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A Gazeta dos Municípios

Sebrae-SP abre
inscrições para novas
Rodadas de Negócios

Volkswagen é Top of Mind 
na categoria Carros

SeturSP monitora
expectativa de viagens 
para o litoral e interior

O Sebrae-SP está com 
inscrições abertas para o 
novo ciclo da Rodada de 
Negócios Virtual. Serão 
realizados mais sete en-
contros online até o fim 
do ano com o objetivo de 
criar oportunidades para 
micro e pequenas empre-
sas de todo o Estado de 
São Paulo. As pré-inscri-
ções são gratuitas e podem 
ser feitas no site.
As rodadas serão realiza-
das entre novembro e de-
zembro. Seis delas serão 

A Volkswagen foi reco-
nhecida mais uma vez 
como a marca de carro 
mais lembrada pelos con-
sumidores. Esta é 29ª vez 
de 30 edições, que ocupa 
o topo da categoria Carro 
da pesquisa Top of Mind, 
realizada pelo Datafolha. 
“É muito gratificante para 
a Volkswagen ser uma 
das marcas mais lembra-
das no Top of Mind. Esta 
conquista mostra que es-
tamos no caminho cer-
to. Ela reflete o resultado 
do esforço constante da 
VW em atender aos an-
seios dos consumidores, 
desenvolvendo produtos 
cada vez mais inovado-
res dentro de um portfólio 
voltado para os diversos 
desejos, sonhos e famílias 
brasileiras. Ficamos feli-
zes em sermos lembrados 
durante tantos anos, des-
de o início da pesquisa, e 
verificar que fomos evo-
luindo também para o que 
o consumidor da VW al-
meja: produtos com mais 
conectividade, inovação e 
tecnologia”, declara Pablo 
Di Si, presidente e CEO 

No último feriado nacio-
nal antes do Natal, o de 
Finados, 2 de novembro, 
as cidades turísticas do Es-
tado continuam respeitan-
do as regras de distancia-
mento, principalmente em 
restaurantes, e controle de 
ocupação dos hotéis, mas 
devem ter um movimento 
acima do registrado em 12 
de outubro. É o que indica 
o levantamento feito pelo 
Centro de Inteligência da 
Economia do Turismo 
(CIET) da Secretaria es-
tadual de Turismo. Os da-
dos foram fechados nesta 
quinta-feira (29), com in-
formações de 14 destinos.
Mesmo com a previsão de 
chuva, o litoral, como em 
outros feriados, deve atrair 
mais turistas, vindos prin-
cipalmente da Grande São 
Paulo. Já as cidades do 
interior terão um aumen-
to na demanda de acordo 
com a distância da capital: 
quanto mais perto, mais 
visitantes.
Litoral
No litoral norte, Caragua-
tatuba, que recebeu cem 
mil pessoas no feriado de 
12 de outubro, com os ho-
téis batendo em 80% de 
ocupação, deve repetir o 
resultado. Nesta quinta-
-feira (29) as reservas nos 

multissetoriais e a ação do 
dia 24 de novembro será 
voltada para o setor de tu-
rismo e negócios da hospi-
talidade.
Após fazer a pré-inscrição, 
o Sebrae-SP fará o mape-
amento de oportunidades 
de negócios e o cruzamen-
to de oferta e demanda. 
Um workshop ajudará os 
empreendedores a se pre-
pararem para a negociação 
com tutoriais sobre o in-
gresso na plataforma.
As negociações serão re-

da Volkswagen Améri-
ca Latina. “Agradeço em 
primeiro lugar nossos em-
pregados, nossa rede de 
concessionárias em todo o 
Brasil, nossos fornecedo-
res, e principalmente nos-
sos clientes pela confiança 
na nossa marca e nos nos-
sos produtos”, destaca.
A conquista do Top of 
Mind 2020 é resulta-
do de uma estratégia 
corporativa muito bem                                       
trabalhada por todos os 
integrantes da equipe 
Volkswagen. 
A pandemia do novo co-
ronavírus fez a empresa se 
adaptar e acelerar diversas 
ações da marca, principal-
mente no que diz respei-
to à Digitalização. Como 
destaque, mesmo diante 
do cenário desafiador, a 
Volkswagen lançou o VW 
Nivus 100% de forma di-
gital. Foram realizadas 
lives de pré-lançamento, 
world première, warm-up 
e disponibilizadas ferra-
mentas, como o DDX (Di-
gital Dealer Xperience) e 
App Volkswagen Expe-
rience, para que o cliente 

meios de hospedagem já 
estavam em 70%, com a 
expectativa de ficar en-
tre 85% e 90%, segundo 
a Secretaria de Turismo e 
a Associação de Hotéis e 
Pousadas da cidade ? AHP.
Na vizinha São Sebastião 
a ocupação dos hotéis nos 
feriados já vem oscilando 
entre 90% e 100%, o que 
deve ser repetir caso a 
temperatura continue ele-
vada. No feriado do dia 12 
de outubro, que começou 
chuvoso, a cidade recebeu 
pouco mais de 50 mil pes-
soas. Os restaurantes con-
tinuam funcionando com 
limitação de ocupação, 
preservando o distancia-
mento dos clientes.
Já Santos, no litoral sul, a 
pesquisa junto à rede hote-
leira mostra uma expecta-
tiva de ocupação de 53%, 
contra 49% em 12 de ou-
tubro. O forte movimento 
de excursionistas (turistas 
de um dia) ou de segunda 
residência deve ser dimi-
nuído caso se confirme a 
previsão de chuvas para o 
final de semana.
Serra e Vale 
As cidades serranas e do 
Vale do Paraíba também 
esperam por movimento 
maior. Em Campos do Jor-
dão são aguardados 40 mil 

alizadas em uma sala de 
reunião online com a par-
ticipação das empresas 
compradoras. As empresas 
vendedoras terão até dez 
minutos para apresentar 
seus produtos ou serviços 
e poderão compartilhar a 
tela com catálogos de pro-
dutos e materiais, apresen-
tação da empresa e folders.
 Os interessados podem 
fazer a pré-inscrição no 
site ou buscar outras infor-
mações pelo telefone 0800 
570 0800.

