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A Gazeta dos Municípios

Festival de Cinema Gato Preto 
acontece de 3 a 7 de

novembro em formato online

Instituto CCR celebra o Dia Nacional
do Livro com uma “viagem literária”

Ivete Sangalo salva
menino de afogamento

em praia na Bahia

Começa na primeira ter-
ça-feira (3) de novembro, 
em Lorena, mais uma 
edição do Cinefest Gato 
Preto, o maior festival de 
curtas-metragens do Vale 
do Paraíba. Apesar da pan-
demia, a organização do 
festival buscou manter as 
ações de maneira segura, 
as sessões, debates, ofici-
nas e encontros com cine-
astas de todo o Brasil esse 
ano serão online.
A décima sexta edição do 
Festival irá até o dia 7 de 
novembro. Ao longo do 
evento serão exibidos 61 
filmes, além de 26 vide-
oclipes. Ao todo, o Gato 
Preto em 2020 reunirá 
obras cinematográficas 

O Instituto CCR desenvol-
veu um mapa literário com 
sugestões de livros infan-
tis brasileiros para divertir 
as crianças, em casa ou na 
escola, para comemorar 
o Dia Nacional do Livro 
(29 de outubro). Com as 
restrições impostas pelo 
isolamento social, cele-
brar essa data por meio de 
passatempos literários não 
serve apenas como lazer, 
mas como uma forma de 

Há três dias, a cantora Ive-
te Sangalo socorreu um 
menino que se afogaria no 
mar. A história foi contada 
na última segunda-feira 
(26) pela tia do menino, 
Alice, em uma thread do 
Twitter.
Alice foi para uma praia 
deserta na Bahia com a 
família. Ao entrar no mar 
com o companheiro Paulo 
e com o sobrinho Miguel, 
“perderam os pés” do chão 
depois que a maré aumen-
tou e precisaram pedir aju-
da e gritar por socorro.

de17 estados. O objetivo 
dos organizadores está na 
descentralização do cine-
ma, a fim de ir além do 
eixo São Paulo-Rio e no 
fomento da produção de 
cinema Vale Paraibano.
Para os produtores do 
evento, a pluralidade ga-
rante visões mais amplas 
sobre a realidade e a so-
ciedade. Haverá ainda ses-
sões especiais levantadas 
pela curadoria, que apre-
sentarão produções de ani-
mações para adultos, ses-
são infantil e adolescente, 
produções LGBTQIA e de 
cinema preto, que farão 
parte da disputa de troféus 
na mostra competitiva.
O Gato Preto conta com 

fazer com que crianças e 
adultos viajem para novos 
ambientes sem precisar 
sair. Por isso, o programa 
Caminhos para a Cidada-
nia, do Instituto CCR, pro-
põe uma caça ao tesouro, 
com cinco enigmas para 
desvendar tesouros literá-
rios do Brasil, passando 
por cinco estados e, a cada 
livro, uma nova experi-
ência será descoberta. “A 
nossa ideia é mostrar às 

Paulo segurava o sobri-
nho para cima, para que 
a criança não se afogasse, 
quando vieram pessoas 
que estavam surfando pelo 
local para ajudá-los. A mu-
lher que estava em cima da 
prancha, pegou a criança 
no colo e a levou para fora 
do mar.
Quando Alice chegou na 
parte rasa, se surpreendeu: 
quem segurava seu so-
brinho era ninguém mais 
ninguém menos que Ivete 
Sangalo! Ao perguntar se 
era mesmo a cantora, ela 

sessões de roteiro, atua-
ção, montagem, infantil, 
adolescente, produção, 
direção, animação adulta, 
direção de arte, desenho 
de som, transgressora, fo-
tografia, cosmovisão preta 
e mostra do Vale.
A programação terá tam-
bém oficinas, debates e 
encontros para que uma 
grande troca entre os ci-
neastas e realizadores dos 
filmes para o público os 
detalhes de produção e 
discussões sociais     atu-
ais.
O CineFest Gato Preto é 
um tradicional evento de 
exibição de curtas-metra-
gens que acontece há mais 
de 15 anos, em Lorena.

