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A Gazeta dos Municípios

Ubatuba amplia acolhimento à
população de rua e faz campanha 

para arrecadar alimentos

Museu Felícia Leirner e Auditório 
Claudio Santoro disponibilizam 

conteúdos on-line gratuitos

CCR reforça atendimento a caminhoneiros 
para combater coronavírus

A lição a ser apreendida agora é a da 
responsabilidade e solidariedade

A Prefeitura de Uba-
tuba, por meio da 
secretaria de As-

sistência Social, vem in-
tensificando a abordagem 
das pessoas em situação 
de rua desde a segunda-
-feira (23) de maneira a 
garantir a saúde de toda a 
população no combate à 
propagação do Covid-19.
Atualmente, há uma esti-
mativa de 70 pessoas no 
total em situação de rua no 
município, entre popula-
ção fixa e trecheiros. Elas 
são atendidas pela Casa 
de Passagem, adminis-
trada pela ONG Ubatuba 
em Foco, que funciona 24 
horas, em conjunto com a 
equipe do CREAS - Cen-
tro de Referência Especia-
lizado em Assistência So-
cial - e de voluntários.
Como forma de reforçar e 
melhorar esse atendimen-
to, a Prefeitura de Ubatu-
ba disponibilizou a Escola 
Municipal Padre Anchie-
ta, no Silop, com oito sa-
las para o acolhimento de 
até 40 pessoas. Somente 

O Museu Felícia 
Leirner e Auditó-
rio Claudio Santo-

ro, instituições da Secreta-
ria de Cultura e Economia 
Criativa do Governo do 
Estado de São Paulo, ge-
ridas pela ACAM Porti-
nari, possuem diversos 
canais virtuais que com-
partilham, gratuitamente, 
informações sobre meio 
ambiente, educação e arte. 
Neste período de reclusão, 
os equipamentos reforçam 
a disponibilidade dos con-
teúdos on-line.
O primeiro exemplo é a vi-
sita virtual pelos espaços. 
O interessado pode passe-
ar pelos jardins do Museu, 
reconhecer obras impor-
tantes de Felícia Leirner e, 

O Grupo CCR re-
forçou, desde a 
segunda-feira, 23, 

a rede de atendimento do 
Estrada para a Saúde, pro-
grama criado para acom-
panhamento contínuo e 
gratuito dos caminhonei-
ros.
O objetivo é ampliar a 
orientação e o atendimen-
to a esses profissionais do 
volante com objetivo de 
conter o avanço do novo 
coronavírus. Além dos 
postos fixos na rodovia 
dos Bandeirantes (km 56) 
e na rodovia Castelo Bran-
co (km 57), que já funcio-
nam em regime especial, o                                   
caminhoneiro também 
poderá buscar orientações 

O Brasil tem pela 
frente um inimigo 
oculto e imprevi-

sível e para vencer a pan-
demia do novo             co-
ronavírus, as autoridades 
públicas decretaram o 
‘toque de recolher’ por 14 
dias.
Assim sendo, qualquer 

na primeira noite, foram 
acolhidos um total de 25 
pessoas dos quais cerca de 
cinco já manifestaram a 
intenção de retornar a seus 
municípios de origem. As-
sim, o CREAS - Centro de 
Referência Especializa-
do em Assistência Social 
- está entrando em con-
tato com as famílias para 
garantir que os mesmos 
possam passar o período 
da quarentena próximo a 
seus familiares.  Tanto na 
Casa de Passagem quanto 
na escola, a população em 
situação de rua tem aces-
so a alimentação, banho e 
todos os demais cuidados 
para garantir a proteção e 
preservação de sua saúde.
Campanha de arrecadação 
de alimentos
A secretaria de Assistência 
Social, em conjunto com o 
Fundo Social de Solidarie-
dade, também iniciou uma 
campanha de arrecadação 
solidária de alimentos não 
perecíveis e de produtos 
de higiene.
Caixas para a coleta das 

ainda, admirar a paisagem 
do entorno. Ao ingressar 
no Auditório, conferir a 
obra-prima da arquitetura 
e um espaço cultural pri-
vilegiado que conta com 
814 assentos e uma infra-
estrutura invejável para os 
bastidores.
Outra dica para os nave-
gantes da rede são as ex-
posições virtuais, como 
40 anos: 04 fotógrafos e 
40 fotos; Meu Museu em 
um Clique: Como Eu vejo 
o Local Onde Trabalho; 
Felícia Leirner Natureza e 
Arte, dentre outras.
História Oral é outro pro-
jeto do Museu Felícia 
Leirner e Auditório Clau-
dio Santoro que pode ser 
contemplado virtualmen-

