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A Gazeta dos Municípios

Parceria inédita com a MRS traz 
melhorias nas passagens de 

pedestre da linha férrea

Acidente na Estrada Velha deixa 
motoqueiro gravemente ferido

Jovem de 21 anos é morto
a tiros no bairro Pasin,
em Pindamonhangaba

PRF apreende maconha
e skank em dois ônibus

na Via Dutra, em Lavrinhas

A ação está em andamento 
e visa dar maior segurança 
nas passagens de nível tan-
to da região central (bai-
xos do Viaduto central) 
como nos bairros (Galega, 
Campo Belo, Mombaça, 
Jardim Resende entre ou-
tros).
Atualmente a MRS vem 
construindo as passagens 
e realizando a instalação 
e pintura de grades e fina-

O acidente de trân-
sito envolvendo dois 
carros e uma moto                                                          
ocorreu por volta das 
18h30, nesta terça-feira 
(23), na Rodovia Washin-

Um jovem de 21 anos foi 
morto com vários tiros no 
distrito de Moreira César, 
em Pindamonhangaba. 
O homicídio foi cometido 
na rua Polônia, bairro Pa-
sin.
O corpo da vítima foi en-
contrado na manhã de ter-
ça-feira (23) por populares 
que passavam pelo local 
por volta das 06h.
De acordo com a Polícia 

Em ocorrências distintas 
na altura do km 18 da Via 
Dutra, a Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) apreen-
deu maconha e também 
skank, droga mais forte 
também conhecida como 
supermaconha. A opera-
ção foi realizada nas pro-
ximidades do município 
de Lavrinhas nesta segun-
da-feira (22), em dois ôni-
bus que faziam o trajeto 
entre São Paulo e Rio de 
Janeiro.
Na primeira ocorrência, 

lizará o serviço com a pa-
vimentação asfáltica entre 
os trilhos da linha férrea.
Uma parceria inédita com 
a Prefeitura irá levar tam-
bém a essas passagens 
iluminação pública dos es-
paços. “A MRS está forne-
cendo todo o material para 
a instalação das luminárias 
e a Secretaria de Obras e 
Planejamento entrará com 
a mão de obra, deixando a 

gton Luis, a “Estrada Ve-
lha”, próximo às peniten-
ciárias. 
A única vítima com feri-
mentos foi o condutor da 
motocicleta que sofreu 

Civil, o padrasto da vítima 
informou que a mesma te-
ria saído de casa na noite 
anterior, com a intenção de 
levar fraudas para a filha, 
cuja família é residente no 
bairro Mantiqueira. Desde 
então, não soube mais do 
jovem.
“Iniciamos a investigação 
para identificar a autoria 
e já está bem avançada, 
no sentido de que a moti-

durante inspeção a um 
ônibus, uma mulher de 28 
anos foi flagrada com dois 
tijolos de maconha dentro 
da bolsa. Indagada, ela 
disse ser a dona da droga 
e que teria pago R$ 3 mil 
pelo entorpecente no bair-
ro Capão Redondo, na ca-
pital paulista. Sua intenção 
era revender o material no 
Rio de janeiro.
No segundo flagrante, a 
fiscalização da PRF apre-
endeu a mochila de uma 
jovem de 17 anos que esta-

passagem ainda mais se-
gura”, afirmou a secretária 
Marcela Franco.
Segundo ela, a ação é um 
trabalho árduo da Secre-
taria de Obras e Planeja-
mento que vem cobrando 
e apoiando essas melho-
rias e faz parte do pacote 
de melhorias em execução 
com as empresas conces-
sionárias que atuam na ci-
dade.

politraumatismo e estava 
inconsciente quando o res-
gate chegou.
O SAMU socorreu a víti-
ma e o conduziu ao Hos-
pital Regional de Taubaté.

vação desse crime tenha 
sido passional. Esperamos 
aí, nas próximas horas, dar 
uma resposta a esse bárba-
ro crime que foi cometido 
em Moreira César.”, disse 
o delegado Dr. Miguel Ja-
cob, do 2º Distrito Policial.
A Polícia Civil apreendeu 
colheu dados do local do 
crime e também um celu-
lar que estava no chão ao 
lado do corpo do rapaz.

va em outro ônibus. A ado-
lescente seguia para o Rio 
de Janeiro levando cinco 
tijolos de Skank (super-
maconha), que pesavam 
5,3 quilos. Ela informou 
que recebeu a droga no 
terminal do Tietê, em São 
Paulo, e que receberia R$ 
4 mil para entregar a droga 
na rodoviária Novo Rio, 
no Rio de Janeiro.
As duas ocorrências foram 
registradas na Delegacia 
Seccional da Polícia Civil 
de Cruzeiro.
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Miscelânea
Curiosidades

