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A Gazeta dos Municípios

EDP atendeu 823 casos de 
pipas em rede elétrica na 

região em 2021

Móveis antigos de
madeira: Aprenda a

restaurar de um jeito prático

EDP registrou grande vo-
lume de ocorrências com 
pipas na rede elétrica du-
rante todo o primeiro se-
mestre, e isso tende a au-
mentar no mês de julho, 
período de recesso escolar. 
Entre janeiro e junho fo-
ram atendidos 823 casos 
desta natureza nas cidades 
da região, média de quatro 
casos por dia. Importante 
destacar que o contato das 
pipas com a rede elétrica 
pode causar acidentes gra-
ves, além da interrupção 
do fornecimento de ener-
gia para a região.
A energia elétrica se tor-
nou ainda mais essencial 
neste contexto de pan-
demia da COVID-19 e o 
impacto da interrupção do 
fornecimento ficou mais 
preocupante, seja para re-
sidências, hospitais, cen-
tros médicos, locais de ar-
mazenamento e aplicação 
de vacinas ou unidades 
de serviço essencial.  Por 
isso, a EDP reforça o aler-
ta sobre os riscos da sol-
tura de pipa próxima das 
redes elétricas. 
Além de afetar o forne-
cimento de energia, esta 
atividade se feita próxima 
ao sistema elétrico traz ou-
tra grande preocupação: o 
risco de graves acidentes. 
As linhas de pipas com ce-
rol ou produtos cortantes 
causam desligamentos ao 
romper os cabos de ener-
gia e, também, podem pro-
vocar curtos-circuitos, ao 
ficarem presas na fiação e 
serem puxadas. 
Com o isolamento social, 
o ideal é que as crianças 
façam brincadeiras dentro 
de casa, mas caso optem 
pela pipa, é muito impor-
tante que a atividade seja 
feita de forma segura, lon-
ge da rede elétrica. Con-

Se você optou por móveis 
de madeira maciça, esse 
tipo de mobília nunca sai 
de moda, combinam com 
conceito aberto de cozi-
nha, quartos e decoração 
de banheiro, pois é um tipo 
de madeira mais resistente 
para móveis e usado nos 
mais diversos ambientes.
Portanto, seja uma relíquia 
familiar ou apenas para 
combinar com a nova de-
coração, aprenda a restau-
rar móveis antigos de ma-
deira em casa, usando as 
dicas que vamos ensinar 
aqui abaixo. 
Dicas para restaurar mó-
veis de madeira
Antes de começar a restau-
rar um móvel de madeira, 
verifique se o artigo está 
em condições para usar 
por mais tempo, caso ne-
cessário substitua as ma-
deiras que não poderão ser 
reaproveitadas.
Um exemplo são os mó-
veis com pé palito, que 
surgiram lá na década de 
80, essas são peças atem-
porais que valem muito a 
pena usar na sua decora-

fira alguns cuidados para 
empinar pipas de forma 
segura.
1 - Além de serem proi-
bidos, o cerol e a chama-
da “linha chilena” trazem 
risco para quem está em-
pinando a pipa e também 
para terceiros, como mo-
tociclistas e pedestres, 
além de oferecem perigo 
no contato com a rede de 
energia. Ao cortar a cama-
da protetora da fiação, a 
linha interrompe a transfe-
rência de corrente elétrica, 
podendo provocar curto-
-circuito;
2 - Em período de iso-
lamento social, é reco-
mendável priorizar brin-
cadeiras em que não seja 
necessário sair de casa. 
Caso decida empinar pi-
pas, evite locais como la-
jes e muros, já que a proxi-
midade com os fios de alta 
tensão aumenta o risco de 
acidentes graves e fatais, 
além do perigo de quedas;
3 - Empine pipas longe 
de rede elétrica, em locais 
onde não exista nenhum 
tipo de cabo de energia, de 
serviço telefônico ou an-
tenas de celular. Isso evita 
acidentes e interferências 
na qualidade desses servi-
ços;
4 - Se a pipa ficar presa 
nos fios elétricos, não ten-
te retirá-la. Nunca use va-
ras nem suba no poste para 
tirar uma pipa. O choque, 
nestes casos, pode ser fa-
tal. Somente técnicos da 
distribuidora, treinados 
para este trabalho, que exi-
ge o uso de equipamentos 
de segurança, estão aptos a 
manusear a rede.
5 - Arremessar objetos na 
rede elétrica para o resgate 
da pipa pode causar graves 
acidentes. O “lança-gato” 
(pedra presa a uma linha), 

