
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • Paraibuna • Pindamonhangaba 
Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal  • São Bento do Sapucaí • São Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXVIII 30 DE OUTUBRO DE 2020 EDIÇÃO 2844  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A Gazeta dos Municípios

Plataforma digital
vai gerar 1 milhão de

oportunidades para jovens

Sancionada lei de
incentivos fiscais para 

montadoras de veículos

Polícia Federal utilizará drones durante 
Operação Eleições Limpas 2020

Meta é atender quem está 
em situação de vulnerabi-
lidade
Empresas, sociedade civil, 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) e 
a Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) lan-
çaram na quarta-feira (28) 
uma iniciativa chamada 
Um Milhão de Oportuni-
dades. O foco reúne ado-
lescentes e jovens de 14 
a 24 anos, em especial os 
que estão em situação de 
vulnerabilidade – como 
negros e pardos, indíge-
nas, moradores de perife-
rias urbanas e áreas rurais 
e pessoas com deficiência.
A meta, segundo os ide-
alizadores, é gerar, nos 
próximos dois anos, um 
milhão de oportunidades 
em quatro pilares: acesso 
à educação de qualidade; 
inclusão digital e conec-
tividade; fomento ao em-
preendedorismo e prota-
gonismo de adolescentes e 
jovens; e acesso ao mundo 
do trabalho em oportuni-
dades de estágio, aprendiz 
e emprego formal.
Plataforma
Por meio de uma plata-
forma digital, a iniciativa 
pretende auxiliar adoles-
centes e jovens a buscar 
informações, por regiões, 
de qualidade sobre oportu-
nidades e formação para o 
mundo do trabalho.

O presidente Jair Bolso-
naro sancionou ontem, dia 
28, a lei que prorroga os 
incentivos fiscais a mon-
tadoras de veículos ou fa-
bricantes de autopeças ins-
talados nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste.
O prazo para apresentação 
dos projetos pelas empre-
sas interessadas no regime 
passou de 30 de junho para 
31 de outubro. A estimati-
va da renúncia fiscal com a 
mudança é de R$ 150 mi-
lhões. O benefício para as 
empresas se dá por meio de 
crédito presumido do Im-
posto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) como 
ressarcimento da Contri-
buição para o Programa de 
Integração Social e para 
o Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor 
Público (PIS/Pasep) e da 

Os aparelhos farão o mo-
nitoramento de mais de 
100 localidades em todo 
país. A Operação Eleições 
Limpas 2020 da Polícia 
Federal contará com o au-
xílio de drones em mais de 
100 localidades para mo-
nitorar eventuais irregula-
ridades durante o primei-
ro e o segundo turno, nos 
dias 15 e 29 de novembro. 
Os aparelhos são altamen-
te sofisticados, com ca-
pacidade de zoom de 180 
vezes e poder de alcance a 

Todas as oportunidades 
poderão ser acessadas no 
site e no aplicativo, que te-
rão um monitoramento so-
bre o preenchimento efe-
tivo de cada oportunidade 
pelas empresas participan-
tes por meio de um acordo 
de adesão.
“ Devemos cuidar, incen-
tivar e apoiar o ensino de 
todos os jovens, principal-
mente os que se encontram 
em situação de vulnera-
bilidade, pois neles credi-
tamos a esperança de um 
Brasil mais justo e iguali-
tário. Temos que trabalhar 
para garantir mais oportu-
nidades para todos”, disse 
Juliana Azevedo, executi-
vo da P&G Brasil.
Adolescentes e jovens
Com uma população de 
48 milhões de pessoas en-
tre 10 e 24 anos, o Brasil 
tem hoje a maior geração 
de adolescentes e jovens 
de sua história, segundo 
o Unicef. Um dado pre-
ocupante é que um em 
cada quatro adolescentes 
e jovens não estuda, nem 
trabalha. O ensino médio 
é a etapa com maiores ín-
dices de evasão escolar. 
Em 2018, mais de 458 mil 
adolescentes deixaram a 
escola.
“Diante da pandemia da 
covid-19, esses números 
podem aumentar ainda 
mais. É essencial inves-