crianças obras de autores 
contemporâneos Brasil 
adentro. São indicações 
que irão ampliar o conhe-
cimento sobre a história 
literária de diversos locais 
do nosso País”, esclarece 
Ariane Teles, responsável 
pelo Caminhos para a Ci-
dadania. Estando em casa, 
com os pais ou na escola, 
com os professores, ativi-
dades lúdicas que incenti-
vem as crianças a ler não 

não respondeu, para pro-
vavelmente evitar tumul-
to. Foi então que no dia 
seguinte, Ivete postou dois 
vídeos em seu perfil do 
Instagram, surfando com 
o filho.
Ao ter certeza que era a 
cantora, Alice ficou sur-
presa e compartilhou a 
história nas redes sociais. 
A thread bombou tanto 
que foi parar em vários si-
tes de notícia e ela se di-
verte com a repercussão!
Fonte: Kboing

são apenas um passatem-
po divertido. Elas também 
ajudam a melhorar a escri-
ta e ampliar o vocabulário, 
além de estimular a criati-
vidade. Mais sobre o Ca-
minhos para a Cidadania
O programa é uma ação 
socioeducacional para 
alunos da rede pública de 
ensino que leva os temas 
segurança no trânsito, ci-
dadania, mobilidade ur-
bana e meio ambiente a 

escolas dos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Pa-
raná. Até 2019, foi direcio-
nado aos alunos do 4º e 5º 
anos e, em 2020, estendeu 
suas atividades aos alunos 
de 1º a 3º, a pedido das 
escolas. Em 2019, o Ca-
minhos para a Cidadania 
iniciou o uso de uma pla-
taforma para a realização 
do curso livre EAD a pro-
fessores, coordenadores 
municipais e pedagógicos. 

Em 2020, o programa tor-
nou-se totalmente digital, 
inclusive para os alunos.
Além dos conteúdos volta-
dos aos municípios adep-
tos ao programa, o site 
conta com várias outras 
atividades, jogos e dicas 
disponíveis ao público ge-
ral. O site é o www.cami-
nhosparaacidadania.com.
br. Na via Dutra, o progra-
ma conta com o apoio da 
CCR NovaDutra.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Elas não têm cor interessante, textura atraente, nem sabor agradável, mas 
há quem não resista mordiscá-las e roê-las, santas unhas! Apesar do hábito 
ser prazeroso para várias pessoas, os seus efeitos no seu organismo são 
nada positivos. Afinal, muitos micro-organismos são ingeridos e também 
há risco para a saúde dos dentes. O ato pode estar relacionado a origem 
de auto-estima e ansiedade. Por isso, estratégias devem ser tomadas para 
dar fim a essa mania, progressivamente. Confira algumas, mantendo-as 
sempre curtas e lixadas para evitar que apareça algum pedaço lascado e 
você fique tentado em arrancá-lo, busque fazer as unhas semanalmente, a 
boa aparência diminui a tentação de roê-las. No entanto, é importante ficar 
uma semana por mês sem esmalte e amenizar o uso de acetona, pois ela 
facilita a descamação das unhas. Alivie as crises mascando chiclete, esse 
ato substitui o movimento repetitivo e inconsciente de mordiscar as unhas. 
Como esse hábito é, geralmente, reflexo de ansiedade vale a pena investir 
em atividades em que ela possa ser extravasada como praticar exercícios 
físicos, ler livros ou escrever.
***
As frutas, como todos sabem, são boas para a saúde, elimina toxinas e re-
vigora as forças do corpo. Porém, em alguns casos, as frutas dão trabalho 
para serem consumidas, principalmente por causa das suas cascas e se-
mentes. A solução para isso é simples, o suco. Além de ser fácil de consu-
mo, o suco pode reunir os nutrientes de várias frutas. Sabores combinados 
comumente, como laranja com mamão, abacaxi com hortelã e uva com 
morango, são facilmente encontrados e fazem muito bem à saúde. Pesqui-
sas informam que é mais eficiente adicionar sucos do que folhas às dietas. 
Experimente substituir os refrigerantes por sucos, mas lembre-se de lavar 
muito bem as frutas e usar sempre água mineral filtrada, ingerir o suco 
logo que prepará-lo também é muito importante. Evite adoçar os sucos e, 
se o fizer prefira mel ou açúcar mascavo, pois eles são mais saudáveis do 
que o açúcar refinado.

