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A Gazeta dos Municípios

Paralisação na Gerdau de
Pindamonhangaba cobra ações da 
empresa para casos de Covid-19

Instalação dos sistemas de
teleaudiência criminais nos presídios 
de São Paulo estão 100% concluídas

Trem colide com carro em Caçapava

Nesta quarta-feira (22), 
trabalhadores da fábrica 
Gerdau fizeram uma pa-
ralização, em Pindamo-
nhangaba. A motivação do 
protesto seria para cobrar 
mais ações por parte da 
empresa nos casos confir-
mados de Covid-19 e por 
problemas na Participação 
nos Lucros e Resultados 
(PLR).
O Sindicato dos Metalúr-
gicos alega que tem cobra-
do da direção da empresa 
que seja comunicado aos 
trabalhadores a existência 
dos casos, como consta re-
comendação em protocolo 
do Governo do Estado de 
São Paulo. Ainda segundo 
o sindicato, houve denún-
cias de que há pelo menos 
quatro casos na fábrica, 
um no setor de Construção 
Mecânica e três no setor 
de Cilindros. Em um dos 
casos o trabalhador teria 
passado mal dentro de 
uma cabine da forjaria e 
afastado após ser constata-
do estar com Covid-19.
De acordo com o presi-
dente do sindicato, André 
Oliveira, os trabalhadores 
não foram comunicados, 
não foi feita desinfecção 
da área nem testagem nos 
funcionários que ficam 
próximo a esse trabalha-
dor, assim como nos de-

O Governador de São Pau-
lo anunciou nesta quarta-
-feira (22) a conclusão da 
instalação do sistema de 
videoconferência em to-
das as unidades prisionais 
da Secretaria da Admi-
nistração Penitenciária. O 
número de presídios con-
templados com o servi-
ço saltou de 39 para 176. 
A ferramenta reduziu em 
64,18% as escoltas entre 
unidades prisionais e fó-
runs, liberando policiais 
militares e agentes peni-
tenciários para outras fun-
ções, além de possibilitar 
uma economia de 62,9% 
no gasto com transferên-
cias de presos para audi-
ências. A ampliação do 
projeto, que permite au-
diências judiciais, conta-
to online com oficiais de 
Justiça, advogados e de-
fensores públicos, foi feita 
em meio à pandemia do 
coronavírus. Além disso, 
a partir do próximo final 
de semana, as visitas serão 
realizadas de maneira vir-
tual, com a utilização dos 
mesmos equipamentos e 
estrutura. Com o projeto 

Uma colisão envol-
vendo um trem da                                                
companhia MRS co-
lidiu com um veículo,                                

mais casos. “A fábrica 
tem omitido informação 
aos trabalhadores. O fun-
cionário tem que saber 
que na área dele teve caso 
confirmado. A testagem 
tem o período certo, mas é 
importante fazer. São pes-
soas com potencial de ter 
contraído a doença e que 
podem não apresentar sin-
tomas”, alegou.
Em contato com a equipe 
de jornalismo do AgoraVa-
le, a empresa Gerdau infor-
mou que “segue todas as 
orientações de prevenção 
à Covid-19 dos órgãos de 
saúde competentes”. Além 
disso, empresa também 
afirmou ter adotado “uma 
série de medidas preventi-
vas                              para 
mitigar o risco de trans-
missão na usina de Pinda-
monhangaba (SP), como 
intensificação da higieni-
zação com hipoclorito nas 
áreas comuns, divisão nas 
mesas do refeitório para 
limitar o número de pes-
soas no local, incremento 
da oferta de transporte fre-
tado e limitação do uso de 
salas de reunião, além de 
instituir o uso obrigatório 
de máscaras na unidade 
e adotar um protocolo de 
triagem na entrada da usi-
na”.
Ainda em seus esclareci-

