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A Gazeta dos Municípios
Ações em conjunto combatem mendicância 
e exploração infantil próximo ao Mercado 

Municipal de Pindamonhangaba

Contrato com a Viva Pinda é 
prorrogado para nova licitação 

ser finalizada neste ano

Uma ação em conjunto 
envolvendo técnicos da 
Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Con-
selho Tutelar e Polícia Mi-
litar vem sendo realizada 
constantemente visando 
diminuir e eliminar a men-
dicância e a exploração 
infantil na região central e 
entorno do Mercado Mu-
nicipal do município.
Nos dias 30 de dezembro 
e 2 de janeiro, a equipe 
do Setor de Abordagem 
Social, juntamente com 
representante do Conse-
lho Tutelar e com apoio da 
PM estiveram no centro da 
cidade e no Mercado Mu-
nicipal, para tentar coibir 
práticas de mendicância e 
exploração infantil.
Segundo os dados levan-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou o 
aditamento do contrato 
nº 168/2004, firmado em 
gestão anterior com a em-
presa Viva Pinda, prorro-
gando até 31/12/2021 a 
concessão dos serviços de 
transporte público coletivo 
no município. A medida 
foi necessária para que a 
população não fosse preju-
dicada com a ausência do 
transporte público e assim 
o município consiga fina-
lizar o processo licitatório 
que irá escolher a empresa 
vencedora para realizar a 
exploração dos serviços.
“Toda população sabe do 
empenho que nossa gestão 
tem em realizar uma nova 
licitação e um novo plano 
para melhorar o transpor-
te público. Tentamos em 
duas oportunidades e fo-
mos obrigados pelo Tri-
bunal de Contas a fazer 
as correções. Agora esta-
mos retomando e ainda no 
primeiro semestre, se não 
tivermos novos obstácu-
los, iremos efetivar a lici-
tação”, afirmou o prefeito, 
Isael Domingues.
A última licitação para o 
transporte público reali-

tados nas abordagens, a 
maioria das pessoas é de 
outros municípios que se 
deslocam para Pindamo-
nhangaba para praticar a 
mendicância e em alguns 
casos utilizam de menores 
para a prática de doações 
ou venda de produtos em 
semáforos e pontos co-
merciais. Os técnicos da 
Abordagem Social e as 
Conselheiras Tutelares 
que atuaram nas ações fi-
zeram os devidos encami-
nhamentos aos migrantes 
e à população de rua, bem 
como os procedimentos 
cabíveis com relação às ir-
regularidades envolvendo 
menores.
As ações conjuntas entre 
os referidos órgãos deve-
rão acontecer durante todo 
o mês de janeiro, a fim de 

zada pelo município acon-
teceu em 2004 e, desde 
então, nenhuma adminis-
tração realizou novo pro-
cesso, mesmo o Tribunal 
de Contas do Estado ter 
julgado o contrato irre-
gular em 2010. A Gestão 
2013/2016 realizou a pror-
rogação do contrato em 
2014 e 2015 sem realizar 
o processo licitatório.
Em 2017, a nova adminis-
tração municipal iniciou os 
trabalhos de avaliação, re-
alizou audiências públicas 
para ouvir as reivindica-
ções da população e con-
tratou empresa especiali-
zada na área de transporte 
para desenvolver estudos 
para construção de novo 
termo de referência para a 
licitação. Com o estudo fi-
nalizado em novembro de 
2018, a Prefeitura publi-
cou o Decreto Nº 5.659, de 
24 de junho de 2019, com 
ato de justificativa de ou-
torga para nova licitação e 
em agosto de 2019 lançou 
o novo edital.
Após todo este trabalho, o 
Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo suspen-
deu o processo licitatório 
determinando correções 

garantir os direitos dos 
envolvidos, dos menores, 
dos comerciantes locais e 
da população em geral.
“Estamos tendo um olhar 
bem carinhoso para o pú-
blico de rua, sabemos das 
dificuldades econômicas, 
mas nossa presença nessas 
abordagens é para garan-
tir o direito das pessoas e 
também a reinserção de-
las, quando moradores de 
nossa cidade. Apresenta-
mos os programas sociais 
e fazemos os encaminha-
mentos para reinserção 
social. Estamos recebendo 
muitas reclamações da ex-
posição de menores na re-
gião do mercado e verifi-
camos que são pessoas de 
fora”, afirmou a secretária 
de Assistência Social, Ana 
Paula Miranda.