Humor

O sujeito era tão exagerado que dizia que seu alqueire de terra era do tama-
nho de uma fazenda. Sua vaca deitada e o rabo dela sobrava para o quintal 
do vizinho. Uma manhã ele me falou que havia perdido uma vaca na noite 
anterior. Eu perguntei como foi que aconteceu e ele me respondeu:
- Caiu uma goiaba na cabeça dela e a morte foi instantânea.
Ai eu perguntei:
- Por que você não me chamou pra aproveitar a carne dela?
E ele me respondeu:
- E o bicho da goiaba deixou?
***
Uma noite durante o jantar, minha irmã reclamou por ter que comer as so-
bras da refeição anterior. Meu pai disse que ela deveria orar para mostrar 
gratidão. Ela então, obedecendo, abaixou a cabeça e disse:
- Obrigado Senhor, por esta comida... de novo...

Mensagens

Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos 
atendem as necessidades. Valorizaremos os amigos que nos socorrem, que 
se interessam por nós, que nos escrevem, que nos telefonam pra saberem 
como estamos indo. As amizades são uma dádiva de Deus. Mais tarde, 
haveremos de sentir a falta daqueles que não nos deixam experimentar a 
solidão. 
***
Uma hora ou outra o destino se ajeita, as coisas se acertam, o passado é es-
quecido e as dores desaparecem. Quem tem que ficar fica o que é verdadei-
ro permanece e o que não desaparece. Não tenha pressa, não guarde má-
goas, não queira pouco. Sempre queira o melhor. Espere na sua. Aprenda 
a ser paciente. Aprenda a curtir uma boa música, quando a tristeza bater. 
Aprenda a ignorar o que te faz mal. Aprenda, sobretudo, a ter fé. Fé de que 
por mais difícil que seja o Universo, ele sempre irá cumprir a seu favor.
***
Quem não te procura, não sente a sua falta. Quem não sente a sua falta, 
não te ama. O destino determina quem entra na sua vida. Mas você decide 
quem fica nela. A verdade dói só uma vez, mas a mentira dói cada vez que 
você se lembra dela. Então, valorize quem valoriza você e não trate com 
prioridade quem te trata como opção.

Pensamentos, provérbios e citações

Se não souber escutar, não deves falar.
Os homens envelhecem, mas raramente amadurecem.
O entendimento busca, mas quem encontra é o coração.
É melhor prevenir do que remediar.
Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos.
Nem todos que vagam estão perdidos.
Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.

Câmara Municipal de Jacareí 
aprova quatro projetos na

sessão desta quarta-feira (28)

A Câmara Municipal de 
Jacareí aprovou por unani-
midade nesta quarta-feira 
(28) quatro projetos proto-
colados na Ordem do Dia, 
entre eles projeto de lei 
complementar do prefei-
to, que altera o Código de 
Obras e Edificações de Ja-
careí (Lei Complementar 
nº 101, de 27 de setembro 
de 2018).
Na proposta aprovada es-
tão previstas modificações 
como, por exemplo, a per-
missão ao proprietário do 
imóvel trocar de respon-
sável técnico durante a 
aprovação do projeto ou 
execução da obra apresen-
tando comunicação por es-
crita; anotação ou registro 
de responsabilidade técni-
ca do novo profissional e 
prova de comunicação ao 
antigo responsável técni-
co, entre outras alterações.
Segundo o prefeito, “a 
presente propositura foi 
construída a partir de ob-
servações realizadas por 
profissionais e técnicos 
municipais que lidam com 
o instrumento em seu co-
tidiano, além da Associa-
ção dos Engenheiros e 
Arquitetos de Jacareí. A 
partir da análise da atual 
redação, bem como da le-
gislação estadual vigente, 
como o Código Sanitário 
do Estado de São Paulo, 
verificou-se que era pos-
sível aperfeiçoar o texto, 
de modo a deixá-lo mais 
adequado à realidade do 
Município”.
Rede de Proteção 
Também na Ordem do 
Dia, os vereadores apro-
varam projeto de lei da 
vereadora Patrícia Juliani 
(PSDB), que institui a Co-
missão de Monitoramento 
da Rede de Proteção às 
Crianças e Adolescentes 
Vítimas de Violência do 
Município de Jacareí. A 
comissão terá o objetivo 
de fomentar e monitorar 

