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A Gazeta dos Municípios

DetranSP disponibiliza
agendamento para provas

práticas de direção no Estado

Jovem de 17 anos se
afoga no Rio Paraíba

Empregados da Volkwagen
arrecadam mais de 37 toneladas 

de alimentos no Paraná

O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) retorna a apli-
cação das provas práticas 
de direção em todo o Es-
tado a partir de segunda-
-feira (27). Por meio de 
agendamento prévio pelo 
sistema e-CNH, os Cen-
tros de Formação de Con-
dutores (CFCs) poderão 
atender alunos que tiveram 
o processo de habilitação 
interrompido durante o pe-
ríodo de quarentena.
Em junho, o governo es-
tadual permitiu, de forma 
gradual, que as atividades 
dos CFCs fossem inicia-
das com as aulas práticas. 
A partir de agora, o pro-
cesso se estende à aplica-
ção dos exames práticos, 
em ambientes abertos, de 
forma segura, aderente ao 
Plano São Paulo, seguindo 
protocolos sanitários do 
Detran.SP, debatidos com 
entidades que representam 
a categoria. O material 
está disponível no portal 
do detran.
Para o diretor-presiden-

Ainda na tarde de ontem 
(22), o Corpo de Bombei-
ros foi acionado para uma 
ocorrência de afogamento 
no Rio Paraíba, altura da 
rua Eufrades Fernandez, 
próximo à passarela, em 
Guaratinguetá. Um jovem 
de 17 anos se afogou no 
rio e até o momento não 
foi encontrado.
Testemunhas que aciona-
ram os bombeiros infor-
maram que quatro jovens 
tentaram atravessar o rio, 

Para ajudar famílias que 
sofreram com o impacto 
econômico da pandemia 
do novo coronavírus, os 
empregados da Volkswa-
gen em São José dos Pi-
nhais (Paraná) se mo-
bilizaram em uma ação 
solidária para doações 
sociais. Foram 37,5 to-
neladas de alimentos não 
perecíveis arrecadados em 
apenas uma semana. No 
total, 10 entidades rece-
beram doações, que aten-
derão duas mil famílias na 
capital e região metropoli-
tana. “Em tempos de pan-
demia, uma das bandeiras 
que temos levantado é agir 
pensando em ‘nós, não 

te do Detran.SP, Ernesto 
Mascellani Neto, a amplia-
ção dos serviços digitais e 
as inovações tecnológicas 
trarão benefícios aos pro-
fissionais também após o 
período de distanciamento 
social. “O Detran vem tra-
balhando intensivamente 
para melhoria dos serviços 
prestados e o nosso obje-
tivo é aprimorar cada vez 
mais os procedimentos 
para garantir agilidade e 
autonomia aos processos 
de habilitação. Não medi-
remos esforços para que o 
retorno aconteça de forma 
segura, possibilitando que 
as autoescolas mantenham 
suas atividades e o pleno 
atendimento dos seus alu-
nos”, destaca Neto.
Entre as ações realizadas 
pelo órgão este mês, estão 
a entrega de 320 mil Cer-
tificados de Registro do 
Veículo (CRVs) via drive 
thru, tanto para despa-
chantes quanto para parti-
culares, e de 65 mil CNHs, 
via drive thru, para CFCs, 
e pelos Correios, para os 

porém, como a correnteza 
estava muito forte, um de-
les foi levado pelas águas, 
desaparecendo do campo 
de visão de seus compa-
nheiros rapidamente. Uma 
equipe de Bombeiros es-
pecializada em resgate 
aquático foi acionada e já 
realizou as primeiras dili-
gências.
A guarnição composta por 
três integrantes permane-
ceu nas buscas pelo jovem 
até o anoitecer de ontem, 

eu’. O resultado desta ação 
solidária foi surpreendente 
e mostrou que estamos to-
dos engajados para ajudar 
quem mais precisa em um 
momento de tanta dificul-
dade. A ação que mobili-
zou todos as pessoas na 
fábrica, levou em conta to-
dos os protocolos de saú-
de e higiene, como uso de 
máscaras e distanciamen-
to social”, explica o Plant 
Manager, Leandro Lemos 
de Oliveira.
A iniciativa também mobi-
lizou colaboradores de ou-
tras fábricas da Volkswa-
gen, que fizeram compras 
em mercados virtuais e en-
viaram suas contribuições 

