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A Gazeta dos Municípios

Mano Down: relatos de
um irmão apaixonado

Funcionário do almoxarifado 
da saúde de Pindamonhangaba 

testa positivo para Covid-19

Artistas de Pinda receberão auxílio 
para amenizar crise da pandemia

Uma história de amor en-
tre dois irmãos especiais. 
De um lado, o Eduardo, 
carinhosamente chamado 
de Du, um jovem de 21 
anos com Síndrome de 
Down, e do outro, Leo-
nardo, um jovem também 
especial pela sensibilidade 
e pela capacidade de amar 
de uma forma incondicio-
nal.
Os tópicos da obra Mano 
Down: relatos de um ir-
mão apaixonado, descre-
vem as etapas da vida do 
Du, seu relacionamento 
com os pais, irmãos, fami-
liares, professores e ami-
gos. Além disso, à medida 
que o autor menciona as 
experiências vividas e as 
dificuldades encontradas 
pela família e por ele pró-
prio, esclarece ao leitor al-
guns dados e informações 
a respeito da Síndrome de 
Down e mostra que ter na 
família alguém assim é 
uma experiência que nos 
dá uma melhor compreen-
são do mundo.
?Há algum tempo pensa-
va em escrever contando 

O local será higienizado e 
desinfectado. A previsão é 
que volte a funcionar até 
quinta-feira (27). O ser-
vidor já foi está em isola-
mento.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através da Se-
cretaria de Cultura e Tu-
rismo, está divulgando as 
informações a respeito do 
cadastro de mapeamento 
dos artistas e espaços cul-
turais do município, com 
o objetivo de agilizar o 
repasse de recursos emer-
genciais da Cultura, apro-
vado pelo Congresso Na-
cional e sancionado pelo 
presidente da República, 
denominado Lei Aldir 
Blanc.
Denominada de Lei Al-
dir Blanc, o nome da lei 
é uma homenagem ao 
compositor vítima da Co-
vid-19, que faleceu no Rio 
de Janeiro, em maio, aos 
73 anos. Referência na 
Música Popular Brasilei-
ra, Blanc teve algumas de 
suas composições imor-
talizadas na voz de Elis 
Regina como “O Bêbado 
e a Equilibrista” Os crité-
rios para utilização da Lei 
Aldir Blanc no município 
estão sendo discutidos em 
conjunto com o Conselho 
municipal de Cultura.
A renda será disponibili-

a nossa história. Adiei al-
gumas vezes, porém che-
ga um momento em que 
os pensamentos parecem 
querer saltar, as ideias fi-
cam pequenas apenas na 
lembrança e é preciso to-
mar forma em texto para 
que todos conheçam a pai-
xão que nos une?, declara 
o escritor Leonardo Gon-
tijo.
Cada história é única, 
com suas dificuldades, 
emoções, encantos e  ca-
minhos. A intenção é tão 
somente partilhar experi-
ências, colocar para fora 
tudo o que o autor sente e, 
antes de mais nada, mos-
trar seu amor ao Du, seu 
irmão.
?Ele me fez viver momen-
tos mágicos e conquistou 
afeto num mundo onde os 
sentimentos positivos são 
gratuitos para os seres nor-
mais, mas difíceis de bro-
tar quando se é imperfeito. 
Quanto ensinamento!?, 
enfatiza o autor.
A obra, lançada pela Lite-
rare Books International, 
não fala apenas da sín-

Os demais funcionários 
que tiveram contato rele-
vante estão afastados e re-
alizando testes para detec-
ção do vírus. Eles ficarão 
isolados até que os resul-

zada mensalmente, pagos 
em três parcelas de R$ 600 
e o cadastro seguirá até o 
dia 11 de setembro. Para 
envio de dados, os pro-
fissionais de arte podem 
acessar o link (clique aqui) 
e preencher o formulário. 
Lembrando que quem fará 
o pagamento deste item 
será a Secretaria Estadu-
al de Cultura e Economia 
Criativa.
Artistas independentes e 
pessoa física 
Trabalhadores com atua-
ção no setor cultural nos 
últimos dois anos, que não 
tenham vínculo formal de 
emprego e não tenham 
recebido o auxílio emer-
gencial federal ou outros 
benefícios previdenciários 
ou assistenciais, seguro-
-desemprego ou valores de 
programas de transferên-
cia de renda federal, com 
exceção do Bolsa Família. 
Além disso, não pode ter 
recebido, em 2018, rendi-
mentos tributáveis acima 
de R$ 28.559,70.
Espaços culturais e pessoa 
jurídica
O benefício será destina-