no edital, as quais estão 
em fase final de avaliação 
para lançamento em breve 
do novo edital.
“Estamos empenhados na 
nova licitação, porém não 
podemos deixar o municí-
pio sem nenhuma empre-
sa, por isso aditamos por 
mais um ano na expecta-
tiva de, neste período, fi-
nalizarmos o processo de 
escolha da empresa vence-
dora”, afirmou o prefeito.
A Prefeitura informa ainda 
que mesmo após a realiza-
ção do processo licitató-
rio, a empresa vencedora 
ainda terá um prazo para 
que seja possível o início 
da efetiva atividade de 
transporte coletivo no mu-
nicípio.
Outro ponto importante é 
que o atual contrato prevê 
reajuste anual da passa-
gem e o reequilíbrio do va-
lor sempre que for neces-
sário. O reajuste não foi 
realizado no ano de 2020 
e os impactos da pande-
mia influenciaram de for-
ma significativa os custos 
da tarifa, porém a passa-
gem em Pinda segue com 
o mesmo valor há mais de 
dois anos.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Pesquisas arqueológicas constataram que o alho era usado há mais de cin-
co mil anos, havendo inclusive uma lenda que o considerava o tempero 
mais antigo usado pelo homem. A crendice popular, desde a Idade Média, 
acredita ser ele bom para afastar o diabo, o lobisomem e o vampiro.
***
O trauma psíquico faz a vítima esquecer a fisionomia do agressor após o 
assalto ou estupro. A hipnose pode ser um instrumento valioso para trazer 
a tona tais pormenores, importantes para identificar e prender o criminoso. 
Até mesmo números de placas de automóveis têm sido assim identifica-
dos. O problema é que nem todas as pessoas se deixam hipnotizar, o que 
limita o valor prático da técnica.
***
Calor, luz, eletricidade, magnetismo, movimento, som, combinações quí-
micas, forças nucleares, tudo isso representa formas diferentes da mesma 
coisa, pois cada uma delas pode ser convertida em outra. A eletricidade 
passando por um fio pode produzir luz e um remo girando rapidamente na 
água pode produzir calor. O magnetismo pode ser transformado em ele-
tricidade, as explosões químicas em movimento, as reações nucleares em 
sons e assim por diante.

Humor

O sujeito vai à cartomante. Ela olha atentamente as cartas e fala:
- Vejo que o senhor é casado e pai de dois filhos.
- Não, a senhora está enganada. Eu sou pai de quatro filhos.
- Bem, isso é o que o senhor pensa...
***  
O que são sonhos e pesadelos para um brasileiro que quer se divertir:

Sonho:
Comer um churrasco preparado por gaúchos.
Numa praia do nordeste.
Organizado por paulistas.
Animado por cariocas.
 
Pesadelo:
Comer um churrasco preparado por nordestinos.
Numa praia gaúcha.
Organizado por cariocas.
Animado por paulistas.
***
Uma loira ficou sabendo que uma amiga dela ficou grávida com apenas 
uma oração que fez na Igreja de uma cidade próxima. Dias depois, ela foi 
a essa Igreja e disse ao padre.
- Bom dia padre.
- Bom dia, minha filha. E que posso ajudar?
- Sabe padre, eu soube que uma amiga minha veio aqui há um mês e ficou 
grávida só com uma Ave Maria. É verdade padre?
- Não minha filha, não foi com uma Ave Maria não, foi com um padre 
nosso, mas ele já foi transferido desta Igreja.
***
Uma loira entra numa loja de cortinas e diz ao vendedor:
- Por favor, quero uma cortina para o monitor do meu computador.
- Mas minha senhora, os monitores não necessitam de cortinas.
E a loira com ar de espertalhona, retruca:
- Helôôôô! Eu tenho um Windows!

