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A Gazeta dos Municípios

Rodovias Ayrton Senna e 
Hélio Smidt continuam em 

obras de pavimento

Cidades turísticas do
estado receberam

R$ 75,7 milhões em 2021

Parceria do BNDES propõe 
iniciativa de preservação do 

patrimônio histórico brasileiro

Desta segunda-feira (12) 
até sábado (17), a rodovia 
Ayrton Senna recebe servi-
ços para a recuperação do 
pavimento com o asfalto 
borracha, do km 25 ao km 
11, região entre Guarulhos 
e São Paulo. Os trabalhos 
serão realizados na pista 
em direção a São Paulo 
das 20h às 6h, com inter-
dições de até três faixas. Já 
na rodovia Hélio Smidt, a 
mesma obra acontecerá no 
sentido do Aeroporto In-
ternacional de Guarulhos, 
de hoje até sábado, das 
21h às 6h, com bloqueios 
alternados das faixas, mas 
sempre com pelo menos 

Cidades turísticas do es-
tado de São Paulo rece-
beram R$ 75,7 milhões 
para obras e melhorias de 
infraestrutura no primeiro 
semestre. Os recursos, do 
Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Mu-
nicípios Turísticos (Dade-
tur), atenderam 119 muni-
cípios.
A região de São José dos 
Campos recebeu o segun-
do maior valor propor-
cional: R$ 13,1 milhões 
divididos entre Aparecida, 
Areias, Bananal, Campos 
do Jordão, Caraguatatuba, 
Cruzeiro, Cunha, Guara-

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) e 
um conjunto de cinco par-
ceiros fundadores lançam 
a iniciativa Resgatando a 
História, que tem o obje-
tivo de restaurar e revita-
lizar patrimônio material, 
imaterial e de acervos 
memoriais de todo o país. 
Será realizada uma cha-
mada pública para seleção 
de projetos de preservação 
do patrimônio histórico 
brasileiro no total de R$ 
200 milhões. Destes, R$ 
50 milhões serão investi-
dos pelas empresas parcei-
ras e R$ 150 milhões pelo 
BNDES Fundo Cultural, 
que conta com recursos 
advindos da Lei Federal 
de Incentivo à Cultura.
As organizações que já 
aderiram à iniciativa são: 
Ambev Brasil, EDP, Ins-
tituto Cultural Vale, Ins-
tituto Neoenergia e MRS 
Logística. Todas já pos-
suem histórico de ações de 
preservação de patrimônio 
histórico, inclusive com 
incentivos fiscais. Para 

uma liberada para o fluxo 
de veículos.
As obras fazem parte de 
um cronograma de re-
vitalização do pavimen-
to com asfalto borracha, 
que está sendo realizado, 
desde 2020, ao longo do 
corredor Ayrton Senna/
Carvalho Pinto, atendem 
ao contrato de concessão 
da Ecopistas e são acom-
panhados pela ARTESP 
(Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo). 
Os serviços estão sujeitos 
à alteração em função de 
necessidades operacionais 
ou condições climáticas.
Recomendações aos moto-

tinguetá, Igaratá, Monteiro 
Lobato, Paraibuna, Santa 
Branca, Santo Antônio do 
Pinhal, São Bento do Sa-
pucaí, São José do Barrei-
ro, São Luiz do Paraitinga, 
São Sebastião, Tremembé 
e Ubatuba.   
“A manutenção dos repas-
ses faz com que as cidades 
possam concluir as obras, 
ação fundamental para a 
qualificação da oferta tu-
rística do Estado”, lembra 
Vinicius Lummertz, secre-
tário de Turismo e Viagens 
do Estado.  
São Paulo tem 210 cidades 
que podem receber recur-