políticas públicas de pre-
venção e atendimento de 
proteção integral à crian-
ça e adolescente vítimas 
de violência, valorizar e 
fortalecer a articulação da 
rede de serviços e compe-
tências do Município para 
garantia dos direitos e pro-
teção integral da criança e 
do adolescente, promover 
e apoiar ações de mobili-
zação ao enfrentamento da 
violência infanto-juvenil, 
como campanhas de sen-
sibilização, entre outras 
funções.
“Com minha experiên-
cia profissional e toda a 
capacidade que tive na 
secretaria de assistência 
social, eu pude perceber 
e aprender que, diante do 
fato de violência sexual à 
criança e adolescente, não 
temos como combater essa 
dor. Todos nós vereadores 
temos a responsabilidade 
de protegermos o ECA e, 
assim, tenhamos menos 
crianças com impactos de 
dores da qual não temos 
nenhuma condição de tra-
tar, ou até, mensurar”, dis-
se a autora.
Lixo Zero 
Também de autoria da ve-
readora Patrícia Juliani, 
o terceiro projeto apro-
vado instituiu a Semana 
Municipal do Lixo Zero. 
Segundo Patrícia, a pro-
posta visa proporcionar 
ambientes para discussão 
e conscientização sobre 
a temática dos resídu-
os sólidos no Município, 
envolvendo a sociedade 
civil organizada, Poder 
Público, iniciativa priva-
da e população em geral, 
entre outras atribuições. 
“0 Lixo Zero baseia-se no 
máximo aproveitamento e 
correto encaminhamento 
de resíduos recicláveis e 
orgânicos e a redução ou 
até mesmo o fim do enca-
minhamento destes mate-
riais para os aterros sanitá-

rios. A gestão Lixo Zero é 
a qual não ocorre geração 
de lixo, entendendo-se 
como a mistura de resídu-
os recicláveis, orgânicos e 
rejeitos”, disse a autora.
Adoção 
O quarto projeto aprovado 
Ordem do Dia é de auto-
ria do presidente da Casa, 
vereador Abner de Madu-
reira (PSDB), que institui 
no calendário oficial o Dia 
Municipal da Adoção que 
será celebrado anualmente 
no dia 25 de maio.
Segundo o autor, a data 
terá o objetivo de cons-
cientizar a todos de que 
toda criança ou adolescen-
te têm direito a ser criados 
e educados no seio de sua 
família e, excepcional-
mente, em família substi-
tuta, assegurada a convi-
vência familiar saudável e 
afetuosa, estimular a ado-
ção legal e humanizada de 
crianças e adolescentes, 
despertar a necessidade de 
adoção tardias, inter-ra-
ciais, de grupos de irmãos 
e de crianças com necessi-
dades especiais.
“Adoção é reatar a es-
perança em um coração 
que um dia foi perdido, é 
acreditar no potencial de 
alguém que você não co-
nhece, é criar desafios e 
conquistas, e saber que co-
adjuvamos para o cresci-
mento de uma vida”, disse 
Abner. Todos os projetos 
aguardam publicação no 
Boletim Oficial (B.O) do 
município, podendo serem 
sancionados ou vetados 
pelo prefeito.
A sessão ordinária foi 
transmitida ao vivo pela 
TV Câmara Jacareí nos 
canais 39.2 UHF Digital, 
12 da NET e também via 
internet, pelo site, pelo Fa-
cebook nas páginas da Câ-
mara Municipal de Jacareí 
e TV Câmara Jacareí, e 
Youtube, no canal da TV 
Câmara Jacareí.
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Tamoios realiza operação 
para o Feriado de Finados