endereços de cadastro dos 
cidadãos. 
Por meio dos serviços on-
line, o Detran.SP ampliou 
em 48% as opções digitais 
para manter os atendimen-
tos aos usuários. Entre as 
64 opções disponíveis no 
portal e pelo aplicativo 
Detran.SP, estão renova-
ção simplificada e segunda 
via de CNH, licenciamen-
to, transferência, registro 
e liberação de veículo, 
consulta de multas e de 
pontuação na CNH, entre 
outros.
Com relação às aulas te-
óricas, o sistema de re-
conhecimento facial, de-
senvolvido pela Prodesp 
para que os alunos possam 
realizar as aulas de forma 
remota, em casa, já está 
pronto e as empresas po-
dem disponibilizar mais 
essa opção a seus clientes. 
Vale lembrar que o Con-
selho Nacional de Trânsi-
to (Contran) alterou de 12 
para 18 meses o prazo para 
conclusão do processo de 
habilitação.

pois nesse momento a vi-
sibilidade ficou prejudi-
cada e eles tiveram que 
interromper as atividades 
até esta manhã. 
A dificuldade de atuação 
nesse tipo de cenário se 
dá em razão da corrente-
za muito forte aumenta a 
extensão em m² dos possí-
veis locais de encontro do 
jovem, além de aumentar a 
periculosidade de atuação 
para a equipe respondedo-
ra.

para a unidade.
“Participar de uma cam-
panha com essa, vai muito 
além de angariar alimen-
tos, trata-se de, a cada 
dia, ter uma oportunidade 
de nós tornamos pessoas 
melhores. Ser voluntário 
é exercitar esse poder de 
transformar vidas e ser 
transformado por elas. Ter 
um movimento desta gran-
deza na empresa que esco-
lhi fazer parte, só aumenta 
essa motivação e me en-
che de orgulho”, comparti-
lha um dos empregados da 
Volkswagen em São José 
dos Pinhais, Controlador 
Estatístico de Processo, 
Aluísio Espinosa.
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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

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 013/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL Nº 246/2020 - EDITAL Nº 045/2020 - OBJETO: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PA-
VIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS 
JOSÉ T CORRÊA (TRECHO 1), PARANÁ, BAHIA E SANTA CATARI-
NA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS. A Comissão Municipal de Licitação e Avaliação, 
nomeada pela da Portaria Nº 079/2020, através de seu Presidente, 
torna público e para conhecimento e intimação dos licitantes que, em 
sessão reservada, datada de 23 de julho de 2020, após exame da 
documentação de habilitação apresentada, foi proferido o seguinte 
julgamento: EMPRESAS HABILITADAS: EDE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONST. EIRELI; ESKELSEN 
ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Fica 
aberto o prazo recursal. Potim, 23 de julho de 2020. André Luís Soa-
res de Oliveira - Presidente da Comissão de Licitações.

Aviso de Abertura de Prazo para Contrarrazão – Processo Adminis-
trativo Nº 226/2020 – Tomada de Preços Nº 012/2020 – Contratação 
de Empresa para Execução de Obra de Pavimentação e Sinaliza-
ção Viária nas Ruas Benedito Lino, Oswaldo M. de Castro e João de 
Paula e Calçadas nas Ruas Oswaldo M. de Castro, Aristeu V. Vilela 
e Marinho Brasil, conforme as Especificações constantes do Edital e 
seus Anexos – Tendo em vista a interposição de recurso da empresa 
S4 CONSTRUTORA LTDA quanto a sua inabilitação, em sessão de 
abertura ocorrida em 14/07/2020, concede-se o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis após esta publicação, para apresentação de contrarrazão. 
Potim, 23 de julho de 2020. André L. S. Oliveira – Presidente Comis-
são de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
029/2020. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Gêneros Alimentícios. Data para recebimento de proposta: 
das 09h00min do dia 27/07/2020, até as 09h00min do dia 05/08/2020; 
data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
05/08/2020; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
05/08/2020, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 030/2020. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Hor-
tifrutigranjeiro. Data para recebimento de proposta: das 09h00min do 
dia 27/07/2020, até as 09h00min do dia 05/08/2020; data da abertura 
de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 05/08/2020; data de 
início da sessão pública: às 10h00min do dia 05/08/2020, horário de 
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no 
site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-
9200.
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Agentes do CPP de
Tremembé frustram

entrada de droga e celulares

Hospede-se em qualquer hotel 
no Brasil por menos de 10 reais 
por mês com o Clube Visite-me