pudesse ver o carro em 
realidade aumentada, in-
clusive na sua própria ga-
ragem. Todas essas ações 
foram feitas sem ter um 
único automóvel nas con-
cessionárias e o sucesso de 
vendas que elas causaram 
mostram a efetividade da 
equipe VW em entender e 
atingir os consumidores da 
maneira correta.
Durante a pandemia, a 
Volkswagen foi a marca 
mais citada pelos morado-
res de São Paulo quando o 
assunto é carro, durante e 
após a pandemia do novo 
coronavírus, num levanta-
mento realizado pela Da-
tafolha em julho e publica-
do pela Folha de S.Paulo 
que teve como objetivo 
identificar os hábitos e 
tendências de consumo 
dos paulistanos antes, du-
rante e após a pandemia do 
novo coronavírus. A VW 
foi destacada pelo jornal 
pela reação que teve frente 
à crise, com o empréstimo 
de carros para prefeituras, 
doação de máscaras e con-
serto de ventiladores pul-
monares.

visitantes, com os hotéis 
chegando a 60% de ocupa-
ção. Serra Negra, que em 
12 de outubro ocupou 60% 
dos quartos de hotel, es-
pera agora chegar a 80%. 
No alto da Serra do Mar, 
a pequena Vila de Parana-
piacaba, que oficialmente 
faz parte de Santo André, 
prevê receber cinco mil vi-
sitantes, 11% mais que em 
12 de outubro.
Já as cidades do Vale do 
Paraíba, com força no tu-
rismo religioso, tiveram 
movimento pequeno em 
12 de outubro e devem se-
guir da mesma forma em 
2 de novembro. Guara-
tinguetá, Taubaté, Pinda-
monhangaba e Cachoeira 
Paulista não registram au-
mento de demanda até o 
momento. 
O mesmo ocorreu em 
Tambaú, 265 quilômetros 
da capital, e Santo Ex-
pedito, 523 quilômetros, 
também referência para o 
turismo religioso, que não 
devem receber grande nú-
mero de visitantes é o San-
tuário de Santo Expedito, 
como movimento conside-
rado bom em 12 de outu-
bro, terá apenas duas mis-
sas no dia 2 de novembro e 
mesmo assim com 40% de 
capacidade.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 197, Termo nº 7263
Faço saber que pretendem se casar GUTEMBERG PASCHOAL DA SILVA e CAROLINA FERNANDES DA SILVA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é 
natural de Pouso Alegre-MG, nascido no dia 23 de março de 1983, de estado civil divorciado, de profissão autônomo, residen-
te e domiciliado na Rua Higino Siqueira, nº 408, Jardim Santana, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de LUIZ BENTO DA 
SILVA, falecido em Bom Repouso/MG na data de 27 de agosto de 1997 e de MARIA NAZARÉ BRANDÃO DA SILVA, de 
52 anos, natural de Bom Repouso/MG, nascida na data de 02 de julho de 1968, residente e domiciliada em Pouso Alegre/MG. 
A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 13 de abril de 1997, de estado civil solteira, de profissão autônoma, 
residente e domiciliada na Rua Guaratinguetá, nº 167, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha 
de HAMILTON FERNANDES DA SILVA, de 52 anos, natural de Santo André/SP, nascido na data de 22 de julho de 1968 e 
de HELENICE DIAS, de 44 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 27 de abril de 1976, 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.

País criou 313 mil empregos 
formais em setembro,

melhor resultado do ano

O Brasil abriu 313.564 va-
gas de trabalho com cartei-
ra assinada em setembro. 
Resultado de 1.379.509 
admissões e 1.065.945 
desligamentos, o número 
é 25,7% superior ao nú-
mero de postos abertos em 
agosto, sinalizando uma 

aceleração da retomada do 
mercado de trabalho.
Os números foram divul-
gados pela Secretaria de 
Trabalho na quinta-feira 
(29). 
Esse é o terceiro resultado 
positivo após quatro me-
ses consecutivos de saldo 

negativo desde o início da 
pandemia.
No acumulado do ano, 
no entanto, o saldo conti-
nua negativo: são 558.597 
empregos perdidos, com 
10.617.333 contratações 
e 11.175.930 desligamen-
tos.
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Caraguatatuba aumenta
em 30% atendimentos

referentes à Lei Maria da Penha

Sancionada lei de incentivos fiscais 
para montadoras de veículos

Décimo terceiro salário deve
injetar R$ 208 bi na economia

Papa condena ataque
“selvagem” a uma igreja na França

De 2019 para 2020, a Polí-
cia Militar, que conta com 
o apoio da Prefeitura de 
Caraguatatuba, registrou 
um aumento de 30% nos 
atendimentos. Dados atua-
lizados ainda na terça-fei-
ra (27) apontam que, em 
2019, a Atividade Delega-
da do município atendeu 
617 acionamentos focados 
na Lei Maria da Penha. Já 
em 2020, os atendimentos 
pularam para 801.
Entre as ocorrências, a 
maioria entra via o telefo-
ne 190 da Polícia Militar 
e neste ano foram 418 re-

O presidente Jair Bolsona-
ro sancionou nesta quar-
ta-feira, dia 28, a lei que 
prorroga os incentivos 
fiscais a montadoras de 
veículos ou fabricantes de 
autopeças instalados 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 

O montante é 5,4% in-
ferior ao registrado em 
2019, diz CNC
O pagamento do décimo 
terceiro salário aos traba-
lhadores brasileiros deve 
injetar R$ 208 bilhões na 
economia brasileiro neste 
ano. Em valores reais, o 
montante é 5,4% inferior 
ao registrado em 2019, de 
acordo com estimativa da 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), di-
vulgada dia 29.

Três pessoas foram mortas 
em um templo na cidade 
de Nice
O papa Francisco conde-
nou como “selvagem” um 
ataque no qual três pesso-
as foram mortas em uma 
igreja em Nice, na França, 
na quinta-feira (29), e o 
Vaticano afirmou que ter-
rorismo e violência nunca 
foram aceitáveis.
“Informado sobre o ata-
que selvagem perpetra-

gistros. Por solicitação do 
Judiciário foram 89 casos. 
Também tiveram 96 bole-
tins lavrados e 23 pessoas 
presas em flagrante.
Nos últimos quatro anos, 
a Atividade Delegada de 
Caraguatatuba tem rece-
bido cada vez mais in-
vestimentos. De 2017 até 
2020, o efetivo que era de 
apenas 16 policiais, au-
mentou para 26 vagas. A 
Prefeitura auxilia, ainda, 
no pagamento de metade 
dos salários dos policiais 
que optam por trabalhar 
na Atividade Delegada em 

