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A Gazeta dos Municípios

EMS Taubaté Funvic enfrenta 
FiatMinas pela semifinal do 

troféu Super Vôlei BB

Carreata da oftalmologia deve 
atender cerca de 4mil pessoas 

em Pindamonhangaba

Polícia Militar apreende
traficante em Guaratinguetá

O EMS Taubaté Funvic 
entra em quadra na noite 
de hoje (23), pela semifi-
nal do Troféu Super Vôlei 
Banco do Brasil, que está 
sendo disputado em Belo 
Horizonte (MG). O ad-
versário será o Fiat/Minas 
(MG), que avançou após 
derrotar o Vôlei Renata 
(SP) na quinta-feira, por 3 
sets a 1.
A semifinal taubateana 
começa às 19h00, e terá 
transmissão ao vivo pelo 
canal por assinatura Spor-
TV 2.
O Troféu Super Vôlei Ban-
co do Brasil é a primeira 
competição nacional da 
temporada 2020/2021 do 
voleibol masculino brasi-
leiro. Oito equipes estão 
disputando o torneio em 
formato eliminatório, com 
todos os jogos acontecen-
do em Belo Horizonte. A 
final acontece neste sába-
do, (24), às 21h30.
No primeiro jogo da com-
petição, disputado na quar-
ta-feira (21), equivalendo 
às quartas de final, o EMS 
Taubaté Funvic venceu 
com superioridade o Pa-
caembu Ribeirão (SP), por 

As consultas serão reali-
zadas a partir de segunda-
-feira (26). O mutirão de 
atendimento comtempla 
os agendamentos do SIS-
REG feito nas UBS.
A carreta vai fornecer exa-
mes de refração e proce-
dimentos básicos para os 

Na quinta-feira (22), por 
volta das 15h30, durante 
patrulhamento tático de 
ROCAM, Policiais Mili-
tares visualizaram na Rua 
Geraldo Barbosa dos Reis, 
Jardim do Vale II em Gua-
ratinguetá, três indivíduos 
em atitudes suspeitas, os 

3 sets a 0 (25x17, 25x13 e 
25x12), se garantindo nas 
semifinais.
O adversário
O Fiat/Minas chegou para 
o Super Vôlei Banco do 
Brasil bem credenciado 
com o vice-campeonato 
mineiro de 2020. Mesmo 
com a derrota para o Sada 
Cruzeiro na final do esta-
dual, a tradicional equipe 
de Belo Horizonte mos-
trou força, e passou bem 
pelo Vôlei Renata - atu-
al campeão paulista - nas 
quartas de final vencendo 
por 3 sets a 1. Na tempora-
da 2019/2020, o retrospec-
to entre Taubaté e Minas 
é de igualdade. Os times 
se enfrentaram duas vezes 
pela fase de classificação 
da Superliga Banco do 
Brasil. No primeiro turno, 
vitória taubateana em casa 
por 3 sets a 1. No returno, 
em Belo Horizonte, vitória 
do Fiat/Minas por 3 sets a 
2.
Outra semifinal
A segunda vaga na deci-
são do Troféu Super Vô-
lei Banco do Brasil sairá 
do confronto entre Sada 
Cruzeiro (MG) e APAN 

diagnósticos de oftalmo-
logia. 
Os pacientes serão atendi-
dos por dois profissionais 
especializados. 
Os horários dos atendi-
mentos são informados 
aos pacientes pela própria 
UBS em que a consulta foi 

quais tentaram fugir, ao 
perceberem a presença das 
viaturas. Na tentativa de 
fuga, um deles dispensou 
algo no chão. Abordados, 
localizaram com cada um 
dos indivíduos, a quantia 
certa quantia em dinheiro, 
verificado o que foi dis-

Eleva Blumenau (SC), que 
fazem o jogo de fundo na 
Arena Minas, às 21h30.
TABELA DO TORNEIO 
SUPER VÔLEI BANCO 
DO BRASIL - MASCU-
LINO
QUARTAS DE FINAL 
21/10 (Quarta-Feira)
Jogo 1 - 19h00 - SESI-SP 
(3º) 2x3 Apan Eleva Blu 
(SC) (6º)
Jogo 2 - 21h30 - EMS 
Taubaté Funvic (SP) (1º) 
3x0 Pacaembu Ribeirão 
(SP) (8º)
22/10 (Quinta-Feira)
Jogo 3 - 19h00 - Vôlei Re-
nata (SP) (4º) 1x3 Minas 
Tênis Clube (MG) (5º)
Jogo 4 - 21h30 - Sada Cru-
zeiro (2º) 3x0 Montes Cla-
ros América Vôlei (MG) 
(convidado)
SEMIFINAIS
23/10 (Sexta-Feira)
Jogo 5 - 19h00 - EMS 
Taubaté Funvic x Fiat/Mi-
nas (MG)
Jogo 6 - 21h30 - Apan Ele-
va Blu (SC) x Sada Cru-
zeiro (MG)
FINAL
24/10 (Sábado)
21h30 - Vencedor do jogo 
5 x Vencedor do jogo 6

agendada.
Os munícipes que não ti-
verem agendamento de 
consulta no SUS preci-
sam realizar o cadastro na 
UBS, passar pelo clínico 
geral, para posteriormente 
ser encaminhado ao oftal-
mologista.