Carro colide com moto
e foge em Ubatuba

Cabos de iluminação do 
‘retão’ de Jacareí são
furtados na via Dutra

São José Futsal vence a 
AABB por 3x1

A Concessionária Tamoios 
realizará a partir da pró-
xima sexta-feira (30) a 
operação especial para o 
Feriado de Finados na re-
gião. A partir das 13h de 
sexta (30), o trecho de ser-
ra contará com a Operação 
Descida, que libera 2 pis-
tas sentido litoral e 1 pista 
sentido São José dos Cam-
pos, visando garantir flui-
dez ao tráfego que seguirá 
mais intenso em direção 
ao litoral norte. Para a vol-
ta do feriado, a rodovia re-
tornará à sua configuração 
normal com 2 pistas senti-
do São José dos Campos e 
1 pista sentido litoral.
Em caso de necessidade, 
veículos extras (guinchos) 
serão colocados à disposi-
ção dos usuários e, junto 
com o aumento de efetivo, 

Acidente envolvendo 
carro e moto na rodovia 
BR-101 “Rodovia Rio-
-Santos”, próximo a loja                       
Tribo Surf, em Ubatuba, 

Os serviços de manuten-
ção do sistema elétrico e 
iluminação do ‘retão’ de 
Jacareí (SP), iniciados em 
setembro pela CCR Nova-
Dutra, foram novamente 
afetados em função de fur-
tos de cabos e destruição 
do sistema elétrico dos 
postes.
É a segunda vez que os 
serviços são prejudicados 
em função de vandalismo 
das caixas de passagem e 

Pela terceira rodada do 
Campeonato Paulista, na 
terça-feira (27), o São José 
Futsal recebeu a AABB e 
venceu, por 3x1, no Tênis 
Clube.
O próximo compromis-
so joseense é fora de casa 
pela última rodada da Liga 
Nacional contra o Minas. 
O São José já está classifi-
cado na LNF e busca uma 
melhor posição dentro de 
seu grupo. Gols marcados 
por Biel, Ronney e Daniel.
Crônica
Atuando em casa, o São 
José jogou para frente, 
buscando as referências de 
seus pivôs e contando com 
a rapidez dos alas para 
fazer com que a bola ron-
dasse a área adversária. Os 
donos da casa eram me-
lhores, mas não consegui-
ram converter as chances 
em gols nos primeiros mi-
nutos e, em pouco tempo, 
a equipe da AABB come-
çou a equilibrar a partida.

irão suprir o acréscimo de 
demanda por serviços.
Nos pedágios, a Operação 
Papa Filas será acionada a 
fim de otimizar o atendi-
mento nas cabines manu-
ais.
OBRAS
As obras realizadas no 
trecho de serra também 
seguirão calendário espe-
cífico nos próximos dias. 
As atividades estarão sus-
pensas na sexta (30) e no 
sábado (31). No domingo 
(1) elas podem ocorrer 
condicionadas ao fluxo 
de veículos registrado na 
região. Na segunda (2), 
as obras serão suspensas 
novamente com retorno 
previsto para terça (3), a 
partir das 13h.
RESTRIÇÃO DE TRÁ-
FEGO DE VEÍCULOS 

aconteceu nesta quarta-
-feira (28)
O veículo envolvido 
no acidente fugiu do 
local. O homem que 

furto dos cabos elétricos. 
“Mais uma vez a ilumina-
ção do ‘retão’ de Jacareí é 
alvo de furtos de cabos e 
vandalização dos postes. 
Os constantes vandalis-
mos e furtos de cabeamen-
tos na região prejudicam 
a conclusão dos serviços 
e a entrega da iluminação 
viária para o trecho entre 
o km 158 e 164. Já forma-
lizamos um novo boletim 
de ocorrência e estamos 

