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A Gazeta dos Municípios

Venda de caminhões
pesados é aquecida

por agronegócio

Primeiro Gripen
Brasileiro voa no Brasil

A venda de caminhões 
pesados no país vem sen-
do impulsionada princi-
palmente pelo sucesso do 
agronegócio. Executivos 
de grandes montadoras, 
como Scania e Volvo, con-
firmaram o que profissio-
nais do mercado vinham 
sentindo ao longo do ano, 
ainda que não tenham 
apresentado dados especí-
ficos sobre o crescimento 
do setor.
A expectativa, no entanto, 
é de que em 2020 o Brasil 
consiga bater recordes no 
setor do agronegócio. Se-
gundo dados divulgados 
pelo presidente do Grupo 
Volvo América Latina, 
Wilson Lirmann, apenas 
a colheita de soja já al-
cançou um crescimento de 
55% neste ano em relação 
ao mesmo período do ano 
passado.
O executivo do Grupo 
Volvo também destaca o 
crescimento do setor de 
mineração, que é um dos 
principais consumidores 
dos modelos de caminhão 
fora de estrada. 
Ou seja, mesmo que ou-
tros setores da economia 

O primeiro Gripen E Bra-
sileiro concluiu hoje (24) 
seu primeiro voo no País. 
O caça voou do aeroporto 
de Navegantes (SC) para a 
planta da Embraer em Ga-
vião Peixoto. A apresen-
tação oficial da aeronave 
está prevista para ocorrer 
durante a cerimônia do 
Dia do Aviador e da Força 
Aérea Brasileira, come-
morados no dia 23 de ou-
tubro. 
“A chegada do Gripen no 
Brasil e o seu primeiro 
voo são marcos importan-
tes no Programa Gripen. 
Estamos orgulhosos dessa 
jornada ao lado de profis-
sionais tão qualificados e 
comprometidos dos dois 
países”, comemora Mica-
el Johansson, presidente e 
CEO da Saab. 
“Nós estamos seguin-
do o cronograma de 
entrega dos caças e                                              
mantemos o nosso com-
promisso de longo prazo 
com o Brasil”.
O Ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo e Sil-
va, também destacou a im-

estejam passando por 
um período de recessão, 
com a alta do dólar e os 
efeitos da pandemia, o                       
mercado de caminhões pe-
sados deve ser impulsio-
nado pelas oportunidades 
no agronegócio e na mine-
ração.
Agronegócio influencia 
atuação de outros setores
Executivos de diversas 
áreas reconhecem a im-
portância do agronegócio, 
que impulsiona variadas 
empresas, como é o caso 
das máquinas utilizadas 
para o plantio ou para a 
cultura de animais.
No caso das colheitas, o 
Brasil deve bater recordes 
de produção ainda este 
ano. A desvalorização do 
real foi um dos grandes 
impulsionadores para que 
a produção do agronegó-
cio brasileiro encontras-
se mais oportunidades no 
mercado internacional.
Os efeitos desse movi-
mento não representam 
apenas o crescimento do 
setor, como também têm 
refletido na realidade bra-
sileira, como o mais re-
cente aumento no preço 

portância do compartilha-
mento de experiências por 
meio da cooperação entre 
Brasil e Suécia. “O Gri-
pen aumenta a capacidade 
operacional da Força Aé-
rea Brasileira e impulsiona 
uma parceria que fomenta 
a pesquisa e o desenvolvi-
mento industrial dos dois 
países”, declarou o Minis-
tro da Defesa. 
Para o Comandante da 
Aeronáutica, Tenente-Bri-
gadeiro do Ar, Antonio 
Carlos Moretti Bermudez, 
“É uma imensa satisfação 
para a Força Aérea Brasi-
leira ver esta aeronave vo-
ando em território nacio-
nal. O F-39 Gripen, novo 
caça multimissão da Força 
Aérea Brasileira, será a es-
pinha dorsal da Aviação de 
Caça e veio para reafirmar 
o compromisso da FAB 
em manter a soberania do 
País, defendendo os vinte 
e dois milhões de quilô-
metros quadrados sob sua 
responsabilidade”.
Voo do Gripen
 A partir de agora, o progra-
ma de ensaios irá incluir o 

