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A Gazeta dos Municípios

Países do G20 debaterão 
soluções para crise

gerada pela pandemia

Mais de 60% dos
internautas no país usam 
serviços públicos digitais

Confira a Operação
Preservação da Vida
na área do 23BPM/I

A Cúpula de Líderes do 
G20, grupo das 20 maio-
res economias do mundo, 
ocorrerá em formato virtu-
al hoje (21) e amanhã (22), 
com o tema Percebendo as 
oportunidades do século 
21 para todos. 
As conferências e pronun-
ciamentos serão transmi-
tidas pelo site do evento, 
que foi organizado sob a 
presidência pro tempore 
da Arábia Saudita.
O presidente Jair Bolsona-
ro deve fazer um pronun-
ciamento pela manhã. On-
tem (20), ele recebeu um 
telefonema do príncipe da 
Arábia Saudita, Moham-
med Bin Salman, para dis-
cutir as relações entre os 
dois países e o trabalho no 
âmbito do G20. 

Dois anos depois da inau-
guração, o Portal Gov.br, 
que reúne os serviços pú-
blicos digitalizados do go-
verno federal, é usado por 
62% dos internautas brasi-
leiros. O percentual foi di-
vulgado nesta semana pela 
Secretaria de Governo Di-
gital do Ministério da Eco-
nomia, durante a Semana 
de Inovação 2020.
Atualmente, 84 milhões 
de brasileiros têm login 
cadastrado no portal gov.
br, contra 134 milhões de 
usuários ativos de internet 
no país. A página, que re-
úne 81 portais de governo 
e oferece 3.961 serviços 
públicos, tem 62,6% dos 
serviços totalmente digi-
talizados, 15,7% parcial-
mente digitais (que re-
querem entrega física de 
documentos ou compare-
cimento presencial em al-

O 23º BPM/I desenvolveu 
nesta sexta-feira (20), em 
Cruzeiro e Guaratinguetá, 
o primeiro dia da Opera-
ção Preservação da Vida, 
com o intuito de intensifi-
car o policiamento osten-
sivo preventivo em locais 
que registraram crimes 
violentos, atuando para 

“Os dois líderes deba-
teram as possibilidades 
de fomento das relações 
bilaterais Brasil-Arábia 
Saudita e coordenaram es-
forços para a realização da 
Cúpula de Líderes do G20, 
sediada, este ano, virtual-
mente, pelo Reino Saudi-
ta, informou a Secretaria 
Especial de Comunicação 
Social.
Soluções
Em comunicado, a orga-
nização destacou que a 
cúpula se concentrará em 
soluções para a crise so-
cioeconômica gerada pela 
pandemia de covid-19, 
buscando “maneiras de 
restaurar o crescimento e 
construir um futuro me-
lhor com inclusão, resili-
ência e sustentabilidade 

guma etapa) e 21,7% não 
digitalizados (com o usu-
ário apenas dando entrada 
no serviço e cumprindo as 
demais etapas presencial-
mente). Segundo a Estra-
tégia de Governo Digital, 
a meta é alcançar 100% 
de digitalização dos servi-
ços públicos federais até o 
fim de 2022. Em outubro, 
o governo tinha atingido 
a meta de 1 mil serviços 
digitalizados, antecipan-
do em quase dois meses o 
cronograma previsto para 
ser alcançado apenas no 
fim do ano. Na avaliação 
do Ministério da Econo-
mia, o grande diferencial 
do Portal Gov.br consiste 
no uso de apenas um login 
e uma senha para acessar 
quaisquer serviços públi-
cos federais. Dessa forma, 
o cidadão pode entrar no 
Meu INSS, na carteira de 

inibir delitos e preservar 
vidas.
A operação contou com o 
empenho do efetivo da Cia 
Força Tática, ROCAM e 
das viaturas do Radiopa-
trulhamento do 23º BPM/I, 
e faz parte da estratégia de 
comando para combater o 
tráfico de drogas e preser-