Público (PIS/Pasep) e da 
Contribuição Social para o 
Financiamento da Seguri-
dade Social (Cofins), inci-
dentes sobre as vendas de 
veículos. De acordo com 
a Secretaria-Geral da Pre-
sidência, a lei sancionada 
possibilita que os créditos 
tenham validade de 1º de 
janeiro de 2021 a 31 de de-
zembro de 2025. Durante 
esse período, as empresas 
precisam respeitar pata-
mares mínimos de inves-
timentos em pesquisa, de-
senvolvimento 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-

A queda de 5,4% é a maior 
retração anual desde o iní-
cio do acompanhamento 
realizado pela CNC, em 
2012. Um dos motivos 
para a queda é a Medida 
Provisória (MP) 936 deste 
ano, que autorizou a redu-
ção do salário proporcio-
nal à jornada e a suspensão 
temporária do contrato de 
trabalho, com a justificati-
va de preservar empregos 
em meio à pandemia da 
cCovid-19.
A CNC cita dados do Mi-

do nesta manhã em uma 
igreja em Nice, causando 
a morte de várias pesso-
as                              inocen-
tes, Sua Santidade, o papa 
Francisco, se une em ora-
ção com o sofrimento das 
famílias e compartilha sua 
dor”, diz mensagem envia-
da em nome do pontífice 
ao bispo de Nice.
Segundo a mensagem, 
o papa condena “da ma-
neira mais enérgica esses 

seus dias de folga.
Além de investir no au-
mento de vagas, a Prefei-
tura Municipal contribuiu 
na capacitação dos poli-
ciais para atender vítimas 
de violência doméstica. 
O objetivo foi preparar o 
efetivo para identificar e 
acolher corretamente a ví-
tima que aciona a Polícia, 
sem julgamento precipita-
do. As palestras e rodas de 
conversas foram lideradas 
por psicólogas e assisten-
tes sociais do Centro In-
tegrado de Atendimento à 
Mulher (CIAM).

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

nistério da Economia que 
mostram que, entre abril 
e agosto foram firmados 
16,1 milhões de acordos 
entre patrões e emprega-
dos no âmbito da MP 936, 
sendo 7,2 milhões de sus-
pensão do contrato de tra-
balho 3,5 milhões de redu-
ção de 70% da jornada.
Segundo a CNC, o ven-
cimento médio pago em 
2020 (R$ 2.192,71) terá 
um recuo de 6,6% em 
comparação ao valor de 
2019 (R$ 2.347,55).

violentos atos de terror” 
e pede que o povo francês 
permaneça unido.
Anteriormente, o porta-
-voz do Vaticano, Matteo 
Bruni, disse que o ataque 
“semeou a morte em um 
lugar de amor e consola-
ção”, uma casa de Deus.
“É um momento de dor em 
tempos de confusão. Ter-
rorismo e violência nunca 
podem ser aceitos”, afir-
mou Bruni.
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EXPEDIENTE

EDITORIAL
 É, a vida até que poderia ser diferente mas..
É só por Deus, como costumo dizer. Tem vereador cuja remuneração 
deve estar em torno de R$ 6.000,00 que acaba se pagando. Outros podem 
trazer benefícios para a cidade e para o povo, estes já merecem até rece-
ber mais. Agora tem outros que se derem a eles o dobro (R$ 12.000,00) 
para ficarem em casa e nem aparecerem por lá, a cidade e o munícipe irão 
ter muito mais vantagens. 
Até certo ponto não e tão difícil selecionar futuros vereadores, analisando 
suas participações em trabalhos voltados ao atendimento do município e 
ao cidadão. 
A bem da verdade o cidadão não precisa ser vereador para prestar ser-
viços relevantes para a cidade e para os cidadãos.  Tem cidadão que fez 
infinitamente muito mais pela cidade do que certos vereadores. Exemplo 
disso além de requerimentos de indicações denúncias moções qualquer 
cidadão pode até mesmo propor projeto de lei através do Projeto de lei de 
iniciativa popular. 
Se você encontra candidatos dias após dias na praça sem fazer nada quase 
sempre desempregado. Se você vê vereadores dia após dia em sua ativi-
dade particular e nunca visitando cidadãos, bairros, secretarias TCE mi-
nistério público tratando só de assuntos pessoais como privilegiar paren-
tes e amigos se submeterem aos que ditam seus superiores hierárquicos 
tomando decisões contrárias ao interesse da cidade e que ganham sem 
exercer as funções que lhes foram confiadas, fica claro que não servem 
para representar o povo, por isso devemos  deixá-los de lado e tentar se-
lecionar como representante alguém habilitado com certo nível cultural, 
alguém que se identifica com as causas populares alguém autônomo e 
soberano, alguém com histórico de trabalho, alguém com referências que 
não tenha (rabo preso) que goste da cidade e independente de qualquer 
coisa seja honesto.

Miscelânea
Curiosidades

Você sabia que a grafologia também é uma ferramenta de segurança pú-
blica? Isso porque ela ajuda a descobrir personalidade de risco. É chama-
da “grafologia criminal”, capaz de desenvolver crimes quando há pistas 
escritas. A técnica serve ainda para promover o autoconhecimento e des-
cobrir a compatibilidade entre casais ou grupo de pessoas. Há também a 
chamada “grafologia doméstica”, que segundo a grafologia é muito útil na 
contratação de cuidadores. Nas investigações históricas, o estudo grafoló-
gico também pode ser aplicado ao método e que auxilia ainda na supera-
ção de conflitos pessoais. O estudo da letra diagnostica os reais problemas 
e adversidades que a pessoa enfrenta e ainda a planejar e implementar so-
luções mais eficazes. E o que os especialistas chamam de “grafoterapia”.

Humor

O homem pediu, agora agüenta

Deus criou o burro e disse: Trabalharás incansavelmente, carregando far-
dos pesados. Comerás capim, não terás inteligência e viverás 60 anos e 
serás burro.
O burro respondeu: Senhor, serei burro, comerei capim, mas viver 60 anos 
é muito. Dá-me apenas 30 anos.
E assim Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse: Vigiarás a casa dos homens e serás seu 
melhor amigo. Comerás os ossos que eles te jogarem e viverás 30 anos e 
serás cachorro.
O cachorro respondeu: Senhor, serei cachorro, comerei os ossos, mas vi-
ver 30 anos é muito. Dá-me 20 anos.
E assim Deus lhe deu 20 anos.
Deus criou o macaco e disse: Pularás de galho em galho, fazendo maca-
quices, serás divertido e viverás 20 anos e serás macaco.
O macaco respondeu: Senhor, serei macaco, farei macaquices engraçadas, 
mas viver 20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
E assim Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse: Serás o único animal racional sobre a Terra, 
usarás sua inteligência para te sobrepor aos demais animais da natureza. 
Dominarás o mundo e viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu: Senhor, serei homem, o mais inteligente dos ani-
mais, mas viver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos que o burro rejeitou, 
os 10 anos que o cachorro não quis e também os 10 anos que o macaco 
dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse: Está bem, viverás 30 anos como ho-
mem, casarás e passarás 30 anos como burro, trabalharás para pagar as 
contas e carregando fardos, serás aposentado pelo INSS, vivendo 10 anos 
como cachorro, vigiando a casa e depois ficarás velho e viverás 10 anos 
como o macaco, pularás dc casa em casa de um filho para outra e ficarás 
fazendo macaquices para divertir seus netinhos.

