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A Gazeta dos Municípios

Choque de caminhão em 
poste interdita Anel Viario

Estado de São Paulo 
anuncia apoio emergencial 

ao comércio e turismo

Polícia Ambiental
apreende um revólver e 
munições em Cruzeiro

Pindamonhangaba abre licitação 
para obras emergenciais

na Igreja São José

O trecho do Anel Viário 
entre as avenidas Antônio 
Pinheiro Júnior e Manoel 
César Ribeiro está interdi-
tado nos dois sentidos.
Um caminhão chocou-se 
contra um poste na altura 
do Parque da Cidade dei-
xando a região sem ilu-

O governo estadual anun-
ciou ainda na última 
quarta-feira (3) um apoio 
emergencial aos setores 
do comércio, eventos, 
gastronomia e turismo, 
áreas mais afetadas pela 
pandemia do coronavírus. 
O maior apoio emergen-
cial para os empresários 
está concentrado num pa-
cote adicional de R$ 125 
milhões em créditos pelo 
Banco Desenvolve São 
Paulo e Banco do Povo.
O apoio emergencial tam-
bém prevê a suspensão das 
contas de água e gás até 30 
de março, e a negociação 

Além da arma de fogo, 
munições e material para 
recarga de cartuchos 
também foram apreen-
didos em uma fazenda 
no                      bairro 
Itagaçaba, na               tarde 
da última quarta-feira (3). 
Os policiais chegaram até 
o local depois de recebe-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizará, na 
próxima sexta-feira (12), o 
recebimento da documen-
tação para a Tomada de 
Preço nº 01/21 que irá de-
finir a contratação de uma 
empresa especializada 
para a execução de obras 
de reparo emergencial na 
Igreja São José.
A intervenção que será 
realizada visa garantir a 
conservação emergencial 
do imóvel histórico, que 
necessita futuramente de 
uma restauração interna e 
externa. Os trabalhos es-
tão baseados no resultado 
de uma Ação Civil Públi-

minação. Neste momen-
to, agentes da GCM e do 
Departamento de Trânsito 
estão no local. 
A Prefeitura já acionou 
a empresa de energia            
EDP, que está deslocando 
uma equipe para realizar 
os reparos necessários no 

de dívidas pendentes. “O 
governo estadual afirmou 
que não serão cobradas 
multas e que os débitos 
pendentes poderão ser par-
celados em até 12 vezes 
sem juros. Desta forma, os 
estabelecimentos que não 
conseguiram manter es-
sas contas em dia serão os 
principais beneficiados”, 
afirmou o deputado Edmir 
Chedid.
Para finalizar o apoio 
emergencial, o deputa-
do tambem destacou que 
os Protestos de Débitos 
Inscritos na Dívida Ativa 
Pública do Estado de São 

rem denúncia de disparo 
de arma de fogo.
Depois de patrulharem o 
bairro, os policiais chega-
ram ao local e encontra-
ram um revolver calibre 
32, trinta munições de di-
ferentes calibres e material 
para recarga de cartuchos 
- chumbo, pólvora e espo-

ca movida pelo Ministé-
rio Público. Em decisão, 
o juiz Luís Felipe Souza 
Fonseca determinou o re-
paro emergencial da Igreja 
de São José da Vila Real 
de Pindamonhangaba, 
“evitando o perecimento 
do patrimônio histórico 
e cultural, com execução 
dos serviços básicos de 
remoção de vegetação nas 
trincas, reparo no sistema 
de calhas para evitar in-
filtrações, manutenção no 
forro da Igreja, entre ou-
tras ações visando a pre-
servação do templo”.
“A Prefeitura está sendo 
solidária à Mitra Diocesa-

local.
O Departamento de Trân-
sito orienta que os moto-
ristas que necessitam pas-
sar pelo local,  utilizem a 
rota alternativa pelos bair-
ros: Campo Alegre, Par-
que São Domingos e Santa 
Luzia.

Paulo estão suspensos por 
90 dias. “Na prática, isso 
significa que micros e pe-
quenos empresários pode-
rão adquirir financiamento 
e negociar suas dívidas”, 
completou.
O pacote com o apoio 
emergencial vem logo 
depois de uma das fases 
mais duras da pandemia. 
Por conta do aumento do 
número de internações, es-
tabelecimentos comerciais 
não essenciais tinham que 
fechar às 20h durante os 
dias de semana e perma-
necer fechados aos fins de 
semana e feriados.

letas.
O homem (26), responsá-
vel pelo material apreen-
dido, foi conduzido ao dis-
trito policial da cidade e 
liberado após pagar fiança 
de R$1.050 mil e vai res-
ponder em liberdade por 
posse irregular de arma de 
fogo.