O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como 
em animais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Es-
tudos científicos recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao 
sono, no entanto, conforme apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma 
do organismo driblar o sono. Ao bocejar, a pessoa estimula a circulação 
sanguínea e diminui a temperatura corporal, o que colabora para aumen-
tar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente corrobora com as 
informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a momentos 
de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes em 
geral, como no desenho animado A Bela Adormecida de Walt Disney. Na 
literatura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito 
fenômeno. Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas cren-
ças acreditam que o bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando 
uma pessoa boceja o reflexo humano é de circunstâncias complexas, sem 
nenhuma percepção aparente, bocejar em resposta. A sobrenaturalidade 
pode ser observada em proximidades especiais, mas sem nenhum contato 
direto, esse efeito ocorre.

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizon-
te, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles 
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer 
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra 
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo 
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo 
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela 
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência. 
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos 
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para 
sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Não tenha medo, tenha fé.
Um homem não envelhece, quando sente paixão.
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
A noite todas as pardas são gatas.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.
As oportunidades nunca chegam elas estão entre nós.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Desculpar por quê? Ignorar vale mais a pena.
Nas horas da crise, o difícil é não cumprir com o dever.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Aquele que sabe comandar sempre encontra quem sabe obedecer.
De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.
O tempo dura o bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.  
A felicidade nasce quando se dá felicidade.
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar. 
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EXPEDIENTE

Coronavírus: 324 novos casos 
de covid-19 no Vale

A Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba con-
firmou, nesta terça-feira 
(23), 5.527 casos totais de 
pessoas infectadas com o 
vírus SARS-COV-2 (novo 
coronavírus). De ontem 
para hoje, foram 324 no-
vos casos confirmados. Ja 
o número total de mortes 
entre os infectados é de 
208.

O município de Caragua-
tatuba mudou a diagra-
mação do boletim epide-
miológico, destacando os 
casos totais referentes ao 
município. Os dados de 
pacientes de outros luga-
res que estão internados 
na cidade podem ser con-
feridos nas redes sociais 
oficiais ou site oficial da 
prefeitura.

Em todo o Brasil, o nú-
mero total de casos de 
covid-19 é de 1.145.906. 
Entre eles, 52.645 já fa-
leceram, 479.916 estão 
em tratamento e ainda ha 
613.345 que estão plena-
mente recuperados da do-
ença. A taxa de letalidade 
da doença está em 4,6%.
Confira abaixo o boletim 
completo.
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Perda de carteira,
medida de corrupção

Malgranda Cirko faz live 
de malabarismos

Pindamonhangaba abre
edital de incrição para

projetos artísticos e culturais

Minha carteira, eu a per-
di em três oportunidades. 
Nunca me afligi, pois sem-
pre fui salvo pela honesti-
dade do próximo. Embora 
me prometesse cuidados, 
sobretudo pelo que me 
aborreceria o refazer do-
cumentos, sou reincidente.
A primeira foi em Cuba. 
Bateram na porta do quar-
to. Um casal que falava 
uma língua que não iden-
tifiquei e não entendia 
nenhuma das que eu me 
esforçava em falar, para 
minha surpresa, apresen-
tou-se com ela e me a de-
volveu.
A segunda vez foi em 
Washington. Eu lia no sa-
guão de um hotel e uma 
moça me observava com 
atenção. Ousei, fui a ela. 
Ganhei um sorriso con-
descendente com meu 
atrevimento e a notícia: 
“Estou com a sua cartei-
ra”. Era brasileira.
A terceira foi em Floria-
nópolis. Antes de perceber 
que não a detinha, meu te-
lefone registrou chamadas, 
minha filha recebeu a notí-
cia, minha mulher foi avi-
sada. Quem a encontrou 
cuidou atenciosamente de 
informar que a encontrara.
Perda de carteiras, aliás, 
confere corrupção. “O que 
poderia medir a honestida-
de de uma cidade? Para a 
Reader’s Digest, um teste 
baseado em “devolução” 
de carteiras. Em 16 metró-
poles, repórteres deixaram 
cair no chão 12 carteiras.
Elas continham 50 dólares 
e telefone para contato. Na 
Finlândia se restituíram 
11; no Brasil, 4. Em Por-
tugal, uma foi devolvida; 
boa ação de casal holan-
dês. Madri, duas. Mumbai, 
9, à frente de Nova York e 
de cidades europeias”.
A autora da matéria que 
edito, Paloma Savedra, 
entende que o teste reve-
lou que a honestidade não 
está atrelada a poder eco-
nômico, dado que Mum-
bai, Índia, é pobre. Eu não 
me apressaria nessa corre-
lação.
Catherine Haughney, edi-
tora da RD: “A idade não é 
um fator de previsibilida-

