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A Gazeta dos Municípios

Mortes no trânsito
sobem na região de

São José dos Campos

Vanusa apresenta melhoras 
e seu quadro é estável

Rodovia dos Tamoios
tem risco de interdição

no trecho de serra

Os novos números do Info-
siga SP, sistema de dados 
do Governo de São Paulo 
gerenciado pelo programa 
Respeito à Vida, revelam 
aumento de 17% nas mor-
tes no trânsito na região de 

A cantora Vanusa deu um 
susto em sua família e nos 
fãs nas últimas semanas. 
A artista, que estava in-
ternada há alguns dias em 
estado quadro grave, apre-
sentou melhoras e agora 
está estável. De acordo 
com um boletim médico 
revelado na segunda-fei-
ra, (20), “informa que a 
paciente Vanusa Santos 
Flores mantém-se inter-
nada em Unidade de Ta-

O sistema de monitora-
mento meteorológico da 
Concessionária Tamoios 
aponta risco de fechamen-
to do trecho de Serra, por 
conta do alto volume de 
chuvas registrado nas últi-
mas horas.
Nas últimas 72h foi re-

De acordo com os dados 
do Infosiga SP, houve que-
da de 3,9% nos acidentes 
fatais em vias municipais, 
que concentram 50,1% 
dos casos. Nas rodovias, 
a queda foi de 11%. Em 
nove regiões administrati-
vas do Estado houve redu-
ção dos índices.
Meios de transporte
A análise do programa 
Respeito à Vida indica ain-
da queda nas fatalidades 
em todos os modais, com 
exceção dos motociclistas. 
Ocorrências envolvendo 
motos lideram as estatís-

São José dos Campos, em 
agosto. 
Em todo o Estado, foram 
registrados 447 óbitos 
contra 480 no ano pas-
sado, queda de 7%. Aci-
dentes de trânsito, que 

rapia Intensiva desta ins-
tituição, com estabilidade 
do quadro hemodinâmico 
nas últimas 24 horas e em 
uso de antibióticos para 
pneumonia. No momento, 
encontra-se acordada, res-
pirando ar ambiente e sem 
necessidade de suporte de 
oxigênio”.
Segundo a assessoria de 
impresa, o filho Rafael Va-
nucci também ficou sur-
preso com a melhora da 

gistrado acúmulo de 
70 mm de chuvas e o                            
Protocolo de Segurança 
determina que, ao atingir 
100 mm, o trecho seja in-
terditado devido ao risco 
de queda de barreiras.
As equipes da                                
Concessionária trabalham 

ticas, com 184 casos em 
agosto deste ano, aumento 
de 7% na comparação com 
2019 (172 óbitos). Em se-
guida, aparecem os auto-
móveis com 117 ocorrên-
cias contra 116 em 2019, 
variação de 0,9%. A maior 
redução ocorreu entre as 
bicicletas: foram registra-
das 26 fatalidades contra 
40 em agosto do ano pas-
sado (-35%). A queda tam-
bém foi significativa entre 
os pedestres, com 99 ocor-
rências fatais em agos-
to contra 127 em 2019 
(-22%). Perfil da vítima. 

incluem ocorrências sem 
vítimas fatais, registraram 
queda de 7,1% em vias ur-
banas e rodovias do Esta-
do (14,7 mil acidentes em 
maio deste ano contra 15,8 
mil em 2019).

mãe. “Rafael se surpreen-
deu positivamente ao vê-
-la tranquila, perguntando 
pela família e amigos. Fi-
zeram uma oração juntos 
e ela dormiu segurando a 
mão do filho”, descreveu o 
comunicado oficial.
Vanusa está internada na 
UTI do Complexo Hospi-
talar dos Estivadores, em 
Santos, no litoral de São 
Paulo.
Fonte: Kboing

no acompanhamento dos 
equipamentos e das encos-
tas.
A medida visa garantir a 
segurança dos usuários. 
Acompanhe a situação 
pelo Twitter Tamoios, Rá-
dio Web Tamoios, App Ta-
moios e site Tamoios.