na que é a real responsável 
pelo patrimônio. A Mitra 
contratou uma empresa 
especializada em restau-
ro e manutenção de bens 
tombados para realizar o 
projeto especifico emer-
gencial e agora o municí-
pio executará esse traba-
lho”, afirmou a secretária 
de Obras e Planejamento 
da Prefeitura, Marcelo 
Franco.
Segundo ela o objetivo 
no momento é garantir 
que o patrimônio não re-
ceba mais deteriorações e 
a ação emergencial ainda 
não garante a abertura to-
tal do templo religioso.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, se-
guir uma alimentação equilibrada e perder peso de forma saudável. Es-
tabeleça objetivos a longo prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia 
é perder alguns quilos, o ideal é determinar metas de três a cinco quilos, 
por exemplo. Planeja uma rotina alimentar em horários regulares com 
três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois pequenos 
lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e 
garante maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restri-
ção excessiva. Prefira uma reeducação de forma gradativa e com cardápio 
saudável e variado. Evite ter chocolates, balas, biscoitos recheados, doces 
e salgadinhos nos armários de casa ou no trabalho para não se render a 
tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por 
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar 
escadas em vez de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e 
aproveitar para caminhar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo e o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor;
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz. 

Peixes e 300 metros de redes 
de pesca foram apreendidos 

em Natividade da Serra

A apreensão aconteceu du-
rante Operação Piracema 
na manhã desta quinta-fei-
ra (4) no bairro Cachoeiri-
nha, as margens da repre-
sa. Mais de 40 quilos de 
lambaris e mandis foram 
apreendidos pelas equipes 
náuticas e terrestres da 
Policia Ambiental. Redes, 
apetrechos de caça e mate-
rial utilizado para recarga 
de cartuchos também fo-
ram encontrados no local.
Após receberem denúncia 
de caça ilegal com em-
prego de arma de fogo, os 
policiais realizaram patru-

lhamento náutico e terres-
tre em torno do local infor-
mado na denúncia.
Depois de encontrarem a 
propriedade e abordarem 
o responsável pelo local, 
as equipes encontraram 
peixes e redes no interior 
da embarcação utilizada 
na pesca. Aos policiais, o 
homem (30) contou que 
havia acabado de realizar 
a pescaria e toda pesca se-
ria vendida.
Pescados e armazenados 
em dias anteriores, outros 
foram encontrados conge-
lados e prontos para ven-

da. Chumbos utilizados 
para recarga de cartuchos, 
apetrechos de caça e uma 
armadilha para captura de 
animais silvestres também 
foi apreendida.
A ocorrência foi apresen-
tada no plantão policial da 
cidade. 
O homem permanece pre-
so e vai responder por cri-
me ambiental, por pescar 
durante o período de pesca 
proibida - piracema. Pela 
Polícia Ambiental ele foi 
multado em R$ 1,58 mil. 
Todo material apreendido 
foi destruído.
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Como repaginar o hall de
entrada para que o

coronavírus não entre em casa

Castrações realizadas pela
Prefeitura de Pinda identificam 
cadelas com infecção uterina

Com a quarentena for-
çada e as pessoas fican-
do mais tempo dentro de 
casa, muitas investiram 
em repaginar os cômodos. 
O home office ganhou es-
paço com escrivaninha e 
espaço reservado para o 
trabalho, e a cozinha tor-
nou-se um ambiente muito 
mais usado com as refei-
ções feitas em casa. Novos 
hábitos também invadiram 
os lares de muitos duran-
te a pandemia, como dei-
xar os sapatos do lado de 
fora quando se chega em 
casa. Para que o coronaví-
rus não seja um convida-
do desagradável, o hall de 
entrada ganhou utilidade e 
praticidade, mas isso não 
significa que o charme e a 
decoração devem ficar de 
fora.
Arquitetos sugerem usar 
elementos que trazem 
aconchego e familiarida-
de, para evitar uma esté-
tica meramente higiênica 
no hall de entrada. Qua-
dros, luminárias, escul-
turas e espelhos podem 
agregar além das plantas 