drome, fala de paixão e 
cumplicidade, assim como 
divulga a alegria e a rique-
za que é conviver com um 
uma pessoa com Down.
Sobre o autor
Leonardo Gontijo - Pai de 
Eduarda e Laura. Forma-
do em Engenharia Civil 
e Direito, Pós-Graduado 
em Gestão Ambiental, 
Engenharia de Segurança 
do Trabalho. Responsabi-
lidade Social e Gestão de 
Projetos. Mestre em Ad-
ministração. Professor do 
Centro Universitário Una, 
Faculdade Milton Campos 
e Fundação Cabral. Coa-
ch. Palestrante. Idealiza-
dor e Diretor do Instituto 
Mano Down. Tem como 
seu maior título ser irmão 
do Dudu do Cavaco. So-
nha com uma sociedade 
mais justa, humana e in-
clusiva.
Serviço:
Mano Down: relatos de 
um irmão apaixonado
Editora: Literare Books 
International ? 1ª edição ? 
200 páginas
ISBN: 978-6586939392

tados fiquem prontos. Sen-
do negativos, voltam ao 
serviço. O procedimento 
adotado no almoxarifado é 
o mesmo ocorrido em ou-
tros prédios públicos.

do a espaços culturais e 
artísticos com inscrição 
em cadastros estaduais, 
municipais ou distrital, 
organizações culturais co-
munitárias, cooperativas e 
instituições culturais com 
atividades interrompidas, 
como teatros independen-
tes, escolas de música, 
dança, capoeira, circos, 
centros culturais, museus 
comunitários, espaços de 
comunidades indígenas ou 
quilombolas, festas popu-
lares e livrarias.
As pessoas jurídicas be-
neficiadas, após o pe-
ríodo da pandemia, de-
verão retribuir a ajuda                                         
financeira governamental 
por meio de atividades 
gratuitas em seus espaços 
para estudantes da rede 
pública ou para o público 
em geral em espaços li-
vres. 
Para os espaços culturais 
cadastrados, o subsídio 
pode ser de R$ 3 mil a R$ 
10 mil, com contraparti-
da social obrigatória, que 
deverá ser cumprida pelo 
espaço, território ou movi-
mento cultural.
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Miscelânea
Curiosidades

Pelo dia que você nasceu, o que você é?

Dia 1... Exigente
Dia 2... Teimoso (a)
Dia 3... Perfeccionista
Dia 4... Divertido (a)
Dia 5... Tolerante
Dia 6... Apaixonado (a)
Dia 7... Desconfiado (a)
Dia 8... Romântico (a)
Dia 9... Calmo (a)
Dia 10... Hilário (a)
Dia 11... Sonhador (a)
Dia 12... Simpático (a)
Dia 13... Ciumento (a)
Dia 14... Paquerador (a)
Dia 15... Impaciente
Dia 16... Corajoso (a)
Dia 17... Carinhoso (a)
Dia 18... Simples
Dia 19... Sincero (a)
Dia 20... Esquecido (a)
Dia 21... Tímido (a)
Dia 22... Caprichoso (a)
Dia 23... Vaidoso (a)
Dia 24... Lutador (a)
Dia 25... Observador (a)
Dia 26... Desastroso (a)
Dia 27... Amável 
Dia 28... Criativo (a)
Dia 29... Líder
Dia 30... Namorador (a)
Dia 31... Dominador

Humor

A professora, após a lição, solicita para que três alunos façam uma frase 
que tenha as seguintes palavras: com certeza.
A riquinha da classe, faz a seguinte frase: Hoje o nosso motorista me trou-
xe à escola de BMW, com certeza a nossa Mercedes está na revisão.
A aluna que pertence à classe média, faz a seguinte frase: Mamãe, hoje, 
preparou o nosso café da manhã, com certeza a nossa empregada está de 
folga.
O aluno pobrezinho da classe, faz a seguinte frase: Ontem à noite vovô 
pegou o jornal e foi ao banheiro, com certeza ele foi fazer outra coisa por-
que ele não sabe ler.