Mensagens

Quanto mais obstáculos houver, mais oportunidades teremos para apren-
der. Uma vida com relacionamentos difíceis, repletos de desafios e perdas 
oferece maiores oportunidades para o crescimento da alma. Se for isso o 
que acontece com você, pode ser que você tenha escolhido uma vida mais 
difícil, de modo a acelerar o seu processo espiritual. Às vezes um relacio-
namento negativo, tal como a perda de um emprego pode ser a mão que 
abre uma porta para uma oportunidade melhor. Tenha paciência, pois o 
destino pode necessitar de um pouco mais de tempo para tecer sua tapeça-
ria intrigada. Mas, apesar de todos os problemas, há também amor, alegria 
e êxtase nesta vida onde participamos de uma comunidade em que todos 
estão empenhados as mesmas lições.

Pensamentos, provérbios e citações

Há momentos em que calar e mentir.
O sentir é indispensável para se chegar ao saber.
Aprenda com os surdos o segredo dos gestos expressivos.
O poder nem sempre endireita a esquerda.
Desisti de ler livros, eles tiram a minha mente de mim mesmo. 
Amar é querer estar perto se longe e mais perto se perto.
O dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a acalmar os nervos.
A força da maternidade é mais que as leis da natureza.
Somos formados e talhados pelo que amamos.

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

Livro D-25, FLS. nº 221, Termo nº 7310
Faço saber que pretendem se casar EVANDRO WILKER MENECUCCI e GISLEINE DA SILVA MEDEIROS, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é 
natural de Tremembé-SP, nascido no dia 08 de janeiro de 1983, de estado civil divorciado, de profissão operador de caldeira, 
residente e domiciliado na Rua Antonio Nogaroto, nº 36, Ana Candida, Tremembé/SP, filho de BENEDITO GERALDO 
MENECUCCI, de 63 anos, natural de Natividade da Serra/SP, nascido na data de 23 de dezembro de 1957, residente e do-
miciliado em Taubaté/SP e de HÁGAR DOS SANTOS MENECUCCI, de 55 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data 
de 18 de janeiro de 1965, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 30 
de julho de 1988, de estado civil divorciada, de profissão pedagoga, residente e domiciliada na Rua Antonio Nogaroto, nº 36, 
Ana Candida, Tremembé/SP, filha de ROBSON MEDEIROS, falecido em Taubaté/SP na data de 24 de abril de 2010 e de 
LUCIA LEITE DA SILVA MEDEIROS, de 53 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 23 de maio de 1967, residente 
e domiciliada em Taubaté/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 221, Termo nº 7311
Faço saber que pretendem se casar RODRIGO TEIXEIRA CAMPOS COBRA e TATIANA TOMAZ CORREIA DE CAR-
VALHO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. 
O habilitante é natural de Jacareí-SP, nascido no dia 22 de fevereiro de 1982, de estado civil divorciado, de profissão enge-
nheiro, residente e domiciliado na Rua Vinicius de Moraes, nº 823, Caminho Novo, Tremembé/SP, filho de PAULO ROBER-
TO CAMPOS COBRA, de 64 anos, natural de Jacareí/SP, nascido na data de 10 de maio de 1956 e de ZILDA TEIXEIRA 
COBRA, de 67 anos, natural de Jacareí/SP, nascida na data de 12 de dezembro de 1953, ambos residentes e domiciliados 
em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Lorena-SP, nascida no dia 06 de setembro de 1983, de estado civil divorciada, de 
profissão enfermeira, residente e domiciliada na Rua Vinicius de Moraes, nº 823, Caminho Novo, Tremembé/SP, filha de 
REINALDO ANTONIO CORREIA DE CARVALHO, de 64 anos, natural de Aparecida/SP, nascido na data de 05 de junho 
de 1956, residente e domiciliado nos Estados Unidos e de DORALICE TOMAZ CORREIA DE CARVALHO, de 63 anos, 
natural de Piquete/SP, nascida na data de 10 de janeiro de 1957, residente e domiciliada em Lorena/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.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2021 
- A Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a convocação dos candidatos classificados no Concurso 
Público 01/2019 - CARGOS: AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE 
DE APOIO ESCOLAR, ENFERMEIRO - ESTRATÉGIA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA, PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL, TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM, PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁ-
TICA, PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - INGLÊS, PROFES-
SOR EDUCAÇÃO BÁSICA II - PORTUGUÊS - 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, 07 de janeiro de 2021.  Eri-
ca Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