em rodovias administradas 
por outras concessionárias 
do Grupo CCR. Confira os 
locais:
CCR NovaDutra: as bases 
de atendimento estão loca-
lizadas no Posto Arco Iris, 
em Roseira (Vale do Para-
íba), no km 82 da Rodo-
via Presidente Dutra, e na 
Base do SOS Usuário da 
CCR NovaDutra, km 206 
pista sentido São Paulo, na 
cidade Japeri (RJ); 
CCR RodoNorte: o centro 
de atendimento estará na 
BR 277 (km 137), entre 
Curitiba e Ponta Grossa;
CCR ViaSul: a concessio-
nárias vai montar 4 bases 
(BR-101, no km 67 senti-
do sul; BR-290, no km 77 

tipo de aglomeração passa 
a ser proibida. 
Com a colaboração de to-
dos, logo retornaremos às 
atividades rotineiras, seja 
no comércio, nas escolas, 
igrejas, festas, cervejinha 
no bar e descontração que 
só o brasileiro tem.
Mas agora há uma lição 

doações estão sendo co-
locadas em vários super-
mercados do município. 
O Ginásio Tubão, na av. 
Professor Thomaz Galhar-
do, no Centro, também é 
outro ponto de recebimen-
to das doações, que são 
direcionadas tanto para a 
população de rua, quanto 
para aquela atendida pelos 
serviços oferecidos pela 
secretaria de Assistência 
Social, como pessoas ins-
critas no Cadastro Único, 
trabalhadores informais 
que necessitam de au-
xílio e entidades sociais 
que prestam atendimento 
à população. “Toda a dis-
tribuição das doações é 
coordenada pela secretaria 
de Assistência Social, ob-
jetivando alcançar a popu-
lação carente, em vulnera-
bilidade social”, explica o 
secretário da pasta, Jailton 
Santos.
Confira na página da Pre-
feitura de Ubatuba a atu-
alização sobre os pontos 
de coleta das doações no 
município.

te. Este inclui captação e 
publicação de depoimen-
tos de pessoas que tenham 
histórias de vivências 
junto à artista, ao maestro 
ou aos equipamentos cul-
turais, para dividir suas 
narrativas, registrando 
momentos que ajudam 
a reconstruir a história e 
possibilitam o acesso des-
se conhecimento para as 
futuras gerações. 
As crianças também con-
seguem mergulhar na cul-
tura na página Divirta-se 
do site. O setor reúne jogo 
da memória, leitura de li-
vros de cordel e disponibi-
liza músicas clássicas para 
embalar os dias e aprender 
mais sobre os composito-
res.

sentido oeste; BR-386, no 
km 374 sentido sul; e na 
BR-386, no km 190 senti-
do norte);
CCR MSVia: a conces-
sionária terá postos de 
atendimento em 5 Bases 
Operacionais do SAU que 
contam com suporte avan-
çado (km 128, Naviraí; 
km 331, Rio Brilhante; km 
478, Campo Grande; km 
629, São Gabriel do Oeste 
e km 740, Coxim).
Criado em 2006, o Estra-
da para a Saúde já realizou 
mais de 250 mil atendi-
mentos em serviços de 
saúde e qualidade de vida 
para caminhoneiros em ro-
dovias nas quais o Grupo 
CCR atua.

a ser aprendida e ela exi-
ge atos de solidariedade e 
responsabilidade, sua para 
com todos. São os tem-
pos difíceis que nos mos-
tram qual é qual e quem é 
quem! 
Na foto, Avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
em Pindamonhangaba.
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5 lugares para 
conhecer em 

Santa Catarina 
com a família

Santa Catarina é o 
menor dentre os três 
estados da Região 

Sul do Brasil, mas isso 
não significa que ele seja 
menos importante ou, até 
mesmo, menos interessan-
te para se conhecer - muito 
pelo contrário.
Mas antes de partirmos 
para o foco principal do 
texto, quer uma dica de 
ouro? Como o estado pos-
sui uma extensão pequena, 
é possível percorrê-lo de 
ônibus, utilizando a Cata-
rinense Passagens. Além 
de gastar menos, é uma 
ótima oportunidade de ad-
mirar ainda mais a vista.
Podemos definir Santa Ca-
tarina, então, como o lugar 
perfeito para visitar com 
a família. A maior prova 
disso são os 5 lugares ide-
ais para conhecer dentro 
do espaço que reunimos 
neste artigo. Se você tem 
curiosidade em conhecer 
o estado, pegue uma cane-
ta, anote tudo e arrume as 
malas!
Parque Beto Carrero 
World
O parque idealizado pelo 
Beto Carrero abriu as suas 
portas em 1991. Desde en-
tão, vem coletando turistas 
e diversos prêmios.
O maior parque temático 
da América Latina já le-
vou para casa seis vezes 
a estatueta de Melhor de 
Viagem e Turismo dentro 
da categoria “parques”.
No seu interior, existem 
mais de 100 atrações a se-
rem exploradas, agradan-
do crianças, adolescentes 
e adultos.
Joinville
Acredite ou não, mas Join-
ville é o município com 
o maior número de habi-
tantes do estado de Santa 
Catarina, ficando a frente 
até mesmo da capital Flo-
rianópolis.
O que logo se destaca, ao 
chegar na cidade, é a ar-
quitetura diferenciada, que 
lembra bosques europeus 
do século XIX.
Se você vai a Joinville 
com a família é obrigação 
visitar: o Pórtico, de ori-
gem germânica e holande-
sa, a Estação Ferroviária 
de Joinville, o Museu da 
Bicicleta e a praia do Vi-
gorelli.
Jurerê
Você pode pensar que Ju-
rerê é apenas mais um 
bairro de Florianópolis, 