pensado, constataram um 
plástico contendo 04 pinos 
de cocaína e outra sacola 
contendo mais 87 pinos.
Conduzidos ao plantão po-
licial, apenas o menor que 
dispensou a sacola com 
drogas, foi qualificado e 
liberado para a genitora.
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Miscelânea
Curiosidades

Por que castrar os animais

A cirurgia é simples e traz benefícios para os animais e seus donos. As 
principais vantagens são menos risco de câncer, as fêmeas castradas an-
tes do primeiro cio têm apenas 0,05% de risco de desenvolver câncer de 
mama e nos demais, esse índice é superior a 26%, redução do abandono, 
os cruzamentos não planejados são a principal causa do grande número 
de cães e gatos abandonados pelas ruas todos os dias, mais sociável, com 
a castração, os machos perdem o hábito de urinar pela casa e ficam mais 
sociáveis, mas continuam aptos a exercer as funções de guarda. Os cães da 
Polícia Militar, por exemplo, costumam ser castrados. Perigo de fuga, os 
machos deixam de disputar as fêmeas com outros cães, ficam mais casei-
ros e param de tentar a todo custo fugir de casa para ir atrás das fêmeas no 
cio, hábito que causa muitas mortes por atropelamento, sem sujeira no cio, 
as castrações põem fim no cio evitando que nessa faze, as fêmeas man-
chem a casa de sangue e acaba também com a barulheira dos gatos nos 
telhados, fim da gravidez psicológica, a produção de leite sem cria para 
amamentar gera infecções nas tetinhas das cachorras e gatas. A cirurgia é 
descomplicada. A operação e o pós-operatório duram no máximo dez dias. 
Nos machos, ela consiste na retirada dos testículos. Já nas fêmeas têm a 
trompa, os ovários e o útero extraídos.
***
Todas as cobras são venenosas. Algumas, porém. Não consegue picar as 
vítimas, ato que faz com que a saliva do animal entra no ferimento. Exis-
tem dois tipos de veneno de cobras. O das áspides, que tem as presas 
anteriores ocas para poder inocular o veneno que ataca o sistema nervoso 
central e paralisa a respiração, apesar de sua picada ser indolor. O das vi-
perídeos tem veneno extremamente agressivo que destrói o sangue e sua 
picada provoca fortes dores. Na família das viperídeos está a cascavel, 
com seus guizos e chocalho típico, a jararaca, que tem veneno muito forte 
e a surucucu que é o maior ofídio venenoso do Brasil.  

Humor

O professor de inglês pergunta ao aluno:
- O que significa “open the window”?
- Professor, essa pergunta é de informática, não é?
- Não senhor, significa “abra a janela”.
O professor volta a perguntar:
- Diga agora o que significa “close the window”?
- Espera aí, professor! Agora é coisa de informática, certo?
- Ô burrice! Significa “feche a janela”. E pra terminar, o que quer dizer 
“good morning”?
- Bem agora o senhor não me pega. Significa “deixe a janela entreaberta”, 
certo?
***
Um homem vê um louco subindo num poste e diz:
- O que você está fazendo aí... Você é louco?
- Não, eu vou comer uma goiaba!
- Mas isso não é um pé de goiaba, isso é um poste!
- Eu sei, mas a minha goiaba está no meu bolso e eu vou comer ela onde 
eu bem quiser! 

Mensagens

Se a tristeza chama você pela boca da necessidade, falta de dinheiro, ocor-
rência ruim, desconsideração de parentesco, reconheça-se com forças para 
superar tudo e voltar a ser alegre. Não deixe que se tornem problemas e 
tormentos. O problema, o tormento, resulta de uma medrosa avaliação 
das circunstâncias. Considere-se descomplicadas e não exercerão pressão. 
Tenha crenças nos seus dotes e qualidades e encontrarás resistência inte-
rior. Persistirá com otimismo e vigor mesmo nas situações consideradas 
dolorosas. O problema é filho da fraqueza.
***
Tudo na vida tem uma razão, mesmo que esteja dando tudo errado. Quem 
não luta no seu lado durante a batalha não merece estar ao seu lado após a 
vitória. Quando uma pessoa realmente tem importância, você não desista 
dela por nada. Não tire ninguém da sua vida, apenas reorganize as posi-
ções e invente as prioridades. Por mais que você ache que não vai dar cer-
to, tente até achar que você conseguiu. Não tens que passar impressão pra 
ninguém, você não é impressora. A saudade é um sentimento que quando 
não cabe no coração escorre pelos olhos. É preciso diminuir a distância 
entre o que se diz e o que se faz, até que um dado momento, tua fala seja 
a tua prática. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde, que o tempo pra 
ser feliz é curto e cada instante que vai embora não volta mais.