ção.
Feito isso, estude as possi-
bilidades para restaurar o 
móvel, como exemplo, o 
recebimento de uma nova 
pintura, conserto das ra-
chaduras ou até uma res-
tauração usando o verniz.
Materiais para restaurar 
móveis antigos de madeira 
Depois de escolher o mó-
vel de madeira que será 
restaurado, confira alguns 
materiais que podem aju-
dar no processo de restau-
ração de móveis antigos de 
madeira.  
Lixa para madeira;
Pincel de rolo;
Pincéis de cerdas e pincel 
tipo spalter;
Palha de aço;
Cola para madeira;
Tinta e/ou verniz;
Avental e roupas velhas.
Esses são os materiais bá-
sicos para restaurar peças 
de madeira, mas você pode 
investir em outros detalhes 
como novos puxadores de 
porta de madeira, tecido 
para revestir o móvel entre 
outras opções.
Passo a passo para restau-

ou qualquer outro objeto, 
não devem ser lançados na 
rede.
Em casos de acidentes, 
entre em contato imediata-
mente com a EDP (What-
sApp: 011- 93465-2888 ou 
Central de Atendimento: 
0800 721 0123) e com o 
Corpo de Bombeiros (193) 
nos casos de acidentes gra-
ves. Confira o número de 
ocorrências atendidas pela 
EDP por município:
MUNICÍPIO
 OCORRÊNCIAS ATEN-
DIDAS
TAUBATE
127
JACAREI
100
CRUZEIRO
92
SAO JOSE DOS CAM-
POS
81
PINDAMONHANGABA
78
LORENA
74
CARAGUATATUBA
72
GUARATINGUETA
69
CACHOEIRA PAULISTA
28
CACAPAVA
24
TREMEMBE
22
SAO SEBASTIAO
18
APARECIDA
12
POTIM
9
CANAS
7
SANTA BRANCA
7
ROSEIRA
2
JAMBEIRO
1
TOTAL
823

rar de um jeito prático seus 
móveis de madeira
Para customizar móveis 
antigos, reúna todos os 
materiais necessários que 
agreguem a sua personali-
dade e siga o passo a pas-
so, que pode ser feito em 
casa.
Remova as partes para a 
limpeza do móvel;
Use a lixa para retirar o 
verniz, pintura ou ondula-
ções na superfície;
Previna a aparição de pa-
rasitas, como cupins. Use 
um produto específico;
Aplique a cola nas racha-
duras mais profundas;
Pinte o móvel antigo usan-
do o rolinho e pincel de 
cerda;
Espere secar para passar 
outra mão de tinta.
Se você optar por passar 
verniz no móvel antigo, 
faça todo esse processo, 
mas não aplique a tinta. 
Use a palha de aço para 
polir, após deixar 3 horas 
secando da primeira cama-
da. Ao final aplique a ter-
ceira camada e aguarde o 
móvel secar.



página 2 A GAzetA dos Municípios 08 de Julho de 2021

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 08/07/2021
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste 
jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Municipais do 
Vale do  Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, 
Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Não é segredo pra ninguém que a atividade física em qualquer idade é 
muito importante para a saúde. Além de fortalecer o corpo e dar energia, 
ela realiza alterações químicas no cérebro que causam felicidade e satis-
fação. Na terceira idade, fazer exercícios se torna ainda mais necessário. 
Isso porque o organismo está em constante alteração e trabalhar o corpo e 
a mente pode auxiliar no combate de diversas doenças e, principalmente, 
no combate as dores crônicas, tão comuns nessa faixa etária. Faça ca-
minhadas, pratique hidroterapia e, sempre que possível, exercitar-se ao 
ar livre. A diferença será notada nos primeiros dias. Lembre-se, porém. 
De procurar seu médico antes de iniciar qualquer tipo de exercício físico. 
Cada pessoa tem ritmos e disposição diferente, portanto, precisa de orien-
tação pessoal.
***
Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem resíduos de 
agrotóxicos. Além de serem ricos em minerais e nutrientes, os orgânicos 
são resultados de um sistema de produção agrícola que busca incentivar a 
conservação do solo e dos demais recursos naturais a longo prazo, redu-
zindo a poluição. As técnicas de produção orgânica são também destina-
das a manter a qualidade nutricional, o sabor, o odor e textura originais do 
alimento, incluindo seu aspecto natural. Ao optarem por produtos orgâ-
nicos, os consumidores estarão adotando uma dieta mais rica, saudável e 
saborosa. Apesar de muitas pessoas relacionarem os orgânicos a alimentos 
fracos e “in natura”, há opções industrializadas para quem tem pouco tem-
po para dedicar-se ao preparo de suas refeições, mas sem deixar de levar o 
prazer da boa mesa e um estilo de vida mais saudável.