Visita Virtual, poderão ser 
feitas 23,8 mil visitas por 
final de semana, com po-
tencial para chegar até 58 
mil. Em razão da pande-
mia, as visitas presenciais 
estão temporariamente 
suspensas e o uso da tec-
nologia pode minimizar os 
efeitos dessa ausência.
“A teleaudiência liberou 
22 mil policiais militares 
que faziam a escolta de 
presos e estão agora nas 
ruas protegendo as famí-
lias, protegendo o patrimô-
nio privado e o patrimônio 
público”, disse Doria. 
“Outra vantagem destes 
equipamentos é a realiza-
ção de visitas virtuais. Em 
razão da pandemia, as visi-
tas presenciais estão tem-
porariamente suspensas 
e o uso da tecnologia vai 
possibilitar o cumprimen-
to deste direito aos que 
estão cumprindo pena”, 
completou o Governador.
A medida também evi-
ta a suspensão, ainda que 
temporária, de processos e 
outros procedimentos jurí-
dicos. Entre os dias 27 de 
abril e 21 de julho foram 

por volta da hora do almo-
ço.
O acidente aconte-
ceu na parte da ferro-

mentos sobre a Covid-19, 
a empresa informou que 
“realizou campanhas de 
sensibilização sobre cui-
dados e ações importantes 
que devem ser adotadas no 
dia a dia para evitar a pro-
pagação do coronavírus e 
reforçou o canal de apoio 
psicológico do programa 
Mais Cuidado. Quando há 
casos de infecção, o cola-
borador é afastado para re-
ceber os cuidados e o tra-
tamento necessários, bem 
como a Empresa conduz 
um mapeamento de seus 
contactantes e familiares. 
A Gerdau reforça que a 
saúde e segurança de seus 
colaboradores são valores 
inegociáveis”.
Participação nos Lucros e 
Resultados
Segundo o sindicato, os 
trabalhadores alegam ter 
acompanhado o alcance 
das metas pelo sistema du-
rante o ano e na véspera do 
pagamento, que ocorreu 
nessa quarta-feira, os índi-
ces da Construção Mecâ-
nica tiveram uma quebra 
brusca.
Em relação à PLR, a 
Gerdau ressaltou que a 
“Companhia manteve o 
pagamento em meio a 
um cenário de redução do 
consumo de aço, impacta-
do pela pandemia”.

realizadas 9.752 teleaudi-
ências, 64,12% do total de 
todo ano passado. No mes-
mo período também foram 
feitas 33.798 intimações, 
13.117 citações, além de 
24.551 atendimentos ju-
rídicos por advogados 
e 2.479 pela Defensoria 
Pública. Atualmente, o 
sistema prisional paulis-
ta conta com mais de 218 
mil pessoas privadas de li-
berdade. “Trata-se de uma 
recomendação a esses pro-
fissionais, com o objeti-
vo de evitar ao máximo a 
possibilidade de contágio 
entre eles e a população 
carcerária, hoje conside-
rada a maior do Brasil. 
Da mesma forma, nossos 
servidores ficam mais pro-
tegidos”, afirmou o Secre-
tário de Administração Pe-
nitenciária, Nivaldo Cesar 
Restivo.
Visitas virtuais
A partir desta quarta-feira 
(22), familiares cadastra-
dos poderão agendar vi-
sitas por meio de telecon-
ferência com presos do 
estado de São Paulo pelo 
site.

via                                que 
fica próximo ao quartel do 
6º Batalhão de infantaria. 
Ninguém ficou ferido.
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Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumento, 
pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia 
pra algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os processos 
em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixinho 
aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pensam 
de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao 
tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. Não se 
leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. Envelhe-
cer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda de tempo, 
você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Pense nisso 
e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem que não chora tem mil razões para chorar.
Prefiro os erros do entusiasmo a indiferença da sabedoria.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor que o sustenta.
Devemos as paixões, talvez os maiores dons do espírito.
O bom humor não custa nada e agrada a todos.
Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossas lembranças.
Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
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EXPEDIENTE