da cesta básica. Com a alta 
do dólar, por exemplo, os 
produtores de arroz têm 
vendido maiores quanti-
dades ao mercado interna-
cional, tornando o produto 
mais escasso no mercado 
nacional.
Por outro lado, ao vender a 
mercadoria para consumi-
dores internacionais, o se-
tor consegue aumentar os 
seus lucros e pode investir 
em melhores tecnologias 
para ampliar a produção. 
Com isso, o mercado de 
caminhões pesados tam-
bém se vê beneficiado de-
pois de alguns anos estag-
nado.
A renovação da frota com 
modelos adquiridos no 
próprio mercado interno, 
com as fabricantes que 
tenham montadoras ins-
taladas no Brasil, permite 
que surjam também mais 
oportunidades nesse setor 
da indústria, que foi uma 
das principais afetadas na 
recessão de 2016. Para al-
guns especialistas, esses 
números permitem que 
os empresários se sintam 
mais otimistas para os pró-
ximos meses

Centro de Ensaios em Voo 
do Gripen (GFTC, do in-
glês Gripen Flight Test 
Center) na Embraer, em 
Gavião Peixoto (SP), que 
será totalmente integrado 
ao programa de ensaios 
que já está em andamento 
na Saab, em Linköping, 
Suécia, desde 2017.
As atividades no Brasil 
incluem testes nos siste-
mas de controle de voo 
e de climatização, assim 
como testes na aeronave 
em condições climáticas 
tropicais.
Além dos ensaios que são 
comuns às aeronaves do 
Programa Gripen E, serão 
testados no Brasil caracte-
rísticas únicas das aerona-
ves brasileiras, como inte-
gração de armamentos e o 
sistema de comunicação 
Link BR2 - que fornece 
dados criptografados e co-
municação de voz entre as 
aeronaves.
Os primeiros caças serão 
entregues à Força Aérea 
Brasileira, na Ala 2, em 
Anápolis (GO), a partir do 
final de 2021.
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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

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

Livro D-25, FLS. nº 186, Termo nº 7240
Faço saber que pretendem se casar LUIS FERNANDO DOS SANTOS e JULIANA TORCHI, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Pindamonhan-
gaba-SP, nascido no dia 25 de agosto de 1978, de estado civil divorciado, de profissão inspetor de qualidade, residente e 
domiciliado na Rua Antenor Vargas, nº 35, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filho de LUÍS MANOEL DOS SANTOS, 
falecido em Paulinea/SP na data de 13 de novembro de 1996 e de MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS, de 62 anos, natural 
de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 30 de outubro de 1957, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/SP. A ha-
bilitante é natural de Fortaleza-CE, nascida no dia 05 de janeiro de 1980, de estado civil divorciada, de profissão professora, 
residente e domiciliada na Rua Antenor Vargas, nº 35, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filha de ALCIDES TORCHI, 
falecido em Tremembé/SP, na data de 12 de outubro de 2014 e de ANTIMARINA DE OLIVEIRA TORCHI, de 81 anos, 
natural de Codajás/AM, nascida na data de 03 de julho de 1939, residente e domiciliada 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. 

Livro D-25, FLS. nº 185, Termo nº 7239
Faço saber que pretendem se casar IGOR ANTONI DE OLIVEIRA SANTOS e JULIA MADALHANO LOPES PEREIRA,  
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante 
é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 07 de dezembro de 1999, de estado civil solteiro, de profissão acougueiro, residente 
e domiciliado na Rua Taubaté, nº 325, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filho de ALEX SANDRO DE OLIVEIRA SAN-
TOS, de 46 anos, natural de Guaratinguetá/SP, nascido na data de 05 de dezembro de 1973 e de VIVIANE CRISTINA DOS 
SANTOS, de 44 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 25 de março de 1976, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP. A habilitante é natural de Piranguinho-MG, nascida no dia 27 de fevereiro de 2000, de estado civil solteira, 
de profissão operadora de loja, residente e domiciliada na Rua Taubaté, nº 325, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filha de 
RANGEL LOPES PEREIRA, de 42 anos, natural de Itajubá/MG, nascido na data de 03 de agosto de 1978, residente e domi-
ciliado em Castelldefels/Espanha e de NEIDE APARECIDA MADALHANO, de 50 anos, natural de Adolfo/SP, nascida na 
data de 13 de agosto de 1970, residente e domiciliada 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.