AVISO DE CONVOCAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim CONVO-
CA a licitante julgada habilitada, SERCLIN - SERVIÇOS DE CLÍNICA 
MÉDICA LTDA, CNPJ Nº 11.187.306/0001-15, participante do Pregão 
Eletrônico Nº 028/2020, cujo objeto é a Contratação de Empresa Es-
pecializada para Prestação de Serviços Médicos de Plantonista 12 
Horas – Período Noturno (31 Plantões/Mês) pelo Prazo de 12 (Doze) 
Meses, conforme Termo de Referência e Demais Anexos do Edital à 
assinatura do Contrato referente à prestação dos serviços citados, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir desta publicação, tendo em vista 
a rescisão contratual da empresa Vannini & Delatim S. M. N. LTDA. 
Potim, 06 de janeiro de 2021. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.
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ACI sorteia carro 0km na 
fase final da campanha 
“Compre em S. José”

CCR NovaDutra reforça durante o mês de 
janeiro a campanha ‘Dirija com Responsa. 

Revise sempre seu veículo’

Museu das Minas e do Metal oferece
programação virtual sobre arte, ciência e

tecnologia ao longo do mês de janeiro

A Associação Comercial e 
Industrial de São José dos 
Campos realizou, nesta 
quarta-feira (6), o sorteio 
do carro 0km da segunda 
fase da campanha “Com-
pre em S. José”, inicia-
da no ano passado com o 
objetivo de estimular as 
vendas do comércio na re-
tomada da atividade eco-
nômica da cidade.
Nesta etapa, para celebrar 
o Natal Iluminado, os con-

A CCR NovaDutra refor-
ça durante todo o mês de 
janeiro a campanha ‘Diri-
ja com Responsa. Revise 
sempre seu veículo, que 
tem como objetivo orien-
tar os motoristas sobre a 
importância de realizar a 
revisão veicular periodica-
mente. A campanha segue 
com dicas de segurança 
na programação da CCR-
FM 107,5 NovaDutra e 
frases educativas nos Pai-
néis de Mensagens Variá-
veis (PMVs) ao longo dos 
402km da via Dutra.
Entre os dias 30 de dezem-
bro e 3 de janeiro de 2021, 
feriado prolongado de Ano 
Novo, a CCR NovaDutra 
realizou 2.651 atendimen-
tos a motoristas na via Du-
tra, a maioria deles - 1.102 
- por problemas mecâni-
cos.  Entre os problemas 
atendidos pela equipe ope-
racional da concessionaria 
estão:  pneu furado (com 
324 atendimentos), pane 
seca (com 123 atendimen-
tos), superaquecimento do 
motor (com 103 atendi-
mentos), bateria descarre-
gada (com 55 atendimen-
tos) e pane elétrica (com 
39 atendimentos).

Abrindo o ano de 2021 com 
uma programação cultural 
rica, o MM Gerdau - Mu-
seu das Minas e do Metal 
retoma as atividades com 
a sustentação de uma ação 
muito especial: a exposi-
ção “CoMciência - Cris-
tais do Tempo”, que segue 
com programação virtual 
ao longo de janeiro. Outra 
notícia de destaque é que 
nos dias 14 e 21 de janeiro, 
duas quintas-feiras conse-
cutivas, o Museu realizará 
dois bate-papos, respecti-
vamente, com os artistas 
Bruno Alencastro e Feli-
pe Carelli, que comparti-
lharam suas experiências 
como realizadores de arte 
digital e aprofundaram nos 
debates propostos por suas 
obras e, claro, pelo recorte 
curatorial do Edital CoM-
ciência.
A montagem teve como 
tema proposto aos artistas 
“Cristais do tempo: emer-
gências nas fissuras do 
presente”. A definição de 
um futuro a partir de um 
presente demasiadamente 
complexo nos leva a refle-
tir que é necessário pensar 
um tempo mais proposi-
tivo, reconstruindo nossa 
proposta de humanidade e 
coletividade, sendo a arte 
e a tecnologia meios legí-
timos para isso.
Para isso, os curadores do 
edital Tadeus Mucelli e 
Alexandre Milagres sele-
cionaram 09 (nove) obras 
inscritas no Edital “CoM-
ciencia”, que inspiram e 
refletem o momento que 
vivemos, modificam nossa 
relação com o tempo pre-
sente, mudam nossa per-
cepção com os outros, com 
o planeta, com o visível 