No mês de agosto, jovens 
com idade entre 18 e 29 
anos representaram 25,3% 
das vítimas. Entre os mo-
tociclistas, essa propor-
ção sobe para 40,2%. Em 
62,6% dos casos, as víti-
mas fatais são os próprios 
condutores dos veículos. 
Homens seguem como as 
principais vítimas dos aci-
dentes (86% do total), e as 
ocorrências estão concen-
tradas no período noturno 
(54,8%) e no fim de sema-
na (51%). Cerca de 48,5% 
das vítimas faleceram no 
local do acidente.
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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

Campanha educativa ‘Ande com
Responsa’ da CCR NovaDutra é

realizada em São José dos Campos (SP)

Taubaté só vai retomar as aulas da
Rede de Ensino Municipal em 2021

Com foco no pedestre, 
ação era conscientizar so-
bre a importância de utili-
zar a passarela para reali-
zar uma travessia segura. 
O Vale do Paraíba (SP) 
recebe mais uma edição 
da campanha educativa da 
CCR NovaDutra ‘Ande 
com Responsa’.
A primeira cidade a rece-
ber a ação, que faz parte da 
programação especial que 
a Concessionária progra-

A Prefeitura de Taubaté 
informou ainda nesse fi-
nal de semana que as aulas 
presenciais da Rede Muni-
cipal de Ensino serão reto-
madas somente em 2021.
A decisão foi tomada con-
siderando as incertezas a 
respeito da segurança dos 
alunos e professores, inde-
finições sobre a potenciali-
dade das crianças em dis-
seminar o vírus, opinião 
dos pais, equipe gestora, 
professores, monitores e 
instrutores.

mou para a Semana Na-
cional de Trânsito, foi José 
dos Campos. Este ano, a 
Semana Nacional do Trân-
sito traz o tema: “Perceba 
o risco, proteja a vida”.
Ande com Responsa
Com foco no pedestre, 
a campanha educativa 
‘Ande com Responsa’ tem 
como objetivo orientar os 
pedestres sobre a impor-
tância do uso da passare-
la como a maneira mais 

Ainda em 2020
Para 2020, a Secretaria de 
Educação vai manter os 
laboratórios de informá-
tica abertos para uso, me-
diante agendamento, para 
alunos com dificuldade de 
conexão com a internet, 
bem como as aulas remo-
tas com a distribuição de 
apostilas, roteiros de estu-
dos com o livro didático, 
aulas transmitidas pela TV 
Câmara e Youtube, inte-
rações entre professores 
e alunos e as atividades 

segura de atravessar a ro-
dovia, reduzindo o risco 
de acidentes e mortes por 
atropelamento. 
Todos receberam um fo-
lheto educativo com dicas 
e como atravessar a rodo-
via em segurança, indican-
do a passarela como forma 
mais correta e segura para 
pedestres e ciclistas. Tam-
bém foi entregue um kit 
alimentação e uma flanela 
a todos que participaram. 

do Programa Escola Sem 
Muros, já utilizadas pelas 
unidades escolares mu-
nicipais. A alimentação 
escolar continuará a ser 
entregue diariamente nas 
escolas para os estudantes 
regularmente matricula-
dos na Rede Municipal de 
Ensino. Os pais que tive-
rem interesse em retirar a 
marmita devem compare-
cer à escola polo de ali-
mentação no horário do al-
moço com um documento 
original da criança.
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Fabiano de Abreu lança seu
oitavo livro visando uma nova 
‘Filosofia na Educação Infantil’