Pindamonhangaba recebe 
prevenção nas alturas no 

setembro amarelo

Na próxima sexta-feira 
(25), será a vez da cidade 
Pindamonhangaba receber 
a campanha de valoriza-
ção da vida. A iniciativa 
tem patrocínio do Hospi-
tal Psiquiátrico Itupeva e 
do The Flying Bearded, 
com apoio da Secretaria 
de Saúde do município, da 
Fazenda Bela Vista Even-
tos e do Voar de Balão.
Idealizador da campanha, 
o piloto de balões e ad-
vogado, Helio Michelini 
Pellaes Neto, ressalta que 

a ideia é despertar o sen-
timento de urgência para 
o tema. “Vivemos um 
momento em que todos 
aguardam boas notícias da 
ciência, ao mesmo tempo 
em que buscam dentro de 
si a força da fé para seguir 
adiante. Daí a ideia de co-
locar o Cristo Redentor no 
ar, e falar sobre uma ques-
tão de saúde”, explica.
Pandemia
Por causa da pandemia, o 
evento não terá aglomera-
ções, mas estará liberado à 

participação de jornalistas, 
para coberturas e filma-
gens. As cidades de Itupe-
va, Leme e Mogi Mirim já 
receberam a ação.
Sem decolagem, o balão 
será fixado por cordas ao 
chão, num voo estático,  
exibindo os dizeres da 
campanha. Bexigas ama-
relas, preenchidas com gás 
hélio, serão liberadas no 
céu, com mensagens dos 
pacientes e colaboradores 
do Hospital Psiquiátrico 
Itupeva.
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Aprovado pela Câmara de Pindamonhangaba, 
Projeto de Lei institui a \”Semana Municipal

da Criança e do Adolescente\”

Retomada do turismo
pode gerar R$ 13,1 bi à
economia de São Paulo

Sindicato Nacional dos
Aeronautas assina

acordo com Embraer

Primavera começa
com Festival da

Alcachofra no Donna Pinha

Os vereadores de Pinda-
monhangaba voltaram a 
se reunir na tarde desta 
segunda-feira (21), no ple-
nário do Palácio Legis-
lativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin” para 
a realização da 33ª Ses-
são Ordinária de 2020. 
Na Ordem do Dia da ses-
são ordinária estavam re-
lacionados dois Projetos 
de Lei, sendo que um foi 
adiado e outro foi aprova-
do por unanimidade. Além 
destes projetos, um outro 
documento que trata da al-
teração na Lei n° 4.262, de 
09 de março de 2005, que 
“Institui a Semana Mu-
nicipal do Adolescente” 
em Pindamonhangaba foi 
incluído na pauta de vo-
tações e foi aprovado pelo 
plenário por unanimidade.
Inclusão
Com as assinaturas regi-
mentais e os trâmites le-
gais, o plenário da Câma-
ra de Pindamonhangaba 
deliberou incluir na pau-
ta de votação da Ordem 
do Dia, o Projeto de Lei 
nº 117/2020 que “Altera 