Pensamentos, provérbios e citações

O detalhe faz a perfeição, mas a perfeição é o detalhe.
Quem ri por ultimo, ri melhor.
A passagem do tempo deve ser uma conquista e não uma perda.
O casamento é uma tragédia em dois atos: O civil e o religioso.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 196, Termo nº 7260
Faço saber que pretendem se casar MARCELO TEIXEIRA MARTINS e EVELINE DA SILVA CARVALHO, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascido no dia 17 de setembro de 1978, de estado civil divorciado, de profissão professor, residente e domiciliado 
na Rua Quirico Azzolini Nineto, nº 217, Jardim Jaragua, Tremembé/SP, filho de WALDIR CARLOS MARTINS, de 66 anos, 
natural de Ibirarema/SP, nascido na data de 19 de julho de 1954 e de REGINA TEIXEIRA MARTINS, de 66 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascida na data de 04 de dezembro de 1953, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante é na-
tural de Guarabira-PB, nascida no dia 02 de maio de 1984, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada 
na Rua Quirico Azzolini Nineto, nº 217, Jardim Jaragua, Tremembé/SP, filha de FRANCISCO SERRÃO DE CARVALHO, 
de 65 anos, natural de Solânea/PB, nascido na data de 03 de maio de 1955, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de 
MARIA DE LOURDES DA SILVA CARVALHO, falecida em Taubaté/SP na data de 24 de janeiro de 2019. 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.

Receita Federal abre hoje
consulta a lote residual de

restituição do Imposto de Renda
A Receita Federal abre 
hoje (23), às 10h, a con-
sulta ao lote residual de 
restituição do Imposto 
de Renda Pessoa Física 
(IRPF). O crédito bancário 
para 273.545 contribuintes 
será feito no dia 30 de ou-
tubro, totalizando R$ 560 
milhões.
Desse valor, R$ 
211.773.065,86 são des-
tinados aos contribuin-
tes com prioridade legal: 
5.110 idosos acima de 80 
anos, 38.301 entre 60 e 79 
anos, 4.636 contribuintes 
com alguma deficiência 
física ou mental ou doen-
ça grave e 21.244 contri-
buintes cuja maior fonte 
de renda seja o magistério.
Foram contemplados ain-
da 204.254 contribuintes 
não prioritários, que entre-
garam a declaração até o 
dia 5 deste mês.
Consulta
Para saber se teve a de-

claração liberada, o con-
tribuinte deverá acessar o 
site da Receita Federal. Na 
consulta ao Portal e-CAC, 
é possível acessar o servi-
ço Meu Imposto de Renda 
e ver se há inconsistên-
cias de dados identifica-
das pelo processamento. 
Nessa hipótese, o contri-
buinte pode avaliar as in-
consistências e fazer a au-
torregularização, mediante 
entrega de declaração reti-
ficadora.
A Receita disponibiliza 
ainda aplicativo para ta-
blets e smartphones que 
facilita a consulta às decla-
rações do IR e à situação 
cadastral no CPF. Com ele 
é possível consultar direta-
mente nas bases da Receita 
Federal informações sobre 
liberação das restituições e 
a situação cadastral.
Dúvidas
Caso a restituição tenha 
sido liberada, mas o valor 

não seja creditado, o con-
tribuinte poderá contatar 
pessoalmente qualquer 
agência do Banco do Bra-
sil ou ligar para a Central 
de Atendimento por meio 
do telefone 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 
0800-729-0088 (telefone 
especial exclusivo para 
deficientes auditivos) para 
agendar o crédito em con-
ta corrente ou poupança, 
em seu nome, em qualquer 
banco. O contribuinte tam-
bém poderá fazer o agen-
damento no site do BB.
A restituição ficará dispo-
nível no banco durante um 
ano. Se o contribuinte não 
fizer o resgate nesse prazo, 
deverá fazer requerimento 
por meio do Portal e-CAC, 
no serviço Meu Imposto 
de Renda, na opção Solici-
tar Restituição não Resga-
tada na Rede Bancária.
Fonte: Agencia Brasil
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Polícia Militar apreende grande 
quantidade de drogas e
celulares em Tremembé