Mensagens

Não perca a tua fé. Ainda que os teus pés estejam sangrando, siga em 
frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalhe. 
Esforça-te no bem e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova 
na Terra, mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes, os 
mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, 
porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. 
Eleve seu olhar e caminhe. Lute e sirva. Aprenda e adianta-se. Brilha a 
alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te atormente o 
ideal aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a mente. Não te 
esqueça, porém, que amanhã será um novo dia.
***
A dor alheia pode servir de exemplo a quem enfrenta dificuldades sérias. 
Se esse for o seu caso, observe que outras pessoas têm resistência e a 
sua luta lhe dará melhor noção das próprias dificuldades, passando a não 
considerá-las difíceis e insolúveis. Avançando mais, imagine-se livre de 
sofrimentos e problemas, o que trará um grande alívio. Para ter forças de 
assim fazer. Acredite-se com sorte, com tempo a seu favor, com saúde e 
uma grande perfeição divina. O tamanho do buraco é que faz o medo e a 
providência para nele cair.

Pensamentos, provérbios e citações

Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
É admirável quanto pode ser feito se não pararmos de fazer.
Os que mais falam, pouco fazem de bom.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
Os erros são mais proveitosos quando nos educam.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Nunca pare de sonhar, pois o sonho pode se tornar realidade.
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.
Mas vale um pássaro na mão do que dois voando.
A memória é o cofre da história.
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EXPEDIENTE

Viva Pinda divulga novos
horários do transporte coletivo 

a partir desta segunda

Pindamonhangaba inicia
testagem da população

para Covid-19

A alteração das linhas ur-
banas de Pindamonhan-
gaba, que tem início nes-
ta segunda-feira (24), foi 
feita em razão dos novos 
horários de atendimen-
to do comércio, definido 
pelo decreto municipal em 
acordo com o Plano São 
Paulo.
Com a ampliação para 8 
horas diárias de atendi-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba iniciou nes-
ta segunda-feira (24), os 
primeiros testes para Co-
vid-19 para moradores de 
Pinda assintomáticos.
Para participar, o interes-
sado se inscreveu no site 
da Prefeitura de Pindamo-

mento, a empresa estende 
os serviços de transporte 
visando o melhor atendi-
mento à população, prin-
cipalmente no horário de 
início e término do expe-
diente, objetivando a não 
aglomeração dentro dos 
ônibus.
A pandemia não acabou
A Prefeitura ressaltou que 
vai acompanhar e fiscali-

nhangaba. Entretanto, nes-
se primeiro lote de testes, 
as inscrições foram encer-
radas no sábado (22) devi-
do à grande procura.
No momento da realiza-
ção do teste, deverão apre-
sentar comprovante de 
residência, cartão SUS, e 

zar a utilização das linhas 
para verificar se há aglo-
meração no interior dos 
ônibus. 
A participação da popu-
lação pode ser realizada 
através dos canais para co-
municação, como a Ouvi-
doria, através do aplicati-
vo E-Ouve, e a plataforma 
digital 1Doc de atendi-
mento da Prefeitura.

devem ir de máscara. Os 
locais terão demarcações 
para garantir o distancia-
mento seguro, álcool em 
gel e aferição de tempe-
ratura. Após os primeiros 
dias de testes, o próximo 
lote será aberto ainda nes-
ta semana.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 031/2020 – No dia 25 
de agosto de 2020, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR 
os itens do Pregão Nº 031/2020, referente ao objeto em epígrafe, qual 
seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Teste 
Rápido COVID-19 II a empresa: HMD BRASIL COMERCIAL, IMPOR-
TADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA, com valor 
total de R$ 57.750,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de 
Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publica-
ção.
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Batata, tomate, bebidas e
produtos de limpeza seguram 
inflação nos supermercados

Obra da Sabesp em Pindamonhangaba
interdita trecho da rua Prudente de Moraes

Terceiro repasse do ICMS
é depositado hoje para
os municípios paulistas

Pelo terceiro mês consecu-
tivo o Índice de Preços dos 
Supermercados (IPS), cal-
culado pela APAS/FIPE, 
registrou uma queda em 
relação ao mês anterior, 
fechando em uma inflação 
de 0,60% em julho. 
O que segurou o aumen-
to geral no estado foram 

Entre os itens que tiveram 
as maiores quedas do mês 
estão os legumes (-8,39%) 
e os tubérculos (-7,05%). 
Os principais represen-
tantes destas classes são 
o tomate, com -19%, e a 
Batata, com 18,3%. No 
primeiro, a maturação ace-
lerada da lavoura (sem frio 
e pragas) aumentou a ofer-
ta no mercado, mas com o 
fim das safras em agosto, a 
boa notícia está ameaçada. 
No caso da batata, a boa 
safra garantiu preços atra-
tivos que adiantaram co-
lheita. Outros itens, como 
laranja (-5,71%), cenou-
ra (-17,29%) e beterraba 
(-4,18%) também tiveram Nesta terça-feira (25), 

uma obra da SABESP vai 
interromper o trânsito em 
trecho da Rua Prudente 
Moraes, região central de 
Pindamonhangaba.