Mensagens

 Oferecer um sorriso torna feliz o coração. Enriquece quem o recebe sem 
empobrecer quem o doa. Dura somente um instante, mas sua lembrança 
permanece por longo tempo. Ninguém é tão rico a tempo de dispensá-lo, 
nem tão pobre que não possa doá-lo. O sorriso gera alegria na família, 
dá sustentação no trabalho e é sinal tangível de amizade. Um sorriso dá 
consolo a quem está cansado, renova coragem nas provações e é remédio 
na tristeza. E se um dia você encontrar quem não lhe ofereça um sorriso, 
seja generoso e ofereça-lhe o seu. Ninguém tem tanta necessidade de um 
sorriso quanto àquele que não sabe dar.
***
Para que você se sinta melhor, pense positivo. Coordenar seus pensamen-
tos, tendo em mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de prazer. Isole pa-
lavras e expressões destrutivas. Interrompa pensamentos, boicotando as 
mensagens negativas. Realce seu lado positivo, explorando tudo de bom 
que existe em você. Reoriente-se, vendo a si próprio e o mundo que rodeia 
de maneira diferente. Crie o hábito de se lembrar do melhor que existe em 
você. Lembre-se somente de coisas boas. Faça disso um lema de vida, um 
retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um céu, mas também 
do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu pensamento... A escolha 
é sua.

Pensamentos, provérbios e citações

Pé que dá fruta é o que leva mais pedradas.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Nas horas de crise, difícil é não cumprir com o dever.
Desgosto não se discute.
Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem.
Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.
O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido.
O homem espiritual é aquele que descobre a sua própria alma.
É muito bom ser importante, mas o mais importante é ser bom.
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Travessias Litorâneas passam a ser administradas pelo
Departamento Hidroviário de São Paulo

A medida faz parte do 
processo de extinção da 
DERSA, que está em an-
damento
O Departamento Hidrovi-
ário, órgão vinculado à Se-
cretaria Estadual de Logís-
tica e Transportes, assume 
a partir de 1º de novembro 
as oito travessias litorâne-
as do Estado de São Paulo. 
A transferência, sem pre-
juízo ao serviço presta-
do à população, faz parte 
do processo de extinção 
da DERSA, iniciado em 

2019.
O DH irá manter os ser-
viços e ações implantadas 
pela atual gestão, incluin-
do o programa de Refor-
mas e Manutenção, res-
ponsável pela entrega de 
onze embarcações moder-
nizadas ao sistema. Além 
disso, estão mantidos o 
modelo de manutenção, 
que passou a ser 24h, e o 
aplicativo Travessias, que 
informa em tempo real a 
espera de cada travessia, 
as condições climáticas e 

disponibiliza imagens 24 
horas por dia. “O Governo 
de São Paulo implantou 
melhorias significativas 
ao longo desses quase dois 
anos. Nossa meta é manter 
esse progresso e garantir 
que os usuários tenham 
um serviço de qualidade, 
com conforto e segurança 
até que o plano de con-
cessão seja concluído”, 
afirma José Reis, Diretor-
-geral do Departamento 
Hidroviário.
Com as mudanças ini-

ciadas em 2019 pela Se-
cretaria de Logística e 
Transportes, as travessias 
litorâneas contaram, no 
Verão 19/20, com a maior 
quantidade de embarca-
ções dos últimos cinco 
anos. Esse investimento 
resultou em uma redução 
de 57% na média do tem-
po de espera para embar-
que nas balsas, nesse pe-
ríodo, quando 2,7 milhões 
de pessoas passaram pelas 
oito travessias.
Outra novidade implan-
tada pela atual gestão foi 
que, pela primeira vez, as 
Travessias São Sebastião/
Ilhabela e Bertioga/Gua-
rujá passaram a contar 
com lanchas exclusivas 
para pedestres e ciclistas, 
proporcionando mais agi-
lidade e conforto aos usu-
ários.
TRAVESSIAS LITORÂ-
NEAS:
Santos/Guarujá
Bertioga/Guarujá
São Sebastião/Ilhabela
Iguape/Juréia
Cananéia/Ilha Comprida
Cananéia/Continente
Santos/Vicente de Carva-
lho

Cananéia/Ariri.
Frota atual: 31 embarca-
ções.
CONCESSÃO DAS TRA-
VESSIAS LITORÂNEAS
O Governo de São Paulo já 
iniciou o processo de con-
cessão das travessias com 
a contratação da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), que 
irá definir a modelagem 
desse processo. O edital 
de licitação está previsto 
para ser publicado ainda 
em dezembro de 2020. O 
objetivo é que o sistema 
esteja concedido no pri-
meiro semestre de 2021. A 
concessão irá modernizar 
todo o sistema, trazendo 
mais agilidade e conforto 
aos usuários.
EXTINÇÃO DA DERSA
A DERSA está em proces-
so de extinção e suas ati-
vidades estão sendo trans-
feridas, sem prejuízo de 
qualquer obra e/ou serviço 
de interesse público. No 
dia 20/10, foi aprovada, 
em assembleia, a dissolu-
ção da diretoria e a nome-
ação de um liquidante da 
Companhia, assim como 
a eleição de um conselho 
fiscal. Com a extinção da 

Dersa, o Governo dá con-
tinuidade ao processo de 
enxugamento da máquina 
estatal e redução de cus-
tos.
Raio X – MELHORIA 
OPERACIONAL DO 
SISTEMA DE TRAVES-
SIAS:
11 embarcações foram re-
formadas e entregues
Manutenção noturna, fi-
nais de semana e feriados
Aquisição de novos moto-
res
Central de monitoramento 
24 horas/dia
Painéis de Mensagem Va-
riável (PMV´s) – informa-
ções mais claras e objeti-
vas
Aplicativo Travessias – in-
formações em tempo real 
sobre as condições de tem-
po, tempo de espera e câ-
meras de monitoramento.
Reforma atracadouro Gua-
rujá
Reforma dos flutuantes 
(Travessia Santos/Guarujá 
– balsas mistas)
Travessia Cananéia/Ilha 
Comprida: passou a operar 
24 horas