Polícia Militar Ambiental
realiza Operação Jequitibá

Ônibus pega fogo na
rodovia Presidente Dutra

A obra “Filosofia na Edu-
cação Infantil”, de Fa-
biano de Abreu, aborda 
técnicas e visões sobre o 
comportamento atual das 
crianças e como despertar 
seu interesse pelo conhe-
cimento. 
Após sete obras contem-
porâneas em que cinco 
abordam a filosofia de ma-
neira prática e palatável ao 
público, o filósofo, jorna-
lista, neurocientista, neu-
ropsicólogo e psicanalista 
Fabiano de Abreu lança 
seu oitavo livro: Filosofia 
na Educação Infantil. As 
leituras estão disponíveis 
em plataformas digitais 
em formato e-book na 
Amazon (Kindle) e Goo-
gle Books. Até o fim do 
ano, o escritor pretende 
produzir dez livros digi-
tais, totalizando 14 em sua 
carreira.
Para Abreu, em suas pró-
prias palavras, a filosofia 
é a mãe das matérias, pre-
cursora na educação e a 
consciência da necessida-
de do conhecimento, além 
de ser hoje o remédio para 
a saúde mental e um futuro 
digno. 
A preocupação de Abreu é 
discutir métodos que tra-
gam a vontade da criança 
em aprender e, com isso, 
diminuam a dispersão in-
fantil para trazer conhe-
cimento e implantar uma 
cultura de estudo. “E é na 
filosofia da educação que 
temos que buscar a adap-
tação para o método de 
ensino de acordo com a 
época, pois as mudanças 
acontecem, fazem parte 
da nossa evolução e nós 
temos que moldar a edu-
cação conforme a nossa 
evolução”, afirma.
Durante a pandemia, o 
autor produziu três obras 

Em todo o estado de São 
Paulo vai acontecer, a 
Operação Jequitibá ? Gi-
gantes da Natureza que 
conta com a participação 
de mais de 1320 policiais 
militares ambientais, 452 
viaturas terrestres e 52 
viaturas náuticas dos qua-
tro Batalhões de Polícia 
Ambiental.

Um ônibus pegou fogo na 
rodovia Presidente Dutra, 
km75 sentido Rio de Ja-
neiro, em Aparecida, na 
manhã desta segunda-feira 
(21), por volta das 6h50.
A CCR NovaDutra e o 
Corpo de Bombeiros fo-
ram acionados para aten-
der a ocorrência. 

para lidar com a quaren-
tena: ‘7 pecados capitais 
que a filosofia explica’, 
o ‘Romantizando a filo-
sofia’ e o ‘Filosofia do 
comportamento’. Abreu é 
um estudioso da mente e 
comportamento humano, 
conhecimentos aplicados 
nas suas obras. Com es-
pecialização em história 
da ética e moral pela uni-
versidade Carlos III e em 
idealismo filosófico e cos-
movisão pela Universida-
de Autónoma, ambas de 
Madrid, na Espanha, ele 
se propôs a analisar tópi-
cos específicos da psiquê, 
com também formação 
em psicanálise, que pela 
primeira vez estão sen-
do compiladas em obras 
literárias. Toda análise é 
feita pela ótica da filoso-
fia, com base em seus es-
tudos como psicanalista, 
neuropsicanalista e neuro-
cientista com pós gradua-
ção por Harvard, nos Esta-
dos Unidos.
Os livros vendidos serão 
distribuídos gratuitamente 
para quem não tem condi-
ção de comprar. 
O nome do projeto de Fa-
biano de Abreu chama-se; 
Conhecimento para todos, 
em que, o autor tenta levar 
conhecimento para o má-
ximo de pessoas possíveis. 
“Uma sociedade com co-
nhecimento, além de man-
ter a mente saudável, tam-
bém favorece um melhor 
convívio e têm a consciên-
cia do necessário para um 
melhor bem estar.” 
Sobre o autor
Neurofilósofo Fabiano de 
Abreu - neurocientista, 
neuropsicólogo, neuropsi-
canalista, neuroplasticista, 
psicanalista, psicopedago-
go, jornalista, filósofo, nu-
tricionista clínico, empre-

A operação batizada de 
jequitibá-rosa presta ho-
menagem esta árvore que 
é considerada símbolo do 
Estado de São Paulo.
O seu nome vem do tupi-
-guarani e significa “gi-
gante da floresta”. 
É a maior árvore da 
Mata Atlântica, com                                 
registros de indivíduos 

