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A Gazeta dos Municípios

Creche pega fogo em Ubatuba

Conheça os benefícios
das fraldas reutilizáveis

Obras na passarela
da Dutra paralisam o

trânsito em Aparecida

Prefeitura de Taubaté arrecadou 
62,5% do previsto para 2020

Uma creche pegou fogo 
no bairro do Sumaré, em 
Ubatuba, na tarde desta 
segunda-feira (28).
O local estava fechado e 

Anualmente, 8 bilhões de 
fraldas descartáveis são 
compradas no país, de 
acordo com a ABIHPEC 
(Associação Brasileira da 
Indústria de Higiene Pes-
soal, Perfumaria e Cosmé-
ticos). O número é equiva-
lente a 15 mil fraldas por 
minuto e 305 mil tonela-
das de lixo por ano. Para 
interromper esse consumo 
desenfreado e a produção 
de lixo consequente dele, 
um hábito antigo foi reto-
mado: a reutilização das 
fraldas, que se moderniza-
ram e agora são compos-
tas por um tecido natural 
revestido com uma trama 
impermeável laminada, 
para evitar vazamentos e 
permitir a lavagem.
O maior problema da ver-
são descartável é a grande 
quantidade de plástico que 
as compõem. Por causa 
desse material, cada uma 
delas leva 500 anos para 
se decompor na natureza. 
Esse longo tempo de vida 
chama ainda mais atenção 
quando percebe-se que a 
primeira fralda comercia-
lizada, lançada pela P&G 
em 1960, ainda está na 
Terra e estará até 2460.
A Agência Ambiental do 
Reino Unido definiu que 
uma criança usa diaria-
mente, em média, 4,16 
fraldas descartáveis - mais 
de 3.800 fraldas até 3 anos 

Está previsto para esta ter-
ça-feira (29) o lançamento 
da viga principal da passa-
rela provisória que a CCR 
NovaDutra está construin-
do no quilômetro 69 da via 
Dutra, em Aparecida, no 
Vale do Paraíba. Em caso 
de chuva, o serviço pode 
ser suspenso ou adiado.
A Polícia Rodoviária Fe-
deral irá apoiar a interdi-

A Prefeitura de Tauba-
té arrecadou R$ 764 mi-
lhões de janeiro a agosto 
de 2020, o que representa 
62,52% do orçamento pre-
visto para o ano - R$ 1,2 
bilhão, como demonstrou 
em audiência na Câmara 
de Taubaté, realizada no 
dia 28, para prestação de 
contas do segundo qua-
drimestre do ano. Entre os 
meses de maio e agosto, a 
arrecadação ficou em R$ 
325 milhões.
A secretária de Finanças, 
Odila Sanches, conside-
rou a queda de receita 
acentuada pela pandemia 
e destacou o equilíbrio fis-
cal entre receita e despesa 
- foram R$ 688 milhões 
em despesas de janeiro a 
agosto, o que representa 
56% do previsto.
“A receita estimada para 
este ano é menor em rela-
ção a 2019 em decorrên-
cia da crise econômica, e 
agora atrelada à pandemia. 
Tivemos que reduzir as 
despesas, e é importante 
demonstrar o equilíbrio 
fiscal nas contas públi-
cas. A saúde fiscal torna 
o município apto a formar 
parcerias e convênios, até 
mesmo com instituições 
estrangeiras”, afirmou.
A Secretaria de Educação 
demonstrou ter liquidado 

sem funcionários ou alu-
nos. 
O fogo ficou confinado em 
uma sala que guardava li-
vros.

de idade, o que soma 2% 
de todo o volume de lixo 
em aterros sanitários -, 
montante esse que perma-
necerá no planeta pelas 
próximas gerações.
Por esse motivo que o in-
centivo ao uso de fraldas 
reutilizáveis é cada vez 
maior e o produto vem 
se tornando tão popular. 
O reuso dos panos não é 
mais como no passado. Os 
modelos evoluíram e, atu-
almente, a tecnologia con-
tribui para que o conforto 
e a saúde do bebê, assim 
como a praticidade para as 
mães, sejam priorizados.
Outras vantagens da fralda 
reutilizável
Conforto
As peças são ajustáveis, 
com feixes parecidos 
com o presente nas des-
cartáveis, porém feitos 
de velcro ou botões, que 
permitem que o tecido 
permaneça no lugar sem 
apertar o bebê. Elas tam-
bém costumam ser mais 
macias do que a versão 
descartável, já que o pano 
que fica em contato com a 
pele é geralmente feito de 
polpa de bambu. O toque 
mais agradável à pele per-
mite que a criança se mo-
vimente sem desconfortos.
Evita assaduras e irrita-
ções
Por conta da tecnologia 
com a qual a malha de 