Agentes penitenciarios 
apreenderam de materiais 
ilícitos nos arredores do 
Centro de Progressão Pe-
nitenciária “Dr. Edgard 
Magalhães Noronha”, o 
CPP de Tremembé, nesta 
quinta-feira (23).
Conforme iformações 
da Secretaria da Admi-
nistração Penitenciá-

Já pensou como seria in-
crível viajar todo ano com 
sua família ou ir para al-
guma praia toda emenda 
de feriado e ter desconto 
incríveis na hospedagem?
As despesas com hospe-
dagem são um grande pro-
blema na hora de viajar, 
apesar de diversos cupons 
de desconto disponível na 
internet, todos eles têm 
um grande limite de oferta 
e tem algumas restrições 
com datas e disponibilida-
de.
Isso é péssimo para quem 
quer viajar quando os fi-
lhos estão de férias, em um 
feriado prolongado ou em 
um final de semana. Todo 
mundo quer ter a liberdade 
de planejar as férias sem 
esse tipo de limitação.
Para aqueles viajantes que 
adoram aproveitar o me-
lhor da viagem, em óti-
mos hotéis e ainda com 
descontos sem restrição 
alguma, o clube visite-me 
é perfeito! Você vai poder 
visitar as cidades mais be-
las do Brasil e se hospedar 
nos melhores hotéis e para 
isso basta fazer parte do 
clube visite.me. O clube 
visite-me é diferente de 
um cupom de desconto, 
quando você faz parte do 

ria (SAP), por volta das 
11h30, um agente peni-
tenciário escalado em 
uma torre de observação                                            
flagrou uma movimenta-
ção estranha de dois indi-
víduos próximo ao muro 
da unidade. De imediato, 
uma equipe de segurança 
foi até o local e, na abor-
dagem, descobriu que os 

clube você vai poder ter 
desconto em qualquer ho-
tel que seja parceiro pa-
gando apenas uma assina-
tura mensal.
Os nossos parceiros ofere-
cem descontos exclusivos 
para quem faz parte do 
clube e estão prontos para 
atendê-los via WhatsApp 
dentro da nossa platafor-
ma.
E isso não se resume ape-
nas a hotéis, você terá 
desconto exclusivos para 
restaurantes locais e atra-
ções. Tudo que você preci-
sa para passar as melhores 
férias com a sua família.
Com um preço acessível 
e com um ganho maior de 
qualquer outra plataforma, 
o clube visite.me supre 
uma demanda por hotéis e 
atrações no Brasil.
A cada 1 real investido no 
clube, o viajante tem, pelo 
menos, cinco vezes o re-
torno em desconto com os 
parceiros.
Isso não é fantástico?
A grande vantagem de usar 
um clube de desconto para 
um cupom, é a recorrência 
de utilização e a liberdade 
de escolher quando e onde 
você irá viajar.
Você não precisa planejar 
cada detalhe, ou reservar 

dois suspeitos portavam 
uma mochila com entor-
pecente e componentes 
eletrônicos.
Na mochila havia 17 celu-
lares, 23 baterias, 3 chips, 
26 carregadores e 15 fones 
de ouvidos, além de  500ml 
de cachaça, 941 gramas de 
cocaína, 1,641kg de maco-
nha e 2 maços de cigarro.

um cupom com meses de 
antecedência e nem ser 
limitado pela oferta dos 
cupons.
Os assinantes do clube vi-
site.me tem a liberdade de 
escolher a cidade, o hotel 
e a data que querem via-
jar e mesmo assim contar 
com todos as vantagens do 
clube.
Além de todas essas van-
tagens, você pode pagar 
um valor menor para ter 
acesso ao clube por um 
período menor, como por 
exemplo, férias de verão, 
réveillon ou carnaval.
Para fazer parte do clube 
visite-me basta acessar a 
nossa plataforma em visi-
te.me e assinar o plano que 
melhor se adequa às suas 
necessidades.
A partir da assinatura, 
você terá acesso a todos 
os parceiros e poderá usar 
livremente a plataforma, 
conforme planeja as suas 
viagens.
E se ainda tem dúvida do 
que pode ser possível com 
o nosso clube, não deixe 
de conferir o nosso blog, 
lá você consegue saber 
qual atração tem em cada 
cidade, pontos turísticos, 
gastronomia local e muito 
mais.



página 4 A GAzetA dos Municípios 24 de Julho de 2020

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