em seu cerne”.
“A cúpula deste ano tem 
mais significado, pois o 
mundo está olhando para 
os esforços do G20 em 
proteger vidas e meios de 
subsistência e ajudar na 
recuperação pós-pande-
mia. 
Os líderes do G20 tam-
bém abordarão questões 
para preparar o caminho 
para uma recuperação 
econômica inclusiva, sus-
tentável e resiliente e es-
tabelecer as bases para um 
futuro melhor. 
Os objetivos da presidên-
cia saudita do G20 se con-
centram em capacitar as 
pessoas, protegendo o pla-
neta e criando novas fron-
teiras”, diz o comunicado.
Fonte: Agência Brasil

trabalho digital e na car-
teira digital de trânsito por 
meio de uma única cre-
dencial.
Além de serviços federais, 
13 estados e 74 municí-
pios integraram-se Portal 
Gov.br. Dependendo da 
localidade onde vive, o 
cidadão pode resolver pro-
blemas relativos a órgãos 
federais, fazer pedidos de 
limpeza urbana e pagar o 
Imposto sobre Proprieda-
de de Veículos Automoto-
res (IPVA).
O Banco do Brasil e o 
Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul (Banrisul) 
integraram o login das 
instituições financeiras ao 
Gov.br, permitindo aos 
correntistas acessarem o 
portal apenas digitando 
a senha do aplicativo do 
banco.
Fonte:  Agencia Brasil

var vidas.
A operação resultou em 13 
pontos de visibilidade; 60 
pessoas abordadas; 03 in-
fratores presos (por tráfico 
de drogas); 22 condutores 
fiscalizados; 10 veículos 
vistoriados; 12 motos vis-
toriadas e 0, 451 Kg de co-
caína apreendida.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Por que se atira arroz aos noivos?

O habitual lançar arroz aos noivos é uma dessas práticas que por mais anos 
que passem não deixa de fazer parte dessa tradição cerimonial. Este ritual 
contém uma série de simbologia, significados e tradições. Essa tradição 
tem mais de quatro mil anos e provém da China Antiga, onde o arroz é 
símbolo de prosperidade, felicidade e abundância. Nessa altura acredita-se 
que o arroz atrai a felicidade, a sorte, a longevidade e a fertilidade. Pro-
metendo assim a reprodução de gerações vindouras. Foi então, com base 
nessa crença que a prática começou a ganhar cada vez mais expressão, 
percorreu várias gerações até chegar aos dias de hoje. Atualmente, depois 
dos noivos darem provas de amor eterno, no tão sonhado sim, os convi-
dados juntam-se à entrada da Igreja para desejarem votos de felicidades e 
prosperidade. Apesar de este ritual ser uma prática comum em alguns lo-
cais é necessário ter uma autorização da Igreja para que tal acontecimento, 
já que o arroz é extremamente escorregadio e pode dar caso de acidente 
entre os convidados.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados com 
a extremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema mantendo-a 
centralizada no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade da 
clara diminui porque a albumina, uma proteína presente em sua compo-
sição, reage com o ar externo que passa pelos poros existentes na casca 
e isso faz com que a gema flutue e começa a se deteriorar caso entre em 
contato com a casca do ovo. Se a parte mais estreita estiver voltada para 
baixo a gema flutua e antes de chegar na casca baterá numa câmara de ar 
localizada na mais longa. O ar entra pelos poros com bactérias, levedura 
e fungos que fazem com que essa câmara se degenere rapidamente, se a 
clara e a gema repousarem nela.

Humor 

Um oficial muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de 
maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por-
que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer 
propriedade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Fi-
cou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do 
governo federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, 
sendo perseguido pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A 
cada paço que dava o touro chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o 
oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre até a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos 
em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria 
e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude 
o disco, limpe a casa e sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar votos de 
esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma 
nova história melhor. Libertar-se de tudo que não tem lhe feito muito bem.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. 
Não se preocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem 
perder o rumo. Se necessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta quando 
for demais. Contribua pitando um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus 
sonhos. Divirta-se com seus amigos. Pare de caminhar em círculos. Prefira 
ser e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te tal como és. Evita-se 
prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da ilusão. 
Aceita que o caminho, às vezes, é muito difícil. Que a luz te guie, porém, 
não se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o eleva-
dor, pois sempre haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz!