TV Câmara Taubaté exibe tradicional debate entre candidatos no dia 11
É tradição na cidade a 
exibição do debate entre 
os candidatos a prefeito 
realizado pela TV Câma-
ra Taubaté. Desde 2008 a 
emissora promove esses 
encontros com o objetivo 
de oferecer ao cidadão a 
possibilidade de analisar 
os postulantes ao cargo. 
Ao longo desses anos, a 
TV legislativa privilegiou 
o debate entre todos os 
candidatos, o que repre-
senta chance igual entre 
eles durante essa concor-
rência.
Em 2020 não será diferen-
te. No dia 11 de novembro, 
a partir das 20h30, o tauba-
teano poderá sintonizar a 
TV Câmara Taubaté no ca-
nal 4 da Net, site, Youtube 
e Facebook e acompanhar, 
ao vivo, a participação dos 
dez candidatos que dispu-
tam as eleições neste ano.
“Tivemos uma reunião no 
dia 15 com os represen-
tantes dos partidos e coli-
gações, assessorados pela 
Procuradoria Jurídica e 
pela Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes 

da Câmara, e definimos 
os critérios do debate, pre-
zando especialmente pela 
situação da pandemia da 
Covid-19, que requer cui-
dados e orientações que 
serão seguidos à risca por 
nossas equipes e pelos 
candidatos”, afirmou o di-
retor de Comunicação da 
Câmara, Júlio Rocha.
O debate será realizado no 
Sistema Educacional de 
Desenvolvimento Social 
(Sedes), será dividido em 
cinco blocos e terá dura-
ção aproximada de três 
horas e meia. A mediação 
será feita pelo jornalista 
Carlos Abranches. A or-
dem dos lugares ocupa-
dos na bancada foi feita 
por sorteio prévio, e não 
serão permitidos apartes 
e manifestações de outros 
candidatos, quando um 
candidato estiver fazendo 
uso do seu tempo.
O primeiro bloco terá per-
guntas do mediador para o 
candidato; no segundo, os 
candidatos farão perguntas 
entre si; no terceiro, eles 
responderão a perguntas 

enviadas por jornalistas, 
munícipes e representan-
tes da sociedade civil; no 
quarto bloco os candidatos 
voltam a fazer perguntas 
entre si; e no quinto haverá 
considerações finais.
A Procuradoria Jurídica 
da Câmara acompanha-
rá o evento para deliberar 
sobre possíveis pedidos de 
direito de resposta. O re-
gulamento do debate, que 
inclui outras regras, como 
a proibição de faixas e 
bandeiras dentro do audi-
tório e a possível ausência 
dos candidatos, foi apro-
vado pelos participantes e 
submetido à homologação 
da Justiça Eleitoral.
“A Câmara disponibilizou 
toda sua estrutura para que 
esse debate ocorresse da 
melhor forma possível, de 
acordo com a lei, para que 
tenhamos um debate ple-
no e justo, de forma que a 
população possa avaliar os 
postulantes e tomar a me-
lhor decisão de forma de-
mocrática”, disse o presi-
dente da Câmara, vereador 
Boanerge (PTB).

O presidente do Conselho 
Público de Comunicação 
da TV Câmara, vereador 
João Henrique Dentinho 
(PSL), ressaltou o cuida-
do tomado pelos membros 
para estabelecer regras que 
possam ser cumpridas não 
só pelos candidatos duran-
te o debate, considerando 
a pandemia, mas também 
pelas equipes de trabalho 
e órgãos de imprensa. “Es-
ses cuidados vão garantir a 
fluidez do debate de forma 
segura para quem estiver 
trabalhando e a tranquili-
dade para os candidatos.”
Pandemia

De acordo com o proto-
colo de segurança esta-
belecido em acordo com 
partidos e coligações, cada 
candidato poderá ser as-
sessorado por cinco pesso-
as durante o debate, e ape-
nas um poderá ter contato 
direto com o candidato. As 
regras foram submetidas à 
Vigilância Sanitária e ao 
Comitê de Enfrentamento 
da Covid-19.
O uso de máscaras e álcool 
em gel será obrigatório. O 
candidato retirará a más-
cara somente no momento 
em que fizer o uso da pa-
lavra. O distanciamento 

social no auditório será de 
1,5 metro entre as pessoas, 
e será aferida a temperatu-
ra corporal dos participan-
tes.
Retransmissão
Emissoras de rádios e TV 
e os portais de internet 
poderão retransmitir o 
debate. A autorização foi 
discutida e aprovada pelo 
Conselho Público de Co-
municação da TV Câmara 
Taubaté, com objetivo de 
ampliar o alcance do de-
bate. Para isso, basta en-
trar em contato com a TV 
Câmara Taubaté pelo tele-
fone 3625-9525.
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Supõe-se que os primeiros 
vestígios de povoação de 
Tremembé tenham sido si-
multâneos aos de Taubaté, 
por volta de 1600. Mas sa-
be-se que, em 1669, o Ca-
pitão-Mor Manuel da Cos-
ta Cabral, descendente dos 
nobres Cabral de Portugal, 
conseguiu permisSão para 
erigir uma igreja no local 
onde já havia uma capela, 
em terras de sua proprieda-
de. Assim surgiu o Templo 
do Senhor Bom Jesus de 
Tremembé, que se tornou o 
Santo Padroeiro da povoa-
ção. Em 1672 foi celebra-
da a primeira Missa.
O Santo Milagroso logo 
teve sua fama espalhada. 
Com isso, peregrinos co-
meçaram a surgir, e muitos 
romeiros acabaram se esta-
belecendo ao redor da Igre-
ja; também as condições 
climáticas e Geográficas os 
favoreciam. A Lei Provin-
cial n° 1, de 20 de feverei-

