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A Gazeta dos Municípios

O que você precisa saber 
sobre inteligência artificial

Secretaria de Defesa e
Mobilidade Urbana de Caçapava 
atenderá somente por telefone

Covid-19 derruba movimento 
dos terminais rodoviários de 

São Paulo em até 90%

A inteligência ar-
tificial é um dos 
temas mais popu-

lares entre as histórias de 
ficção científica desde os 
anos 80. Porém, é possí-
vel perceber que isso já 
deixou de ser coisa apenas 
de histórias de ficção, pois 
cada vez mais a inteligên-
cia artificial faz parte do 
nosso dia a dia, ainda que 
não fique tão evidente.
De modelos de aspirador 
de pó a geladeiras, que 
conseguem contar o que 
tem em seu interior, há di-
versas maneiras com que a 
inteligência artificial vem 
sendo usada, trazendo 
mais tecnologia e pratici-
dade para o dia a dia de 
milhões de pessoas ao re-
dor do mundo.
Quer saber mais sobre a 
inteligência artificial e 
como ela já está na sua 
vida? Veja alguns fatos 
abaixo.
Inteligência artificial não é 
uma novidade
As pesquisas sobre inteli-
gência artificial começa-
ram há muito tempo. Os 
primeiros pesquisadores 
começaram a trabalhar em 

A Secretaria de De-
fesa e Mobilidade 
Urbana de Caça-

pava informa que os aten-
dimentos ao público para 
recursos de multas, emis-
sões de credenciais para 
idosos e deficientes físico 
e solicitações gerais, estão 
suspensos. De acordo com 
a Prefeitura, os atendi-
mentos serão feitos apenas 
pelo telefone (12) 3652 
9426 das 09h às 13h de se-
gunda a sexta-feira.

Março já não vi-
nha bem para 
o movimento 

dos terminais rodoviários 
de São Paulo: Jabaquara, 
Barra Funda e, o maior da 
América do Sul, Tietê. Na 
comparação com março de 
2019, o mês atual já saiu 
perdendo. No ano passa-
do, o carnaval, um dos 
principais incentivadores 
de viagens caiu no dia 5 
(terça-feira) fazendo com 
que, naturalmente, os dias 
1, 2, 3 e 4 tivessem um 
movimento fora da curva 
normal.
A partir do segundo de-
cêndio, contudo, os efei-
tos do Covid-19 passaram 
a ficar evidentes. Dados 
analisados pelo Centro 
de Inteligência e Econo-
mia do Turismo (CIET), 
da Secretaria de Turismo 
do Estado de São Paulo, 
mostram que o Terminal 
Jabaquara, o de menor 
movimento, que atende o 
litoral Sul, registrou nesta 
segunda-feira (23) queda 

cima deste assunto já na 
década de 1950. O grande 
nome desse período é do 
pai da computação, Alan 
Turing, que escreveu um 
artigo sobre computadores 
e inteligência.
A partir de suas ideias, foi 
criado um teste para medir 
a inteligência dessas má-
quinas, criando um novo 
padrão do que seria con-
siderada uma tecnologia 
realmente inteligente.
Dados passaram a ser va-
liosos
A principal maneira de 
“alimentar” esses produtos 
inteligentes são os dados 
de seus usuários. Desde 
2010, os dados passaram a 
ser cada vez mais comer-
cializados como um bem 
precioso, pois são eles que 
ajudam essas máquinas a 
pensar estratégias - desde 
oferecer os melhores pro-
dutos até prover um me-
lhor atendimento e escla-
recimento de dúvidas.
A capacidade dessas má-
quinas - de colher, pro-
cessar e gerar novas infor-
mações a partir dos dados 
- tornou possível criar tec-
nologias mais personaliza-