Humor

No velório, viúva percebe que um sujeito chorava sem parar. Intrigada 
pergunta se ele conhecia o medido dela. E ele responde:
- Sim, ele era o meu maior amigo e nós trabalhávamos juntos e no dáva-
mos muito bem, como dois irmãos e suas últimas palavras foram ditas 
para mim:
- E o que foi que ele disse? Pergunta a saudosa esposa.
E o Severino responde:
- Ele disse: Severino, não balança essa porcaria de andaimeeeeee...
***
Quando duas amigas se encontram:
- Olá! Como vai? Quanto tempo! Como vai seu marido?
- Você não soube? Ele morreu faz quinze dias...
- Eu não sabia! Meus sentimentos! E como foi?
- Eu pedi pra ele ir comprar açúcar no mercado, aí um carro passou por 
cima dele.
- Mas que coisa! E o que foi que você fez?
- Ora, tive que tomar o café sem açúcar mesmo...

Mensagens

Seja independente como um pássaro. Não dependa de ninguém para o seu 
bem estar. Tenha a solidariedade de um cão. Faça o necessário. Seja inde-
pendente. Mantenha-se fiel às causas sociais. Mantenha a crença na vida, 
no amor e na fraternidade.
***
Lembre-se de você é: 
- o melhor secretário das suas tarefas.
- o mais eficiente propagandista de seus ideais.
- a mais clara demonstração de seus princípios.
- o mais alto padrão de ensino superior que seu espírito abraça.
- a mensagem viva das elevadas noções que transmite aos outros.
 
Não esqueça igualmente de que:
- o maior inimigo de suas realizações nobres.
- a mais discordante da sintonia do bem que pretende executar.
- o arquivo de suas aflições.
- o destruidor de suas oportunidades de elevação. 
- a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você ma-
goa.

Isso é você mesmo.
***
A vida na Terra é somente temporária, sem dúvida alguns vivem como 
se fossem ficar aqui eternamente e se esquecem de serem felizes. O valor 
das coisas não está no tempo que duram, mas sim, na eternidade com que 
sucedeu. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e 
pessoas incomparáveis.

Pensamentos, provérbios e citações

Subdesenvolvimento não se improvisa, ele é obra de séculos.
A vitória pertence aos mais perseverantes.
Em política quanto mais ela muda, mais é a mesma coisa.
A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.
Levo no coração quem me deixou na solidão. 

Aviso de Fracasso de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim/
SP torna público que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
022/2021, realizada no dia 27/05/2021, às 10h00min, que objetiva o 
Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de Servi-
ços Funerários com o Fornecimento de Urnas Mortuárias, Incluindo 
Suporte, Paramentações e Translado, em Atendimento as Famílias 
em Vulnerabilidade Social do Município de Potim, foi declarada FRA-
CASSADA. As razões que motivaram a decisão encontram-se a dis-
posição dos interessados no Departamento de Compras e Licitação. 
Bruno C. F. Abreu - Pregoeiro.

Pindamonhangaba vai
ampliar o público para
vacinação contra H1N1

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai ampliar o 
público para vacinação 
contra o vírus da gripe 
(influenza H1N1) a partir 
da próxima segunda-feira 
(12). 
O novo público será para 
todas as pessoas com ida-
de entre 6 meses e meno-
res de 18 anos (17 anos, 
11 meses e 29 dias) e 
para quem tem 40 anos 
ou mais. A decisão do pú-
blico que será vacinado 

obedece a critérios técni-
cos o Ministério da Saúde, 
que neste momento está                       
priorizando a vacinação                    
contra Covid-19 nas pes-
soas com idade entre 18 e 
39 anos.
A aplicação acontece de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 11h30 e das 13h às 
16h. Além da mudança da 
faixa etária do público, há 
alteração em alguns locais. 
Confira:
- UBS Bem Viver, UBS 
Vila São Benedito