sumidores poderiam ca-
dastrar cupons fiscais no 
aplicativo da campanha, 
o “Encontre Fácil ACI 
SJC” e ganhar pontos que 
poderiam ser trocados por 
cupons no sorteio.
Em dezembro, a ACI sor-
teou três cartões de R$ 
1000 em compras no co-
mércio e agora em janei-
ro, o carro 0km doado 
pela Capricho Veículos. 
O sortudo foi anunciado 

Por esse motivo, a con-
cessionária segue com a 
orientação para que os 
motoristas revisem sem-
pre o seu veículo.
Antes de viajar, fique aten-
to aos seguintes itens:
Verifique o nível do com-
bustível e calcule o tempo 
de viagem para não ficar 
parado na rodovia;
Verifique a água no radia-
dor, o sistema de freios, os 
faróis e as lanternas;
Confira estepe, triângulo, 
macaco e chave de roda;
Calibre os pneus, inclusi-
ve o do estepe;
Cheque o nível de óleo no 
motor.
Verifique a qualidade dos 
limpadores dos vidros tra-
seiro e dianteiro
Pista molhada
Em função do período de 
chuvas de verão, dentro do 
mês de janeiro, a CCR No-
vaDutra orienta os moto-
ristas sobre os cuidados ao 
dirigir com pista molhada. 
“Calma, prudência e mui-
to cuidado são fundamen-
tais na hora de dirigir com 
pista molhada. Reduzir a 
velocidade, acender os fa-
róis, aumentar a distância 
em relação ao veículo da 

e o invisível, e, sobretu-
do, com as memórias que 
construímos e comparti-
lhamos. A exposição é o 
resultado de um edital que 
recebeu 269 inscritos dos 
06 continentes do mundo, 
sendo 20 % de inscrições 
estrangeiras e 75% de pro-
postas inéditas.
Os interessados podem 
acompanhar todas as 09 
(nove) obras propostas por 
meio de um tour virtual 
completo, em realidade 
aumentada e extremamen-
te imersivo, sendo três de-
las de artistas brasileiros e 
outras três de nomes inter-
nacionais de destaque. São 
elas: “Reflexion: In Sync 
/ Out of Sync”, da colom-
biana Claudia Robles-An-
gel; “Vegetal Reality Shel-
ter (VRS)”, do brasileiro 
Guto Nóbrega; e “Eman-
cipacíon Microbiana”, 
da mexicana Maro Pebo; 
“Estrelas no Deserto”, de 
Felipe Carrelli; “obs-cu-
-ra”, de Bruno Alencastro; 
“O Ceú na Terra”, de Lu-
ciana Ohira e Sérgio Bo-
nilha “Untangling Noises 
of Matter”, do holandês 
Louise Braddock Clarke; 
“Silver Tree: the sounds 
of wind through the crys-
talline forest”, “Saturn’s 
Breath” e “Think Like a 
Mountain”, da australia-
na Penelope Cain; e “The 
universe according to Dan 
Buckley”, do canaden-
se Roberto Santiaguida. 
Basta visitar o site e mer-
gulhar no tour virtual pela 
exposição.
DEBATES VIRTUAIS
No dia 14 de janeiro, às 
18h, por meio do YouTube 
do MM Gerdau, o público 
poderá acompanhar a con-

em uma live no Facebook 
da associação e agora tem 
um prazo de dez dias para 
apresentar a documenta-
ção necessária para retirar 
o carro.
Ao todo, a iniciativa 
“Compre em S. José - Na-
tal Iluminado” proporcio-
nou mais de R$ 1 milhão 
em compras no comércio 
da cidade, segundo dados 
do aplicativo Encontre Fá-
cil.