A ação também está sal-
vando a vida dos animais. 
Do total de cadelas castra-
das, dez foram identifica-
das com infecção no útero. 
“Esse trabalho de castra-
ção é muito importante 
pois a infecção identifica-
da poderia levar o animal 
à morte”, afirmou a vete-
rinária do CEPATAS, Fer-
nanda Mussi.
Segundo ela a principal 
causa da infecção uterina 
são injeções que alguns 
proprietários aplicam nas 
fêmeas para evitar o cio. 
“Alertamos quanto ao ris-
co dessas injeções pois às 
vezes o tutor do animal 
não imagina a gravidade 
dessa ação. Reforçamos 
que o método mais indi-
cado e saudável é a castra-
ção”, afirmou Fernanda.
As castrações para cães e 
gatos realizadas pela Pre-

adequadas para a ilumi-
nação desse ambiente. No 
entanto, indicam que não 
se deve ter um excesso de 
objetos para que a limpeza 
seja facilitada. Em tempos 
de pandemia, novos itens 
adentraram os halls de 
entrada, como cestos para 
a roupa suja ou ganchos 
para pendurar máscaras.
Outra dica dos arquitetos 
é, ao repaginar esse cô-
modo, usar revestimentos 
de fácil manutenção como 
piso vinílico ou de porce-
lanato. Materiais porosos 
dificultam a limpeza e não 
são indicados para este 
momento de pandemia. 
Os tapetes também não 
se tornam uma boa ideia, 
a não ser que sejam desin-
fetantes e usados ao invés 
do capacho. O foco deve 
ser em materiais fáceis de 
limpar e que não colabo-
rem com a disseminação 
do coronavírus.
Muitos que não tinham sa-
pateira no hall de entrada e 
banco para colocar e tirar 
os sapatos incluíram esses 
itens na decoração. A ten-

feitura vêm sendo realiza-
das por região específica 
a cada mês. O programa 
já beneficiou a região do 
Goiabal e atualmente está 
atendendo a área do Ribei-
rão Grande, beneficiando 
também a população da 
Cruz Grande e Bom Su-
cesso. Até o final do ano 
a expectativa é realizar a 
castração de mil animais.
Em breve, a Prefeitura 
irá divulgar a próxima 
região que será contem-
plada. Para se inscrever 
o interessado deve apre-
sentar: CPF, comprovante 
de endereço e cartão do 
Cadastro Único, pois será 
dada prioridade para famí-
lias de baixa renda. Serão 
atendidos 2 animais por 
residência incluindo felino 
e priorizando fêmeas. No 
momento da inscrição, o 
tutor do animal receberá 

dência de deixar as vesti-
mentas na entrada não é 
nova, vide as chapeleiras 
antigas da vovó. Os casa-
cos e chapéus que ficavam 
no hall foram desapare-
cendo com as mudanças 
na moda. Mas agora esse 
móvel volta com tudo para 
que jaquetas, guarda-chu-
va e outros itens fiquem 
perto da porta.
E, para complementar o 
hall de entrada, muitas 
reformas têm adicionado 
lavabos bem próximos à 
porta de entrada. 
Além do álcool gel oni-
presente, um espaço para 
lavar as mãos tornou-se 
essencial. 
Quem não tinha lavabo 
está investindo nesse novo 
cômodo em uma reforma. 
As mudanças que a pan-
demia trouxe para dentro 
de casa não foram somen-
te quanto aos hábitos dos 
brasileiros, mas devem 
deixar marcas na arquite-
tura e decoração, como o 
hall de entrada, que se tor-
nou um dos ambientes de 
mais atenção no momento.

o dia, horário e cuidados 
pré-cirúrgicos.
“Todos os animais cas-
trados pelo programa da 
Prefeitura serão microchi-
pados. Isso significa que 
os animais serão monito-
rados através uma plata-
forma doada para a Prefei-
tura pela My Track Pet. É 
como se fosse o ‘gps dos 
cachorros’, em que o mi-
crochip está atrelado ao 
CPF do tutor. Assim, com 
o microchip, a Prefeitura 
tem condições de moni-
torar esse animal: se ele 
se perder, teremos mais 
chances de localiza-lo ou, 
se por alguma razão esse 
animal sofreu maus tratos 
ou foi abandonado, nós 
também vamos localizar o 
tutor responsável”, expli-
cou a veterinária Fernanda 
Mussi.
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Nivus estreia no
VW Sign&Drive

O VW Sign&Drive, ser-
viço de assinatura com 
contratação on-line cria-
do para atender a maneira 
contemporânea de consu-
mir carros, ganha mais um 
modelo da Volkswagen 
em seu portfólio: o VW 
Nivus. Com seu design 
inovador, novos conceitos 
de conectividade, tecno-
logias e segurança, o pri-
meiro ‘smart car’ do País 
conquistou 10 prêmios no 
ano passado.
Além de T-Cross, Tiguan, 
Jetta e Virtus, a Volkswa-
gen do Brasil, em parceria 
com a Volkswagen Finan-
cial Services e Assobrav, 
inclui o VW Nivus Highli-
ne. Atualmente, o VW Sig-
n&Drive está disponível 
no estado de São Paulo, 
com planos para expandir 
para outras praças ainda 
este primeiro semestre.
“Incluir o nosso último 
grande lançamento nes-
te serviço, que já é com-
provadamente um suces-
so, traz uma satisfação 
enorme pois atende uma 
demanda por parte dos 
nossos consumidores . Os 
clientes aprovaram esta 
nova opção moderna de 
mobilidade e conveniên-
cia, na qual conseguem 
assinar um VW de forma 
simples e digital”, afirma 