Servidores elegem nova diretoria do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de São Sebastião

13º Viagem Literária será realizada em dois módulos

Na noite de ontem (22), 
por volta das 21h00, equi-
pes da Força Tática pren-
deram dois homens com 
grande quantidade de dro-
ga em Tremembé.
Os políciais realizavam 
patrulhamento pelo bairro 
Chácaras Canaã, na Estra-
da Municipal Rodolpho 
de Bona e abordaram dois 
indivíduos caminhando 
pela linha férrea, sentido 

O Sindicato dos Servido-
res Públicos Municipais de 
São Sebastião (Sindserv) 
realizou, nesta quinta-fei-
ra (22/10), a Eleição da 
nova diretoria para o triê-
nio 2020-2023. Os funcio-
nários públicos elegeram, 
com 449 votos, a chapa 
encabeçada por Cristiane 
Leonello.
Também foram contabili-
zados 12 votos brancos e 7 
nulos. Ao todo, foram 468 
eleitores que votaram das 
7h às 18h, em cinco urnas 
fixas e em sete urnas iti-
nerantes que percorreram 
todos os setores da prefei-
tura.
Votação
A apuração dos votos teve 
início por volta das 20h 
e término por volta das 
21h50. A nova diretoria 
é composta por Cristia-
ne Leonello (presidente), 
Roseli Prado (vice-presi-

Em um ano atípico, mar-
cado por um longo perío-
do de confinamento para o 
combate da pandemia de 
Covid-19, o 13º Viagem 
Literária mantém sua mis-
são de levar uma progra-
mação cultural de qualida-
de para as bibliotecas do 
Estado de São Paulo. Por 
isso mesmo, esta edição 
terá dois módulos: “Poe-
sia: Oficinas e bate-papos 
com escritores”, que acon-
tece de 9 a 27 de novembro 
deste ano, e “Contação de 
Histórias: Contos Popula-
res”, de 1º a 19 de março 
de 2021.
Promovido pela Secreta-
ria de Cultura e Economia 
Criativa do Governo do 
Estado por meio do Siste-
ma Estadual de Bibliotecas 
Públicas de São Paulo (Si-
sEB), o Viagem Literária 
é realizado pela Organi-
zação Social SP Leituras. 
O programa é finalista do 
62º Prêmio Jabuti, na ca-
tegoria Fomento à Leitura, 
dentro do eixo Inovação. 
“É um ano difícil”, diz 
Pierre André Ruprecht, di-
retor executivo da SP Lei-
turas, “Mas é um ano para 
mostrar que a biblioteca 

“PEMANO”. Um deles, 
de 40 anos, carregava duas 
mochilas pretas e o outro, 
de 24 anos, carregava uma 
mochila vermelha. Dentro 
delas, os Policiais Mili-
tares localizaram aproxi-
madamente 20 quilos de 
maconha, cinco quilos de 
cocaína, 34 celulares, sete 
baterias de aparelhos de 
telefonia móvel, 80 car-
regadores para celular, 47 

dente), Angélica Santos 
(secretária geral), Irma 
Carretoni (primeira secre-
tária), Regina Barbosa (se-
gunda secretária), Juliano 
Souza Freitas (primeiro 
tesoureiro), Daniela Cruz 
(segundo tesoureiro) na 
Diretoria Executiva. Su-
plentes: Gileila Simões, 
Silvio Damas, Claudia 
Canhadas, Raul Barros 
Filho, Edilson Menegas-
si, Belmiro Rodrigues e 
Edivaldo da Silva. Para o 
Conselho Fiscal: Silvio de 
Angelis, Silvio Amparo, 
Cleidemar da Silva, Ricar-
do de Paulo e Jehovan de 
Jesus. Já no Conselho de 
Representantes está Eliete 
Freitas, Flávio Carvalho e 
Patricia Artuza.
“O nosso objetivo é for-
talecer a luta e união dos 
servidores para defender 
os direitos da categoria. 
Gostaria de agradecer a 

pública está presente, vol-
tada para os seus públicos, 
e está fazendo o possível 
para se manter conectada 
com eles.”
Este ano, o primeiro mó-
dulo, “Poesia: Oficinas e 
bate-papos com escrito-
res”, percorrerá 62 biblio-
tecas de 61 cidades, in-
cluindo a capital paulista. 
A poesia, que está entre as 
formas literárias mais ex-
perimentadas por autores 
iniciantes e escritores con-
sagrados, será objeto de 
debates com artistas que 
encontraram nos versos 
suas identidades.
Farão parte da primeira 
etapa os escritores Allan 
da Rosa, Bruna Beber, 
Chacal, Daniel Minchoni, 
Dinha, Eliane Marques, 
Jonas Samaúma, Lubi Pra-
tes, Patrícia Meira, Pedro 
Marques, Renato Negrão, 
Rodrigo Ciríaco, Ronald 
Augusto, Ryane Leão e 
Wilberth Salgueiro.
Desde que o programa co-
meçou, em 2008, foram 
percorridos 218 municí-
pios paulistas, com 207 
convidados, atingindo a 
um total de mais de 340 
mil pessoas. Foram ba-