ção das pistas, que só deve 
ocorrer no momento do 
lançamento, previsto para 
às 12h (meio dia). A pre-
visão é que o trânsito fique 
interrompido por aproxi-
madamente 20 minutos 
nos dois sentidos da rodo-
via.
A viga principal da passa-
rela pesa cerca de 18 tone-
ladas e mede 30 metros. 

no segundo quadrimestre 
R$ 98 milhões, e entre 
janeiro e agosto, R$ 196 
milhões, o que representa 
50% dos R$ 394 milhões 
previstos para o ano. A 
vereadora Loreny fez um 
apelo para manutenção dos 
contratos dos profissionais 
de educação, que por meio 
da Fundação Universitária 
de Taubaté (Fust), prestam 
serviço no ensino integral.
O presidente da Comissão 
Especial de Fiscalização 
Financeira e Orçamentá-
ria, Douglas Carbonne, 
afirmou que o município 
investiu na capacitação 
destes profissionais que 
foram dispensados e co-
brou um plano para que 
eles possam ser aproveita-
dos pela próxima empresa, 
por meio da qual deverão 
ser feitas as contratações 
para 2021.
Unitau
Odila explicou que há 
questionamento do Tri-
bunal de Contas sobre o 
fato de a Universidade de 
Taubaté ter sido contrata-
da, e ter feito as contrata-
ções de pessoal por meio 
da Fust. Afirmou que a 
Prefeitura vem fazendo 
suas defesas junto aos ór-
gãos de fiscalização, mas 
que essa defesa chegou à 
exaustão.

A equipe do Corpo de 
Bombeiros extinguiu o 
foco de incêndio e deixou 
o local em segurança. Não 
houve vítimas.

bambu das fraldas é de-
senvolvida, a absorção é 
completa e o mau cheiro 
é reduzido, pois o tecido 
contém agentes antibacte-
rianos. Essas duas carac-
terísticas diminuem ainda 
mais os riscos de agressão 
à pele e formação de assa-
duras. São também hipoa-
lergênicas, já que, diferen-
temente das descartáveis, 
não possuem componen-
tes químicos artificiais que 
possam causar alergias a 
peles mais sensíveis.
Praticidade
Limpar as fraldas também 
é uma tarefa fácil. A urina 
e as fezes que se acumu-
lam podem ser jogadas no 
vaso sanitário e o tecido, 
encaminhado para a la-
vagem, que pode ser feita 
diretamente na máquina 
de lavar, sem necessidade 
de ferver ou esterilizar de 
qualquer outra forma. Ou-
tra vantagem ligada à pra-
ticidade é que, apesar de 
haver o trabalho da lava-
gem, as trocas são menos 
frequentes, já que o mo-
delo reutilizável absorve 
mais que o convencional.
Também possuem o atra-
tivo de serem coloridas e 
com estampas diversifi-
cadas, servindo também 
como roupa para bebê, 
podendo ser combinada 
com camisetas, sapatos e 
sandália infantil.  

Serviço deve ser conclu-
ído ainda em setembro. 
A concessionária orien-
ta para que os motoristas 
respeitem a sinalização e 
os homens-bandeira. Os 
motoristas também po-
dem obter informações 
das condições de tráfego 
na via Dutra sintonizando 
a CCRFM 107,5 NovaDu-
tra.

A Secretaria de Espor-
tes realizou R$ 7 milhões 
entre maio e agosto e R$ 
12,7 milhões entre janeiro 
e agosto, o que representa 
58% dos R$ 21,7 milhões 
previstos para o ano. In-
clusão Social realizou R$ 
11,9 milhões no quadri-
mestre e R$ 19 milhões de 
janeiro a agosto, o equiva-
lente a 44% dos R$ 42 mi-
lhões previstos para o ano; 
Segurança, R$ 9 milhões 
no quadrimestre e R$ 15,8 
milhões no ano, totalizan-
do 57,6% dos R$ 27,5 mi-
lhões do ano.
Acompanhe a prestação de 
contas
A prestação de contas das 
Secretarias da Prefeitura 
continua na quarta-feira, 
30, às 9h e às 14h. As ati-
vidades serão transmitidas 
pela TV Câmara Taubaté 
no canal 4 da Net, site e 
mídias sociais. 
Devido à pandemia, a Ga-
leria encontra-se fechada 
ao público, mas a partici-
pação é garantida por meio 
de formulário disponível 
na página da TV Câmara 
durante a transmissão ao 
vivo ou pelo Whatsapp 
(12) 3625-9525. 
O vídeo da audiência está 
disponível no canal da TV 
Câmara Taubaté no Youtu-
be.
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Miscelânea
Curiosidades

Qual a diferença entre verduras, legumes e hortaliças?