Eduardo Lacerda, Presi-
dente Ambev Brasil, “pre-
servar o patrimônio histó-
rico e acervo memorial do 
país é manter viva a brasi-
lidade que a Ambev, como 
uma empresa brasileira, e 
nossas marcas tanto acre-
ditam, cultivam e apoiam 
ao longo desses nossos 
100 anos de história”.
A seleção do BNDES es-
colherá propostas de res-
tauração, conservação ou 
valorização de patrimô-
nios históricos materiais e 
imateriais que tenham sido 
reconhecidos pelo Insti-
tuto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional 
(IPHAN). No caso de ma-
teriais, podem se candi-
datar projetos que sejam 
apenas reconhecidos por 
órgãos estaduais ou distri-
tais de proteção ao patri-
mônio histórico.
Também serão contem-
plados acervos memoriais 
que tenham sido tomba-
dos pelo IPHAN, registra-
dos em nível nacional ou 
mundial pela Organização 
das Nações Unidas para 

ristas
A concessionária reco-
menda atenção aos mo-
toristas e que reduzam a 
velocidade ao passar pelos 
trechos em obras, que es-
tão devidamente sinaliza-
dos seguindo as normas 
vigentes e com avisos nos 
painéis de mensagens ao 
longo da rodovia. A Eco-
pistas também aconselha 
que os usuários progra-
mem sua viagem com an-
tecedência e verifiquem as 
condições de tráfego antes 
de sair de casa pelo site 
EcoPistas ou pelo  tele-
fone de emergência 0800 
777 0070.

sos do Dadetur: 70 estân-
cias e 140             municí-
pios de interesse turístico 
(MITs). 
As Prefeituras devem 
aprovar os projetos nos 
conselhos municipais de 
turismo e depois formali-
zar a solicitação ao Conse-
lho de Orientação e Turis-
mo do Fundo de Melhoria 
das Estâncias. 
Se aprovado, será desen-
volvido o projeto, indican-
do a alocação dos recursos 
e, feita a avaliação técni-
ca do Dadetur, assinado o 
convênio que garantirá os 
recursos.

a Educação, a Ciência e 
a Cultura (UNESCO) ou 
que façam parte de acer-
vos bibliográficos raros no 
“Catálogo do Patrimônio 
Bibliográfico Nacional - 
CPBN”. Para receberem 
apoio financeiro, os pro-
jetos deverão ter valor mí-
nimo de R$ 5 milhões e 
máximo de R$ 50 milhões 
e ter prazo de execução 
de até 36 meses. O finan-
ciamento será no modelo 
não reembolsável, ou seja, 
não precisa ser pago, des-
de que sejam cumpridas 
as finalidades do projeto e 
as regras estabelecidas no 
contrato. Os patrimônios 
históricos e os acervos 
memoriais poderão ser de 
propriedade pública, em 
qualquer esfera, ou de pro-
priedade de associação ou 
fundação privada, desde 
que sem fins lucrativos. Os 
recursos deverão destinar-
-se a atividades que permi-
tam amplo acesso público, 
de forma gratuita ou não. 
As propostas poderão ser 
encaminhadas a partir de 
15 de julho de 2021
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa 
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio, 
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o 
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na 
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas 
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará 
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente 
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café 
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira 
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito 
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, 
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um mon-
te de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer 
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer 
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você 
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure 
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos 
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

Aviso de Abertura de Prazo para Contrarrazão – Processo Adminis-
trativo Nº 433/2020 – Tomada de Preços Nº 002/2021 – Contratação 
de Empresa para Execução de Obras de Ampliação e Reforma da 
EMEI Antônio Barbosa, conforme as Especificações constantes do 
Edital e seus Anexos – Tendo em vista a interposição de recurso da 
empresa CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI, concede-se o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis após esta publicação, para apresenta-
ção de contrarrazão. Potim, 12 de julho de 2021. Bruno C. F. Abreu 
– Vice-presidente da Comissão de Licitação.