A retomada das viagens e 
da atividade turística será 
uma grande oportunidade 
para reativar a máquina 
econômica que movimen-
ta mais de 10% do PIB de 
São Paulo e que foi dura-
mente afetada em mais de 
seis meses de pandemia 
com a restrição aos hotéis, 
o cancelamento de voos e 
a paralisação de atrativos 
de lazer. Um estudo lide-
rado pelo Centro de Inte-
ligência da Economia do 
Turismo (CIET), da Secre-
taria de Turismo do Estado 
de São Paulo, em parceria 
com a Fundação Instituto 
de Administração (FIA), 
da Universidade de São 
Paulo, mapeou a poupança 
de viagem acumulada du-
rante a pandemia que pode 
ser gasta no próprio estado 
nos próximos meses: R$ 
13,1 bilhões. Os econo-
mistas consideraram o va-
lor da poupança reservada 
para viagens antes do iní-
cio da pandemia (R$ 6,1 
bilhões), acrescentaram 
os depósitos na poupança 
durante a quarentena mais 
R$ 4,4 bilhões, acumulada 
entre março e agosto desse 
ano, e incluíram um per-
centual chamado de “efei-

A Embraer recebeu hoje 
do Sindicato Nacional 
dos Aeronautas a aprova-
ção do Acordo Coletivo 
(ACT) para a extensão dos 
benefícios aos tripulantes 
desligados. Os associados 
aceitaram a proposta em 
assembléia on-line reali-

A Primavera abriu a 18ª 
edição do “Festival da Al-
cachofra” no Restaurante 
Donna Pinha, em San-
to Antônio do Pinhal. O 
evento segue até novem-
bro.
O Donna Pinha, que este 
ano completa 18 anos, tem 
novidades no cardápio 
para o evento: Alcacho-
fra com gnocchi de bata-
ta roxa servido na flor em 
azeite aromático de sálvia 

a Lei n° 4.262, de 09 de 
março de 2005, que “Insti-
tui a Semana Municipal do 
Adolescente”. Instituída 
pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, comemo-
rada anualmente entre os 
dias 19 e 25 de setembro”.
Estrada Municipal
O outro documento apro-
vado, por unanimidade, 
foi o Projeto de Lei n° 
55/2020, do vereador Car-
los Moura - Magrão, que 
“Prolonga a denominação 
da Estrada Joaquim Alves 
Pereira, no bairro Pinga, 
até a estrada Manoel Iná-
cio de Miranda, no Ribei-
rão Grande”.
Adiamento
Encaminhado pelo Execu-
tivo Municipal, o Proje-
to de Lei n° 111/2020, de 
autoria da Prefeitura, que 
“Dispõe sobe o entreteni-
mento em bares, lanchone-
tes, restaurantes, pizzarias 
e afins, e traça as diretrizes 
quanto à emissão de ruídos 
por estes estabelecimentos 
no âmbito do Município 
de Pindamonhangaba” es-

to de fidelização”, que é 
o valor que será gasto em 
viagens de retorno aos 
destinos paulistas durante 
o período de retomada (R$ 
2,6 bilhões). “Os viajan-
tes ainda estão inseguros 
para encarar destinos mais 
longínquos, com voos de-
morados e situações des-
conhecidas. São Paulo ofe-
rece inúmeras opções de 
viagens de proximidade, 
todas alinhadas aos proto-
colos de segurança, privi-
legiando o contato com a 
natureza e o distanciamen-
to social”, afirma Vinicius 
Lummertz, secretário de 
Turismo do estado.  
A análise também apontou 
que as viagens pelo estado 
durante a retomada pode-
riam recuperar os empre-
gos perdidos desde o iní-
cio da pandemia (138 mil) 
até o mês de novembro de 
2021. Na distribuição ao 
longo dos próximos me-
ses, seriam 71 mil empre-
gos retomados até o fim 
desse ano, sendo 36,4 mil 
pelo movimento orgânico, 
natural, de retomada do tu-
rismo e outros 34,6 mil ge-
rados por esta retenção de 
turistas que viajariam pelo 
Estado; e o restante no ano 

zada pela entidade sindical 
na última sexta-feira, dia 
18. O ACT assinado pre-
vê que os aeronautas des-
ligados poderão manter o 
plano de saúde, extensivo 
aos dependentes já cadas-
trados no plano, com o pa-
gamento integral da men-