ro de 1866, elevou o povo-
ado a freguesia. Em 19 de 
agosto de 1890, tornou-se 
distrito policial, e pelo de-
creto estadual n° 132, de 
3 de março de 1891, pelo 
então Juiz  de Paz, José 
Monteiro de Queiroz, foi 
elevado a distrito de Paz. 
Foi elevado a município 
pela Lei n° 458, em 26 de 
novembro de 1896, pro-
mulgada pelo Presidente 
do Estado, Manoel Ferraz 
de Campos Salles, des-
membrando-se de Taubaté, 
graças aos esforços persis-
tentes do Coronel Alexen-
dre Monteiro Patto. A Lei 
Estadual n° 1038, de 19 
de dezembro de 1905, ele-
vou Tremembé à categoria 
de cidade. De acordo com 
a diviSão administrativa 
dos anos de 1911 a 1933, 
e as territoriais, de 31 de 
dezembro de 1937, a lei 
estadual n° 9073, de 31 de 
março de 1938, decreta lei 

n° 14.334, de novembro 
de 1944, fixaram os qua-
dros da diviSão territorial, 
administrativa e judiciária 
do Estado de São Paulo, 
o município de Tremembé 
consta de um só distrito, e 
de igual nome, e perten-
ce ao termo judiciário da 
Comarca de Taubaté. A 
Lei Estadual n° 8506 de 
27 de dezembro de 1993, 
transforma em Estância 
Turística o Município de 
Tremembé. A Lei Com-
plementar n° 877, de 29 de 
agosto de 2000 eleva a ca-
tegoria de Comarca judici-
ária de Primeira Estância.
Origem do nome: Há 3 ori-
gens prováveis em lígua 
indígena: • Seria corruptela 
de T-ieré-membeg, “sinuo-
so” • Seria corruptela de 
Té-iembé, “fonte de água 
agamada”, que é a hipóte-
se mais aceita • Tremembé 
significando “margem do 
rio”.

Parabéns  
Tremembé 124 Anos 

26 de Novembro

A origem do nome Tauba-
té está ligada à denomina-
ção de uma tribo de índios 
guaianás que habitava uma 
região nas proximidades 
onde hoje é parcialmente 
as ruas Capitão Geraldo, 
Coronel João Afonso, tra-
vessa São José e Largo do 
Chafariz, por nome TA-
BA-YBATÉ, que significa 
aldeia (taba) elevada (yba-
té). Por volta de 1628, o 
bandeirante Jacques Fêlix 
recebeu da Condessa de 
Vimieiro, neta e herdei-
ra de Martim Afonso de 
Souza, a missão de demar-
car suas áreas. Após isso, 
Taubaté é passada a con-
dição de Vila em 5 de de-

zembro de 1645, e recebe o 
nome de São Francisco das 
Chagas de Taubaté, que é 
o padroeiro do município. 
Tornou-se um centro ir-
radiador de bandeirismo. 
Com o advento do ouro em 
Minas Gerais, instalou-se a 
Casa de Fundição de 
Ouro, onde hoje é a Praça 
Monsenhor Silva Barros, 
acelerando seu progresso 
no período colonial. Parti-
cipou do Ciclo do Café, na 
metade do século XVIII, 
e no século seguinte , em 
1842, recebeu o título 
de cidade, sendo que por 
volta de 1900 foi a maior 
produtora de café do Vale 
do Paraíba. Foi uma das 

primeiras a participar da 
Revolução Industrial, com 
a instalação da CTI 
(Companhia Taubaté In-
dustrial), em 1891. O fran-
co desenvolvimento do 
município rendeu-lhe por 
muito tempo, o título de 
Capital do Vale, por ser 
um dos municípios que de-
sempenhou papel impor-
tante na evolução histórica 
e econômica da região e do 
país. Hoje, 
Taubaté é a Capital Nacio-
nal da Literatura Infantil, 
por ter sido cenário que 
deu origem às obras de 
Monteiro Lobato. Foi aqui 
que o escritor nasceu e 
passou toda a sua infância.

Parabéns  
Taubaté 375 Anos 

05 de Dezembro
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Americanet inicia testes de rede 5G em Pinda

Em parceria com a Nokia, 
operadora promoveu 
Showcase no dia 26 para 
demonstrar a capacida-
de da nova tecnologia e 
suas funcionalidades para 
os mercados B2B, B2C e 
B2B2C.
A Americanet, uma das 
principais operadoras de 
telecomunicações e conec-
tividade do país, anuncia, 
em parceria com a Nokia, 
o lançamento dos testes 
iniciais com a tecnologia 
5G, em Pindamonhanga-
ba. A empresa obteve jun-
to à Anatel a licença em 
caráter de teste e pesquisa 
para as experimentações 
na cidade, utilizando as 
faixas de 3,5 e 26 GHz 
(milimeter wave).
De acordo com Lincoln 
Oliveira, CEO da Ame-
ricanet, a escolha da ci-
dade Pindamonhangaba 
se deveu à forte presença 
estratégica do município 
em diversos setores que 
podem se beneficiar com a 
aplicação do 5G.
“Pindamonhangaba está 
localizada no Vale do Pa-
raíba, uma região estra-
tégica, do ponto de vista 

de logística e de negócios 
com alto poder de investi-
mento, onde encontramos 
segmentos como o indus-
trial, comércio e varejo, 
residencial e de segurança 
pública. Já estamos pre-
sentes na região e iremos 
fomentar o desenvolvi-
mento de novos negócios 
com o incremento do 5G. 
Será uma ótima opor-
tunidade para mostrar o 
funcionamento da nova 
tecnologia na prática e 
buscar possíveis upgrades 
para a aplicação em larga 
escala”, afirma o CEO da 
Americanet.
Todos esses propósitos fo-
ram concretizados em um 
Showcase, promovido no 
dia 26, pela Americanet e a 
Nokia, que forneceru toda 
a infraestrutura e equipa-
mentos necessários para 
conduzir os experimentos 
em diversas aplicações.
Um dos dispositivos da 
Nokia em utilização é o 
roteador Nokia FastMile 
5G, gateway que ofere-
ce acessos de banda larga 
para residências e peque-
nas empresas com aplica-
tivos sem fios fixos (FWA 

– Fixed Wireless Access).
“Com a ativação dos testes 
de 5G fim a fim, em Pin-
damonhangaba, a Nokia 
reitera seu compromisso 
com o desenvolvimento 
do ecossistema de servi-
ços no Brasil. É importan-
te que todas as empresas 
participem ativamente das 
discussões e se capacitem 
no potencial de 5G, para 
promover desde já a tec-
nologia e novos modelos 
de negócio que melhorem 
a vida das pessoas e im-
pulsionem o desenvolvi-
mento, fora dos grandes 
centros urbanos.
A parceria com a America-
net vem para demostrar o 
potencial de 5G como uma 
plataforma de novos ser-
viços digitais, com opor-
tunidades no futuro bem 
próximo”, destaca Luiz 
Tonisi, Head da Nokia 
Brasil.
ShowCase: experiências 
em diversas aplicações
Dentre as demonstrações, 
destacam-se as aplicações 
desenvolvidas pelas em-
presas parceiras: Universi-
dade Federal de Campina 
Grande e seu Laboratório 