Câmeras do CSI de Pindamonhangaba 
flagram homem armado

na Praça da Bíblia

Por meio da câmera de 
monitoramento do Centro 
de Segurança Integrada 
(CSI), o cabo PM Queiroz 
registrou no final de sema-
na um indivíduo com porte 
ilegal de arma - um revól-
ver calibre 38, com quatro 
munições. O cabo acionou 
os policiais que estavam 
de plantão. O homem, que 
estava na Praça da Bíblia 
no momento em que foi 
detido, já é um velho co-
nhecido dos policiais.
Com as imagens passadas 
pelo CSI, os policias se 
deslocaram rapidamente 
ao local, efetuando a abor-
dagem. 
Durante o procedimento 

vários indivíduos que se 
encontravam no local hos-
tilizaram e jogaram pedras 
em direção aos                po-
liciais. Por esse motivo, de 
acordo com o os procedi-
mentos de controle de dis-
túrbios civis, foram utili-
zadas pelos policiais cinco 
granadas de efeito moral 
e duas granadas de luz e 
som.
Vale ressaltar o apoio de 
suma importância das 
câmeras do CSI, que fla-
graram a ação, do CGP2 
3-456 e as viaturas do sta-
tus 01 (279, 179), dados 
encaminhados para a de-
legacia, onde o delegado 
após tomar conhecimento 

do fato registrou o bole-
tim de ocorrência por por-
te ilegal de arma de fogo, 
efetuando a prisão do indi-
víduo e o deixando à dis-
posição da justiça.
“Em questão de minutos 
o indivíduo foi observa-
do através da câmera do 
CSI com uma arma. Na 
sequência, os policiais de 
plantão foram acionados, 
realizaram o serviço de 
abordagem e encaminha-
ram o indivíduo para de-
legacia, onde foram feitos 
os procedimentos legais”, 
disse o secretário Adjunto 
de Administração - e res-
ponsável por TI da Prefei-
tura, Danilo Velloso.
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Programa de Castrações
abre inscrições para novos

bairros em Pindamonhangaba

Defesa Civil de Pindamonhangaba
recebe 300 mil em emenda parlamentar

Parque da Juventude sediou 
etapa do Paulista OFF-Road, 

em Pindamonhangaba

Em Pindamonhangaba, o 
programa de castrações 
executado pelo Centro de 
Proteção e Atendimento 
Animal (Cepatas) da Pre-
feitura, irá realizar as ins-
crições no dia 23 de julho 
para os bairros Cidade 
Jardim, Jardim Princesa, 
Lago Azul e Araretama.
Serão oferecidas 100 va-
gas, preferencialmente 
para fêmeas. As inscrições 
vão acontecer às 9 horas 
no Centro Comunitário do 
Cidade Jardim (Rua Pro-
fessor Wilson Pires César 
s/ número). Os interessa-
dos levar comprovante de 
residência, CPF, RG e ca-
dastro único, além de ser 
obrigatório a utilização da 
máscara. Não é necessário 
levar o animal para a reali-

O presente de aniversário 
para cidade de Pindamo-
nhangaba, veio através 
de emenda parlamentar 
concedida pelo deputado 
Professor Walter Vicioni 
(MDB), que esteve na re-
dação do AgoraVale na úl-
tima quinta-feira (8) para 
uma entrevista, juntamen-
te com professor Paulo 
Torino, diretor do SENAI 
de Pindamonhangaba, 
onde falou da importância 
da Defesa Civil no muni-
cípio. Primeiro Suplente 
a deputado estadual em 
2018 com 45.753 votos, 
o parlamentar assumiu 
a vaga de Itamar Borges 
(MDB), que foi nomeado 
para assumir a Secretaria 
de Estado da Agricultura 
e Abastecimento do estado 
de São Paulo em 01 de ju-
nho de 2021.
Vicioni falou da impor-