(opção vegana) e Petit ga-
teau especial de flores.
Segundo a chef Anouk 
Migotto, proprietária 
da casa, as harmoniza-
ções incluem cervejas 
locais, vários rótulos de                                                   
vinhos e até a famosa cai-
pirinha, que também ga-
nha flores em sua compo-
sição. 
“É um verdadeiro Festival 
de aromas e cores”, ressal-
ta a chef, uma apaixonada 

tava relacionado como o 
primeiro item na votação 
da Ordem do Dia. Contu-
do, a pedido do vereador 
Renato Nogueira Guima-
rães - Renato Cebola o 
projeto foi adiado para que 
se possa analisar melhor 
algumas “questões admi-
nistrativas e jurídicas” do 
documento. O adiamento 
é por 7 dias.
34ª sessão ordinária
E próxima segunda-feira 
(28), a partir das 14 horas, 
os vereadores de Pinda-
monhangaba voltam a se 
reunir para a realização 
da 34ª sessão ordinária. A 
reunião plenária ocorrerá 
no Plenário “Dr. Francis-
co Romano de Oliveira”. 
A sessão é pública, entre-
tanto, em função do Ato nº 
009/2020, será feita sem 
a presença de público no 
plenário. E para que haja 
transparência dos atos le-
gislativos, a sessão ordiná-
ria terá a transmissão “ao 
vivo” pelo canal 4 da Ope-
radora NET e, também, 
pela internet no portal da 
cidade.

de 2021. “O potencial de 
recuperação de empre-
gos tende a ser maior este 
ano por conta da demanda 
aprisionada. Ao longo do 
próximo ano, passam a ser 
incorporadas de forma or-
gânica com o retorno natu-
ral da confiança”, afirma o 
secretário.
Para manter em São Paulo 
o turista paulista, a Setur 
aposta em um amplo re-
forço de campanhas pro-
mocionais com foco no 
turismo de proximidade, 
que destaca os municípios 
localizados a distâncias de 
até 200 Km do viajante; 
além do estímulo a novos 
roteiros que privilegiem 
atividades ao ar livre e 
atrativos de natureza. De 
acordo com dados recen-
tes divulgados pelo CIET, 
o retorno do turismo deve 
acontecer com viagens 
rodoviárias, por períodos 
curtos e destinos a até três 
horas de deslocamento. As 
três regiões turísticas que 
deverão se recuperar mais 
rápido são: Baixada San-
tista, Campinas, Circuito 
das Águas e Vale do Paraí-
ba, Serra da Mantiqueira e 
Litoral Norte
Fonte: Governo de SP 

salidade pela empresa, a 
partir da rescisão contratu-
al até 30 de junho de 2021. 
O acordo também prevê 
pagamento do auxílio-ali-
mentação no valor mensal 
de R$ 450 pelo mesmo pe-
ríodo.
Fonte: Embraer

por alcachofras.
Além das entradas e pra-
tos principais a base de 
alcachofras, a casa irá 
funcionar com seu menu 
tradicional. Funciona-
mento: Segundas, terças e 
quintas-feiras (quarta não 
abre), das 11h às 17h (al-
moço). Sextas e sábados, 
das 12h às 17h (almoço) 
e das 19h às 22h (jantar). 
Domingo: das 11h às 19h 
(almoço e jantar).

Aviso de Deserção de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim tor-
na pública a Deserção do Tomada de Preços Nº 015/2020 - Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM 
BLOQUETES, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE RUAS DO 
BAIRRO CHÁCARA TROPICAL, CONFORME MEMORIAL DESCRI-
TIVO E DEMAIS ANEXOS – Sessão realizada no dia 24/09/2020 às 
10h00min. André L. S. Oliveira – Presidente da Comissão de Licita-
ção e Avaliação.
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Taubaté autoriza a
retomada de eventos

sociais e culturais

Alterações no Fundo de 
Cultura entram em

vigência em Taubaté

Segunda remessa do
Alimento Solidário chega 

a Pindamonhangaba

Ubatuba terá teste rápido
gratuito para público

específico no próximo sábado

A portaria municipal e 
protocolos divulgados 
nesta terça-feira (22) de 
setembro, autorizam a re-
tomada gradativa de even-
tos sociais e apresentações 
culturais no formato de 
drive-in em Taubaté.
Os eventos sociais englo-
bam serviços em: interior 
de buffets, restaurantes, 
salões de festas, encontros 
corporativos e afins. Já as 
apresentações no formato 
de drive-in incluem: peças 
teatrais, danças, circo, en-
tre outras.
A portaria passa a valer a 
partir da próxima segunda-
-feira, dia 28 de setembro. 