Não houve registro de ví-
timas. 
A pista no local do aciden-
te chegou a ser interditada 
por 10 minutos, para con-
trole do fogo e retirada do 
veículo.
Durante a ação das equi-
pes de atendimento, a len-
tidão na rodovia atingiu 

sário e membro da Mensa, 
associação de pessoas 
mais inteligentes do mun-
do com sede na Inglaterra. 
Especialista em estudos da 
mente humana e pesquisa-
dor no CPAH - Centro de 
Pesquisas e Análises He-
ráclito. 
Registro e currícu-
lo como pesquisa-
dor: http://lattes.cnpq.
br/1428461891222558
Sobre os Livros da série - 
Conhecimento para todos 
na quarentena 
Título: 7 pecados capitais 
que a filosofia explica 
Autor: Fabiano de Abreu 
Editora: Independente 
Disponível em: Amazon e 
Google Books (mundial-
mente) 
ISBN: 9786500031614
Ano de lançamento: 2020
Preço: R$ 19,90 (amazon.
com.br)
Título: Romantizando a 
Filosofia
Autor: Fabiano de Abreu 
Editora: Independente
Disponível em: Amazon e 
Google Books (mundial-
mente) 
ISBN: 978-65-00-03357-1
Ano de lançamento: 2020
Preço: R$ 29,90 (amazon.
com.br)
Título: Filosofia do com-
portamento
Autor: Fabiano de Abreu 
Editora: Independente
Disponível em: Amazon e 
Google Books (mundial-
mente) 
ISBN: 978-65-00-03899-6
Ano de lançamento: 2020
Título: Filosofia da Educa-
ção Infantil 
Autor: Fabiano de Abreu 
Editora: Independente 
Disponível em: Amazon e 
Google Books (mundial-
mente) 
ISBN: 9786599231506
Ano de lançamento: 2020

com 50 metros de altura e 
com mais de 600 anos de 
idade.
O objetivo é despertar a 
consciência para educa-
ção, prevenção e comba-
te aos crimes ambientais, 
principalmente contra a 
flora em todas as regiões 
do Estado.

até 6km. Equipes com via-
turas de resgate, médico, 
inspeção, guinchos leve e 
pesado e de combate à in-
cêndio, atenderam a ocor-
rência.
No momento da publica-
ção desta matéria, o tráfe-
go na rodovia já está nor-
malizado.
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Trabalhadores entram em greve 
com medo de despejo da MWL

LG inicia campanha para ajudar 
famílias durante a pandemia

Rússia registrará segunda
fórmula de vacina contra

covid-19 até 15 de outubro

Os metalúrgicos da MWL, 
de Caçapava, entraram em 
greve, nesta segunda-feira 
(21). Eles estão em luta 
contra o possível fecha-
mento da fábrica provoca-
do por uma ordem de des-
pejo. A empresa produz 
rodas e eixos ferroviários 
e possui 237 funcionários.
A MWL, de capital chi-
nês, pode fechar as portas 
a partir de 10 de outubro, 
prazo final para o cumpri-
mento da ordem de despe-
jo por falta de pagamento 
do aluguel. A empresa 
afirma que tem uma dívi-
da de R$ 11 milhões com 
a massa falida da Mafersa, 
proprietária da área onde 
a fábrica está instalada. 
Há 18 meses o aluguel 
não é pago. A empresa já 

Para famílias com mora-
dias inadequadas ou que 
não têm onde morar du-
rante a pandemia, ficar em 
casa pode ser arriscado. É 
por isso que a LG Elec-
tronics (LG) está fazendo 
uma parceria com a Habi-
tat for Humanity, uma or-
ganização sem fins lucra-
tivos dedicada a construir 
e reformar moradias para 
famílias em todo o mundo.
A LG está incentivando 
seus fãs a embarcarem no 
desafio #LGComeHome-
Challenge. A ideia é que as 
pessoas criem vídeos para 
dizer por que seu lar é es-
pecial e os postem no Ins-
tagram ou no Facebook. 
A campanha digital usa 
a hashtag #LGComeHo-
meChallenge e está sen-
do lançada com um vídeo 