Pensamentos, provérbios e citações

Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 207, Termo nº 7282
Faço saber que pretendem se casar MICHAEL PAULO DA SILVA e ANA CLARA RIBEIRO SOARES, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
Brasília-DF, nascido no dia 08 de setembro de 1992, de estado civil solteiro, de profissão militar, residente e domiciliado na 
Rua Anibal Ortiz Patto, nº 125, Jardim Santana, Tremembé/SP, filho de FRANCISCO DE PAULO DA SILVA, de 56 anos, 
natural de Cajazeiras/PB, nascido na data de 22 de junho de 1964 e de MARIA DE LOURDES DA SILVA, de 53 anos, natu-
ral de Brasília/DF, nascida na data de 03 de outubro de 1967, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF. A habilitante 
é natural de Santos-SP, nascida no dia 09 de novembro de 2000, de estado civil solteira, de profissão estudante, residente 
e domiciliada na Rua Anibal Ortiz Patto, nº 125, Jardim Santana, Tremembé/SP, filha de WALMIR SOARES, de 53 anos, 
natural de Santos/SP, nascido na data de 20 de janeiro de 1967 e de KELLY CRISTIANE RIBEIRO SOARES, de 50 anos, 
natural de Uruguaiana/RS, nascida na data de 20 de março de 1970, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/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.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 041/2020. 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços Médicos pelo Prazo de 12 (doze) meses, conforme Termo 
de Referência e Demais Anexos do Edital. Data para recebimento 
de proposta: das 09h00min do dia 24/11/2020, até as 09h00min do 
dia 04/12/2020; data da abertura de propostas: das 09h00min às 
10h00min do dia 04/12/2020; data de início da sessão pública: às 
10h00min do dia 04/12/2020, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra 
poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores 
informações através do telefone (12) 3112-9200.
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Reajuste de tarifas nas
rodovias paulistas entra em 

vigor em 1º de dezembro

Vacinas podem estar
prontas no início de 2021, 
afirmam pesquisadores

Após adiamento de qua-
se seis meses, a partir da 
meia-noite de terça-feira, 
dia 1º de dezembro, entra 
em vigor o reajuste con-
tratual anual das tarifas 
de pedágio das rodovias 
concedidas estaduais pau-
listas. Os valores estão pu-
blicados no Diário Oficial 
do Estado desta sexta-feira 
(20).
A atualização da tarifa 
segue os critérios contra-
tuais, com a correção de 
inflação pelo indicador 
econômico IPCA acumu-
lado entre julho/2019 e 
junho/2020. O reajuste de-
veria ter entrado em vigor 
em 1º de julho, conforme 
estabelecido em contrato 
de concessão válido para 
as rodovias das três pri-
meiras etapas do Progra-

Essa semana trouxe duas 
notícias que muitos es-
tavam esperando, ou até 
mesmo torcendo, por elas: 
a confirmação dos primei-
ros resultados promissores 
das vacinas Coronavac e 
AstraZeneca, ambas testa-
das no Brasil. As expecta-
tivas dos pesquisadores é 
que ao menos uma delas 
ja estejam prontas para o 
uso massivo em meados 
de 2021.
Ainda na noite de terça-
-feira (17), os resultados 
dos estudos clínicos da 
Coronavac, vacina em 
desenvolvimento pela 
parceria entre o Instituto 
Butantan e a farmacêuti-
ca chinesa Sinovac Life 
Science, mostraram que 
ela é segura e tem capaci-
dade de produzir resposta 
imune no organismo 28 
dias após sua aplicação em 
97% dos casos.
Já a potencial vacina con-
tra a Covid-19 desenvol-
vida pela farmacêutica 
AstraZeneca, em parceria 
com a Universidade de 
Oxford, produziu uma for-