O poder público caçapa-
vense também esclarece 
que todos os atendimen-
tos presenciais estão in-
terrompidos, devido ao 
avanço do coronavírus e a 
necessidade de não haver 
aglomeração de pessoas 
para que não haja o con-
tágio.
No site oficial do Municí-
pio de Caçapava estão dis-
poníveis os links de servi-
ços com os formulários, 
que poderão ser enviados 

de 77% no número parti-
das (ônibus saindo) e 91% 
no número de passageiros. 
Foram nove dias consecu-
tivos de operação abaixo 
da observada no mesmo 
período de 2019, com o 
abismo só aumentando: de 
43% menos passageiros 
no dia 15, para 93% me-
nos no dia 22.
No Terminal Barra Funda, 
que atende as cidades do 
Oeste Paulista, a situação 
não é melhor e a queda 
contínua no número de 
passageiros começou um 
dia antes: menos 1% no 
dia 14, menos 84% on-
tem, com o pico negativo 
de 86% no domingo, 22. 
O total de partidas tam-
bém vem diminuindo a 
cada dia, sendo que nesta 
segunda-feira (23) foram 
menos 73%, no dia mais 
negativo do ano.
No Terminal Tietê, toda a 
segunda quinzena de mar-
ço está no vermelho. O 
movimento foi de menos 
15% de partidas e menos 

das para atender a diferen-
tes necessidades.
Entretenimento do seu jei-
to
A inteligência artificial 
também permite que apli-
cativos e plataformas de 
entretenimento consigam 
oferecer opções de acor-
do com o perfil de cada 
usuário. Sejam opções de 
stream de música ou de 
filmes e séries, a partir do 
comportamento dos usuá-
rios, eles conseguem su-
gerir novos conteúdos ou 
até mesmo criar conteúdos 
específicos - como foi o 
caso do sucesso da Netflix 
“Stranger Things”, série 
criada a partir dos conteú-
dos de maior sucesso entre 
os usuários.
Níveis da inteligência ar-
tificial
Existem diferentes tipos 
de inteligência artificial. 
Entre as mais sofisticadas, 
pode haver uma interação 
melhor entre os usuários 
e as máquinas. Já entre 
as mais simples pode ser 
necessário que elas sejam 
operadas com algum tipo 
de supervisão, para garan-
tir a melhor eficiência.

por e-mail (adm.defesa@
cacapava.sp.gov.br).
Outros serviços - Serviços 
operacionais da Guarda 
Civil Municipal, Fiscali-
zação de Trânsito, Centro 
de Operações Integradas e 
Defesa Civil estão funcio-
nando normalmente.
Para emergência os tele-
fones são: Defesa Civil 
( 3652 7284 / 199); Cor-
po de Bombeiros ( 193) 
e COI (153/3655 4617 
-Whatsapp).

32% de passageiros no 
dia 15, para menos 76% 
de partidas e menos 88% 
de passageiros ontem, dia 
23. Seria o mesmo que um 
ônibus de 42 lugares sair 
com apenas cinco ocupa-
dos. Essa queda é mais 
sintomática no Tietê, já 
que do terminal partem 
os ônibus para as viagens 
mais distantes, como as ci-
dades do Sul, do Nordeste, 
e até internacionais, como 
para Santiago do Chile.
“O mesmo fenômeno 
que começa a ser veri-
ficado nos aeroportos já 
está acontecendo de for-
ma ainda mais rápida nos 
terminais rodoviários, por 
serem viagens que não 
são compradas ou progra-
madas com tanta antece-
dência”, lembra Vinicius 
Lummetz, secretário de 
Turismo do Estado. 
“Nos aeroportos, a queda 
acontece, porém, de forma 
mais lenta, já que muita 
gente simplesmente ainda 
precisa pegar avião”. 
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Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Prefeitura de Ubatuba
bloqueia acesso a praias para