Contribuição Social para o 
Financiamento da Seguri-
dade Social (Cofins), inci-
dentes sobre as vendas de 
veículos.
De acordo com a Secreta-
ria-Geral da Presidência, a 
lei sancionada possibilita 
que os créditos tenham va-
lidade de 1º de janeiro de 
2021 a 31 de dezembro de 
2025. Durante esse perío-
do, as empresas precisam 
respeitar patamares míni-
mos de investimentos em 
pesquisa, desenvolvimen-
to e inovação tecnológica 
nas regiões.
Como compensação à re-
núncia fiscal com a pror-
rogação dessa isenção, a 
nova lei prevê a cobrança 
de Imposto sobre Opera-
ções de Crédito, Câmbio 
e Seguro, e Relativas a 
Títulos e Valores Mobili-

uma distância de seis qui-
lômetros com imagem em 
alta resolução.
As equipes de policiais fi-
carão nas zonas eleitorais 
consideradas mais proble-
máticas para inibir boca 
de urna, compra de votos, 
transporte irregular de 
eleitores, entre outros cri-
mes eleitorais.
A PF ainda contará com 
um novo software que tem 
o objetivo de identificar 
pessoas responsáveis pela 
criação e propagação de 

tir agora nos adolescentes 
e jovens em situação de 
vulnerabilidade, criando 
oportunidades para que se 
mantenham aprendendo 
e consigam ingressar no 
mundo de trabalho. Só as-
sim será possível quebrar o 
ciclo de pobreza que afeta 
tantas famílias”, explicou 
Florence Bauer, represen-
tante do Unicef no Brasil.
Ainda na avaliação dos 
especialistas, a velocidade 
dos avanços tecnológicos 
pode aumentar ainda mais 
as desigualdades no Bra-
sil, excluindo adolescen-
tes e jovens em situação 
de vulnerabilidade e sem 
formação profissional.
“Um dos efeitos da crise 
é que o futuro do trabalho 
está chegando com uma 
rapidez maior do que an-
tecipado. Isso oferece ris-
cos e oportunidades para 
a inserção no mercado de 
trabalho formal de jovens 
que estão se formando e 
começando a trajetória 
profissional, em especial 
para aqueles em situação 
de vulnerabilidade. Como 
a procura das empresas 
por novas competências e 
qualificações vai crescer, 
é preciso preparar a juven-
tude para esse cenário com 
ações inovadoras”, disse 
Martin Hahn, diretor do 
escritório da OIT no Bra-
sil.

ários (IOF), entre 2021 e 
2025, sobre as operações 
de crédito realizadas com 
recursos do Fundo Consti-
tucional de Financiamento 
do Centro-Oeste (FCO).
“A sanção integral des-
sa norma é mais uma das 
iniciativas do Poder Exe-
cutivo para amenizar os 
efeitos negativos provo-
cados pela pandemia da 
covid-19 na economia do 
país, ao mesmo tempo em 
que impulsiona o desen-
volvimento socioeconô-
mico das regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, 
com potencial de promo-
ção do aumento do nível 
de empregos, da descon-
centração industrial no 
País, bem como de atração 
de investimentos exter-
nos”, disse a Secretaria-
-Geral em nota

notícias falsas.
O Tribunal Superior Elei-
toral adotou um protoco-
lo de medidas sanitárias 
em acordos firmados com 
mais de 57 instituições pú-
blicas e privadas para coi-
bir a disseminação de no-
tícias falsas. Além disso, a 
Justiça Eleitoral conta com 
as principais agências de 
checagens para desmen-
tir com a maior agilidade 
possíveis e eventuais men-
tiras que visem atrapalhar 
o processo eleitoral.
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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.

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

Livro D-25, FLS. nº 196, Termo nº 7261
Faço saber que pretendem se casar DOUGLAS CARRARI FIRMINO e RAQUEL VIEIRA DA SILVA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de São 
José dos Campos-SP, nascido no dia 21 de dezembro de 1976, de estado civil divorciado, de profissão engenheiro, residente 
e domiciliado na Rua Benedito Domingues de Souza, nº 601, Vera Cruz, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de MILTON 
FIRMINO DA SILVA, de 70 anos, natural de Fernandópolis/SP, nascido na data de 15 de abril de 1950, residente e domici-
liado em São Paulo/SP e de DENISE CARRARI DA SILVA, de 67 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 21 de 
dezembro de 1952, residente e domiciliada em São José dos Campos/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 
27 de julho de 1976, de estado civil solteira, de profissão fisioterapeuta, residente e domiciliada na Rua Benedito Domingues 
de Souza, nº 601, Vera Cruz, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de ADEMIR VIEIRA DA SILVA, falecido em Taubaté/SP 
na data de 28 de janeiro de 2014 e de MARIZA VIEIRA DA SILVA, de 65 anos, natural de Eldorado/PR, nascida na data de 
06 de dezembro de 1954, residente e domiciliada 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. 