Foi publicada no diário 
oficial do município na 
terça-feira (22), e já entrou 
em vigência a Lei 5.585, 
de autoria do prefeito, que 
altera o Fundo Municipal 
de Cultura (FMC).
Com a mudança, o FMC 
será administrado pela Se-
cretaria de Turismo e Cul-
tura (Setuc), na forma esta-
belecida no regulamento, 
e deverá apoiar projetos 
culturais  por meio de edi-
tais específicos e utilizar 
recursos não reembolsá-
veis, na forma do regula-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, através da 
Secretaria de Assistência 
Social, receberá nesta sex-
ta-feira (25), a segunda 
remessa das cestas bási-
cas do programa Alimento 
Solidário. A ação é uma 
parceria do Governo do 
Estado de São Paulo com 
a Prefeitura e visa garan-
tir alimentos para 7.285 
famílias em situação vul-
nerabilidade social, ame-
nizando as dificuldades 
geradas pela pandemia do 
coronavirus. A entrega dos 
alimentos acontecerá con-
forme listagem official a 
ser divulgada na próxima 
semana, através da im-
prensa local, com o nome 
dos beneficiários, local, 
dia e horário de retirada, 
evitando aglomerações no 

No próximo sábado (26), 
a secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Ubatuba 
promove a continuação 
do chamado \”inquérito 
sorológico\” da Covid-19. 
Estão programadas testa-
gens rápidas gratuitas para 
funcionários do transporte 
público, secretarias de As-
sistência Social, Fazenda e 
Planejamento da Prefeitu-
ra de Ubatuba e Conselho 
Tutelar.
A coleta será feita na Uni-
dade de apoio ao Diag-
nóstico das Síndromes 
Gripais, localizada na rua 
Dona Maria Alves, 1196, 
Centro. A iniciativa acon-
tece das 8h às 16h e não 
é preciso agendar, pois o 
será por ordem de chega-
da.
\”Vamos fazer o teste so-
rológico igm/igg para 
Covid.  O laudo com o re-
sultado do exame será en-
caminhado posteriormen-

Proprietários de estabele-
cimentos e representantes 
dos setores poderão se 
preparar para a retomada 
por meio da consulta aos 
protocolos disponibiliza-
dos no portal da prefeitura.
Plano SP
Taubaté se mantém na fase 
amarela do Plano SP des-
de a atualização divulgada 
em 7 de agosto. 
As taxas de ocupação de 
leitos de UTI do HMUT/
UPA Central seguem den-
tro do limite de 50% nos 
últimos 20 dias. 
Já a variação diária de 
novos casos chegou a 
um percentual máximo                        

mento. Os projetos deve-
rão ser sem fins lucrativos, 
apresentados por pessoas 
físicas e jurídicas de direi-
to público e de direito pri-
vado. Os custos referentes 
à gestão do Fundo Muni-
cipal de Cultura com pla-
nejamento, estudos, acom-
panhamentos, avaliação e 
divulgação de resultados 
serão atendidos pelas do-
tações orçamentárias de 
manutenção da Setuc. As 
despesas com aquisição ou 
locação de equipamentos 
e bens não poderão ultra-

local. Serão contempla-
das as famílias inscritas 
no Cadastro Único / Bol-
sa Família, com renda per 
capita de até R$ 89. Não 
é necessário o munícipe 
dirigir-se ao CRAS neste 
momento pois a lista dos 
beneficiados terá ampla 
divulgação nos veículos 
de comunicação.
Além dessa cota do Estado, 
a Secretaria de Assistência 
Social recebeu, via emen-
da impositiva da Câmara 
de Vereadores, 353 cestas 
básicas que já começaram 
a ser entregues nesta se-
mana, para famílias refe-
renciadas nas unidades do 
CRAS do município. Com 
essas duas ações a Secre-
taria de Assistência Social 
totalizará até o final de ou-
tubro a entrega de 7.635 