frente e não frear de forma 
brusca são cuidados que 
precisam ser adotados”, 
explica Virgílio Leocádio, 
Gestor de Atendimento da 
concessionária.
Para orientar os motoristas 
sobre os cuidados necessá-
rios para dirigir com pista 
molhada, estão progra-
madas ações na CCRFM, 
com veiculação de spots 
com dicas de segurança e 
mensagens nos PMVs.
Por isso, fique atento:
Mantenha distância do ve-
ículo à frente;
Pare o carro e um posto de 
serviço se a chuva estiver 
muito forte;
Reduza a velocidade gra-
dualmente;
Use farol baixo e não ligue 
o pisca alerta;
Utilize o limpador de pa-
ra-brisas;
Ligue os desembaçadores;
Evite fazer ultrapassagens.
Em caso de emergência, 
as equipes operacionais 
podem ser acionadas por 
meio dos 804 telefones de 
emergência instalados a 
cada quilômetro nos dois 
sentidos na rodovia ou 
pelo Disque CCR Nova-
Dutra: 0800 0173536.

versa com Bruno Alen-
castro, artista responsável 
pelo projeto “Obs-cu-ra”, 
que está presente na Ex-
posição CoMciência: 
Cristais do Tempo. Bruno 
irá abordar um pouco dos 
processos artísticos e prin-
cipalmente a rede colabo-
rativa que se organizou 
para a realização da obra.
Já na quinta-feira seguinte 
(21 de janeiro), no mesmo 
horário, será a vez da con-
versa com Felipe Carrelli, 
que assina a obra “Estrelas 
no Deserto”. Ao longo da 
conversa, Carelli abordará 
um pouco sobre sua pes-
quisa do mestrado, o gru-
po de divulgação de astro-
nomia GalileoMobile, o 
projeto Amanar - do qual 
o “Estrelas do Deserto” 
faz parte - a experiência do 
projeto no uso de tecnolo-
gias para experiências em 
realidade virtual e sobre 
como o resultado alcança-
do é fruto de um processo 
de co-criação e pesquisa.
A Exposição “CoMciência 
- Cristais do Tempo” mate-
rializa a proposta do edital 
de fomentar um debate ao 
apresentar obras criadas e 
pensadas a partir do convi-
te e da provocação artísti-
ca de se construir questio-
namentos e reflexões para 
mudarmos o mundo em 
que estamos vivendo, para 
que seja possível viver um 
futuro distinto. 
O edital conquistou um 
crescimento representati-
vo em relação a primeira 
edição, realizada em 2019, 
chegando a receber inscri-
ções de 28 países, além de 
projetos de artistas de 17 
estados das 5 regiões bra-
sileiras.
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Como funciona o mercado 
de carros por assinatura?

Governo de SP apresenta
o Plano Estadual de

Imunização contra a COVID-19

Dr. Isael conduz primeira reunião 
de secretariado e cobra dedicação 

para as metas do mandato

Os clubes de assinatu-
ra têm ganhado cada vez 
mais espaço entre os con-
sumidores brasileiros, 
oferecendo diferentes pro-
dutos e serviços nos mais 
variados setores. Por meio 
do pagamento de um valor, 
que pode ser mensal ou 
anual, por exemplo, é pos-
sível ter acesso a vinhos, 
livros, bijuterias, produtos 
de maquiagem, menu de 
refeições para a semana e 
até mesmo carros.
Com o carro deixando de 
ser considerado um item 
essencial, especialmen-
te entre as gerações mais 
jovens, surge um espaço 
propício para um servi-
ço já bem conhecido fora 
do Brasil: os carros por 
assinatura. Segundo uma 
pesquisa da Globo Insi-
ghts, divulgada em no-
vembro pela Associação 
Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores 
(Anfavea), apenas quatro 
em cada dez entrevista-
dos sem carro pretendem 
comprar um automóvel. 
A tendência caminha com 
a busca por alternativas 
na hora de se locomover 
pelas cidades. Alugar um 
carro é uma ótima manei-
ra de adaptar o veículo às 
necessidades particulares, 