Composta por uma atriz 
dramática e circense, for-
mada pelo CPT e pela 
École National du Cirque 
Annie Fratellini (Hele-
na Figueira) e um artis-
ta acrobata com domínio 
das técnicas de malabares 
(Duba Becker), a Cia Suno 
foi fundada em 1998 por 
um grupo de amigos que 
sonhavam criar um núcleo 
de pesquisa cênica na ci-
dade de Santos.
Inicialmente, a Cia dedi-
cou-se a pesquisas sobre 
o teatro do absurdo, reali-
zando estudos sobre “Fan-
do e Lis”, “Piquenique no 
Front” e “O Arquiteto e o 
Imperador da Síria”. Logo 
após, iniciou um trabalho 
sobre “Esperando Godot”, 
onde integravam as artes 

A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba divul-
gou esta semana a aber-
tura das inscrições para 
projetos culturais pre-
tendentes aos benefícios 
do                         Fundo 
Municipal de Apoio às Po-
líticas Culturais (FMAPC) 

de; homens e mulheres fo-
ram imprevisíveis; o poder 
econômico relativo pare-
ceu não ser garantia de ho-
nestidade” (Luís Santos).
Teste diferente, mas que 
também usou de carteiras 
“perdidas”, foi realizado 
pela ABC News em Mia-
mi. Atores “encontraram” 
e entregaram 31 carteiras 
com dinheiro e identidade 
a 31 policiais. Nove sub-
traíram o dinheiro. Foram 
punidos.
A ABC News replicou, 30 
anos depois, o teste de in-
tegridade em Los Angeles 
e em Nova York. Um total 
de 20 carteiras foi entregue 
a policiais de cada cidade. 
Todas as 40 foram enca-
minhadas aos proprietá-
rios sem falta de dinheiro.
Não está claro se os po-
liciais se tornaram mais 
éticos, ou se agiriam com 
correção por suspeitarem 
de que estavam sendo tes-
tados. De toda sorte, pare-
ce inegável o efeito dissu-
asivo de práticas corruptas 
(Steve Rothlein).
Tais testes inspiraram as 
10 medidas contra a cor-
rupção propostas pelo Mi-
nistério Público Federal. 
Na parte relativa à “Pre-
venção à corrupção, trans-
parência e proteção à fonte 
de informação”, lê-se (edi-
tado):
“Testes de integridade, isto 
é, a ‘simulação de situa-
ções, sem o conhecimento 
do agente público ou em-
pregado, com o objetivo 
de testar sua conduta mo-
ral e predisposição para 
cometer crimes contra a 
Administração Pública’.
O pressuposto desses tes-
tes não é a desconfiança 
em relação aos agentes 
públicos, mas sim a per-
cepção de que todo agen-
te público tem o dever de 
transparência e accounta-
bility, sendo natural o exa-
me de sua atividade”.
O MPF argumenta apro-
priadamente que a realiza-
ção desses testes é incen-
tivada pela Transparência 
Internacional e pela ONU, 
o que é verdade. Erra, con-
tudo, quando propõe atre-
lar a si a sua realização por 

circenses e dramáticas. O 
espetáculo que recebeu 
três prêmios de melhor 
ator (Victor Nóvoa) e indi-
cações de melhor direção 
e melhor ator coadjuvan-
te iniciava aí a “identida-
de” da Cia Suno: mesclar 
a riqueza poética do circo 
com a linguagem teatral, 
sem perder a essência da 
máscara. Todas as peças 
realizadas pela compa-
nhia, desde então, têm uma 
temática, uma história.
Hoje a Cia Suno tem de-
zesseis espetáculos em 
seu repertório. Há desde 
o lúdico “A Bailarina e o 
Palhaço”, que conta uma 
linda história de amor 
entre esses tradicionais 
personagens do universo 
infantil; como o dinâmi-

ainda para o ano de 2020.
As inscrições podem ser 
feitas a partir de hoje, 
quarta-feira (24), e vão até 
9 de agosto.
O Edital do FMAPC, in-
titulado “Linguagens Ar-
tísticas”, visa beneficiar, 
por meio de financia-