O governo do Estado de 
São Paulo transfere, nesta 
terça-feira (25), R$ 1,20 
bilhão em repasses de 
ICMS para os 645 municí-
pios paulistas. Este depó-
sito é feito pela Secretaria 
da Fazenda e Planejamen-
to e é referente ao montan-
te arrecadado no período 
de 17 a 21 de agosto. Os 
depósitos semanais são 
realizados por meio da 

as deflações registradas 
nos produtos hortifruti 
(-2,52%), bebida (-0,43%) 
e limpeza (-0,41%) equili-
brando a balança. 
No acumulado do ano, o 
índice está em 4,98% - no 
mesmo período de 2019 
a inflação era de 2,71% e 
ano acabou fechando em 

grandes quedas
Entre as bebidas, as não 
alcoólicas tiveram defla-
ção de -0,33% e as alco-
ólicas, -0,61%. No setor 
da limpeza, os destaques 
ficaram para sabão em pó 
(-2,12%), sabão líquido 
(-2,07%).
No acumulado do ano, o 
maracujá segue sendo o 
produto com maior que-
da de preço (-35,5%) e a 
cebola com a maior alta 
(55,13%).
Leite - Analisando o his-
tórico do leite nos últimos 
anos, a APAS ressalta que 
não é incomum o produto 
registrar acelerações deste 
tipo no primeiro semestre. A interdição irá acontecer 

no quarteirão que com-
preende o trecho entre a 
rua Cel Moreira César e 
a rua Senador Dino Bue-
no e será de forma total 

Secretaria da Fazenda e 
Planejamento sempre até 
o segundo dia útil de cada 
semana, conforme prevê a 
Lei Complementar nº 63, 
de 11/01/1990. Os muni-
cípios já haviam recebido 
R$ 787,52 milhões nos re-
passes anteriores, realiza-
dos em 11 e 18 de agosto, 
relativos às arrecadações 
dos períodos de 3 a 7 e de 
10 a 14 do mesmo mês. 

5,73%. “Sem dúvida, a 
exportação da proteína, 
somada à entressafra do 
leite são os principais ín-
dices que puxam a infla-
ção para cima”, explica o 
presidente da Associação 
Paulista de Supermerca-
dos (APAS), Ronaldo dos 
Santos.

Ao compararmos os seis 
primeiros meses do ano, 
notamos que em 2016 ti-
vemos um aumento de 
55% e, em 2018, 49%. Em 
2020, o leite subiu 4,95% 
em julho e soma 21,62% 
no acumulado. O principal 
motivo para o aumento é 
a diminuição das chuvas 
nas regiões produtoras, o 
que causa menos pasta-
gens verdes e afeta a pro-
dução das vacas leiteiras. 
A APAS acredita que esse 
aumento irá perdurar em 
agosto refletindo também 
na indústria de laticínios 
e derivados. Em julho, o 
valor da muçarela subiu 
11,6%, e o queijo prato 
quase 9%.
Carnes - Em julho, as 
carnes bovinas registra-
ram o terceiro aumento 
seguido (1,15%), porém 
a forte queda de janeiro 
e fevereiro compensam o 
movimento recente sen-
do que no acumulado de 
2020 as carnes registram 
ainda queda de 3,4%. En-
tre os cortes com deflação 
estão a Picanha (-1,2%) e 
o Contra-filé (-0,78%). Já 
os que tiveram maiores al-
tas foram Alcatra (4,8%), 
Costela Bovina (4,99%) e 
Fígado (7,54%).

no horário das 6h às 8h e 
de forma parcial após esse 
horário, com operação 
pare e siga. O término dos 
serviços está previsto para 
ocorrer às 10h.

Com os depósitos efetua-
dos hoje, o valor acumu-
lado distribuído às prefei-
turas em agosto sobe para 
R$ 1,99 bilhão. Os valores 
correspondem a 25% da 
arrecadação do imposto, 
que são distribuídos às ad-
ministrações municipais 
com base na aplicação do 
Índice de Participação dos 
Municípios (IPM) defini-
do para cada cidade.
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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