Livro D-25, FLS. nº 197, Termo nº 7262
Faço saber que pretendem se casar PIERRE EDUARDO SANT’ANNA ALMEIDA e PRISCILA ANSELMO DE OLIVEI-
RA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habili-
tante é natural de São Paulo-SP, nascido no dia 23 de março de 1989, de estado civil solteiro, de profissão autônomo, residente 
e domiciliado na Rua das Palmas, nº 51, Flor do Vale, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de EDNA DE SANT’ANNA 
ALMEIDA, de 55 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 14 de janeiro de 1965, residente e domiciliada em São 
Paulo/SP. A habilitante é natural de São Paulo-SP, nascida no dia 20 de abril de 1990, de estado civil solteira, de profissão 
operadora de caixa, residente e domiciliada na Rua das Palmas, nº 51, Flor do Vale, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de 
FRANCISCO JUSTINO DE OLIVEIRA NETO, de 49 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 19 de abril de 1971 
e de ELIETE APARECIDA ANSELMO DE OLIVEIRA, de 51 anos, natural de Rafard/SP, nascida na data de 08 de março de 
1969, 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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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 016/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 375/2020 
– No dia 28 de outubro de 2020, depois de constatada a regulari-
dade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. Erica 
Soler Santos de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, decide, HO-
MOLOGAR e ADJUDICAR o objeto da respectiva Tomada de Preços 
qual seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES, DRENAGEM E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE RUAS BAIRRO CHÁCARA TROPICAL, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS. Na or-
dem de R$ 576.012,91 (quinhentos e setenta e seis mil e doze reais 
e noventa e um centavos) à empresa ESKELSEN ARTEFATOS DE 
CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Fica a empresa con-
vocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.

Termo de Retificação de Publicação – Tomada de Preços Nº 014/2020 
– Contratação de Empresa para Continuação da Reforma da UBS 
Bairro Frei Galvão, Conforme as Especificações Constantes do Edital 
e Seus Anexos – Na publicação à página de nº 278 do Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, do dia 22/09/2020, em referência à data 
da homologação, onde se lê: novembro – leia-se: setembro. Demais 
informações permanecem inalteradas. Publique-se. Potim, 29 de ou-
tubro de 2020. Erica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.

Termo de Retificação de Publicação – Inexigibilidade Nº 007/2020 
– Contratação de Empresa para Execução de Projeto de Eficiência 
Energética Conforme Chamada Pública Nº 001/2019 da Agencia Na-
cional Energia Elétrica - ANEEL – Na publicação à página de nº 212 
do Diário Oficial do Estado de São Paulo, do dia 20/10/2020, em re-
ferência ao valor total da contratação, onde se lê: R$ 794.531,05 – 
leia-se: R$ 71.850,00. Demais informações permanecem inalteradas. 
Publique-se. Potim, 29 de outubro de 2020. Erica Soler Santos de 
Oliveira – Prefeita Municipal.

Aviso de Abertura de Prazo para Contrarrazão – Processo Adminis-
trativo Nº 280/2020 – Pregão Eletrônico Nº 035/2020 – Registro de 
Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Equipamentos Médicos 
Covid 19 – Tendo em vista a interposição de recurso da empresa 
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP quanto a desclassificação de 
sua proposta e classificação da proposta da empresa NOEMIA S S 
ASSIS ME para os itens 02, 03 e 09 por não possuir AFE - Autoriza-
ção de Funcionamento expedido pela Anvisa, concede-se o prazo de 
03 (três) dias corridos após esta publicação, para apresentação de 
contrarrazão. Potim, 29 de outubro de 2020. André L. S. Oliveira – 
Pregoeiro.