A terceira etapa do Cam-
peonato Paulista Off-Road 
- rali de regularidade, foi 
realizada no último sába-
do (10), com concentração 
no Parque da Juventude. A 
corrida foi um dos eventos 
de celebração do aniversá-
rio de 316 anos de Pinda-
monhangaba.
O evento, fechado ao pú-
blico, contou com várias 
medidas para prevenção 
contra a Covid-19, como 
aferição de temperatura 
dos participantes, display 
com álcool 70º e o uso 
obrigatório de máscara. 
O grid foi formado por 
53 duplas - divididas nas 
categorias Super Máster, 
Graduados, Turismo e Tu-
rismo Light. Além de re-
presentantes de São Paulo, 
também estiveram pre-
sentes off-roaders do Rio 
Grande do Sul, Santa Ca-
tarina, Paraná, Mato Gros-
so, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro. 
O roteiro teve cerca de 
120 quilômetros, com 96 
quilômetros de navegação. 
Destes, 55 quilômetros fo-
ram dentro de uma área de 
reflorestamento de euca-
lipto, com subidas e des-
cidas passando por crinas 
de morro com vista de boa 
parte do Vale do Paraíba.
A prova foi bastante técni-
ca, com médias de veloci-
dade bem apertadas para 
serem mantidas, princi-
palmente nos trechos mais 
travados e nas pistas - que 
eram praticamente forma-
das por curvas. Manter 
a média diante de tantos 
desafios foi tarefa difícil, 
pedindo braço dos pilotos 
(precisão na pilotagem). 
Compuseram o “coquetel” 
desta etapa os tradicionais 
laços e pegadinhas, refe-
rências próximas e poeira 
pesada.
Devido à dificuldade téc-
nica da etapa de Pinda e 
tamanha a exaustão das 
duplas para manter a re-
gularidade exigida desta 

zação da inscrição.
Serão atendidos até dois 
animais por residência. 
Após a inscrição, a equi-
pe do Cepatas vai entrar 
em contato com o tutor do 
animal informando dia, 
horário e cuidados pré-ci-
rúrgicos.
Todos os animais cas-
trados pelo programa da 
Prefeitura são microchi-
pados. Isso significa que 
os animais serão moni-
torados por meio de uma 
plataforma doada para a 
Prefeitura pela My Track 
Pet. É um sistema no qual 
o microchip está atrelado 
ao CPF do tutor, funcio-
nando como um GPS dos 
animais.
Desta forma, com o micro-
chip, a Prefeitura tem con-

tância da Defesa Civil nos 
municípios.
“ A Defesa Civil vai além 
do conjunto de ações pre-
ventivas, de socorro assis-
tenciais e reconstrutivas, 
eles são indispensáveis 
em desastres naturais, para 
preservar e restabelecer a 
moral e normalidade so-
cial para população”, disse 
o deputado. 
“Atento a esta importân-
cia, em um dos primeiros 
atos como deputado, fize-
mos contato com  Pinda-
monhangaba. O Prefeito 
Isael solicitou a verba para 
a Defesa Civil, então deci-
dimos destinar este recur-
so”, complementou.
Durante a campanha para  
deputado, o Professor 
Walter Vicioni, participou 
do quadro “Papo-Reto” 
na redação do AgoraVale, 
onde falou de suas ideias e 