Assim as duas defesas 
iam levando a melhor. Os 
joseenses buscavam uma 
brecha na defesa adversá-
ria, que jogava atrás, mas 
a última bola teimava em 
não encontrar o fundo da 
rede. Em contra ataque já 
na metade final do primei-
ro tempo, em bate e rebate 
dentro da área, os visitan-
tes acharam o primeiro 
gol.
Depois disso a pressão por 
parte dos donos da casa se 
intesificou, usando mais 
de sua velocidade em qua-
dra para chegar. Porém o 
placar se manteve como 
estava antes do fim dos 
primeiros 20 minutos.
Etapa Complementar
Mantendo a mesma in-
tensidade, o São José co-
meçou o segundo tempo 
atacando, procurando di-
minuir o marcador. Dessa 
vez o goleiro Matheus era 
um pouco mais acionado, 
contando com seus chutes 

DE CARGA Sentido Li-
toral: sexta-feira (30), das 
16h à meia-noite; sábado 
(31), das 08h às 12h; e se-
gunda-feira (02), das 08h 
às 12h. Sentido S. J. Cam-
pos: das 13h de sexta-feira 
(30) às 17h de sábado (31); 
domingo (01), das 15h às 
23h; e segunda-feira (02), 
das 15h às 23h.
HORÁRIOS DE PICO
Início do feriado (fluxo de 
veículos sentido Litoral):
Sexta-feira (30/10) - das 
14h às 22h
Sábado (31/10) - das 06h 
às 14h
Retorno do feriado (fluxo 
de veículos sentido Vale 
do Paraíba):
Segunda-feira (02/11) - 
das 12h às 22h
Terça-feira (03/11) - das 
06h às 14h

conduzia a moto foi                                                   
encaminhado para à                           
Santa Casa de                Mi-
sericórdia com fratura ex-
posta.

contribuindo com as in-
vestigações da polícia”, 
explica Virgílio Leocádio, 
Gestor de Interação com o 
Cliente da concessionária.
Em função dos novos atos 
de vandalismo e furtos de 
cabeamentos na região 
a nova previsão da CCR 
NovaDutra é que os traba-
lhos sejam finalizados até 
o final do mês de novem-
bro.
Fonte: CCR Nova Dutra

de fora para levar perigo.
No entanto a equipe da 
AABB veio fechada, 
abrindo poucas brechas 
para atacar. Em resposta 
o São José rodou mais e 
assim Biel saiu no meio e 
chutou no canto para em-
patar.
Depois disso a partida fi-
cou mais truncada e falto-
sa. O São José foi em bus-
ca da virada, não deixando 
o jogo cair em nenhum 
momento enquanto que 
a AABB ia se segurando 
como podia. 
Foi somente no último mi-
nuto de partida que acon-
teceu a virada.
Primeiro Ronney carregou 
pela ala, limpou e bateu 
forte no canto, sem chan-
ces para o goleiro. Com a 
AABB no goleiro linha, 
o goleiro joseense Daniel 
encaixou uma bola e chu-
tou da área, fazendo o ter-
ceiro para terminar a parti-
da em 3x1.
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Governo de São Paulo dá 
início à Operação Finados 

nesta quinta-feira

Canção Nova realiza 
Acampamento “A cura dos 

traumas da morte”