O Governo de São Paulo 
apresentou nesta quarta-
-feira (6), durante o 1º Se-
minário Virtual de Gestão 
Pública, o Plano de Esta-
dual de Imunização contra 
o coronavírus aos 645 pre-
feitos eleitos para os man-
datos iniciados em 2021. A 
estratégia das autoridades 
estaduais é iniciar a imuni-
zação contra a COVID-19 
em todas as regiões do es-
tado no dia 25 de janeiro.
O Secretário de Estado da 
Saúde, Jean Gorinchteyn, 
listou aos prefeitos os de-
talhes do plano. A primei-
ra etapa de vacinação vai 
priorizar profissionais da 
saúde, pessoas com 60 
anos ou mais e grupos in-
dígenas e quilombolas. A 
expectativa do Estado é 
que 9 milhões de pessoas 
sejam imunizadas na pri-
meira etapa, com a aplica-
ção de 18 milhões de do-
ses, até o dia 28 de março.
A campanha coordenada 
pela Secretaria Estadual 
da Saúde em parceria com 
os 645 municípios paulis-
tas visa dobrar o total de 
postos de vacinação dos 

O prefeito Dr. Isael Do-
mingue e o vice-prefeito 
Ricardo Piorino condu-
ziram na tarde da última 
terça-feira (6) a primeira 
reunião de secretariado 
da Gestão 2021/2024. Em 
sua fala, o prefeito cobrou 
dedicação máxima de toda 
a equipe para que a gestão 
consiga atingir as metas e 
propostas definidas para 
cada pasta.
Cada secretaria recebeu o 
Plano de Governo elabo-
rado para este mandato e 
deverá apresentar no pró-
ximo encontro o forma-
to e os prazos para serem 
atingidos. “Iniciamos essa 
nova etapa mais amadu-
recidos e, portanto, com 
mais responsabilidade de 
executar os anseisos da 
nossa população. Vamos 
cobrar produção e meta de 
cada secretário e peço que 
lembrem sempre da nossa 
missão, visão e valores”, 

deixando de lado a neces-
sidade de um investimento 
alto para adquirir o item, 
além dos custos com ma-
nutenção e documentação. 
Apesar de a maioria das 
empresas oferecerem pla-
nos e contratos de longo 
prazo, a oferta deste tipo 
de serviço tem crescido, 
aumentando a gama de 
opções disponíveis para o 
público. 
Benefícios no dia a dia
Contratar um serviço de 
assinatura de carros é ga-
rantia de maior comodi-
dade quando o assunto 
é locomoção. Com uma 
quantidade razoável de op-
ções, especialmente para 
quem  mora nas grandes 
capitais, como São Pau-
lo, é possível escolher um 
plano que atenda às neces-
sidades diárias, tanto de 
quem usa o carro poucas 
vezes por semana, quanto 
de quem precisa do veícu-
lo todos os dias. Algumas 
empresas, inclusive, ofere-
cem planos voltados espe-
cialmente para motoristas 
de aplicativo - modalidade 
de trabalho que cresceu 
durante a pandemia causa-
da pelo novo coronavírus. 
Outro benefício que faz 
toda a diferença, tornando 
o serviço ainda mais inte-

atuais 5,2 mil para até 10 
mil. A estimativa é de que 
a vacinação envolva cerca 
de 79 mil profissionais, 
com 54 mil trabalhado-
res do setor da saúde e 25 
mil agentes da seguran-
ça pública para garantir a 
segurança da população e 
evitar aglomerações nos 
locais de imunização.
O Secretário da Fazenda, 
Henrique Meirelles, desta-
cou o atual momento eco-
nômico de São Paulo e as 
perspectivas para retoma-
da da economia em 2021. 
A pandemia impactou a 
economia paulista, mesmo 
em setores que não foram 
afetados pela quarentena. 
Com a retomada gradual 
das atividades econômicas 
sob as diretrizes do Plano 
São Paulo, o PIB paulista 
voltou a crescer.
Em outubro, João Doria 
apresentou o programa 
Retomada 21/22, com 
previsão de R$ 36 bilhões 
para impulsionar a econo-
mia do estado e gerar cer-
ca de 2 milhões de empre-
gos. Segundo Meirelles, a 
iniciativa inclui 19 proje-