te, devidamente lacrado, 
para o setor de trabalho do 
profissional ou para o ser-
viço de saúde da área de 
residência do profissional 
testado. A estimativa é que 
possam ser testados cerca 
de 300 pessoas\”, explicou 
a supervisora de Vigilân-
cia em Saúde, Patrícia Ma-
chado Sanches.
A secretaria ainda infor-
mou que existe um cro-
nograma extenso de testa-
gem que vai até o final de 
novembro para os grupos 
com maior exposição, in-
dicados pelo Ministério da 
Saúde e pela secretaria es-
tadual da Saúde.
Confira quem pode ser tes-
tado
Transporte público - em-
presas de ônibus (urbano, 
intermunicipal e de excur-
sões), motoristas de apli-
cativo (Uber, 99), moto-
ristas de táxi, motoboys e 
motoristas de van;

de 3,6% no mesmo perío-
do.
São 4.378 pessoas recu-
peradas e o município 
tem reforçado as ações de 
testagem nos locais mais 
sensíveis, além de todas 
as medidas sanitárias e de 
fiscalização,
Para que Taubaté consoli-
de sua manutenção na fase 
amarela e prossiga na reto-
mada consciente das ativi-
dades, é imprescindível o 
apoio da população nesse 
momento com a manu-
tenção de indicadores de 
isolamento social, uso da 
máscara e demais medidas 
preventivas.

passar o limite de 5% do 
montante de suas receitas 
e serão atendidas pelas do-
tações da Secretaria.
De acordo com a lei, em 
caso de calamidade pú-
blica ou estado de emer-
gência, fica autorizada 
a concessão de auxílio 
emergencial a pessoas fí-
sicas ou jurídicas, com 
receitas provenientes do 
FMC, para o apoio finan-
ceiro, desde que atendidos 
os requisitos estabelecidos 
em legislação específica.
Fonte: Câmara de Taubaté 

cestas básicas.
Fundo social - Além do 
trabalho da Assistência 
Social, Pindamonhangaba 
também realiza a entrega 
de cestas básicas, via Fun-
do Social de Solidarieda-
de, que recebeu recente-
mente, a quantia de 2.307 
cestas básicas que já estão 
sendo distribuídas confor-
me a listagem das famílias 
em situação de vulverabi-
lidade face às dificuldades 
da pandemia do coronaví-
rus.
Os alimentos foram adqui-
ridos após processo licita-
tório de pregão, com re-
cursos repassados através 
de emendas impositivas da 
Câmara de Vereadores ao 
Fundo Social de Solidarie-
dade, no valor aproximado 
de R$ 133 mil.

Secretaria de Assistência 
Social da PMU - funcioná-
rios dos Cras Ipiranguinha 
e Maranduba, funcionários 
do Creas e funcionários da 
própria secretaria;
Conselho tutelar;
Secretarias de Fazenda e 
Planejamento da PMU.
 Atenção:
O exame será realizado 
somente para profissionais 
que não apresentarem sin-
tomas de gripe no momen-
to da coleta.
Pessoas com sintomas de 
gripe não deverão compa-
recer para a realização do 
exame - eles deverão pro-
curar atendimento médico.
Documentação
Documento com foto (RG, 
CNH) e comprovante de 
vínculo funcional (por 
exemplo: hollerith, cre-
dencial, crachá).
Informações importantes
Os exames serão realiza-
dos apenas na data pro-
gramada e os profissionais 
que não comparecerem na 
data marcada não terão 
nova oportunidade para a 
realização do teste;
Serão testados apenas os 
profissionais dos segmen-
tos já mencionados, não 
sendo estendido o exame 
aos familiares.
Fonte: Secretaria de Co-
municação/ PMU