Postos do Poupatempo e Detran.
SP comunicam funcionamento 

durante feriado de Finados

O Governo de São Pau-
lo anunciou nesta quar-
ta-feira (28) o início da 
Operação Finados, que 
conta com o reforço do 
Policiamento Rodoviário 
Estadual, do Departamen-
to de Estradas de Roda-
gem (DER), da Agência 
de Transporte do Estado 
de São Paulo (ARTESP) 
e das concessionárias nas 
rodovias do estado. As 
ações operacionais con-
juntas começam nesta 
quinta-feira (29) e vão até 
segunda-feira (2), com o 
objetivo de garantir maior 
segurança e conforto aos 
usuários que forem viajar 
neste feriado prolongado. 
Mesmo com a operação, 
o Governo de São Paulo 
reforça a importância de 
evitar viagens desnecessá-
rias e a exposição ao risco 
de contaminação por CO-
VID-19.
Em média, 21,5 mil poli-
ciais vão reforçar diaria-
mente as ações de patru-
lhamento ao longo dos 22 
mil quilômetros de rodo-
vias estaduais durante o 
feriado prolongado para 
evitar crimes e garantir a 
fluidez do trânsito em toda 
a malha rodoviária do es-
tado. A operação utilizará 
ainda oito mil viaturas, 50 
cavalos, 10 helicópteros, 
12 drones, 386 guinchos e 
200 ambulâncias, que se-
rão distribuídos ao longo 
de 190 pontos estratégicos 
para o policiamento.
Os policiais rodoviários 
empenhados na ação rea-
lizarão testes de embria-
guez e o motorista que 
for flagrado dirigindo 
sob a influência de álcool 
será multado e poderá ter 
o veículo apreendido. O 
condutor ainda poderá ter 
a Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) suspensa, 
além de responder crimi-
nalmente.
Além disso, será inten-
sificada a fiscalização de 
limites de velocidade, ul-
trapassagens e uso de cin-
to de segurança, assentos 
infantis e capacetes. Os 
efetivos do Comando de 
Policiamento de Choque 
(CPChq), Comando de 
Polícia de Aviação “João 

Neste fim de semana que 
antecede o feriado de Fi-
nados, de 30 de outubro a 
1 de novembro de 2020, a 
Canção Nova, em Cacho-
eira Paulista (SP), realiza 
o Acampamento “A Cura 
dos Traumas da Morte”, 
com o tema: “Eu sou a res-
surreição e a vida” (Jo 11, 
25). Toda a programação, 

Na próxima segunda-fei-
ra (2), os postos do Pou-
patempo e do Detran.SP 
estarão fechados em todo 
o Estado, em razão do fe-
riado nacional de Finados. 
Na terça-feira (3), o fun-
cionamento volta ao ho-
rário habitual de cada uni-
dade.  Para o cidadão que 
necessita ir até uma das 
unidades do Poupatempo 
após o feriado, para reali-
zar algum serviço presen-
cial, ele deve agendar data 
e hora através do portal 
ou aplicativo Poupatempo 
Digital. 

Negrão” (CAv) e territo-
riais também serão empre-
gados nas orlas das praias.
Haverá o uso de megafo-
nes para reforçar a neces-
sidade do distanciamento 
social em pontos específi-
cos como praias, bares e 
restaurantes, como medida 
de proteção à COVID-19. 
A PM paulista também 
dará apoio à fiscalização 
das equipes de vigilância 
sanitária municipal e esta-
dual.
Estradas
Além dos reforços opera-
cionais e de fiscalização 
para atendimento aos usu-
ários e monitoramento das 
rodovias mais movimen-
tadas, as medidas visam 
minimizar os impactos 
causados pelo aumento 
do fluxo de veículos. Para 
isso, as rodovias estadu-
ais contarão com o uso de 
drones, que permitem às 
equipes de campo um me-
lhor tempo de resposta e 
tomadas de decisões, além 
de 1.818 câmeras de fisca-
lização, que abastecem os 
centros operacionais 24 
horas por dia, e 551 senso-
res de tráfego.
Nas redes sociais, os ór-
gãos do Governo do Esta-
do vão divulgar os melho-
res horários para pegar a 
estrada e as condições de 
tráfego para permitir que 
os usuários se programem. 
Os painéis de mensagens 
variáveis (PMVs), espa-
lhados pelas estradas de 
São Paulo, também passa-
rão informações e alertas 
aos motoristas.
“É uma operação impor-
tante para garantir a qua-
lidade das rodovias e a 
segurança da população. 
Todos os esforços com a 
Artesp, o DER e equipes 
da Polícia Rodoviária têm 
este objetivo, sobretudo 
neste momento que ainda 
estamos passando, em que 
menos acidentes de trân-
sito significam mais leitos 
livres para atender os pa-
cientes do coronavírus”, 
afirma a Secretária interi-
na da Secretaria Estadual 
de Logística e Transpor-
tes, Priscila Ungaretti.
Nas rodovias concedidas, 
sob regulação da ARTESP, 

com palestras, cânticos, 
missas, orações e Ado-
rações, será voltada para 
ressignificar a morte pela 
fé na ressurreição. Ainda 
sem a presença de público, 
a Canção Nova transmitirá 
todo o evento através do 
seu Sistema de Comunica-
ção e redes sociais.
Destaque para a noite ora-