Começou ontem a
Operação Finados

Ações operacionais envol-
vem reforço das equipes 
da Polícia Rodoviária, do 
DER, da ARTESP e das 
concessionárias para ga-
rantir segurança e maior 
conforto nas rodovias pau-
listas
O Governador João Doria 
anunciou na quarta-feira 
(28) o início da Operação 
Finados, que conta com o 
reforço do Policiamento 
Rodoviário Estadual, do 
Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER), 
da Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo 
(ARTESP) e das conces-
sionárias nas rodovias do 
estado. As ações operacio-
nais conjuntas começaram 
ontem, quinta-feira (29) 
e vão até segunda-feira 
(2), com o objetivo de ga-
rantir maior segurança e 
conforto aos usuários que 
forem viajar neste feriado 
prolongado. Mesmo com 
a operação, o Governo de 
São Paulo reforça a im-
portância de evitar viagens 
desnecessárias e a exposi-
ção ao risco de contamina-
ção por COVID-19.
“Para garantir a segurança 
e o conforto dos usuários 
que forem viajar neste fe-
riado prolongado, será mo-
bilizada uma grande força 
operacional. Mas, apesar 
do feriado prolongado, é 
nosso dever orientar você, 
cidadão brasileiro de São 
Paulo, para ter todo cui-
dado com aglomerações, 
sobretudo no litoral do 
estado ou para onde você 
esteja planejando a sua 
viagem. Não esqueça a sua 
máscara e a use, a máscara 
protege, é sua garantia de 
vida até a chegada da vaci-
na”, disse Doria.
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 rodovi-
ários empenhados na 
ação realizarão testes de                                   
embriaguez e o motorista 
que for flagrado                 di-
rigindo sob a influência de 
álcool será multado e po-
derá ter o veículo apreen-
dido. 
O condutor ainda poderá 
ter a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) sus-

pensa, além de responder 
criminalmente.
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 
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, 
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
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.
A Agência também fis-
caliza o Transporte Inter-
municipal de Passageiros, 
exceto nas Regiões Me-
tropolitanas de São Pau-
lo, Campinas, Baixada 
Santista, Vale do Paraíba 
e Litoral Norte. Dentre as 
ações, realiza auditoria de 
frota, garagem e instala-
ções, ações fiscais na ope-
ração das linhas regulares, 
nos terminais rodoviários 
e nas rodovias. Além dis-
so, a ARTESP é responsá-
vel pela regulação da con-
cessão de cinco aeroportos 
regionais.
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Curso de formação de
Árbitros de Futebol

Trombectomia mecânica: 
novo tratamento para AVC 
chegará ao SUS e reduz 
mortalidade do paciente

Contran publica regras 
para que radares não
fiquem escondidos

A Liga Metropolitana do 
Vale do Paraíba de Fute-
bol 7 realizará o curso de 

Os casos de Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) 
estão crescendo em todo 
o mundo, sendo uma das 
principais causas de mor-
talidade e incapacidade. 
No Espírito Santo, entre 
janeiro e agosto de 2019, 
foram registrados mais de 
3 mil casos da doença, se-
gundo a Secretaria Estadu-
al de Saúde (Sesa).
Em nível nacional os nú-
meros também são alar-
mantes. No Brasil ocor-
rem mais de 400 mil novos 
casos da doenças todos os 
anos e, a cada cinco minu-
tos, uma pessoa morre. No 
total, o AVC leva a óbito 
100 mil pessoas por ano.
Os casos de Acidente 
Vascular Cerebral (AVC) 
estão crescendo em todo 
o mundo, sendo uma das 
principais causas de mor-
talidade e incapacidade. 
No Espírito Santo, entre 
janeiro e agosto de 2019, 
foram registrados mais de 
3 mil casos da doença, se-
gundo a Secretaria Estadu-
al de Saúde (Sesa).
Em nível nacional os nú-
meros também são alar-
mantes. No Brasil ocor-
rem mais de 400 mil novos 
casos da doenças todos os 
anos e, a cada cinco minu-
tos, uma pessoa morre. No 
total, o AVC leva a óbito 
100 mil pessoas por ano.
Trombectomia
Recentemente a Rede 
Brasil AVC, em parceria 
com o Ministério da Saú-

Nova regra para instalação 
e uso de radares fixos ou 
portáteis, de forma a evitar 
que sejam instalados em 
locais pouco visíveis
A partir do próximo do-
mingo, 1º de novembro, 
entram em vigor os re-
quisitos técnicos míni-
mos para a fiscalização 
da velocidade de veículos 
automotores, elétricos, re-
boques e semirreboques 
definidos pela Resolu-
ção Nº 798, publicada em 
setembro pelo Contran 
(Conselho Nacional de 
Trânsito).
Com as medidas, o Con-
tran, órgão vinculado ao 
Ministério da Infraestru-
tura, pretende privilegiar o 
caráter educativo, em vez 
do meramente punitivo, 
em suas fiscalizações os-
tensivas no trânsito.
A Resolução 798 apresen-
ta regras e critérios técni-
cos para instalação e uso 