- ESF Feital, ESF Santa 
Cecília, ESF Cidade Jar-
dim, ESF Castolira, ESF 
Azeredo, ESF Vale das 
Acácias, ESF Campinas, 
ESF Cruz Grande, ESF 
Bonsucesso, ESF Eloyna
- Centro Comunitário 
Ouro Verde
- Quadra de esportes Jar-
dim Regina
- Bosque da Princesa
Para se vacinar é preciso 
levar documento de iden-
tidade e comprovante de 
endereço.
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Ubatuba busca economia 
de R$ 300 mil por ano em 

parceria com Sabesp

Acidente deixa 5 feridos em São 
José dos Campos; motorista perde 
controle e bate carro contra poste

Tudo o que uma mãe de primeira 
viagem precisa saber para cuidar 

do seu recém-nascido

Em São José dos Campos,
famílias recebem Carteira do 

Transtorno do Espectro Autista

O Programa de Uso Ra-
cional da Água (PURA) 
busca meios de redução 
no consumo de água. Em 
Ubatuba, os prédios pú-
blicos, por exemplo, terão 
redução de 25% nas con-
tas de consumo por meio 
de parceria com a Sabesp. 
Com o programa, 124 des-
ses prédios do município, 
incluindo hospitais, esco-
las, unidades básicas de 
saúde. Estima-se que o va-
lor a ser economizado será 
equivalente a R$ 300 mil/
ano.
A participação do municí-
pio é um dos benefícios do 
contrato de prestação de 
serviços de abastecimento 
de água e coleta e trata-
mento de esgotos assinado 
entre a Prefeitura e a Sa-
besp em 2020, que prevê 

Um acidente deixou cinco 
pessoas feridas no bair-
ro Urbanova em São José 
dos Campos na noite desta 
terça-feira (6).  De acordo 
com o Corpo de Bombei-
ros, as vítimas, três mulhe-
res e dois homens, foram 
socorridas imediatamente.
O acidente aconteceu por 
volta das 23h na Avenida 

O nascimento do primeiro 
filho é um misto de muitas 
emoções. Ao mesmo tem-
po que é um dos momentos 
mais marcantes e felizes 
das nossas vidas, também 
é um tanto assustador, já 
que precisamos cuidar de 
um recém-nascido total-
mente dependente de nós. 
É normal que as mamães 
de primeira viagem se sin-
tam receosas com tamanha 
responsabilidade, princi-
palmente porque a falta de 
experiência na maternida-
de gera muitas dúvidas.
Naturalmente, as coisas 
vão se tornando mais fá-
ceis, mas, quanto mais 
preparada estiver para 
esse primeiro mês, mais 
tranquilo será essa etapa. 
A princípio, pode parecer 
coisas demais para dar 
conta: como saber se o 
bebê está com fome? Qual 
o jeito certo de dar banho? 
Como identificar a cau-
sa do choro? Contudo, na 
prática, veremos que não é 
tão difícil assim.
Começando pela amamen-

A Prefeitura de São José 
dos Campos, seguindo to-
das as medidas de cuidado 
e prevenção contra a co-
vid-19, iniciou essa sema-
na a distribuição da Car-
teira de Identificação da 
Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA). 
Cerca de 90 carteiras já fo-
ram emitidas.
Moradora da Vila Pirati-
ninga, Pollyana Trunkl foi 
a primeira mãe a receber 
o documento. A pedagoga 
ficou feliz com a iniciati-
va. “Essa é uma grande 
conquista. Hoje sinto que 
somos importantes. Esta 
carteirinha vai ser útil 
em todos os sentidos. É 
uma grande vitória para 
as mães dos anjos azuis”, 
disse Pollyana.
O documento, que tem 
como principal objetivo 

ainda investimentos de R$ 
687 milhões em 30 anos.
Estão previstas ainda 
ações para melhoria de 
abastecimento em edifí-
cios e área públicas, como 
identificação de vazamen-
tos, conserto e substituição 
de equipamentos, capaci-
tação de agentes multipli-
cadores que aprenderão na 
prática a detectar possí-
veis problemas que podem 
aumentar o consumo de 
água.
É importante ressaltar que 
o PURA, além de gerar 
economia de recursos do 
município que podem ser 
empregados em investi-
mentos à população, está 
diretamente ligado à redu-
ção do consumo de água e, 
consequentemente, à pre-
servação ambiental.