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 di-
ferenças entre esses tipos de alimentos.   Verduras: A palavra verdura re-
presenta um termo genético para designar alimentos verdes, como folhas, 
entre elas: coentro, alface, couve, etc. Também fazem parte deste grupo a 
acelga, o agrião, o almeirão, a chicória, 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 os legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem 
ser chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo 
familiar 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: aspargo, tomate, 
couve-flor, brócolis, etc.

Humor   

A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava 
um jeito de começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Você acredita em Deus?
- Ora se acredito... Claro!
- Então, se fosse vontade de Deus, nesse clima seco da peste se ele quises-
se fazer chover de repente, chovia?
- Uai, mulher, se é da vontade de Deus, chovia na mesma hora.
- Se é vontade de Deus, o dia podia virar noite num minutinho?
- Ora, se é vontade de Deus, porque não?
- Se é vontade de Deus e sendo nos branquinhos azedo desse jeito, nosso 
filho podia nascer pretinho, quase azulzinho... Podia?
- Arre égua mulher... Se é vontade de Deus nosso filho nascer pretinho, 
nascia... Mas que você ia tomar uma surra de virar os olhos e arriar moli-
nha... molinha no chão, ia... Ah se ia!

Mensagens

Aqui estamos nós. Aí está você. O importante mesmo é saber que você 
está bem. Seja como for, você acaba de ganhar mais um dia de presen-
te para viver. Por isso, comemore este novo dia e agradeça. A partir de 
agora você retoma o contato com a magia de fazer parte da raça humana. 
Viva este evento como algo fantástico. Afinal, você também é um milagre 
da natureza. Cada manhã faz a oportunidade de sintonia com o Universo 
através de múltiplos canais de percepção. Enquanto você ainda está no 
silêncio, na intimidade dos seus pensamentos, nos devaneios do espírito 
da rotina de mais um despertar, a vida se revela. Emocione-se com os fe-
nômenos da natureza: a chuva, o vento, as nuvens, os trovões, os primeiros 
raios do Sol que estão começando a colorir o Céu e principalmente, emo-
cione-se porque você faz parte desse espetáculo. Esperamos demais para 
fazer o que precisa ser feito, num mundo que só nos dá um dia de cada 
vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que a vida 
fosse curta, agimos como se estivéssemos à nossa disposição um estoque 
inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer palavras de perdão 
que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem ser expulsos, 
para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. Esperamos 
demais para ser generosos, deixando que demora diminua a alegria de dar 
espontaneamente. Esperamos demais para ser pais de nossos filhos peque-
nos, esquecendo quão curto é o tempo em que eles são pequenos, quão 
depressa a vida os faz crescer e ir embora. Esperamos demais para dar 
carinho aos nossos pais, irmãos e amigos, quem sabe quão logo será tarde 
demais. Esperamos demais para enunciar as preces que estão esperando 
para atravessar nossos lábios, para executar as tarefas que estão esperando 
para serem cumpridas, para demonstrar o amor que talvez não seja mais 
necessário amanhã. Esperamos demais nos bastidores, quando a vida tem 
um papel para desempenharmos no palco. Deus também está esperando 
nós pararmos de esperar.
Esperando nós começarmos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia 
e esta vida nos foram dados

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem sem propósito é como um navio sem rumo.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 187, Termo nº 7243
Faço saber que pretendem se casar WILLER SÁVIO DE PAULA e RENATA APARECIDA DA SILVA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é natural de 
Pindamonhangaba-SP, nascido no dia 10 de agosto de 2001, de estado civil solteiro, de profissão repositor, residente e do-
miciliado na Rua Um, nº 69, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho de ROBERTO SÁVIO DE PAULA, de 56 anos, natural 
de Lagoinha/SP, nascido na data de 02 de junho de 1964 e de LUCIA HELENA DOS SANTOS PAULA, de 48 anos, natural 
de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 17 de abril de 1972, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A  ha-
bilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 04 de abril de 2003, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente 
e domiciliada na Avenida A, nº 700, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filha de MANOEL APARECIDO DA SILVA, de 38 
anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 09 de fevereiro de 1982 e de KARINA APARECIDA SILVA, de 34 anos, 
natural de Tremembé/SP, nascida na data de 27 de março de 1986, ambos residentes e domiciliados 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.
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Cancelamento de demissões
na Embraer será discutido

por TRT nesta terça

São José dos Campos recebe o 
maior Hackathon do mundo, o 
NASA Space Apps Challenge