Polícia Militar de São
Paulo será equipada com 2,5 
mil novas câmeras corporais

Foi anunciado, nesta quar-
ta-feira (22), a contratação 
de 2,5 mil novas câmeras 
portáteis por meio de um 
pregão internacional, sob 
investimento anual esti-
mado de R$ 7 milhões. A 
Secretaria de Segurança 
Pública já conta com 585 
câmeras corporais que 
passarão a ser usadas pela 
Polícia Militar a partir de 
agosto.
“Todos terão a oportunida-
de de ver como funciona a 
bodycam no projeto deno-
minado Olho Vivo. A uti-
lização dos equipamentos 
tem como objetivo evitar 
eventuais abusos e regis-
trar também desacatos e 
atos de violência cometi-
dos contra policiais”, de-
clarou o Governador. “A 
iniciativa vai, sim, reduzir 
muito o nível de violência 
de poucos policiais que 
cometem excessos. Nós 
vamos preservar a maio-
ria expressiva da PM, que 
cumpre seu dever e sua 
obrigação de forma exem-
plar”, destacou Doria.
O edital com regras e pro-

cedimentos do pregão será 
publicado na edição desta 
quinta (23) do Diário Ofi-
cial do Estado. A inicia-
tiva vai ampliar o uso de 
câmeras portáteis durante 
o patrulhamento e garan-
tir mais transparência às 
ações policiais. O sistema 
é similar ao já adotado 
pelas forças de segurança 
dos EUA.
As gravações preservam a 
atuação dos policiais e os 
direitos individuais dos ci-
dadãos, além de fortalecer 
a produção de provas judi-
ciais. 
A Secretaria de Segurança 
Pública já conta com 585 
câmeras portáteis. 
Um lote de 500 aparelhos 
foi obtido por parceria 
com a iniciativa privada e 
será usado nas ruas a par-
tir do dia 1º de agosto, na 
capital.
Com capacidade para cap-
tar som e imagens, as câ-
meras são acopladas aos 
uniformes dos policiais 
e acionadas em todas as 
abordagens, fiscalizações, 
buscas, varreduras, aci-

dentes e demais interações 
com o público. Os dados 
são registrados em um 
sistema de armazenamen-
to na nuvem e podem ser 
acessados remotamente 
por autoridades de segu-
rança e judiciais sempre 
que necessário.
Experiência internacional
Há seis anos, a PM de São 
Paulo desenvolve estudos 
para o uso das câmeras 
corporais durante o pa-
trulhamento. A partir de 
2016, a corporação passou 
a promover testes com a 
tecnologia, além de inter-
câmbios com forças de 
segurança de países como 
Alemanha, Colômbia, 
EUA e Inglaterra.
A troca de experiências 
com instituições interna-
cionais contribuiu para a 
definição dos protocolos 
de uso e da metodologia 
de implementação do sis-
tema em São Paulo. Atu-
almente, cerca de 2,5 mil 
policiais militares já estão 
capacitados para usar as 
câmeras corporais durante 
o serviço nas ruas.
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 025/2020 – No dia 22 
de julho de 2020, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR 
os itens do Pregão Nº 025/2020, referente ao objeto em epígrafe, 
qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de 
Mobiliário e Equipamentos para Creche Municipal Morada dos Mar-
ques – FDE II as empresas: EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS 
LTDA, com valor total de R$ 21.943,25 e LOJA DA ESCOLA LTDA, 
com valor total de R$ 10.560,00. Ficam as empresas convocadas a 
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.

Concessionária estreia o New 
Brand Design da Volkswagen

Estrada Velha é interditada 
em São José dos Campos

Um conceito totalmente 
novo, moderno, digitali-
zado e conectado. Uma 
nova atitude de marca, 
voltada para o futuro, com 
um novo logo VW, cores 
vibrantes e pessoas em 
primeiro lugar. Assim é 
o New Brand Design da 
Volkswagen, que acaba de 
estrear na concessionária 
Brasilwagen (Av. Moreira 
Guimarães, 1.183, India-
nópolis, São Paulo, SP). 
Inaugurada nesta quarta-
-feira (22) em uma live, é 
a primeira concessionária 
Volkswagen na Améri-
ca do Sul a levar o New 
Brand Design da marca 
para o showroom.
A partir dessa inaugu-
ração, os 20 primeiros 
clientes que comprarem 
um Volkswagen na con-
cessionária vão ganhar a 
documentação grátis, pa-
gando apenas do IPVA. E 
o 21º cliente em diante, só 
começa a pagar o carro em 
julho 2021. Além disso, 
para aqueles que já se tor-
naram fãs do Nivus, que 
é a aposta para a retoma-
da da liderança de vendas 
da marca, os 10 primeiros 
compradores do modelo 
na Brasilwagen ganham 
um croqui autografado 
pelo designer criador do 
modelo, José Carlos Pa-
vone.
A digitalização é outro des-
taque e oferece ao cliente 
uma nova experiência de 
compra, totalmente co-
nectada. A Brasilwagen 
conta com o DDX (Digi-
tal Dealer eXperience), 
que permite conhecer todo 
portfólio VW em óculos 
de realidade virtual e con-
figurar todos os modelos 
VW na TV touchscreen. 
Essas experiências são es-
pelhadas no tablet do ven-
dedor, que guia o cliente 
nessa jornada digital. No 
DDX, também é possível 
conferir vídeos sobre tec-
nologias da marca e aces-
sórios instalados virtual-
mente no veículo. O DDX 
já está presente em quase 
400 pontos de venda da 
VW no Brasil, ou seja, a 
cada cinco concessioná-
rias VW, quatro oferecem 
a Experiência de Conces-
sionária Digital.
“A digitalização incor-
porada ao showroom da 
Brasilwagen representa 
esse novo momento da 