Shishima Hifumi, princi-
pal avenida do bairro. A 
mulher que dirigia o car-
ro teria perdido o controle 
do veículo e colidido con-
tra um poste. Pessoas que 
passavam pelo local acio-
naram o resgate. 
Segundo a ocorrência, a 
motorista ficou presa nas 
ferragens. Os bombeiros 

tação, essa é uma questão 
que pode apresentar desa-
fios variados. Em alguns 
casos, o bebê não conse-
gue sugar o leite do seio ou 
simplesmente acaba ofere-
cendo uma certa resistên-
cia. A primeira amamen-
tação deve ser feita ainda 
na sala de parto, para que 
a criança já comece a se 
acostumar com o contato. 
A partir disso, isso tende 
a melhorar gradualmen-
te, mas é sempre muito 
importante que a mamãe 
continue incentivando seu 
bebê a mamar, sempre 
priorizando oferecer o lei-
te diretamente do seio.
Com isso em mente, agora 
é hora de entender o que 
o bebê está tentando dizer 
quando começar a chorar. 
É claro que não existe uma 
fórmula secreta para isso, 
mas é através de tentativa 
e erro que é possível iden-
tificar a causa do choro. Se 
você tentou dar de mamar 
e ele rejeitou, então o mo-
tivo não é fome. Se você 
pegou no colo e ele conti-

identificar e garantir os 
direitos das pessoas com 
TEA em todos os serviços 
públicos e privados, é fruto 
de uma parceria da Prefei-
tura de São José do Cam-
pos, por meio do Rede de 
Inclusão ao Autista (RIA), 
com a Frente Parlamentar 
do Autismo.
Com base na Lei Federal 
Romeo Mion (13.977/20), 
a Carteira de Identificação 
da Pessoa com Transtor-
no do Espectro Autista é 
mais uma ferramenta de 
inclusão social. Moradora 
do bairro Campos dos Ale-
mães, Silvia Melo, mãe do 
Miguel, de 5 anos, classi-
ficou a carteira como uma 
grande aliada. “É uma ma-
neira de sermos mais res-
peitados. Com a carteira, 
me sinto mais segura para 
sair de casa com meu fi-

O superintendente da Sa-
besp do Litoral Norte, Rui 
César Rodrigues Bueno, 
explica que, com Ubatuba, 
o programa agora ocor-
re em todas as cidades da 
região. “A implantação 
do PURA na cidade vem 
ao encontro da missão da 
Companhia de ser uma re-
ferência na prestação de 
serviços de saneamento 
sempre de forma sustentá-
vel em benefício da popu-
lação. 
Trata-se de um programa 
maduro elaborado pela 
Sabesp há mais de 20 
anos, que inclui os aspec-
tos sanitário e ambiental,              
maximizando o uso de um 
bem tão precioso e garan-
tindo a água para as futu-
ras gerações”, finalizou 
Bueno.

precisaram serrar parte do 
veículo para realizar o res-
gate. A motorista e mais 
uma ocupante foram reti-
radas do veículo em esta-
do grave. Outras três  víti-
mas foram socorridas com 
ferimentos. 
Todas as vítimas foram le-
vadas ao Hospital da Vila 
Industrial.

nuou chorando, então não 
é um choro para chamar 
atenção. Nesses casos, 
pode se tratar de cólica, 
então fazer uma massa-
gem nas costas ou na bar-
riguinha costuma resolver 
o problema e ajuda o bebê 
a se acalmar.
Outra questão que pode 
fazer a criança chorar é a 
higiene. Muitas vezes, o 
choro é um sinal de que ela 
está suja, por isso é impor-
tante saber a hora certa de 
trocar a fralda ou dar ba-
nho. Nos primeiros meses 
de vida, os bebês fazem 
muito cocô, e isso requer 
várias trocas de fraldas 
por dia. O ideal é sempre 
higienizar e remover re-
síduos utilizando algodão 
com água morna, procu-
rando usar fraldas que não 
agridam a pele do bebê, 
como as fraldas Cremer, 
por exemplo. Na hora de 
dar banho, o recomendado 
é priorizar os momentos 
mais quentes do dia, que 
geralmente são por volta 
do meio-dia.