fones de ouvidos,20 chips 
para utilização em celular, 
duas serras e um alicate.
Toda droga e demais ob-
jetos foram apreendidos 
e os dois criminosos, que 
confessaram que iriam 
arremessar as mochilas 
para o interior do Presídio 
Doutor Edgar Magalhães 
Noronha, foram presos 
em flagrante por tráfico de 
drogas.

todos os servidores que 
votaram e também a to-
dos que trabalharam nesta 
eleição. 
Somos uma diretoria uni-
da e com disposição para 
trabalhar de forma demo-
crática, apartidária e parti-
cipativa”, ressalta Cristia-
ne Leonello.
Dentre as principais pro-
postas da diretoria eleita 
está combater a ausência 
dos estatutos do Magis-
tério e da Guarda Civil 
Municipal, bem como do 
Plano de Cargos, Carrei-
ras e Salários; Reivindicar 
o fornecimento de vales 
Refeição a todos os servi-
dores, proporcionalmente 
às horas trabalhadas, com 
as devidas revisões anuais; 
Permanecer e ampliar a 
luta por melhores salários, 
recuperação de perdas, 
condições dignas de traba-
lho, entre outros.

te-papos, oficinas, rodas 
de contação de histórias e 
outros eventos que fizeram 
conhecimento circular no 
Estado de São Paulo.
O segundo módulo, e 
“Contação de Histórias: 
Contos Populares”, que 
acontece em março de 
2021, também percorrerá 
62 bibliotecas de 61 ci-
dades, incluindo a capital 
paulista. A programação 
completa, com os artistas 
e grupos de artistas que fa-
zem parte da etapa, serão 
divulgados oportunamen-
te.
Visite o site do 13º Viagem 
Literária para conferir da-
tas, horários e endereços, 
clicando AQUI.
Confira o roteiro dos es-
critores, que percorrerão, 
cada um deles, cidades 
próximas no período de 
uma semana:
Poesia: Oficinas e bate-pa-
pos com escritores
Oficinas às 14h30 | Bate-
-papos às 19h (exceção 
feita às bibliotecas de São 
Paulo e Parque Villa-Lo-
bos)
Chacal
10/11 - São Bernardo do 
Campo - Biblioteca Mon-

teiro Lobato
11/11 - Diadema - Biblio-
teca Olíria de Campos 
Barros
12/11 - Cotia - Biblioteca 
Batista Cepelos
13/11 - São Paulo - Biblio-
teca de São Paulo (Oficina 
às 10h | Bate-papo às 15h)
Daniel Minchoni
09/11 - Tabapuã - Biblio-
teca Prof. Manoel Pereira 
do Vale
10/11 - Catanduva - Bi-
blioteca Embaixador Ma-
cedo Soares
11/11 - Itajobi - Biblioteca 
Padre Osmar Ticianelli
12/11 - Borborema - Bi-
blioteca Profa. Áurea Ma-
ria Lopes
Dinha
9/11 - Ilhabela  - Bibliote-
ca Prefeita Nilce Signorini
10/11 - Jacareí - Biblioteca 
Macedo Soares
11/11 - Biritiba-Mirim - 
Biblioteca Oswald de An-
drade
12/11 - Mogi das Cruzes - 
Biblioteca Benedicto Sér-
vulo de Sant’Anna
Ronald Augusto
9/11 - Limeira - Biblioteca 
Prof. João de Sousa Ferraz
10/11 - Itatiba - Bibliote-
ca Francisco da Silveira 
Leme
11/11 - Várzea Paulista - 
Biblioteca Profa. Zulmar 
Zuleika Turcatto Marac-
cini
12/11 - São Paulo - Biblio-
teca Parque Villa-Lobos 
(Oficina às 10h | Bate-pa-
po às 15h)
Ryane Leão
9/11 - Votuporanga - Bi-
blioteca Castro Alves
10/11 - Buritama - Biblio-
teca Prof. Oswaldo Januz-
zi
11/11 - Birigui - Biblioteca 
Dr. Nilo Peçanha
12/11 - Penápolis - Biblio-
teca Prof. Fausto Ribeiro 
de Barros