Para garantir a segurança 
de usuários e colaborado-
res e evitar aglomerações, 
o Poupatempo retomou 
as atividades presenciais 
com ajuste na capacidade 
de atendimento em cada 
unidade. Neste momento, 
são priorizados os serviços 
que necessitam da presen-
ça do cidadão para serem 
concluídos, como solicita-
ções de RG e da primeira 
habilitação, por exemplo.   
O acesso aos postos é con-
trolado e a presença de 
acompanhante só é permi-
tida em caso de criança, 

os painéis eletrônicos vão 
divulgar mensagens de 
conscientização com re-
comendações do protoco-
lo vigente da quarentena. 
“Mantemos o compromis-
so de oferecer a melhor 
prestação de serviço e 
atendimento nas rodovias 
para quem optar por viajar. 
Entretanto, é nossa obriga-
ção relembrar a todos que 
estiverem nas estradas que 
ainda há um protocolo vi-
gente de recomendação 
para evitar a contaminação 
da COVID-19”, diz Mil-
ton Persoli, Diretor-Geral 
da ARTESP.
As rodovias administra-
das pelo DER e as conce-
didas, sob fiscalização da 
ARTESP, contam também 
com recursos operacionais 
como 386 guinchos, 419 
veículos de inspeção e 209 
ambulâncias.
Fiscalização de transporte 
intermunicipal
Haverá ações operacio-
nais conjuntas com DER, 
ARTESP, concessionárias 
e Polícia Rodoviária Esta-
dual para garantir seguran-
ça e conforto, minimizar 
os impactos do aumento 
do fluxo de veículos e agi-
lizar a remoção de interfe-
rências no trânsito.
Melhores horários para 
viajar
Os motoristas poderão 
planejar a sua viagem, 
escolhendo os horários 
de menor movimento. Na 
quinta-feira (29), a estrada 
estará mais livre entre 0h e 
11h e 18h e 00h, já na sex-
ta, este horário é entre 0h 
e 10h e no sábado, de 0h a 
7h e 21h a 00h. No domin-
go, os melhores horários 
para viajar são de 0h a 8h 
e de 18h a 0h. No retorno, 
na segunda-feira, a dica é 
pegar a estrada entre 0h e 
9h e 21h e 0h.
Travessias litorâneas
A Operação Finados 2020 
também vai acontecer nas 
oito travessias litorâneas. 
Serão disponibilizadas 30 
balsas, no total, além de 
monitoramento operacio-
nal e equipes de manuten-
ção 24 horas, e informa-
ções em tempo real nos 
PMvs e no Aplicativo Tra-
vessias.

cional no sábado (31), às 
21h, com a Adoração ao 
Santíssimo Sacramento 
conduzida pelo Frei Josué 
Pereira de Sousa, da Or-
dem dos Frades Menores 
Conventuais, da Província 
de Brasília (DF), e pelos 
missionários da Canção 
Nova Tânia e Rubens Sa-
bino.

idoso ou pessoa com defi-
ciência. O uso de máscaras 
de proteção é obrigatório, 
assim como a medição de 
temperatura e higieniza-
ção das mãos com álcool 
em gel na entrada das uni-
dades.
A manutenção do distan-
ciamento entre as pessoas 
foi reforçada com sinali-
zação nos bancos de es-
pera, marcações no chão e 
orientação. Todas as infor-
mações, endereços e ho-
rários de funcionamento 
estão disponíveis no portal 
do Poupatempo