ma de Concessões Rodo-
viárias do Estado de São 
Paulo, mas foi postergado 
em razão da pandemia da 
Covid-19.
O adiamento também con-
templou as praças de pe-
dágio da concessionária 
Entrevias, que teria atuali-
zação em 06 de julho, mas 
passa a valer também em 
1º de dezembro.
Já o reajuste de tarifa das 
praças de pedágio da con-
cessionária ViaPaulista, 
que administra 720 qui-
lômetros das Rodovias 
dos Calçados, ligando 
as regiões nordeste e su-
doeste do Estado de São 
Paulo, entra em vigor à 
meia-noite desta segun-
da-feira, 23 de novembro, 
conforme estabelecido em 
contrato de concessão. As 

te resposta imune em adul-
tos mais velhos (idosos), 
como indicaram dados pu-
blicados nessa quinta-feira 
(19).
Plano SP
O Plano São Paulo, estra-
tégia responsável por ave-
riguar os índices de dissi-
minação da Covid-19 no 
estado e estabelecer metas 
seguras de retomada da 
economia, foi paralisado. 
Sem atualização ha pou-
co mais de duas semanas, 
a secretaria de saúde do 
estado alegou que a atua-
lização do Plano SP será 
retomada apenas no dia 
“30 de novembro por ins-
tabilidade no sistema do 
Ministério da Saúde”. 
“A atualização do Plano 
SP, em virtude da pane no 
sistema de dados do Mi-
nistério da Saúde, será fei-
ta no dia 30 de novembro. 
Esta pane afetou a norma-
lização das informações 
em todo Brasil e aqui em 
São Paulo em especial. 
Por esta razão estamos 
adiando a atualização do 
Plano SP. 

tarifas serão reajustadas 
em 3,17%, com base na 
evolução do IPCA, entre 
setembro/2019 e setem-
bro/2020.
As cinco praças do siste-
ma remanescente da con-
cessionária Centrovias e, 
atualmente, administradas 
pela concessionária Eixo-
-SP, não terão alteração, 
pois já tiveram suas tari-
fas calculadas em outro 
processo, cujos valores es-
tão em vigor desde 15 de 
maio deste ano, no início 
da nova concessão.
Sem reajuste
Dezenove praças de pedá-
gios de diferentes rodovias 
que levam ao interior e às 
praias do Litoral Paulista 
e Litoral Norte não terão 
reajuste em suas tarifas. 
Confira na tabela abaixo:

É uma medida de cautela 
e que demonstra a nossa 
responsabilidade em não 
alterar a classificação das 
regiões do Estado sem ter 
todos os indicadores dis-
poníveis”, disse o Gover-
nador, João Dória.
Covid-19 em números
Na região do Vale do Para-
íba, Litoral Norte e Serra 
da Mantiqueira a prefeitu-
ra de algumas cidades tem 
mantido a atualização dos 
novos casos diariamente. 
Em Pindamonhangaba, o 
número de confirmados 
com a doença é de 3.038 
com 57 mortes entre eles. 
Em São José dos Campos 
esse número sobe para 
20.457, com 488 óbitos. 
E em Taubaté os casos so-
mam 8.013 contaminados, 
com 165 obitos entre eles.
No Litoral, Ubatuba con-
firmou nesta sexta-feira 
(20) 1.998 casos no muni-
cípio, com 42 mortes entre 
as confirmações. E na Ser-
ra, Campos do Jordão in-
formou ontem (19) 1.264 
casos, com 33 mortes en-
tre eles. 
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Pindamonhangaba recebe
R$ 1 milhão em doações da

Novelis para combate à Covid-19

Curso de Educação Física da 
UNITAU traz detalhes da

profissão em evento on-line

A Novelis anunciou, neste 
mês de novembro, a doa-
ção de R$ 1 milhão para 
apoiar o município de 
Pindamonhangaba na pre-
venção e no combate aos 
impactos causados pela 
Covid-19, em cooperação 
com instituições e hospi-
tais.
Para ajudar no atendimen-
to médico da população, 
o maior foco das doações 
foi para a área de saúde. A 
Secretaria de Saúde, por 
exemplo, recebeu equi-
pamentos e investe parte 
do valor para a compra 
de EPIs e medicamentos 
importantes para o aten-
dimento à população. Já 
a Santa Casa de Pindamo-
nhangaba utiliza o recur-
so financeiro para adqui-
rir novos respiradores e 
equipamentos de proteção 