porém, ele é muito mais 
que isto! Por ser um bair-
ro de luxo, é possível se 
encantar pelas enormes 
mansões presentes no lo-
cal. Além disso, por estar 
localizado na região Norte 
da capital, é banhado por 
um lindo mar.
Por fim, Jurerê também 
se destaca pela sua preo-
cupação em ser um bairro 
sustentável e com enorme 
urbanização orgânica. En-
tão, espere encontrar bas-
tante mata e árvores en-
quanto caminha pelo local 
encantador.
Pomerode e Timbó
Sabe aquela sensação que 
dá quando entramos em 
um local que não pare-
ce com o Brasil? Pois, é 
exatamente assim que nos 
sentimos ao conhecer Po-
merode e Timbó.
Também conhecidas como 
o “Vale Europeu”, essas 
duas cidadezinhas sofrem 
com uma forte influência 
da população Alemã, que 
migrou para a Região Sul 
no início do século XX.
Além da arquitetura, essa 
característica também 
respinga nos lazeres cul-
turais, na gastronomia e 
até mesmo na linguagem, 
afinal, muitos residentes 
ainda falam alemão no dia 
a dia.
Alguns lugares a serem 
visitados são: a Ponte 
Pênsil, o Museu da Músi-
ca, o Jardim Botânico, a 
Rota Enxaimel, a Pousada 
Mundo Antigo, a Casa do 
Imigrante Carl Weege, o 
Pavilhão de eventos, entre 
outros.
São Francisco do Sul
Se você gosta de cidades 
históricas, então São Fran-
cisco do Sul é a indicação 
perfeita. Sua geografia dá 
a sensação de estarmos 
dentro de uma ilha, com 
água calma e enorme ex-
tensão de areia.
Sua história é riquíssima e 
cheia de lendas. Até hoje, 
por exemplo, não se sabe 
quem descobriu a cidade. 
A teoria provável diz que 
os franceses chegaram lá 
primeiro, apesar dos re-
gistros simplesmente não 
existirem. 
São Francisco do Sul tam-
bém é um lugar ideal para 
ir com a família por conta 
das casas coloridas e an-
tigas, além dos diversos 
museus e parques ecoló-
gicos.
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ATENCÃO!             MOTO-
RISTA DE APP - MOBILIDA-
DE URBANA. Está chegando 
na sua região algo inovador, 
com ganhos de 100% a cor-
rida e muito mais! Inscrições 
pelo link abaixo. Contato (12) 
99772-1688

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - A 
Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de abertura do en-
velope de Proposta Comercial referente à Tomada de Preços Nº 008/2020 
– Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO FREI GAL-
VÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS. Na data de 24/03/2020 no setor de Licitações da Pre-
feitura Municipal, reuniu-se a Comissão nomeada através da Portaria Nº 
015/2020 para julgamento dos preços apresentados. Após aberto os en-
velopes chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º COLOCADO: 
EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENG. E CONST. EIRELI, 
com valor de R$ 597.692,32. Bruno C. F. Abreu – Vice-presidente da Co-
missão de Licitações.

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - A 
Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de abertura dos en-
velopes de Proposta Comercial referente à Tomada de Preços Nº 006/2020 
– Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA CONFORME AÇÕES DO 
“PROGRAMA RESPEITO À VIDA” – DETRAN/SP, CONFORME AS ES-
PECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na data 
de 24/03/2020 no setor de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a 
Comissão nomeada através da Portaria Nº 015/2020 para julgamento dos 
preços apresentados. Após aberto os envelopes chegou-se ao seguinte 
resultado classificatório: 1º COLOCADO: EDE TERRAPLENAGEM, PAVI-
MENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONST. EIRELI, com valor total de R$ 
330.245,51 e 2º COLOCADO: J. B. DO NASCIMENTO GUARATINGUETÁ, 
com valor total de R$ 330.426,71. Fica aberto o prazo recursal. Bruno C. F. 
Abreu – Vice-presidente da Comissão de Licitações.

Venda de 1 gráfica de mé-
dio porte completa, pre-
ço abaixo do mercado óti-
ma oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