garantir isolamento social

A Prefeitura de Uba-
tuba emitiu um 
novo documento 

sobre medidas referentes à 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19), publicado na 
segunda-feira, 23 de mar-
ço. 
O Decreto 7312/2020 blo-
queia o acesso de pessoas 
às praias da cidade, com 
o objetivo de garantir o 
isolamento social e, tam-
bém, adéqua o funcio-
namento de alguns esta-
belecimentos, que havia 
sido estipulado no decreto 
7310/2020, às novas me-
didas publicadas pelos go-
vernos federal e estadual.
Após a instauração do es-
tado de Calamidade Pú-
blica a nível nacional, es-
tado e união emitiram tais 
decretos dispondo sobre 
definição de serviços pú-
blicos e atividades essen-
ciais, funcionamento de 
estabelecimentos comer-

ciais e determinação de 
“quarentena” no Estado de 
São Paulo, e, por isso, o 
município sentiu a neces-
sidade de efetuar alguns 
ajustes.
“Tomamos essas medidas, 
principalmente sobre a 
restrição às praias, visan-
do minimizar a propaga-
ção do vírus e preservar a 
saúde pública. Contamos 
com o bom senso dos mo-
radores e, também, de tu-
ristas que ainda insistem 
em vir para nossa cidade 
nesse momento. Esse é o 
momento de ficarmos em 
casa. 
Reforçamos que, quan-
do tudo isso se norma-
lizar, todos serão muito                      
bem-vindos aqui”, enfati-
zou o prefeito Délcio José 
Sato.
Para falar sobre os deta-
lhes das alterações e ou-
tras medidas que estão 
sendo tomadas pelo Co-
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EXPEDIENTE

mitê de Gerenciamento de 
Crise do Coronavírus da 
Prefeitura, o prefeito reali-
zou uma live pelos canais 
oficiais da Prefeitura, ins-
tagram (@ubatubapref) e 
Facebook.
Confira os principais 
ajustes do Decreto, além 
da restrição de acesso às 
praias:
Oficinas mecânicas, borra-
charias e bicicletarias po-
dem funcionar (tomando 
os devidos cuidados);
Construção civil - podem 
trabalhar respeitando às 
normas de segurança; a 
entrega de materiais de 
construção deve ser feita 
somente por delivery;
Pet-shops podem funcio-
nar somente para forneci-
mento de alimento e medi-
cação aos animais;
Restaurantes devem per-
manecer fechados, funcio-
nando apenas por meio de 
Delivery.
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EDITAL

Pelo presente, a Prefeitura Municipal de Potim, nos termos do arti-
go 8º da Lei Municipal Nº 935/2017, vem NOTIFICAR JOEL ANTU-
NES PROENÇA para que no prazo máximo e improrrogável de 10 
dias, proceda à limpeza do terreno baldio, LOCALIZADO À AVENIDA 
JOSÉ GUMERCINDO TEBERGA ALVES (AV.3), N° 71, sob pena de 
aplicação de multa.
Lei N° 935/2017
Art. 1º - Todos os terrenos baldios deverão ser convenientemente 
conservados pelos senhores proprietários ou possuidores no que diz 
respeito a limpeza dos mesmos através do uso de capinação ou de 
outros meios adequados.
Art. 3º - Para efeitos desta Lei, entende-se por limpeza de terrenos: 
I – A capinagem mecânica e/ou roçagem do mato eventualmente 
crescido no terreno
II – Remoção de detritos, entulhos e lixos que estejam depositados 
no terreno baldio. 
Parágrafo único: Fica proibido o uso de herbicidas ou qualquer em-
prego de fogo como forma de limpeza na vegetação, lixo, ou de quais-
quer detritos e objetos, nos imóveis edificados e não edificados.