O curso de Educação Fí-
sica da Universidade de 
Taubaté (UNITAU) pro-
move, entre os dias 23 e 
27 de novembro, às 17h, 
uma série de lives sobre 
as atividades desenvolvi-
das pelo profissional de 
Educação Física. O intuito 
do evento é aproximar os 
alunos do ensino médio, 
que ainda estão indecisos 
quanto à escolha da profis-
são ou que já optaram pelo 
curso, do Departamento, 
dos alunos e dos professo-
res. Os encontros virtuais 
serão transmitidos pelo ca-
nal da TV UNITAU. 
O bate papo será coman-
dado por professores e 
por alunos do curso de 
Educação Física e todos 
os interessados poderão 

individual (EPIs) para os 
profissionais que estão na 
linha de frente.
A cidade é beneficiada, 
ainda, com uma contribui-
ção para reforçar a limpe-
za das vias públicas, ação 
realizada em conjunto 
com a Secretaria de Meio 
Ambiente.
Outras frentes também 
foram incluídas. Em par-
ceria com a Reciclazaro, 
a Cooperativa Moreira 
César Recicla recebe doa-
ções de vale-alimentação, 
além de termômetros para 
aferição da temperatura e 
de oxímetro para medir a 
saturação de oxigênio dos 
cooperados antes de ini-
ciarem o trabalho. EPIs e 
materiais de limpeza tam-
bém foram distribuídos. O 
objetivo é garantir o retor-
no às atividades da forma 

participar ativamente com 
perguntas e comentários 
pelo chat. A live também 
irá abordar as possibilida-
des que a formação, tanto 
no bacharelado, quanto na 
licenciatura, pode oferecer 
ao profissional.  
“Espero que os alunos do 
ensino médio se interes-
sem, pois é uma profissão 
em crescimento, desenvol-
vimento e atuação no mer-
cado”, comenta o Diretor 
do Departamento de Edu-
cação Física, Prof. Me. 
Edésio da Silva Santos, 
sobre as dúvidas que os 
alunos têm sobre as áreas 
de atuação do profissional.  
O Prof. Esp. Luiz Anto-
nio Alcantara Cembranelli 
Junior, docente do curso, 
destaca que o evento irá 

mais segura possível.
As ações também se esten-
deram às famílias em situ-
ação de vulnerabilidade 
social. Em parceria com 
o Fundo de Solidariedade 
de Pindamonhangaba, elas 
receberão um total de R$ 
200 mil em cestas básicas.
“Este ano, o Brasil e o 
mundo estão vivendo uma 
crise sem precedentes por 
conta da pandemia do 
novo coronavírus. Como 
empresa que tem em seus 
pilares a contribuição para 
uma sociedade mais justa, 
não poderíamos deixar de 
olhar e apoiar a comunida-
de de Pindamonhangaba 
em um momento tão desa-
fiador para todos”, reflete 
Francisco Pires, presiden-
te da Novelis América do 
Sul.
Fonte: Novelis

abordar diversos aspectos 
da profissão. “Nós preten-
demos falar sobre treina-
mento esportivo, iniciação 
esportiva, musculação, es-
portes coletivos, esportes 
aquáticos, lutas, educação 
física escolar, entre várias 
possibilidades de atua-
ção”, explica o professor. 
Ele ainda ressalta que as 
discussões que serão abor-
dadas serão interessantes 
para todos, não somente 
para os alunos que têm 
interesse em cursar a gra-
duação. Confira a progra-
mação. 
Conheça o curso de Edu-
cação Física e se inscreva 
no tradicional Vestibular 
de Verão da UNITAU, 
que segue com inscrições 
abertas até 5 de dezembro.