Devido ao serviço de fre-
sagem, a Estrada Velha 
terá interdições na região 
da obra a partir das 20h 
desta quarta-feira (22) até 
às 5h de quinta-feira (23). 
A interdição irá ocorrer 
inicialmente no sentido 
bairro e, após concluído o 
serviço, a pista é liberada 
e é iniciada a interdição no 
sentido centro.
A obra que começa esta 
semana é para atender a 
demanda de um serviço de 
fresagem para travessia de 
infraestrutura de um novo 
sistema de semáforos na 
rua Bacabal, que também 
está passando por obras de 
melhoria viária no retorno 
da via para a rua Madagas-
car e avenida Paraíso, cru-
zando a Estrada Velha, no 
Jardim Paraíso, região sul 
de São José dos Campos.
Enquanto as pistas da Es-
trada Velha estiverem in-
terditadas, os desvios de 
veículos e do transporte 
público serão feitos pelas 
vias locais da seguinte for-
ma:
Sentido bairro
Estrada Velha Rio-São 
Paulo - Av. Dr. João Batis-

marca. É a concessioná-
ria Volkswagen do futuro: 
um espaço otimizado, em 
uma importante região co-
mercial da cidade de São 
Paulo, com uma série de 
inovações tecnológicas 
que encantam o cliente, 
oferecendo uma experiên-
cia muito mais próxima e 
conectada com a marca. 
A digitalização também 
dá suporte à gestão do ne-
gócio e ao vendedor du-
rante a jornada digital do 
cliente”, disse Pablo Di 
Si, presidente e CEO da 
Volkswagen América La-
tina.
Outra ferramenta digital 
que conecta o cliente à 
marca é o VW Genius: são 
totens em formato de ta-
blets ao lado dos veículos 
em exposição para con-
sultar informações sobre 
eles. O Espaço Kids tam-
bém é digital, com games 
em play tables touchscre-
en. A tecnologia Behavior 
Sensing, com câmeras 
no showroom, mapeia a 
movimentação e perfil de 
clientes, percebendo os 
carros que atraem maior 
fluxo, comportamento e 
expressões faciais, como 
empolgação.
New Brand Design da 
Volkswagen
O New Brand Design da 
Volkswagen é muito mais 
do que um novo logo. É 
uma nova atitude da mar-
ca, muito mais moderna, 
digital, conectada e vol-
tada para o futuro, com 
as pessoas em primeiro 
lugar. Tudo isso se traduz 
em uma comunicação vi-
sual versátil, jovem, atual 
e vibrante que desenha o 
layout da concessionária 
Brasilwagen. Totalmen-
te envidraçada, a loja traz 
moldura de LED na facha-
da, com destaque para o 
novo logo VW. O painel 
de LED de alta definição 
dupla face exibe conte-
údos diferenciados para 
dentro e fora da loja, com 
promoções e campanhas 
da VW.
“A Brasilwagen inaugu-
ra na Região América do 
Sul a nova comunicação 
da Volkswagen levada ao 
showroom, em contato di-
reto com o cliente. Além 
de toda tecnologia, traz 
visual moderno, vibran-
te, conectado e próximo 
das pessoas. Esse novo 