lho”, afirmou.
Além da carteira, as famí-
lias receberam um conjun-
to de materiais com adesi-
vos, botton e folder com 
orientações sobre como 
saber se uma pessoa tem 
autismo, alguns sinais e 
como ajudar.
Como solicitar a carteira
Para solicitar o documen-
to, o responsável deve 
realizar um cadastro di-
gital no APP Prefbook 
disponível no site da Pre-
feitura ou nos celulares, 
preencher um cadastro 
e anexar os documentos                                   
necessários. 
A emissão e a entrega da 
carteira seguem todas as 
medidas de cuidado e pre-
venção contra a covid-19 
e é de responsabilidade da 
Secretaria de Apoio Social 
ao Cidadão.
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São Sebastião retoma Circuito
de Castração Amigo Pet com apoio

de associações de bairros

3° Salão Online de Humor 
de Pindamonhangaba

homenageia Mazzaropi

Pindamonhangaba apresenta modelo 
de cidade inteligente para Fundação 

Vanzolini e diversas cidades

A Prefeitura de São Sebas-
tião, por meio do Centro 
de Controle de Zoonoses 
(CCZ) vinculado à Secre-
taria de Saúde (SESAU), 
retoma o Circuito de Cas-
tração Amigo Pet, que tem 
por objetivo levar esse tipo 
de cirurgia gratuitamente 
aos bairros, especialmente 
os mais populosos, pro-
movendo o controle po-
pulacional de cães e gatos 
e evitando transmissão de 
doenças e crias indeseja-
das.
O primeiro local a receber 
o circuito é Barra do Una, 
onde acontecem castra-
ções de terça (6) a quin-
ta-feira (8) desta semana, 
no período da manhã. As 
cirurgias estão sendo rea-
lizadas na sede da Socie-
dade Amigos de Barra do 
Una (SABU), na Rua Bom 

A terceira edição do Salão 
Online de Humor de Pin-
damonhangaba será sobre 
caricaturas do ator e dire-
tor Amácio Mazzaropi. O 
projeto foi criado com o 
objetivo de prestigiar os 
artistas nacionais e inter-
nacionais no desenho de 
humor. As inscrições para 
artistas vão de 20 de julho 
a 20 de agosto.
Poderão inscrever profis-
sionais e amadores, en-
viando 1 (uma) obra na 
modalidade caricatura 
em resolução de 300dpi. 
Os trabalhos deverão ser 
apresentados em sentido 
vertical, no formato A3 

Nas últimas semanas, Pin-
damonhangaba recebeu 
a visita de representantes  
da Fundação Vanzolini e 
das prefeituras de Taubaté, 
Porto Feliz, Cosmópolis 
e Franco da Rocha, para 
apresentar a tecnologia, 
inovação e modelo de ci-
dade inteligente implanta-
do no município.
O secretário adjunto de 
Administração, Danilo 
Velloso, explica que “A 
cidade de Pindamonhan-
gaba vem colhendo os fru-
tos do forte investimento 
em tecnologia e inovação 
dos últimos anos. Além 
da economia gerada aos 
cofres públicos, melhoria 
do serviço prestado e nú-
meros da gestão, atraindo 
investimentos, tem des-
pertado o interesse de ou-
tras cidades em seguir o 
exemplo.”
“Demonstramos todos os 
processos, decretos e au-
tomações, e obtivemos a 
desburocratização, eco-
nomia e principalmente 
inovação com o uso da 
tecnologia”, completou o 
secretário adjunto.
Também foi demonstrado 
para algumas prefeituras 

Jesus da Barra do Una, 
306. A previsão é castrar 
cerca de 120 animais, en-
tre cachorros e gatos, ma-
chos e fêmeas.
Este ano, o projeto está 
sendo realizado em parce-
ria com as associações de 
moradores, responsáveis 
por realizar a triagem e 
agendar com os munícipes 
dos bairros. No total, se-
rão disponibilizadas cerca 
de 1.000 cirurgias entre 
os bairros Barra do Una, 
Juquehy, Barra do Sahy, 
Cambury, Boiçucanga, 
Paúba, Toque Toque Pe-
queno, Guaecá e Bareque-
çaba. Este é o terceiro Cir-
cuito de Castrações Amigo 
Pet. A primeira edição, em 
2018, resultou em 1.231 
cirurgias entre o Centro 
e as Costas Norte e Sul. 
Em 2019, este número foi 