As demissões feitas pela 
Embraer serão discutidas 
em nova audiência virtual 
pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região, 
nesta terça-feira (29), às 
16h30. A empresa terá de 
responder se aceita can-
celar as demissões e abrir 
novo layoff, conforme pro-
posta apresentada na últi-
ma audiência pelo TRT. Se 
não houver acordo, o caso 
vai para julgamento.
A possibilidade de cance-
lamento dos cortes, com 
abertura de layoff, é em 
resposta à ação judicial 

O Nasa Space Apps Chal-
lenge, maior hackathon do 
mundo, está com inscri-
ções abertas para a mara-
tona de São José dos Cam-
pos. A competição busca 
entusiastas que tenham 
força de vontade e queiram 
transformar o mundo em 
que vivem ou que sonhem 
com a vida no espaço. Ela 
será online e busca partici-
pantes criativos para criar 
soluções inovadoras para 
diversos desafios.
Os interessados poderão 
se inscrever até o dia 01 de 
outubro através do Sym-
pla. São esperados 200 
participantes que irão for-
mar grupos de 3 e 6 pesso-
as para elaborar e apresen-
tar um projeto durante a 
competição local que será 
realizada de 3 a 4 de ou-
tubro.
Destaque feminino
Um destaque dessa edição 
é que a organização tem 
o objetivo de estimular a 
maior participação femi-
nina na ciência, tecnolo-
gia e empreendedorismo. 
Por isso, a expectativa da 
organização é de haja pelo 
menos 40% de mulheres 
inscritas este ano.
Esta é a primeira vez que 
o Vale do Paraíba recebe 
esse evento e existe uma 
expectativa muito grande 

movida pelos sindicatos 
dos metalúrgicos de São 
José dos Campos e de Ara-
raquara (fábrica de Gavião 
Peixoto).
Na última audiência, ocor-
rida dia 22, o advogado da 
Embraer sinalizou que a 
empresa não iria aceitar a 
proposta apresentada pela 
desembargadora vice-pre-
sidente judicial do TRT-
15, Tereza Asta Gemigna-
ni. Para os representantes 
dos sindicatos, a proposta 
do TRT é positiva e um 
importante avanço.
“O Sindicato agiu corre-

sobre a qualidade dos pro-
jetos que serão apresenta-
dos, uma vez que a região 
reúne inúmeras institui-
ções de ensino e tecnolo-
gia como o ITA, CTA, en-
tre outras.
A representante da NASA 
em São José dos Cam-
pos, Leka Hattori, afirma 
“estamos preparando um 
grande evento, totalmente 
digital, online. Para isso, 
criamos o aplicativo Spa-
ce&Terra, onde mentores 
e participantes podem in-
teragir entre si.”
Os dois primeiros coloca-
dos de SJC competirão na 
final mundial, juntamente 
com os finalistas das ou-
tras localidades. Os vence-
dores mundiais são esco-
lhidos pela Nasa.  No ano 
passado, dois times bra-
sileiros, um de São Paulo 
e outro de Salvador, ga-
nharam a disputa mundial 
concorrendo contra 29 mil 
participantes de 80 países. 
Como prêmio, eles foram 
convidados para assistir o 
lançamento de um foguete 
de dentro do Centro Espa-
cial John F. Kennedy na 
Flórida. As duas cidades 
tiveram como destaque a 
qualidade e variedade dos 
mentores, o que acabou 
sendo determinante para o 
sucesso das equipes.  

tamente ao lutar e entrar 
com a ação judicial. O país 
está passando por um mo-
mento grave que não pode 
ser menosprezado e, mui-
to menos, ser jogado nas 
costas dos trabalhadores”, 
afirma o diretor do Sindi-
cato Herbert Claros. 
O Sindicato vai organizar 
uma assembleia, na quar-
ta-feira (30), às 10h, em 
frente à portaria da Embra-
er, na Av. Faria Lima, para 
apresentação do resultado 
da audiência.
Fonte: Sindicato dos Me-
talúrgicos 