qualquer autoridade:
A aplicação dos “testes 
pode ser feita por órgãos 
correicionais e cercada de 
cautelas, incluindo a cria-
ção de uma tentação co-
medida ao servidor, a gra-
vação audiovisual do teste 
e a comunicação prévia de 
sua realização ao MP [...]”.
Nisso vejo empáfia do 
MPF, uma presunção de 
honestidade que seria ex-
clusiva dos membros des-
sa instituição. Tais veri-
ficações podem ser feitas 
por qualquer autoridade e, 
a meu ver, precipuamente 
por entidades não gover-
namentais.
É assim que funciona no 
mundo. Esse funciona-
mento inspirou o MP. Tais 
testes, ademais, podem 
e devem ser aplicáveis 
a quem quer que sirva 
ao Estado, inclusive aos 
membros do MP, por auto-
ridades da sua hierarquia, 
ou não.
A Reader’s Digest “per-
deu” 192 carteiras; 90 fo-
ram devolvidas. A edição 
canadense da revista ava-
liou: “em todo o lado há 
pessoas honestas e deso-
nestas”, mas é “verdadei-
ramente inspirador ver que 
há muita gente honesta no 
mundo”.
Não há honestidade ou 
desonestidade em uma 
instituição, mas nas pes-
soas que nela trabalham. 
Ninguém se torna corrup-
to por ser político, mas 
muitos corruptos são elei-
tos políticos. Concurso ou 
voto não fazem culpados 
ou inocentes.
Ninguém está à parte do 
bem ou do mal por efeito 
de cargo. Muitos corruptos 
ocupam cargos no Brasil, 
nos três Poderes. A fisca-
lização adequada é a de 
todos sobre todos, sobre-
tudo da Sociedade sobre a 
burocracia estatal.
Não fiz teste. Perdi 3 vezes 
minha carteira, devolvida 
sempre com correção, 2 
vezes por pessoas brasilei-
ras. Não é tanto, mas estou 
orgulhoso. Restei - ou de-
sejo restar - convencido de 
que a Sociedade dará jeito 
nela mesma. E no Estado.

co “Estripulias no Circo”, 
que apresenta a história 
da criação do circo em or-
dem cronológica, passan-
do pelo circo de cavalaria 
inglês, circo chinês, russo, 
até a linhagem mais mo-
derna e inusitada.
Além de se dedicar à arte 
circense nestes 18 anos de 
existência, a Cia Suno as-
sinou a coreografia da co-
missão de frente das Esco-
las de Samba X9 Santista 
(2008),  Gaviões da Fiel 
(2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 e 2017) 
e Rosas de Ouro (2019 e 
2020). Também foi con-
vidada pelo Ministério do 
Turismo e Embratur para 
representar a arte circense 
brasileira em Lisboa, Ma-
drid e Argentina.

mento direto de recursos, 
projetos de criação, no                             
campo das artes, desen-
volvidos por proponentes 
residentes em Pindamo-
nhangaba. 
Serão selecionados oito 
projetos titulares e outros 
oito projetos suplentes.
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CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2020 - PROC. ADM. Nº 239/2020 - OB-
JETO: O objeto da presente Chamada Pública é o Contratação por 
tempo determinado de prestadores de serviços para o desenvolvi-
mento de Projeto de ações voltadas à proteção social, orientação e 
informação da população em situação de vulnerabilidade e risco so-
cial, com vistas à prevenção da Covid-19 e disseminação do vírus, 
conforme condições descritas na Chamada Pública, no Termo de Re-
ferência e demais anexos que integram a presente. DATA DE INSCRI-
ÇÃO: de 29/06/2020 a 30/06/2020 - Horário: 09h00min às 16h30min 
na Secretaria Municipal de Assistência Social, sito à Rua Antônio de 
Oliveira Portes, Nº 1.174, Centro, Potim/SP; DATA DE REALIZAÇÃO: 
01/07/2020 com agendamento prévio com o candidato. A Chamada 
Pública na integra poderá ser consultada no endereço acima citado 
ou retirada GRATUITAMENTE no site da Prefeitura Municipal de Po-
tim: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 009/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL Nº 189/2020 - EDITAL Nº 027/2020 - OBJETO: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RE-
VITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO DE ASSIS GALVÃO, CON-
FORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS. A Comissão Municipal de Licitação e Avaliação, nomeada 
pela da Portaria Nº 079/2020, através de seu Presidente, torna pú-
blico e para conhecimento e intimação dos licitantes que, em sessão 
reservada, datada de 25 de junho de 2020, após exame da docu-
mentação de habilitação apresentada, foi proferido o seguinte julga-
mento: EMPRESAS HABILITADAS: EDE TERRAPLENAGEM, PAVI-
MENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONST. EIRELI; CONSTRUTORA 
ZADAR LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”. EMPRESAS INABI-
LITADAS: CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI. Fica aberto 
o prazo recursal. Potim, 25 de junho de 2020. André Luís Soares de 
Oliveira - Presidente da Comissão de Licitações.