Virtus, com orquestração 
de vídeo aplicada à segu-
rança pública, realidade 
aumentada e inferência 
automática, desenvolvidas 
sob a tecnologia 5G e com-
binadas com computação 
de borda; a Neo Vision, 
com a exemplificação de 
como o 5G pode melho-
rar o serviço de inspeção 
industrial com utilização 
de drones; e o SENAI-SP, 
que mostrará como a di-
gitalização das indústrias, 
também conhecida como 
Indústria 4.0, pode au-
mentar a produtividade de 
vários setores, incluindo o 
de manufatura.
Já no âmbito de testes vol-
tados ao consumidor, a 
Americanet e Nokia apre-
sentam as aplicações de 
5G Cloud Gaming, que 
podem democratizar o 
mercado de games no Bra-
sil, e a Casa Conectada, 
a qual exibe como o 5G 
irá ampliar, de forma ex-
ponencial, o Acesso Fixo 
sem Fio (FWA), outro 
grande avanço que a nova 
tecnologia irá potenciali-
zar, via rede móvel. Tam-
bém apoiam esta ação as 

empresas Qualcomm, Mo-
torola, ASKEY, My Busi-
ness, Keysight Technolo-
gies e Ookla Speedtest
“A evolução na qualidade 
das tecnologias de comu-
nicação exige, cada vez 
mais, esforços meticu-
losos para democratizar 
e integrar os usuários de 
diferentes locais. A ideia 
desse Encontro é oferecer 
experiências relacionadas 
à inovação e competiti-
vidade da Americanet e a 
demonstração do 5G vai 
ao encontro dessa estra-
tégia. As pessoas poderão 
conhecer o potencial da 
nova tecnologia e enxer-
gar a capacidade que as 
PPPs podem agregar para 
democratizar o seu acesso 
em todo o país”, explica o 
CEO da Americanet.
O executivo da America-
net também conta que a 
operadora pretende levar 
a experiência da tecnolo-
gia 5G para 25 residências 
do município de Pindamo-
nhangaba, que irão usu-
fruir da sua aplicação por 
cerca de dois meses. Neste 
período, a Americanet fará 
um monitoramento contí-

nuo para estudar os bene-
fícios, buscar melhorias e 
entender alguns dos cami-
nhos a serem explorados 
pelas telecons. “Vamos 
compilar e disponibili-
zar esses dados para que 
qualquer provedor tenha 
acesso e possa utilizá-los a 
fim de construir um plano 
de negócios mais assertivo 
para atender a sua região, 
assim que os espectros da 
nova geração forem libe-
rados”, finaliza Oliveira.
Sobre a Americanet
Fundada em 1996, a 
Americanet é uma das 
principais operadoras de 
telefonia móvel, fixa e 
conectividade do país. A 
companhia conta com in-
fraestrutura e tecnologia 
de ponta baseada em redes 
de Fibra Óptica com ex-
tensão de 20 mil km, pre-
sença em 8 estados, mais 
de 250 municípios e lojas 
nas cidades de: Arujá, Ca-
choeira Paulista, Caçapa-
va, Carapicuíba, Cruzeiro, 
Itaquaquecetuba, Jarinu, 
Lorena, Mairinque, Poá, 
Ribeirão Pires, Santa Isa-
bel, São José dos Campos 
e São Roque.
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Taubaté confirma nova morte e
chega a 7.250 casos de Coronavírus

Política & Políticos –
Eleições 2020 Taubaté

Taubaté confirma nes-
ta quinta-feira, dia 29 de 
outubro, mais uma morte 
por coronavírus e totaliza 
7.250 casos positivos.
A vítima é um homem de 
54 anos, que já era um 
caso positivo (caso 6067). 
Ele era morador do Jardim 
Paulista, portador de obe-
sidade e diabetes. Estava 
internado em um hospital 
de rede pública e morreu 
no dia 26 de outubro.
O termômetro virtual da 
quarentena mantém a cor 
amarela, que representa 
risco médio. Entre os in-
dicadores, a taxa de iso-
lamento social medida na 
última quarta-feira, dia 28, 
foi de 37% e continuou 
com a cor vermelha. A 
taxa de ocupação de leitos 
de UTI HMUT/UPA Cen-
tral ficou em 51% e rece-
beu a cor verde. A varia-
ção diária de novos casos 
atingiu 0,3% e garantiu a 
cor verde.
Confira abaixo o perfil da 
vítima e dos novos casos 
confirmados.
Caso 7229: masculino, 24 
anos, morador do Parque 
Três Marias, sem comor-
bidade, em isolamento so-
cial.
Caso 7230: masculino, 74 
anos, morador do Jardim 
Ana Rosa, sem comorbi-
dade, em isolamento so-
cial. Caso 7231: masculi-
no, 54 anos, morador do 
Morada do Vale, portador 
de doenças respiratórias 
crônicas descompensadas 
e obesidade, em isolamen-

A apenas 15 dias das elei-
ções municipais de 2020, 
o clima de campanha 
eleitoral, se aquece cada 
vez mais, com as equipes 
dos candidatos e dos seus 
partidos políticos, criando 
estratégias de comunica-
ção capazes de conseguir 
convencer o eleitor, cada 
uma, para seu candidato, 
na busca da vitória.
Nesse período dos 15 dias 
restantes, haverá uma ace-
leração no ritmo da cam-
panha, onde cada dia será 
importante na busca de se 
solidificar para os líderes e 
recuperar-se para so rabei-
ras , nas pesquisas feitas 
até aqui.
A liderança das pesquisas 
ainda continua nas mãos 
da candidata Loreny (Ci-
dadania) que empolga o 
eleitor, disparando à frente 
dos demais concorrentes 
e se consolidando com a 
favorita para vencer o pri-
meiro turno, pelo menos 
ate´agora, apontando para 
a realização do segundo 
turno.
Enquanto Loreny se avi-
zinha como a provável 
integrante para o se-
gundo turno, restando 
apenas uma vaga , para 
disputar com ela , o di-
reito de ocupar a sede da                                                
Prefeitura para os pró-
ximos quatro anos, os 
demais concorrentes se 
agrupam no pelotão inter-
mediário, filtrando daí o 
possível concorrente para 
se pelejar com o vencedor 
do primeiro turno.
Pelo andamento da cam-
panha, a empolgação do 
eleitor com a candidatura 
de Loreny e da campanha 
suja, baixa, que o princi-
pal oponente desencadeia 
contra ela, há de se prever 
que a sua candidatura é 
ascendente. Sempre cres-