afirmou Dr. Isael.
Durante o encontro o pre-
feito colocou de forma 
direta a questão da econo-
micidade, que deverá ser 
sempre o norte de todas as 
secretarias. “Orientamos 
sempre a buscar dinhei-
ro dentro do seu próprio 
dinheiro, renegociando 
contratos e conversando 
com seus fornecedores. 
Não temos dinheiro novo, 
e com o aperto fiscal de 
2021 nosso orçamento e 
de todas as cidades não irá 
crescer. Temos que contar 
com nossa inteligência e 
criatividade para buscar 
esses recursos”, afirmou 
Dr. Isael.
Ele lembrou diversas ex-
periências realizadas no 
primeiro mandato que fo-
ram bem sucedidas e ge-
raram receitas aos cofres 
públicos como a implan-
tação do protocolo digital 
1Doc que trouxe inovação 

ressante, é a ausência da 
necessidade de lidar com 
questões burocráticas que 
acompanham a compra de 
um carro, como seguro do 
automóvel, Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA), do-
cumentação e manutenção 
- fatores que geram gastos 
e dor de cabeça para os 
proprietários, mas que fi-
cam por conta das locado-
ras e montadoras que ofe-
recem este tipo de serviço. 
Despesas como combustí-
vel e multas, entretanto, fi-
cam por conta do motoris-
ta que contratar o aluguel.
As modalidades e os pla-
nos variam de acordo com 
as empresas, sendo neces-
sário considerar o tempo 
de uso desejado, que pode 
ser mais curto, como dias, 
ou longo, com planos para 
até três anos de uso do au-
tomóvel. Também é im-
portante que o motorista 
tenha uma noção da quan-
tidade de quilômetros que 
serão percorridos durante 
o período, já que os valo-
res podem variar de acor-
do com a quilometragem 
rodada. Com essas ques-
tões em mente, fica mais 
fácil escolher o plano que 
melhor se adeque às ne-
cessidades do motorista.

tos para atração de investi-
mentos privados nacionais 
e estrangeiros em todas as 
regiões do estado.
Já a Secretária de Desen-
volvimento Econômico 
respondeu a dúvidas dos 
prefeitos sobre o Plano 
São Paulo. Já o Secretário 
de Projetos, Orçamento 
e Gestão apresentou aos 
prefeitos sugestões de me-
didas iniciais para ajuste 
fiscal, redução de despesas 
gerais e incremento de re-
ceitas.
Parcerias municipais
O Secretário de Desenvol-
vimento Regional, Marco 
Vinholi, anunciou o lança-
mento de uma plataforma 
exclusiva para as prefeitu-
ras. 
A ferramenta digital é 
importante no apoio aos 
gestores municipais e ofe-
rece diagnósticos de cada 
município ante indica-
dores estaduais, além de 
possíveis convênios com 
o Estado, uma agenda de 
cursos de capacitação e o 
desempenho de cada ci-
dade no programa desde 
2019.

e economia com a o proje-
to “Pinda sem Papel”.
O prefeito ressaltou que a 
segunda gestão irá conti-
nuar perseguindo a visão 
de trabalho implantada 
que busca ser referência 
administrativa na região 
através da eficiência de 
gastos, melhorias e agi-
lidades nos processos in-
ternos, integração entre as 
secretarias, transparência 
e participação popular e 
capacitação e valorização 
das habilidades dos servi-
dores públicos municipais.
“Lembrando sempre que 
todas nossas ações devem 
ser pautadas na ênfase à 
humanização e ser execu-
tada dentro da mais estrei-
ta legalidade. 
Desejo bom trabalho a 
nossa equipe e que 2021 
seja um ano de prosperi-
dade e empregos para nos-
sa população”, finalizou o 
prefeito.


