a regularidade dos
atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER
SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve
HOMOLOGAR os itens do Pregão Nº045/2020, referente ao objeto
em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e
Parcelada de Mobiliário para Laboratório de Informática, a empresa:
EQUISCOLA EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA ME, com valor
total de R$ 70.934,91. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de
Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 048/2020 – No dia
23 de dezembro de 2020, depois de constatada a regularidade dos
atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER
SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Nº 048/2020, referente ao objeto em
epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Notebooks – Educação, a empresa: ALLAN RODRIGUES
SILVA EPP, com valor total de R$ 650.000,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis
a partir desta publicação.
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Início do verão: Altas temperaturas podem
elevar o consumo de energia elétrica

Uso de equipamentos
como ventiladores e ar-condicionado se torna
mais intenso, refletindo no
aumento do consumo de
energia elétrica
O verão inicia na próxima
segunda-feira, 21, e as altas temperaturas características do período podem
elevar o consumo de energia elétrica nas residências
e comércios. Por isso, a
EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos,
Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São
Paulo, alerta que o hábito
de consumo de energia
deve ser melhor observado
pelos consumidores nesta época do ano, adotando
medidas racionais para o
uso dos equipamentos elétricos. Com o calor, aparelhos de ar-condicionado
e ventiladores começam a
ser mais utilizados. Geladeiras e freezers também
são mais exigidos. E, com
as crianças de férias e mais
tempo em casa, pode aumentar ainda o consumo
de energia com televisão e
jogos eletrônicos.
“No calor, geladeira, freezer e ar-condicionado, por
exemplo, são aparelhos
mais exigidos para conseguirem rejeitar o calor e
atingir a temperatura interna programada. Além dis-

so, as altas temperaturas
provocam hábitos diferentes, já que para escapar do
desconforto térmico as pessoas ligam por mais tempo
ventiladores, bebem mais
água gelada e lavam mais
roupas, comportamentos
que refletem diretamente
no aumento do consumo
de energia elétrica”, explica o gestor de Excelência
ao Cliente da EDP, Vilmar
Teixeira de Abreu.
E em 2020, mais um fator
tem influenciado no aumento da conta de algumas
famílias: a pandemia. A
crise do Coronavírus levou
muitas pessoas a passarem
mais tempo em casa e o
uso de aparelhos eletrodomésticos tem sido maior,
uma vez que as crianças
estão assistindo mais televisão, usando videogames
e computadores, além de
muitas pessoas estarem
trabalhando de forma remota. Logo, alterou-se
toda a logística de uso dos
equipamentos e o consumo
de energia é maior. “Orientamos o cliente sobre a importância de sempre avaliar e entender sua conta de
luz. Na fatura, no campo
de “Histórico de Faturamento”, é possível comparar o consumo mensal dos
últimos 12 meses, e refletir
sobre o seu comportamen-

to e da sua família naquele
período”, destaca o gestor
da EDP.
Confira dicas para o uso
eficiente da energia
– O uso diário de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado pode ser
necessário, mas em dias
com temperaturas amenas
prefira ligar o ventilador. O
aparelho de ar condicionado consome mais energia.
Se for usá-lo, coloque-o
na temperatura 23 graus
ou maior e programe para
que ele desligue automaticamente; – Ventiladores e
janelas abertas são a forma
mais em conta para arejar um ambiente. Quando
utilizados na velocidade
média consomem muito
menos que um ar-condicionado. Mas cuidado, um
número excessivo de aparelhos ligados pode elevar
consideravelmente
sua
conta; – Com o calor, hábitos do inverno devem ser
deixados de lado. O chuveiro elétrico deve estar na
posição “verão”, que diminui até 30% o consumo do
equipamento;
– Desligue da tomada os
aparelhos de uso esporádico. Sempre que deixar
o ambiente, desligue a luz
e faça uso da luz natural,
abrindo bem as janelas e as
cortinas;

– A geladeira corresponde
em média a 30% do consumo total de uma casa.
Pense no alimento que vai
pegar antes de abrir a porta, diminuindo o tempo de
abertura e, consequentemente, da troca de calor;
– A geladeira e freezer devem ficar longe de locais
quentes, que peguem sol
ou próximo do fogão. Não
seque roupas atrás da geladeira e não guarde alimentos quentes. Faça sempre o
desgelo;
– Com relação ao televisor é importante não deixar o aparelho ligado sem
ninguém assistindo, assim
como outros eletroeletrônicos que devem ser retirados da tomada;
– Desligar o monitor do
computador e programar
a proteção de tela quando
o equipamento não estiver
sendo usado;
– Substituir lâmpadas fluorescentes compactas por
lâmpadas de LED, que são
muito mais eficientes, ou
seja, são econômicas e duram mais;
– Juntar o máximo de roupas e lavar de uma única
vez, otimizando o uso da
máquina de lavar; o mesmo vale para passar roupas.
Quanto menos aparelhos
ligados à tomada menos
consumo de energia.
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