O relato de Felipe Tanso, 
membro da equipe MAS-
SA, ganhadora de São 
Paulo e da etapa mundial 
em 2019 comprova - “a 
ajuda dos mentores foi 
fundamental, tínhamos a 
criatividade e a vontade, 
mas ser mentorados por 
especialistas experientes 
toda a diferença. Vi a lista 
dos mentores deste ano e 
fiquei muito impressiona-
do! “
Este ano o time de men-
tores escalado para ajudar 
os participantes na etapa 
de São José dos Campos 
contará com a participa-
ção de alguns nomes re-
conhecidos no cenário na-
cional, como Laura Gurgel 
(COO Ozonean e analista 
do Shark Thank Brasil), 
Edilson Osorio Jr (CEO 
da OriginalMy, considera-
da uma das empresas mais 
inovadoras do mundo no 
uso de tecnologia block-
chain), Anne Chang (advo-
gada, Diretora Executiva 
da Berkeley Global Socie-
ty, ganhadora do Block-
chain Challenge - desafio 
promovido pelo governo 
Obama em 2016), entre 
outros grandes nomes com 
ampla experiência em ma-
ratonas de inovação além 
de um currículo profissio-
nal de peso. 
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Novelis e SENAI
Pinda oferecem
cursos gratuitos

Entregas do “Alimento Solidário”
iniciam na Região Norte de Ubatuba

A Novelis e o SENAI de 
Pindamonhangaba estão 
com inscrições abertas 
para cursos gratuitos nas 
áreas de operações e ma-
nutenção. As formações 
em ponte rolante e empi-
lhadeira são exclusivas 
para mulheres e oferecem 
30 vagas no total. Outras 
30 estão abertas a todos 
e são destinadas às áreas 
técnicas de manutenção 
em elétrica e mecânica. A 
duração total de cada cur-
so é de 80 horas e as aulas 
serão ministradas presen-
cialmente, de segunda a 
sexta, entre os dias 9 de 
novembro e 4 de dezem-
bro.
Para a realização das au-
las, serão no máximo 15 
alunos por sala e todos os 
protocolos estão em con-
sonância com as medidas 
de segurança exigidas por 
decretos governamentais 
em relação à Covid-19.
Para se candidatar, é preci-

Agora é a vez das famílias 
da Região Norte, selecio-
nadas para o programa 
Alimento Solidário, do 
governo estadual, efetu-
arem a retirada de suas 
cestas de alimentos. A se-
gunda etapa do programa 
realiza a entrega no local 
nos dias 29 e 30 de setem-

so enviar o currículo para 
o e-mail: recursoshuma-
nos@novelis.com com 
o assunto “Sala de aula 
Operacional: Programa de 
Capacitação Senai Opera-
ção”. As inscrições vão so-
mente até esta quinta-feira 
(01). As etapas de triagem 
e seleção dos participantes 
acontecerão nas semanas 
seguintes. Ao final, todos 
os alunos aprovados du-
rante a capacitação rece-
berão certificado do Senai.
A iniciativa faz parte do 
Programa Capacitar, par-
ceria entre as duas institui-
ções, que objetiva oferecer 
oportunidades de desen-
volvimento e capacitação 
profissional a moradores 
de Pindamonhangaba e re-
giões adjacentes. Ele está 
incluído nos programas 
proprietários da Novelis 
IguAL e WiN (Women in 
Novelis), com foco na pro-
moção de diversidade e in-
clusão na companhia.

bro, terça e quarta-feira, 
das 9h às 13h, nas escolas 
municipais da região.  
No momento da retira-
da da cesta, é obrigatória 
a apresentação de docu-
mento de identidade e do 
número de Identificação 
Social (NIS), bem como 
assinatura de recebimento 

da cesta. A lista com todos 
os nomes de beneficiários 
do programa dos bairros 
da região Norte pode ser 
conferida na página inter-
net da Prefeitura de Uba-
tuba.
A secretaria de Assistência 
Social reforça a importân-
cia de seguir a recomenda-
ção de todos os protocolos 
sanitários na hora da retira-
da do benefício, como uso 
de máscara, higienização 
das mãos e a manutenção 
de distância de 1 metro e 
meio na fila. Funcionários 
da Prefeitura e voluntários 
ajudarão a organizar o pro-
cedimento. 
Fonte: Prefeitura Munici-
pal de Ubatuba