Allan da Rosa
16/11 - Ribeirão Corrente 
- Biblioteca Benedita Ma-
ria Mendes Machado
17/11 - Colina - Biblioteca 
Ellis Vaz de Almeida
18/11 - Sertãozinho - Bi-
blioteca Profa. Sônia Re-
gina Mossin Garcia
19/11 - Santa Rosa do Vi-
terbo - Biblioteca Profa. 
Licinia Nogueira Maga-
lhães
Jonas Samaúma
16/11 - Rosana - Bibliote-
ca de Primavera
17/11 - Anhumas - Biblio-
teca de Anhumas
18/11 - Parapuã - Bibliote-
ca Bruno Giovannetti
19/11 - Rancharia - Biblio-
teca Castro Alves
Lubi Prates
16/11 - Junqueirópolis - 
Biblioteca Prof. Jarbas de 
Barros Cézar
17/11 - Adamantina - Bi-
blioteca Cônego João 
Baptista de Aquino
18/11 - Herculândia - Bi-
blioteca Francisco Rodri-
gues Simões
19/11 - Marília - Bibliote-
ca João Mesquita Valença
Pedro Marques
16/11 - Mococa - Bibliote-
ca Dr. Almeida Magalhães
17/11 - Santa Rita do Pas-
sa Quatro - Biblioteca Dr. 
Evandro Mesquita
18/11 - Santa Cruz das 
Palmeiras - Biblioteca 
Monteiro Lobato
19/11 - Espírito Santo do 
Pinhal - Biblioteca Thiago 
Henrique Tonon Salvi
Renato Negrão
16/11 - Garça - Biblioteca 
Dr. Rafael Paes de Barros
17/11 - Lençóis Paulista - 
Biblioteca Orígenes Lessa
18/11 -  Jaú - Biblioteca 
Rubens do Amaral
19/11 -  Ibaté - Biblioteca 
Comendador Nello Mor-
ganti
Wilberth Salgueiro

16/11 - Indaiatuba - Bi-
blioteca Rui Barbosa
17/11 - Itu - Biblioteca 
Prof. Cid Rocha
18/11 - Alumínio - Biblio-
teca Antônio Pereira Igná-
cio
26/11 - Itapevi - Biblioteca 
Monteiro Lobato
Bruna Berber
23/11 -  Pereira Barreto - 
Biblioteca Castro Alves
24/11 - Ilha Solteira - Bi-
blioteca Assis Chateau-
briand
25/11 -  Santa Fé do Sul - 
Biblioteca Francisco San-
tana Carneiro Filho
26/11 - Fernandópolis - 
Biblioteca Profa. Cleusa 
Maria Papani de Queiroz
Eliane Marques
23/11 - Barão de Antonina 
- Biblioteca Profa. Sueli 
Wippich de Campos
24/11 - Fartura - Bibliote-
ca Prof. Roberto Moreira
25/11 - Pardinho - Biblio-
teca de Pardinho
26/11 - Tatuí - Biblioteca 
Brigadeiro Jordão
27/11 - Itapetininga - Bi-
blioteca Dr. Júlio Prestes 
de Albuquerque
Patrícia Meira
23/11 - Ubarana - Biblio-
teca Emiliana Vilerá
24/11 - Avanhandava - Bi-
blioteca Gilberta Neide 
dos Reis Corbucci
25/11 - Promissão - Bi-
blioteca Siná Hoeppner
26/11 - Lins - Biblioteca 
Nicolau Zarvos
27/11 - Cafelândia - Bi-
blioteca de Cafelândia
Rodrigo Ciríaco
23/11 - Cananéia - Biblio-
teca Eduardo Boechat Ra-
mos
24/11 - Ilha Comprida - 
Biblioteca Romeu Cabeça
25/11 - Itanhaém - Biblio-
teca Poeta Paulo Bomfim
26/11 - Cubatão - Biblio-
teca Prof. João Rangel Si-
mões
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Volkswagen lança o projeto 
“Sobre Rodas, Mundo T-Cross”