Ricardo Casagrande, dire-
tor de Vendas da Volkswa-
gen do Brasil.
Programa VW Sign&Dri-
ve
O programa VW Sign&-
Drive permite que o clien-
te assine de forma digital, 
no website da VW, o servi-
ço por um período de um 
ou dois anos (a depender 
do modelo escolhido) e 
possa usufruir um veí-
culo Volkswagen. Estão 
inclusos na assinatura: 
documentação (IPVA, li-
cenciamento e emplaca-
mento), seguro, manuten-
ção preventiva e franquia 
de 1.800 km para rodar 
por mês. O programa é 
desenvolvido em parceria 
com a Assobrav e com a 
Fleet Solutions Brasil, em-
presa da Volkswagen Fi-
nancial Services que atua 
na terceirização e gestão 
de frotas. Esta fase piloto 
do programa tem duração 
até o fim dos estoques.
É possível contratar o ser-
viço de duas formas: on-li-
ne ou presencialmente na 
concessionária. De forma 
simples, rápida e digital, 
em seis passos o cliente 
pode assinar seu VW no 
SITE, basta 1) selecionar 
o modelo, 2) customizar 
o plano, 3) se cadastrar, 
4) fazer o upload dos do-

cumentos, 5) confirmar os 
dados e escolher a conces-
sionária de retirada e, por 
último, 6) assinar digital-
mente. Após a contrata-
ção, a retirada do veículo 
é feita na loja selecionada 
no final do pedido. 
O cliente também pode 
dirigir-se até uma con-
cessionária Volkswagen 
do estado de São Paulo. 
Ele contará com a ajuda 
do vendedor para indicar 
os modelos disponíveis e 
auxiliá-lo a registrar seu 
pedido na plataforma VW 
Sign&Drive. As revisões 
periódicas poderão ser 
realizadas em qualquer 
concessionária da rede 
Volkswagen. Ao final dos 
12 ou 24 meses, o conces-
sionário pode oferecer um 
novo contrato de assinatu-
ra.
“Estamos certos de que a 
chegada do Nivus ao pro-
grama atenderá o desejo 
de muitos clientes. A am-
pliação dos modelos dis-
ponibilizados é a prova de 
que o VW Sign&Drive já 
é um sucesso e, também, 
demonstra a necessidade 
das pessoas por diferentes 
ofertas de mobilidade”, 
conclui Ricardo Auric-
chio, superintendente de 
Marketing da Volkswagen 
Financial Services Brasil.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2021 
- A Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a convocação dos candidatos classificados no Concur-
so Público 01/2019 - CARGOS: AGENTE OPERCIONAL, MOTORIS-
TA, PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I ENSINO FUNDAMENTAL, 
PSICÓLOGO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM - A relação de classifi-
cados na integra e demais informações estão disponíveis no site da 
Prefeitura Municipal de Potim – www.potim.sp.gov.br. Os candidatos 
aprovados serão também convocados por correspondência conforme 
o disposto no item 10.15 do Edital. Potim, 04 de fevereiro de 2021.  
Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - PROC. ADM. Nº 050/2021 - OB-
JETO: O objeto da presente Chamada Pública é o Contratação por 
tempo determinado de prestadores de serviços para execução de 
Projetos Sociais executados no CRAS – Centro de Referência Es-
pecializada de Assistência Social, conforme condições descritas na 
Chamada Pública, no Termo de Referência e demais anexos que in-
tegram a presente. DATA DE INSCRIÇÃO: de 08/02 a 12/02/2021 - 
Horário: 09h00min às 16h30min no CRAS - Centro de Referência de 
Assistência Social – Rua Antônio de Oliveira Portes, Nº 338, Bairro 
Centro, Potim/SP; DATA DE REALIZAÇÃO: 15/02/2020 com agenda-
mento prévio com o candidato. A Chamada Pública na integra poderá 
ser consultada no endereço acima citado ou retirada GRATUITAMEN-
TE no site da Prefeitura Municipal de Potim: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 004/2021. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de 
Teste Rápido para Covid 19. Data para recebimento de proposta: das 
09h00min do dia 05/02/2021, até as 09h00min do dia 17/02/2021; 
data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
17/02/2021; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
17/02/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.