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATI-
VO Nº 375/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2020 
- A comissão de licitações da Prefeitura Municipal de 
Potim/SP, comunica aos interessados a abertura da 
Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM 
BLOQUETES, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
DE RUAS DO BAIRRO CHÁCARA TROPICAL, CON-
FORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANE-
XOS. Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 
15/10/2020. Abertura dos Envelopes: 10h00min do dia 
15/10/2020. Local da realização: Prédio da Prefeitura 
Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratui-
tamente na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do 
site: www.potim.sp.gov.br.
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Trechos da via Dutra
em Lavrinhas recebem 

serviços de recuperação 
de pavimento

Turismo sustentável é
tema de atividade do

Museu Felícia Leirner e
Auditório Claudio Santoro

A CCR NovaDutra ini-
cia uma nova frente                                
de trabalho de recupera-
ção                         de pavi-
mento na região            de 
Lavrinhas, na via Dutra. 
O serviço, que acontece 
até o próximo domingo, 
(04), faz parte do traba-
lho que a Concessionária 
realiza periodicamente ao 
longo dos 402 quilômetros 
da rodovia, com o objetivo 
de oferecer mais conforto 
e segurança aos usuários. 
Em caso de chuva, os tra-
balhos podem ser adiados 
ou suspensos.
Os trabalhos estão pre-
vistos para acontecer nos 
dois sentidos da rodovia, 

Próxima do encerramento, 
a agenda de setembro do 
Museu Felícia Leirner e 
Auditório Claudio Santo-
ro, instituições da Secre-
taria de Cultura e Econo-
mia Criativa do Governo 
do Estado de São Paulo, 
geridas pela ACAM Porti-
nari, ainda traz atividades 
inéditas para o público. 
Vídeo, jogo e apresenta-
ção musical compõem a 
programação.
Nesta segunda-feira (28), 
tem ação do Família Legal 
com o vídeo: “Como ser 
um turista sustentável?”. 
A ação celebra o Dia Mun-
dial do Turismo (27) e os 
educadores farão uma re-
flexão sobre o turismo sus-
tentável e quais as formas 
mais eficazes de evitar a 
ocorrência de danos irre-
versíveis aos meios, de mi-
nimizar os custos sociais, 
econômicos e ambientais 
que afetam os moradores 
das localidades visitadas, 
além de otimizar os bene-
fícios do desenvolvimento 
e oferecer dicas de condu-

com previsão de início às 
7h e término às 17h. Para 
isso, haverá fechamento 
alternado de faixas entre 
os quilômetros 19 e 18 da 
pista sentido Rio de Janei-
ro e entre os quilômetros 
16 e 19 na pista sentido 
São Paulo. Ao passar pelo 
trecho em obras, a CCR 
NovaDutra solicita aos 
usuários que respeitem a 
sinalização e placas que 
foram instaladas.
Os motoristas também 
podem obter informações 
das condições de tráfego 
na via Dutra sintonizando 
a CCRFM107,5 NovaDu-
tra.
Fonte: CCR NovaDutra

tas durante um passeio.
Terça-feira (29) será para 
conhecer a brincadeira 
“Cadáver Delicado”. O 
jogo surrealista foi criado 
na França, em 1927, e ar-
tistas como Miró e Frida 
Kahlo foram adeptos da 
recreação. 
Apresentada pela educa-
dora Roseli, a atividade 
tem como objetivo pro-
por adaptação às circuns-
tâncias e ao processo de 
criação diante das adversi-
dades, assim como Felícia 
Leirner se reinventou ao 
vir para Campos do Jor-
dão.
Setembro encerrará com a 
música do cantor e com-
positor Giovanni Chiara-
dia na quarta-feira (30). O 
espetáculo integra o pro-
jeto “Fora da Caixa” que 
apresenta, mensalmente, 
artistas locais e temas sen-
síveis à comunidade. Na-
tural de Santo Antônio do 
Pinhal, Giovanni colocou 
no repertório uma seleção 
especial de músicas auto-
rais.
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Prefeitura de Taubaté
arrecadou 62,5%