Pandemia pode agravar 
doenças do sono

Governo de SP anuncia 
programa “Merenda em 

Casa” para 700 mil alunos Desde o início da 
pandemia do 
novo coronavírus 

(Covid-19), tornaram-se 
comuns comentários de 
noites mal dormidas em 
função da preocupação e 
do estresse provocados 
pelo medo da doença. 
Agora, com a mudança da 
rotina por causa do traba-
lho home office, a situação 
pode se agravar. E para 
quem tem apneia do sono, 
a infecção por coronavírus 
pode ser algo grave.
Veja abaixo as orienta-
ções de Gustavo Morei-
ra, médico e pesquisador 
do Instituto do Sono, da 
AFIP (Associação Fundo 
de Incentivo à Pesquisa). 
O especialista é doutor em 
ciência pela Universida-
de Federal de São Paulo 
(Unifesp) e foi fellow Clí-
nico em Terapia Intensiva 
Pediátrica pela Universi-
dade de Maryland (1997) 
e de pesquisa em Pneumo-
logia Pediátrica pela Uni-
versidade Johns Hopkins 
(1997), ambos nos Esta-
dos Unidos.
Sono e home office
De acordo com Moreira, 
a perda crônica de sono 
pode culminar no aumento 
de casos de insônia e vale 
a população adotar alguns 
cuidados. O especialista 
indica algumas orienta-
ções para um sono melhor, 

O Governador João 
Doria anunciou 
nesta quarta-feira 

(25) o lançamento do pro-
grama Merenda em Casa, 
que vai ofertar a alimenta-
ção para 700 mil estudan-
tes matriculados na rede 
estadual de São Paulo. O 
valor do investimento é de 
R$ 40,5 milhões por mês 
e chegará a mais de 20% 
dos 3,5 milhões de alunos 
da rede.
A medida, de caráter emer-
gencial, ocorre em virtude 
da suspensão das aulas em 
todas as 5,4 mil escolas da 
rede estadual de São Paulo 
desde segunda-feira (23), 
como forma de conter a 
propagação do novo coro-
navírus.   
“A medida vai perdurar 
enquanto as aulas estive-
rem suspensas. É uma me-
dida protetiva, de atenção 
às famílias e às crianças 
mais vulneráveis do nosso 
Estado. O valor é suficien-
te para comprar uma cesta 
básica”, afirmou Doria.
Serão beneficiados os es-
tudantes cujas famílias 

mesmo para quem traba-
lha em casa, tais como:
se expor à luz do sol pela 
manhã:
acordar e dormir em horá-
rio habitual;
manter horários regulares 
para alimentação;
evitar cochilos durante o 
dia;
manter momentos de rela-
xamento, alongamento ou 
meditação;
evitar eletroeletrônicos 
uma hora antes de dormir.
“Essas são orientações 
sempre válidas para ter um 
sono de qualidade. Mesmo 
com a alteração do dia a 
dia, é importante manter 
esse passo na rotina, para 
dormir bem”, explica. O 
especialista destaca, ain-
da, que estudos apontam 
a privação de sono crônica 
como um fator que reduz a 
imunidade.
Apneia e coronavírus
Um dos problemas mais 
sérios entre sono e o coro-
navírus está relacionado à 
apneia obstrutiva do sono, 
uma doença caracterizada 
pela parada respiratória 
provocada pela obstrução 
da faringe.  “O CPAP é um 
equipamento de oferece ar 
com pressão positiva por 
máscara nasal, que em um 
paciente com COVID-19 
pode expelir um número 
maior de virus no ambien-
te”, explica Moreira. 

recebem o Bolsa Família, 
bem como aqueles que vi-
vem em condição de ex-
trema pobreza, de acordo 
com o Cadastro Único do 
Governo Federal.
O valor de R$ 55 por estu-
dante será disponibilizado 
às famílias para a compra 
de alimentos a partir de 
abril. Os repasses serão 
oferecidos enquanto as 
aulas seguirem suspensas 
nas escolas.
“Além de um direito, a 
merenda escolar é uma ga-
rantia de capacidade para 
o pleno desenvolvimento 
dos estudantes”, disse o 
Secretário de Estado da 
Educação, Rossieli Soa-
res.
Para identificar os alunos, 
haverá um cruzamento de 
dados entre as bases da 
Secretaria de Estado da 
Educação e da Secretaria 
de Estado de Desenvolvi-
mento Social. Desta for-
ma, as duas Secretarias 
poderão identificar alunos 
em extrema pobreza inse-
ridos no Cadastro Único, 
sejam eles beneficiários do 