to social.
Caso 7232: masculino, 56 
anos, morador do Jardim 
Santa Catarina, sem co-
morbidade, em isolamento 
social.
Caso 7233: feminino, 35 
anos, moradora da Cháca-
ra São Silvestre, sem co-
morbidade, em isolamento 
social.
Caso 7234: feminino, 54 
anos, moradora do Parque 
São Luis, sem comorbida-
de, em isolamento social.
Caso 7235: masculino, 30 
anos, morador do Parque 
Piratininga, sem comorbi-
dade, em isolamento so-
cial.
Caso 7236: feminino, 44 
anos, moradora do Quiri-
rim, sem comorbidade, em 
isolamento social.
Caso 7237: feminino, 62 
anos, moradora da Fonte 
Imaculada, portadora de 
doenças cardíacas crôni-
cas e diabetes, em isola-
mento social.
Caso 7238: feminino, 55 
anos, moradora da Estiva, 
sem comorbidade, em iso-
lamento social.
Caso 7239: masculino, 20 
anos, morador da Água 
Quente, portadora de do-
enças respiratórias crôni-
cas descompensadas.
Caso 7240: feminino, 74 
anos, moradora do Jardim 
Sonia Maria, sem comor-
bidade, em isolamento so-
cial.
Caso 7241: masculino, 68 
anos, morador do Jardim 
Jaraguá, portadora de dia-
betes, sem comorbidade, 

cendo.
As apelações que se publi-
cam, nas mídias sociais e 
na campanha popular ata-
cando Loreny, é vergonho-
sa, é antecipação da derrota 
, principalmente do candi-
dato do prefeito municipal, 
que não se conforma em se 
situar em situação inferior, 
na campanha, sendo der-
rotado por uma candidata 
nova na política, jovem na 
idade, mas robusta em ide-
ías, em argumentos, e do 
agrado popular. O eleitor , 
ao que parece , já definiu 
sua escolha, ela se chama 
Loreny. A tendência é da-
qui em diante, o eleitor se 
fortalecer e despejar uma 
quantidade maior de votos 
no candidato líder nas pes-
quisas.
A vontade do povo, é su-
prema, a voz do povo é a 
voz de Deus.
Reabilitaram nesta campa-
nha a fábrica de factóides 
do prefeito, atuante duran-
te o seu mandato que já era 
comandada desde àquela 
época pelo secretário Edu-
ardo Cursino, há alguns 
anos, e agora sacramenta-
da como candidato oficial 
do prefeito.
Incorpora-se nessa fábri-
ca de mentiras, ou “fake 
news” os demais membros 
do staff do candidato cha-
pa branca, como um irmão 
do chefe do executivo, 
uma espécie de reprodu-
ção do gabinete do ódio, 
versão tupiniquim, espa-
lhando calúnias, injúrias , 
mentiras , contra a candi-
data Loreny, que se reve-
la um verdadeiro furacão 
eleitoral em 2020.
O staff chapa branca ain-
da não entendeu que o 
povo se cansou da família 
Ortiz, e quer renovação, 
mudança, sangue novo da 
administração municipal. 

em isolamento social.
Caso 7242: feminino, 25 
anos, moradora da Vila 
IAPI, sem comorbidade, 
em isolamento social.
Caso 7243: feminino, 38 
anos, moradora do Parque 
Bandeirante, portadora de 
diabetes, em isolamento 
social.
Caso 7244: feminino, 43 
anos, moradora do Jardim 
Continental , sem comor-
bidade, em isolamento so-
cial.
Caso 7245: feminino, 37 
anos, moradora da Jabuti-
cabeiras, sem comorbida-
de, em isolamento social.
Caso 7246: feminino, 28 
anos, moradora do Jardim 
Gurilândia, sem comorbi-
dade, em isolamento so-
cial.
Caso 7247: feminino, 68 
anos, moradora do Centro, 
sem comorbidade, em iso-
lamento social.
Caso 7248: feminino, 60 
anos, moradora da Vila 
São José, sem comorbida-
de, em isolamento social.
Caso 7249: masculino, 3 
anos, morador do Jardim 
Paulista, sem comorbida-
de, em isolamento social.
Caso 7250: feminino, 52 
anos, moradora do Jardim 
Sonia Maria , portadora de 
diabetes e doenças renais 
crônicas.
Caso 6067 (óbito nº156): 
masculino, 54 anos, mo-
rador do Jardim Paulista, 
portador de obesidade e 
diabetes, internado hospi-
tal de rede pública (óbito 
em 26/10/2020).

E Loreny é o sangue novo, 
ela simboliza a mudança, a 
transformação , a possibi-
lidade de se obter o ganho 
dos serviços públicos para 
a população.
O maior anseio do povo de 
Taubaté é ter uma Prefei-
tura para a população, sem 
embustes, “factóides”, 
mentiras, iludindo a todos 
e beneficiando só uma fa-
mília, que se esconde em 
propriedade residencial de 
grandes dimensões , loca-
lizada no centro urbano da 
cidade, pagando imposto 
territorial, como se fosse 
propriedade rural, em ma-
nobra feita pelo chefe do 
clã , quando era o prefeito.
Taubaté quer e exige , mu-
dança na política local, 
alguém novo, livre dos es-
quemas , arranjos, que vi-
sam beneficiar pura e tão 
somente o mesmo grupo. 
de sempre.
E que estas mudanças não 
se operem tão somente no 
lado do Executivo, que se 
estenda da mesma forma 
para a escolha do novo 
Legislativo, composto 
atualmente ,. por cidadãos 
comprometidos pela po-
lítica predominante , pelo 
mesmo grupo, com práti-
cas irregulares, no exer-
cício dos seus respectivos 
mandatos. Que só se ser-
vem a se beneficiar pesso-
almente.
É a hora da mudança na 
política em Taubaté. O 
povo se estafou. Quer e 
exige a mudança.
E Loreny, qual um fura-
cão extra-tropical, surgiu 
na campanha eleitoral , 
arrasando a tudo e a todos 
os demais candidatos, ar-
rastando seus seguidores 
e seus eleitores para um 
novo porvir, uma nova luz, 
que se acende, e não quer 
se apagar.