do previsto para 2020

A Prefeitura de Tauba-
té arrecadou R$ 764 mi-
lhões de janeiro a agosto 
de 2020, o que representa 
62,52% do orçamento pre-
visto para o ano - R$ 1,2 
bilhão, como demonstrou 
em audiência na Câmara 
de Taubaté, realizada no 
dia 28, para prestação de 
contas do segundo qua-
drimestre do ano. Entre os 
meses de maio e agosto, a 
arrecadação ficou em R$ 
325 milhões.
A secretária de Finanças, 
Odila Sanches, conside-
rou a queda de receita 
acentuada pela pandemia 
e destacou o equilíbrio fis-
cal entre receita e despesa 
- foram R$ 688 milhões 
em despesas de janeiro a 
agosto, o que representa 
56% do previsto.
“A receita estimada para 
este ano é menor em rela-
ção a 2019 em decorrên-
cia da crise econômica, e 
agora atrelada à pandemia. 
Tivemos que reduzir as 
despesas, e é importante 
demonstrar o equilíbrio 
fiscal nas contas públi-
cas. A saúde fiscal torna 
o município apto a formar 
parcerias e convênios, até 
mesmo com instituições 
estrangeiras”, afirmou.
A Secretaria de Educação 
demonstrou ter liquidado 
no segundo quadrimestre 
R$ 98 milhões, e entre 
janeiro e agosto, R$ 196 
milhões, o que representa 
50% dos R$ 394 milhões 
previstos para o ano. A 
vereadora Loreny fez um 
apelo para manutenção dos 
contratos dos profissionais 
de educação, que por meio 
da Fundação Universitária 
de Taubaté (Fust), prestam 
serviço no ensino integral.
O presidente da Comissão 
Especial de Fiscalização 
Financeira e Orçamentá-
ria, Douglas Carbonne, 
afirmou que o município 
investiu na capacitação 
destes profissionais que 

foram dispensados e co-
brou um plano para que 
eles possam ser aproveita-
dos pela próxima empresa, 
por meio da qual deverão 
ser feitas as contratações 
para 2021.
Unitau
Odila explicou que há 
questionamento do Tri-
bunal de Contas sobre o 
fato de a Universidade de 
Taubaté ter sido contrata-
da, e ter feito as contrata-
ções de pessoal por meio 
da Fust. Afirmou que a 
Prefeitura vem fazendo 
suas defesas junto aos ór-
gãos de fiscalização, mas 
que essa defesa chegou à 
exaustão.
A Secretaria de Espor-
tes realizou R$ 7 milhões 
entre maio e agosto e R$ 
12,7 milhões entre janeiro 
e agosto, o que representa 
58% dos R$ 21,7 milhões 
previstos para o ano. In-
clusão Social realizou R$ 
11,9 milhões no quadri-
mestre e R$ 19 milhões de 
janeiro a agosto, o equiva-
lente a 44% dos R$ 42 mi-
lhões previstos para o ano; 
Segurança, R$ 9 milhões 
no quadrimestre e R$ 15,8 
milhões no ano, totalizan-
do 57,6% dos R$ 27,5 mi-
lhões do ano.
Acompanhe a prestação de 
contas
A prestação de contas das 
Secretarias da Prefeitura 
continua na quarta-feira, 
30, às 9h e às 14h. As ati-
vidades serão transmitidas 
pela TV Câmara Taubaté 
no canal 4 da Net, site e 
mídias sociais. Devido à 
pandemia, a Galeria en-
contra-se fechada ao pú-
blico, mas a participação é 
garantida por meio de for-
mulário disponível na pá-
gina da TV Câmara duran-
te a transmissão ao vivo ou 
pelo Whatsapp (12) 3625-
9525. O vídeo da audiên-
cia está disponível no ca-
nal da TV Câmara Taubaté 
no Youtube.



página 7A GAzetA dos Municípios30 de Setembro de 2020

Secretaria de Comunicação 
de Caraguatatuba
reduz expediente

Governo Federal vai vender 
Edifício A Noite, antiga
sede da Rádio Nacional

Devido à suspensão de 
divulgação das mídias 
sociais e as notícias do 
site da Prefeitura de Ca-
raguatatuba, a Secretaria 
de Comunicação está com 
horário de expediente, 
atendimento ao público e 
imprensa, das 7h às 14h
A carga horária de trabalho 
reduzida para seis horas 
está prevista no Decreto nº 
1.328, de 21 de setembro 
de 2020, em consonância 

O Ministério da Econo-
mia autorizou hoje (29) a 
venda do Edifício A Noi-
te, prédio histórico loca-
lizado na Praça Mauá, na 
zona portuária do Rio de 
Janeiro, que abrigou por 
décadas a Rádio Nacional, 
da EBC. A autorização foi 
publicada na edição de 
hoje do Diário Oficial da 
União.
Edifício A Noite
Construído na década de 
1920, era o maior edifí-
cio da América do Sul na 
época de sua inauguração, 
em 1929.Projetado pelo 
arquiteto Joseph Gire, 
o mesmo que desenhou 
o                            projeto do 
Hotel Copacabana Palace 
e do Hotel Glória, também 
no Rio, o prédio deve seu 
nome ao hoje extinto jor-
nal A Noite, que ocupava 

com a retomada segura e 
gradativa das atividades 
econômicas de acordo 
com o Plano São Paulo do 
Governo Estadual e proto-
colos de enfrentamento à 
Covid-19.
A Secretaria de Comu-
nicação fica na Rua José 
Damazo dos Santos, 39 - 
Centro, telefone: 12 3897-
5650. Informações após as 
14h, entrar em contato no 
telefone 12 99719-4786.