Criminoso salta de
carro ao tentar fugir

da polícia em Caçapava

São José dos Campos realizará sua
7° Edição DIGITAL da Semana Lixo Zero 2020

Um projeto construído em 
parceria entre Volkswa-
gen, AlmapBBDO, Globo 
e o atleta paraolímpico 
Fernando Fernandes. As-
sim nasce o “Sobre Rodas, 
Mundo T-Cross”, que em 
quatro episódios inéditos 
vai mostrar diversas aven-
turas em esportes radicais, 
tudo acompanhado por um 
dos modelos mais vendi-
dos e desejados da marca, 
o T-Cross. Confira o teaser 
do primeiro episódio.
A estreia está marcada 
para este domingo (25/10), 
com um quadro no Espor-
te Espetacular e versões 
estendidas nos canais 
OFF e Multishow, com o 
nome “Nos caminhos do 
T-Cross”. A iniciativa ain-
da contempla chamadas 
na programação, licencia-
mento de conteúdo para as 
redes sociais da Volkswa-
gen, branded stories no 
Instagram do atleta e des-
dobramentos no digital da 
Globo, além de um canal 
exclusivamente customi-
zado no GE, trazendo mais 
informações sobre os es-
portes, as rotas e todos os 
detalhes do T-Cross 2021.
“Este é um projeto de co-
criação, com o objetivo 
de trazer entretenimento 
com conteúdo inspirador, 
a partir de experiências                   
outdoor em lugares incrí-
veis. 
E o T-Cross é o SUV ideal 
para explorar estas novas 
experiências, pois mantém 
o cliente sempre conecta-
do, confortável e seguro 
em qualquer lugar”, ex-
plica Leandro Ramiro, ge-
rente executivo de Gestão 
da Marca e Comunicações 
da Volkswagen América 
do Sul.
O Rio de Janeiro é o ce-
nário do primeiro episó-
dio, que vai falar sobre 
a prática de paramotor, 
trazendo como convida-
da a modelo internacional 
Lais Oliveira. Fernando 
e Lais mostram os desa-
fios e as adaptações para 
a modalidade, explorando 
paisagens como Dedo de 
Deus e Pedra da Gávea. 

Dois criminosos foram 
abordados pela polícia em 
Caçapava, quando tenta-
ram fugir em um kadett. 
Durante a fuga, um deles 
saltou do carro na praça 
São Roque.
O outro permaneceu no 

“A nossa ideia é que todos 
possam vivenciar diver-
sas aventuras em esportes 
inusitados que o carro e o 
Fernando podem praticar 
juntos, quebrando todos os 
limites”, explica Christia-
no Bock, head de atendi-
mento da AlmapBBDO.
No dia 8 de novembro, 
a segunda parada desta 
aventura, que tem como 
tema o kitesurfe e recebe 
a atleta e modelo Karen 
De Los Santos, acontece 
na Região dos Lagos (RJ), 
com passagens por Arraial 
do Cabo, Cabo Frio, Aru-
binha e Pontal do Atalaia, 
uma das mecas do esporte 
no País.
Já o terceiro episódio, que 
vai ao ar no dia 22 de no-
vembro, foi gravado no 
Caminho Velho da Estra-
da Reale, em Minas Ge-
rais, e explora o handbike. 
Fernando, na companhia 
do esportista e criador de 
conteúdo Gustavo Foers-
ter, percorre em bicicleta 
adaptada a extensão do ca-
minho que ligava as minas 
de Ouro Preto até o antigo 
porto de Paraty.
O estado do Paraná e a ca-
noagem são os protagonis-
tas do quarto episódio, que 
vai ao ar no dia 6 de de-
zembro contando um pou-
co mais das belezas pouco 
conhecidas da região norte 
do estado, que guarda al-
guns dos maiores cânions 
do Brasil. Na companhia 
de Pepe Gonçalves, bi-
campeão pan-americano e 
finalista olímpico de cano-
agem, Fernando enfrenta 
mais de 50 km de descida 
em fortes corredeiras, com 
direito a pernoite nos câ-
nions.
“O projeto se conecta de 
maneira orgânica com o 
público, levando em con-
sideração as multiplatafor-
mas em que se encontram. 
A iniciativa está alinhada 
também ao novo momen-
to que vivemos, decor-
rente da pandemia, que 
impulsionou o aumento 
da busca por cenários ao 
ar livre e o uso de veícu-
los próprios para viagens 

carro e continuou fugindo 
da equipe de políciais que 
estavam de bicicleta na re-
gião, mas foi surpreendido 
por uma equipe de poli-
ciais com viatura.
Um dos crimino-
sos ja possuía antece-

e turismo. Além disso, a 
marca ocupa um território 
importante nesse cenário 
de construção de novos 
hábitos, que leva o consu-
midor a considerar outros 
fatores na hora de adquirir 
um produto ou serviço”, 
explica Eduardo Petribu, 
diretor de negócios para 
os setores financeiro e au-
tomotivo da Globo.
Garantindo toda a segu-
rança necessária nas gra-
vações, a série ainda des-
taca features importantes 
do T-Cross como o VW 
Play, sensor de fadiga, os 
seletores de perfil de con-
dução e o teto solar pano-
râmico, itens essenciais 
para qualquer boa aventu-
ra. “São dois meses desta 
série na qual, em todas as 
viagens, temos uma equi-
pe de produção captando 
cenas e tirando fotos para 
que possamos criar ainda 
mais histórias nas redes 
sociais da Volkswagen, fa-
zendo assim um projeto de 
conteúdo completo”, fina-
liza Bock.
A indústria de mídia vem 
passando por constantes 
transformações. Por isso, 
projetos como esse - co-
criados como parte inte-
grante da narrativa - são 
cada vez mais importantes 
para gerar uma conexão 
emocional única e dura-
doura com o consumi-
dor, levando conteúdos 
capazes de informar e                        
entreter. 
Neste sentido, o esporte 
se concretiza como um 
território que vem explo-
rando ações integradas, 
fortalecendo o vínculo 
da paixão do espectador 
e entregando relevância 
para as marcas”, completa 
Eduardo Becker, diretor 
de soluções integradas de 
negócios em conteúdo da 
Globo.
“Esportes radicais e paisa-
gens deslumbrantes a bor-
do do VW T-Cross para 
os amantes de viagens e 
adrenalina definitivamente 
vão inspirar a audiência”, 
finaliza Leandro Ramiro, 
da VW.