A Rússia espera registrar 
uma segunda fórmula para 
vacina em potencial contra 
a Covid-19 até o dia 15 de 
outubro, disse a agência 
de notícias TASS citando 
o órgão regulador russo de 
segurança do consumidor 
Rospotrebnadzor nesta 

entrou com pedido de re-
cuperação judicial, que foi 
indeferido pela Justiça. A 
fábrica de Caçapava é a 
única do seu segmento na 
América Latina e tem con-
tratos fechados no valor de 
R$ 60 milhões.  
Reunião com prefeito
O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São José dos 
Campos e Região e traba-
lhadores reuniram-se hoje 
pela manhã com o prefei-
to Fernando Diniz (PV) 
e cobraram medidas para 
garantir a preservação dos 
empregos e direitos de to-
dos os trabalhadores.
O prefeito afirmou que já 
havia tentado intermediar 
as negociações com a Ma-
fersa, mas que as empresas 
não chegaram a um acor-

que destaca a alegria de ter 
uma família e o quanto a 
vida fica melhor com os 
modernos eletrodomésti-
cos da LG.
A #LGComeHomeChal-
lenge pede para os con-
sumidores criarem e com-
partilharem vídeos curtos 
mostrando o significado 
de lar para eles. Os víde-
os devem mostrar cenas 
da vida dos participantes 
e retratar o que melhor 
define lar e família para 
eles, comer, brincar, rir ou 
simplesmente curtir a vida 
juntos. A LG doará US? 
300.000 para a Habitat for 
Humanity da Coreia e pre-
tende doar eletrodomésti-
cos para equipar as casas 
recém-construídas. Os 
equipamentos serão insta-
lados nas casas que estão 

terça-feira (22).
A vacina foi desenvolvi-
da pelo Instituto Vector, 
da Sibéria, que concluiu o 
estágio inicial de testes em 
humanos na semana passa-
da. Mas ainda não entrou 
na fase final de testes em 
humanos. A Rússia regis-

do. Segundo Fernando 
Diniz, a direção da MWL 
não está disposta a nego-
ciar e quer o perdão total 
da dívida. Desde a déca-
da de 1950, a fábrica está 
instalada em Caçapava. 
Começou como Mafersa e 
em 2006 tornou-se MWL.
“Não se trata de uma em-
presa deficitária. Ao con-
trário, tem total condição 
de se manter em Caçapava 
e preservar todos os pos-
tos de trabalho. Os traba-
lhadores não podem pagar 
pela irresponsabilidade da 
direção da fábrica. Vamos 
procurar o governo federal 
para impedir que mais es-
ses empregos se percam”, 
afirma o vice-presidente 
do Sindicato, Renato Al-
meida.

sendo construídas na Ín-
dia, no Quênia e no Vietnã 
para criar um porto seguro 
para as famílias mais ne-
cessitadas.
“A LG está sempre bus-
cando formas de melhorar 
a vida das pessoas e consi-
deramos uma honra apoiar 
o trabalho da Habitat for 
Humanity e proteger o 
bem-estar das famílias 
beneficiadas com nossas 
soluções para um lar sau-
dável”, disse Dan Song, 
presidente da LG Elec-
tronics Home Appliance 
& Air Solution Company. 
“A campanha Come Home 
Challenge representa uma 
forma real para as pessoas 
se beneficiarem da dádiva 
que é ter um lar seguro e 
saudável.” 
Fonte: LG 

trou sua primeira candida-
ta a vacina, desenvolvida 
pelo Instituto Gamaleya, 
de Moscou, em agosto. 
Os testes em estágio avan-
çado desta candidata com 
pelo menos 40 mil pessoas 
estão em andamento.
Fonte: Agencia Brasil