(29,7x42cm). Todos os 
participantes seleciona-
dos receberão certifica-
do de participação e um 
e-book autografado da 
obra “Charges e Cartum” 
do cartunista Francisco 
Machado.
A primeira edição ocorreu 
em 2019, na modalidade 
caricatura, sendo o per-
sonagem homenageado 
Emílio Ribas, nas catego-
rias Adulto e Infantil. Em 
2020, a 2° Edição home-
nageou o apresentador 
Fausto Silva, somente na 
categoria Adulto. Este 
ano, o homenageado será 
o ator e diretor Amácio 

no novo CSI (Centro de 
Segurança Integrada), que 
conta com tecnologia de 
última geração no uso de 
inteligência artificial no 
combate ao crime e segu-
rança da população.
“Como Porto Feliz estabe-
leceu como principal obje-
tivo em sua gestão atingir 
a excelência em eficiência 
através da tecnologia, en-
xergamos de verdade que 
Pinda é uma fantástica 
referência no assunto, e 
esta troca de experiências 
em nossa visita nos trouxe 
novas ideias e novos pon-
tos de vista sobre a gestão 
não apenas da tecnologia, 
mas do governo como um 
todo”, afirma o secretário 
de Tecnologia de Porto 
Feliz, Rafael Soares Pi-
nheiro.
“Temos buscado atingir 
os patamares de cidades 
de primeiro mundo no que 
tange o conceito de Smart 
Cities (Cidades Inteligen-
tes), em que nosso pro-
grama trabalha em todos 
os pilares, melhorando a 
vida do cidadão de Pinda”, 
complementou Danilo.
Além das visitas das ci-
dades, foi realizada uma 

de 1.808 cirurgias. Com o 
avanço da pandemia, em 
2020 não aconteceu o cir-
cuito, mas as castrações 
continuaram por meio dos 
agendamentos, atingindo 
1.212 cirurgias.
Além de serem castrados, 
os animais recebem um 
microchip, implantado no 
dorso, com informações 
que integram o sistema 
do Centro de Controle de 
Zoonoses. Em caso de 
fuga ou atropelamento do 
animal, é possível, com a 
leitura do chip, localizar o 
proprietário.
O CCZ mantém agenda 
permanente de castrações. 
Para se cadastrar, o mu-
nícipe deve ligar para o 
número (12) 3861-2555 
munido de documentos 
pessoais e comprovante de 
residência.

Mazzaropi, somente na 
categoria Adulto. A expo-
sição online será de 01 a 
30 de setembro.
De acordo com a diretora 
de Cultura, Rebeca Gua-
ragna, o Salão é uma for-
ma de fomentar e difundir 
os trabalhos de artistas de 
caricatura do município e 
outras cidades. “O incen-
tivo à cultura é uma das 
principais ferramentas 
para o desenvolvimento 
social. É com essa motiva-
ção que estamos apoiando 
a realização do 3º Salão 
Online de Humor de Pin-
damonhangaba”, finaliza 
Rebeca.

reunião virtual com re-
presentantes da Fundação 
Vanzolini, instituição res-
peitada formada oriunda 
da Poli-USP, liderada por 
Daniel Annenberg, ex-
-secretário de inovação e 
tecnologia da cidade de 
São Paulo, um dos ideali-
zadores e o primeiro supe-
rintendente do programa 
Poupatempo.
“Fomos convidados a tro-
car experiências de nosso 
pioneirismo e isso ratifi-
ca o caminho trilhado e 
apoiado pela gestão do Dr. 
Isael Domingues”, cele-
brou Danilo.
“A Fundação Vanzolini, 
em reunião com repre-
sentantes da prefeitura de 
Pindamonhangaba, conhe-
ceu e passou a admirar o 
trabalho na área de cida-
des inteligentes feitas pelo 
município. Parabéns pelo 
trabalho.”, disse Daniel 
Annenberg.
“Vamos acelerar cada vez 
mais a melhoria do serviço 
público, buscando firmar 
Pindamonhangaba líder no 
uso de tecnologia e inova-
ção”, destacou o prefeito 
de Pindamonhangaba, dr. 
Isael Domingues.