Como a apneia obstrutiva 
do sono é um problema 
crônico, é arriscado inter-
romper o tratamento por 
um período é limitado, 
salvo nos casos graves ou 
pacientes com síndromes 
de hipoventilação. Estes 
últimos, em geral, utili-
zam BIPAP ou ventilador 
volumétrico e não podem 
prescindir da terapia.
Os pacientes que parem de 
usar os equipamentos têm 
maior risco de apresentar 
mais sono, acidentes, que-
das e problemas cardíacos. 
Por isso, recomenda-se 
aos que interromperem o 
tratamento que evitem di-
rigir, tenham precauções 
para evitar quedas e limi-
tem o uso de álcool e se-
dativos.
O médico poderá usar tra-
tamentos alternativos para 
apneia do sono, como tera-
pia posicional, aparelho in-
traoral, descongestionan-
tes ou anti-inflamatórios 
nasais. “Os efeitos dessas 
terapias serão, na maioria 
das situações, parciais. 
Cabe ao profissional de 
saúde decidir a melhor al-
ternativa”, explica o pes-
quisador. O paciente com 
Covid-19 deve perma-
necer em quarentena por 
pelo menos 14 dias e os 
coabitantes devem seguir 
recomendações de isola-
mento domiciliar.

Bolsa Família ou não. 
O montante será repassado 
pela Secretaria da Educa-
ção para a Secretaria de 
Desenvolvimento Social, 
que por sua vez fará o re-
passe às famílias. “Esta 
ação vai evitar, por exem-
plo, que um aluno que ain-
da não tenha CPF e seu 
responsável indicado na 
matrícula na rede estadual 
não esteja inserido no Ca-
dastro Único deixe de ser 
beneficiado”, explicou o 
Secretário Rossieli Soares.
Com o pagamento do au-
xílio, o Governo de São 
Paulo quer garantir que 
os alunos mais vulnerá-
veis, que se alimentam 
diariamente das refeições 
servidas nas escolas, não 
fiquem desassistidos.
A Secretaria de Estado 
da Educação, em parceria 
com a União dos Dirigen-
tes Municipais de Educa-
ção (Undime), estuda uma 
alternativa de aproveitar 
os alimentos perecíveis 
destinados para a meren-
da que estão estocados nas 
escolas
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Se você está  passando dificuldades, adversidades, e acha que não tem mais jeito, temos a solução para os seus problemas : JESUS.
“ Porque para Deus nada é impossível.” Lc. 1.37

Local : Igreja Comunidade Família em Cristo
Endereço: Rua Oito, número 356 - Bairro Alberto Ronconi - Tremembé/ SP.

Cultos: Terça-feira e Quinta-feira às 20h00;  Domingo às 19h00.
Aniversariantes

Janeiro
Dia 04: Julia Gabrieli 
dos Santos Barbosa
Dia 05: Elizabeth Silva 
dos Santos
Dia 06: Joliquelma Hele-
na Santos de Faria

ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108

Dia 08: Mateus Gabriel 
Pierre Muniz Shinack
Dia 09: Guilherme Fer-
nandes do Nascimento
Dia 11: Diácono Antônio 
de Oliveira
Dia16: Maurício Dias de 

Oliveira
Dia 20: Patrícia Ferreira 
de Araújo
Dia 30: Júlia Honório
Dia 30: Guilherme Boari

Fevereiro
Dia 07: Diaconisa Jaqueli-

ne Oliveira
Dia 07: Daisy Grazie-
la Ribeiro Chinaqui de                      
Souza
Dia 10: Rosa Camargo
Dia 13:Jéssica da Silva
Dia 20: Fernando José 

Sousa Rodrigues
Dia 21: Murilo Rodrigues
Dia 24: Bianca Carolaine 
Monteiro Carvalho

Março
Dia 12: Pastora Silvana 
Queiroz das Graças Bar-

bosa
Dia 17: Maria Vera Lúcia 
de Paula
Parabéns! Deus abençoe. 
Jesus ama vocês e nós 
também! Pr. André e Prª. 
Silvana