modalidade, um peque-
no erro era irreversível. A 
competividade foi acirrada 
e, ainda que todos os par-
ticipantes tenham acumu-
lado uma quantidade inde-
sejada de pontos perdidos, 
todos mantiveram perfor-
mances parecidas.
“Somos gratos pela con-
fiança que o prefeito Isael 
Domingues, o vice-pre-
feito Ricardo Piorino, e 
o secretário de esportes 
Everton Chinaqui deposi-
taram em nós, e pela aco-
lhida alegre e carinhosa 
do pessoal do Aeroclube 
de Pinda. Por meio dessa 
união de esforços, tivemos 
condições de dar grande-
za a essa etapa do Paulis-
ta e destacá-la em todo o 
universo fora-de-estrada”, 
disse o diretor geral do 
Paulista Off-Road, Clay-
ton Prado reconheceu Pra-
do, que juntamente com 
o promotor de eventos da 
Núcleo Magnético, Mauro 
Garakis.
Garakis construiu a pista 
de aproximadamente 20 
quilômetros exclusiva-
mente para a disputa que, 
a partir de agora, ficará à 
disposição de outros tipos 
de eventos e treinamentos. 
A etapa também se desta-
cou na questão solidaria, 
arrecadando 60 cestas bá-
sicas entre os participan-
tes. 
A cestas serão usadas pelo 
Fundo Social de Solidarie-
dade para distribuir entre 
as famílias cadastradas no 
CadÚnico da Assistência 
Social.
Confira o pódio:
Categoria Super Máster
1º Marcos Bortoluz / Mar-
celo Bortoluz (Caxias do 
Sul, RS) - 49 pontos
2º Renato Ferreira Martins 
/ Jhonatan Ardigo (Belo 
Horizonte, MG / Apucara-
na, PR) - 46 pontos
3º Deonilson Salla / 
Willian Rodrigues dos 
Santos (Curitiba, PR), 38 
pontos

dições de monitorar esse 
animal: se ele se perder, 
há mais chances de loca-
lizá-lo ou, se por alguma 
razão esse animal sofrer 
maus tratos ou for aban-
donado, a localização do 
tutor responsável também 
fica facilitada.
As castrações para cães e 
gatos realizadas pela Pre-
feitura acontecem por re-
gião específica a cada mês. 
Até o final do ano a expec-
tativa é realizar a castração 
de mil animais em todo o 
município. O programa já 
beneficiou bairros como: 
Ribeirão Grande, Goiabal, 
Bem Viver, Castolira, Vila 
Rica, Mombaça, Jardim 
Rezende e outros, evitan-
do crias indesejadas e au-
mento do abandono.

projetos caso eleito.
O valor destinado para a 
Defesa Civil de Pindamo-
nhangaba foi de R$ 300 
mil para aquisição do kit 
de equipamentos ao traba-
lho de Defesa Civil, com 
Pick-up 4X4, Pick-up 4x2, 
Bote inflável, Kit de com-
bate a incêndio, tenda, ge-
rador elétrico, motosserra 
e holofote. 
Segundo o diretor da Defe-
sa Civil, Michel Cassiano, 
a importância é a qualida-
de nos serviços prestados. 
“Tratam-se de dois veícu-
los e itens para vistorias, 
ações de socorro, assis-
tência e restabelecimen-
to de serviços essenciais, 
trazendo melhor qualidade 
na prestação dos serviços 
de prevenção, urgência e 
emergência”, afirmou.
* Defesa Civil: (12) 3644-
5637

4º Fábio Rafael Fiorini / 
Alexandre Martinez (São 
Paulo, SP), 37 pontos
5º Daniel Krabbe / Mônica 
Krabbe (Jacareí, SP) - 35 
pontos
Categoria Graduados
1º Paulo Renato Carvalho 
Ribeiro / Lucca Carva-
lho Ribeiro (Juiz de Fora, 
MG) - 46 pontos
2º Marcos Giannoni / Lou-
rival Roldan (São Paulo / 
Embu das Artes, SP) - 41 
pontos
3º Alex Kolla e David 
Taufik Rahd (Tremembé, 
SP) - 38 pontos
4º Daniel Manse e Mirella 
Kurata (São Paulo, SP) - 
36 pontos
5º Eduardo Pereira Silva 
/ Maria Beatriz de Andra-
de Silva (Belo Horizonte, 
MG) - 36 pontos
Categoria Turismo
1º Rodrigo Tolezano Da-
raio / Renan Toguchi Al-
vares (Ribeirão Pires, SP) 
- 48 pontos
2º Bruno Giovano Fosca-
rini / Natália de Oliveira 
Foscarini (Sapiranga, RS) 
- 45 pontos
3º Maurício Mei / Frederi-
co Bornholdt (São Paulo, 
SP) - 40 pontos
4º Cristiano Palmeiras / 
Patrícia Palmeiras (Diade-
ma, SP) - 40 pontos
5º Renato Rocha / Rubens 
Vieira Pedro (Carapicuiba, 
SP) - 35 pontos
Categoria Turismo Light
1º José Francisco Del Bel 
Tunes / Carlos Bresolin 
Júnior (Araras, SP) - 42 
pontos
2º Régis Beraldinelle Ren-
zi / Evandro Guilherme 
Gonçalves (Mogi das Cru-
zes, SP) - 42 pontos
3º Bruno Izario e Náthia 
Marrafon (São Paulo, SP) 
- 41 pontos
4º Rui Eduardo Moreira / 
Edson Uruguay de Almei-
da (Santo André, SP) - 40 
pontos
5º Silvia Spisso / Douglas 
Spisso (São Paulo, SP) - 
32 pontos
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Novelis ultrapassa o valor de R$ 4 
milhões em doações que ajudam 
no combate à Covid-19 no Brasil