ta de Souza Soares - após 
a Rua Macapá, próximo 
a Caixa Econômica Fede-
ral, desviar para a avenida 
marginal, Rua Bacabal, 
seguindo seu itinerário pa-
drão.
Sentido centro
Av. Dr. João Batista de 
Souza Soares - Estr. Ve-
lha Rio-São Paulo - após 
o supermercado Coop per-
manecer na marginal, Rua 
Madagascar - após a pada-
ria Flor de Ypê, próximo 
à Rua Java retornar à Av. 
Dr. João Batista de Souza 
Soares, seguindo seu itine-
rário padrão.
Quatro pontos de ônibus 
estarão desativados du-
rante a interdição e a reco-
mendação é que os usuá-
rios dirijam-se aos pontos 
provisórios instalados nas 
vias locais (marginal).
A obra
A obra é uma melhoria exi-
gida pela Prefeitura de São 
José dos Campos como 
contrapartida aos impac-
tos gerados pela criação 
de um empreendimento. 
Na rua Bacabal, será am-
pliada a capacidade de 
acomodação dos veículos 

modelo de concessionária 
também oferece ao cliente 
uma experiência inovado-
ra, com uma jornada de 
compra totalmente digital, 
em um ambiente acolhe-
dor e humanizado”, afirma 
Gustavo Schmidt, vice-
-presidente de Vendas e 
Marketing da Volkswagen 
do Brasil.
“O investimento na nova 
concessionária Brasilwa-
gen reafirma a nossa par-
ceria de mais de 60 anos 
com a marca Volkswagen 
no Brasil. E da mesma 
forma que a VW está se 
reinventando, com uma 
comunicação e produtos 
inovadores, a Brasilwagen 
acompanha esse novo mo-
mento da marca, cada vez 
mais próxima e conectada 
ao cliente”, completa Wal-
ter Gebara, titular da Bra-
silwagen.
No showroom, os mode-
los Volkswagen, entre os 
quais o recém-lançado 
Nivus, são apresentados 
em áreas de destaque, com 
plataformas elevadas e 
molduras de LED no chão 
e suspensas. O painel de 
boas-vindas ganhou brilho 
em tecido especial com 
backlight. Também tem 
loja da VW Collection, a 
coleção de artigos como 
roupas, bonés, canecas, 
chaveiros, pen drive, entre 
outros, inspirados na mar-
ca e seus modelos.
A humanização está pre-
sente em banners com 
imagens de pessoas e áre-
as de convivência, como 
lounge e bar. O atendi-
mento é dinâmico, com 
vendedores circulando 
pelo showroom, que tem 
poltronas e mesas eleva-
das. Há área especial para 
atendimento a clientes 
PcD (Pessoas com Defi-
ciência). Nesse momento 
de distanciamento social, 
a Brasilwagen segue to-
dos os protocolos de saú-
de e segurança, como de-
sinfecção constante, uso 
de máscaras, medição da 
temperatura na entrada e 
controle do fluxo de clien-
tes.
A Brasilwagen também 
conta com oficina de pós-
-vendas com serviços 
como revisões e garantia, 
além da venda de acessó-
rios. E tem ponto para car-
regar veículos híbridos e 
elétricos.

que irão realizar o retorno 
ou acesso para a rua Ma-
dagascar e avenida Paraí-
so, proporcionando maior 
fluidez na rua Bacabal.
A ciclovia, que está com 
um trecho interditado de-
vido às obras, será recons-
truída e receberá um novo 
padrão de sinalização, 
proporcionando mais se-
gurança para os ciclistas.
De acordo com o projeto, 
os retornos serão reorga-
nizados para aumentar a 
capacidade do cruzamen-
to. Além disso, será feita a 
manutenção e atualização 
do sistema semafórico do 
respectivo retorno e, na se-
quencia, o recapeamento 
da avenida Paraíso.
Uma lombofaixa será im-
plantada em frente à esco-
la e os acessos entre a via 
expressa e a via marginal 
também serão remodela-
dos para melhorar a se-
gurança. A previsão é que 
a obra seja concluída em 
setembro deste ano. A re-
gião está sinalizada e tem 
o acompanhamento dos 
agentes de mobilidade ur-
bana para orientação dos 
motoristas.
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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