formação de Árbitros de 
Futebol 7, nos dias 13 e 14 
de novembro, no São Pau-

de, concluiu um estudo de 
viabilidade para incluir a 
trombectomia mecânica 
no SUS. A pesquisa (Resi-
lient) foi realizada de 2017 
a 2019 em 12 centros de 
saúde nacionais e contou 
com a participação de 609 
pacientes.
Os neurointervencionistas 
concluíram que, quando 
comparada aos tratamen-
tos medicamentosos (que 
estão no SUS) a cirurgia 
aumenta de 21% a 35% 
a independência funcio-
nal do indivíduo, além de 
reduzir em 16% a morta-
lidade ou o risco de de-
pendência intensa. “É um 
progresso incrível para o 
impacto do AVC na socie-
dade brasileira”, afirma a 
neurologista Sheila Mar-
tins.
Este novo tratamento está 
sendo debatido no Rio de 
Janeiro e conta com a co-
bertura do Jornal Online 
Folha Vitória, que trará em 
breve mais informações a 
respeito do tratamento.
AVC
A doença é a principal 
causa de incapacidade em 
adultos e já foi a principal 
causa de morte no país, 
passando ser a segun-
da causa de morte desde 
2011.
O AVC ocorre quando há 
uma alteração na circu-
lação sanguínea do cére-
bro. Ele pode ser isquê-
mico (quando um vaso 
sanguíneo no cérebro fica 

de radares fixos ou portá-
teis, de forma a evitar que 
sejam instalados em locais 
pouco visíveis. 
A norma determina que 
os locais em que houver 
fiscalização de excesso 
de velocidade por meio 
de medidores do tipo fixo 
sejam precedidos de si-
nalização, de forma a ga-
rantir a segurança viária e 
informar, aos condutores, 
a velocidade máxima per-
mitida para o local.
Segundo o presidente do 
Contran e diretor-geral do 
Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran), 
Frederico Carneiro, o pro-
pósito das mudanças é 
fazer com que o condutor 
seja alertado do limite de 
velocidade da via, perceba 
os riscos, reduza a velo-
cidade do veículo e, com 
isso, reduza as chances de 
sofrer acidentes.
“O que se pretende é fa-

linho em Taubaté. Mais 
informações através do te-
lefone (12) 999252 3568.

bloqueado devido a um 
coágulo ou trombo ) que 
é o tipo mais comum, cor-
respondendo a 85% dos 
casos, ou o hemorrágico, 
(quando a artéria se rompe 
e o sangue extravasa).
Portanto, ao identificar os 
sintomas clássicos da do-
ença, como perda da força 
muscular ou formigamen-
to, principalmente dos 
braços, pernas ou de um 
lado do corpo, assimetria 
facial, forte dificuldade de 
fala e movimentação da 
língua, além de fortes do-
res de cabeça, ligue ime-
diatamente para o SAMU.
Congresso Global Stroke 
Alliance
Realizado no Rio de Janei-
ro, de 11 a 14 de março, o 
evento debate a respeito 
de novos protocolos e tra-
tamentos inovadores para 
o AVC, como a trombec-
tomia mecânica. Além dos 
speakers internacionais e 
representantes do Gover-
no, o congresso também 
conta com a participação 
da neurologista Sheila 
Martins, presidente da 
Rede Brasil AVC.
A médica é coordenadora 
do Resilient, um estudo 
realizado pela Rede Brasil 
AVC com financiamento 
do Ministério da Saúde 
que avaliou o desempenho 
da trombectomia mecâni-
ca no tratamento de 221 
pacientes atendidos em 12 
hospitais da rede pública 
espalhados por todo o país.

zer com que os limites de 
velocidade sejam obede-
cidos em vez de simples-
mente multar o condutor. 
A fiscalização ostensiva e 
educativa fortalece medi-
das preventivas e de segu-
rança, evitando violações 
de normas”, acrescentou 
Carneiro, em e-mail en-
viado à Agência Brasil.
Entre as mudanças imple-
mentadas estão também a 
proibição do uso de equi-
pamentos sem dispositivo 
registrador de imagem; a 
restrição do uso do radar 
do tipo fixo redutor em 
trechos críticos e de vul-
nerabilidade de usuários 
da via, especialmente, pe-
destres, ciclistas e veícu-
los não motorizados; e a 
publicação da relação dos 
trechos e locais aptos a se-
rem fiscalizados nos sites 
da autoridade de trânsito 
com circunscrição sobre a 
via.