dentes criminais e um                                           
mandato de prisão contra 
ele. 
Foram detidos pela polí-
cia 98 reais, um tablete de 
maconha e dois aparelhos 
celulares. O carro também 
foi apreendido.

Neste ano, a Semana será 
realizada entre os dias 23 
de outubro e 01 de novem-
bro. Em todo Brasil, mais 
de 136 cidades participam 
da mobilização. Por conta 
da pandemia, muitos dos 
eventos serão virtuais, 
com palestras, painéis, ro-
das de conversas, apresen-
tação de cases. 
E São José dos Campos 
realizará sua 7° Edição 
DIGITAL da Semana Lixo 
Zero 2020, com sua pro-
gramação nos dias 23, 26, 
27, 28, 29 e 30 de outubro, 
às 19h30 pela plataforma 
Google Meet.
Neste ano, a Semana vai 
trabalhar o tema “O Lixo 
Zero Inspira Minha Ci-
dade”, com foco na cons-
cientização de que todo in-
divíduo é responsável pela 
solução dos problemas 
causados pelo lixo.
O Conceito Lixo Zero
O CONCEITO LIXO 
ZERO consiste no má-
ximo aproveitamento e 
correto encaminhamento 
dos resíduos recicláveis e 
orgânicos e a redução - ou 
mesmo o fim - do encami-
nhamento destes materiais 

para os aterros sanitários 
e\ou para a incineração.
Segundo o conceito es-
tabelecido pela ZWIA - 
Zero Waste International 
Alliance - Lixo Zero é:
“uma meta ética, econô-
mica, eficiente e visioná-
ria para guiar as pessoas 
a mudar seus modos de 
vidas e práticas de forma 
a incentivar os ciclos na-
turais sustentáveis, onde 
todos os materiais são 
projetados para permitir 
sua recuperação e uso pós-
-consumo.”
Uma gestão Lixo Zero é 
aquela que não permite 
que ocorra a geração do 
lixo, que é a mistura de re-
síduos recicláveis, orgâni-
cos e rejeitos.
Podemos também dizer, 
que Lixo Zero é um con-
ceito de vida (urbano e 
rural), no qual o indivíduo 
e consequentemente todas 
as organizações das quais 
ele faz parte, passam a 
refletir e se tornam cons-
cientes dos caminhos e fi-
nalidades de seus resíduos 
antes de descartá-los. 
Programação Semana 
Lixo Zero DIGITAL 2020 

- São José dos Campos 
(SP)
23/10 - (sexta) - 19h30 
- Tema: Valorização de 
Resíduos Orgânicos & 
Empreendedorismo Sus-
tentável
Link: https://meet.google.
com/oii-cbwy-tgd
26/10 - (segunda) - 19h30 
- Tema: Condomínios 
Rumo ao Lixo Zero
Link: https://meet.google.
com/zjp-food-pjw
27/10 - (terça) - 19h30 - 
Reciclagem de Bitucas de 
Cigarro
Link: https://meet.google.
com/nuk-nsdb-atu
28/10 - (quarta) - 19h30 - 
Tema: Universidade Lixo 
Zero & Consumo Cons-
ciente
Link: https://meet.google.
com/dqu-zcrr-kgd
29/10 - (quinta) - 19h30 - 
Tema: OAB e Legislação 
Lixo Zero
Link: https://meet.google.
com/kki-tmwr-hat
30/10 - (sexta) - 19h30 - 
Tema: Cidades Lixo Zero 
e Programa São José SEM 
PLÁSTICO
Link: https://meet.google.
com/iui-xzae-uat

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
torna pública a Dispensa de Licitação Nº 070/2020 - CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE 
ÔNIBUS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL pelo valor total de 
R$ 49.999,90 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove 
reais e noventa centavos), ao fornecedor DAIANE CRISTINA PEREI-
RA DA SILVA 368308495. CNPJ: 27.020.977/0001-27, nos termos do 
Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 23 de outubro de 2020. 
Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.