o espaço.
Tornou-se sede da Rádio 
Nacional do Rio de Janei-
ro, depois da criação, em 
1936, da emissora, que 
passou a ocupar quatro 
andares do edifício alguns 
anos depois de sua inaugu-
ração.
Por seus corredores e ele-
vadores circularam os 
principais nomes da cultu-
ra brasileira, na época em 
que a Rádio Nacional era 
um dos principais veículos 
de comunicação do país 
na fase de ouro do rádio 
(entre as décadas de 1940 
e 50).
O prédio passou a ser 
propriedade da União em 
1940, devido a dívidas de 
sua proprietária, a Compa-
nhia Estrada de Ferro São 
Paulo-Rio Grande.
Fonte: Agencia Brasil
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Taubaté Shopping prepara 
um mês para as crianças 

com atrações online

Rock in Rio está
confirmado para 2021

O mês de outubro, que 
também pode ser conheci-
do como o mês das crian-
ças, está chegando e com 
ele uma programação on-
line variada nas páginas 
oficiais do Taubaté Sho-
pping. A programação vai 
reunir o “Festival de Rock 
Infantil” e lives criativas 
com a temática “Emoções 
e Sentimentos”.
A programação aos sá-
bados, comanda pela Tia 
Gih, da Luna e Mel Re-
creações, reúne bate-pa-
po com especialistas em 
leitura divertida e comi-
dinhas saudáveis, além 
de uma aventura com os 
Caça Fantasmas e o Te-
atro de Sombras. Todas 
as atividades acontecem 
via Instagram do Taubaté 
Shopping, sempre às 17h, 
nos dias 3, 10 e 17 de ou-

O próximo Rock in Rio 
está confirmada. A nona 
edição do evento em ter-
ras cariocas vai ter, nova-
mente, sete noites, come-
çando na sexta-feira, (24) 
de setembro e seguindo 
pelos dois dias seguintes. 
Na quinta (30) ele retorna 
e vai até o domingo 3 de 
outubro. Atrações e data 
de início das vendas dos 
ingressos ainda não foram 
oficialmente anunciadas.
Como a pandemia da Co-
vid-19 forçou o adiamen-
to do Rock in Rio Lisboa, 
que deveria ter acontecido 
em junho. Em 2021 será 
marcado pela primeira vez 
que o festival acontece no 
Brasil e Portugal em um 
mesmo ano.
Em Lisboa as coisas já es-

tubro.
A temática foi inspirada 
no filme “Divertida Men-
te”, pontuando as emoções 
primárias (raiva, alegria, 
medo, tristeza e nojo) e 
também abordando a em-
patia. Em todas as ati-
vidadesserão realizados 
sorteios de mimos. As 
atrações são recomenda-
das para crianças a partir 
de 2 anos.
Festival de Rock Infantil
Para comemorar efetiva-
mente o Dia das Crian-
ças, em 12 de outubro, o 
Taubaté Shopping está 
preparando dois dias de 
show online, transmitido 
pela página oficial do sho-
pping no Facebook. Nos 
dias 11 e 12, serão dois 
shows com as “Prince-
sas do Rock” e “Kiss for 
Kids”, e muito mais.

tão mais adiantadas. Além 
das datas, 19, 20, 26 e 27 
de junho, algumas atra-
ções também já são co-
nhecidas. A noite de aber-
tura será de rock com Foo 
Fighters, The National e 
Liam Gallagher e a segun-
da será mais pop e dançan-
te com Black Eyed Peas e 
Ivete Sangalo.
O dia 26 só tem confirma-
da a presença do Xutos e 
Pontapés, verdadeira ins-
tituição do rock lusitano, 
e a noite final conta com 
Anitta e o grupo de black 
music HMB.
A expectativa é a de que 
aqui no Brasil, estejam 
entre as atrações,  Justin 
Bieber, Post Malone e, no-
vamente, Iron Maiden.
Fonte: Vagalume 