Pindamonhangaba inaugura nova 
estação Vida Saudável na Avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso

A empresa Novelis, líder 
mundial em laminados e 
reciclagem de alumínio, 
realizou, recentemente, 
novas doações para ajudar 
no combate à Covid-19 no 
Brasil, especialmente na 
comunidade onde atua.
O valor total de R$ 4 mi-
lhões, anunciado no final 
de 2020, foi superado com 
as novas contribuições fei-
tas pela empresa. Desde 
março de 2020, a Novelis 
vem fortalecendo os vín-
culos com as comunidades 
em que atua, contribuindo 
com diversas doações e 
impactando no aumento 
da capacidade de atendi-
mento de saúde em Pinda-
monhangaba.
A secretaria de saúde do 
município, também rece-
beu da organização 5 mil 
testes rápidos e eficazes, 
para auxiliar no diagnós-
tico precoce da doença, a 
fim de evitar a lotação nas 
UTIs da cidade.
A empresa também ofere-
ceu apoio às iniciativas do 
Fundo Social de Solidarie-
dade e da Santa Casa de 
Pindamonhangaba, para 
compra de material de 
limpeza e equipamentos 
de proteção. No mês de 
abril de 2020, em parce-
ria com a Elfer Alumínio, 
foram doados 74 suportes 
de respiradores para as no-
vas UTIs do Hospital São 
Paulo. Ainda no campo 
da saúde, mais de R$ 1,4 
milhão foram aplicados 
em hospitais, que usaram 
os recursos para diferen-
tes fins. A Santa Casa de 
Pindamonhangaba, por 
exemplo, investiu em no-
vos respiradores; enquan-
to o Hospital IMIP (Reci-
fe) destinou a verba para 
a conclusão de obras de 
novos leitos de UTI.

Na última quinta-feira (8), 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugurou a se-
gunda unidade da estação 
Vida Saudável, no cantei-
ro da Av. Nossa Senhora 
do Bom Sucesso.
Através da recuperação de 
barras de placas de trânsi-
to em desuso, do reapro-
veitamento de materiais 
que estavam em depósito 
e de doação de madeiras 
e outros materiais, aliada 
a mão de obra de diversos 
servidores, o projeto foi 
ganhando corpo e hoje, 
Pindamonhangaba já con-
ta com duas unidades da 
estação, ampliando o aces-
so ao bem-estar e práticas 
saudáveis.
O mais novo espaço, con-
ta com 13 equipamentos 
numa área de 80m², pos-
sibilitando a realização de 

Já os hospitais São Paulo 
e Irmã Dulce (Salvador), 
bem como, a Secretária de 
Saúde de Pindamonhanga-
ba, reabasteceram seus es-
toques de equipamentos de 
proteção individual (EPIs) 
e medicamentos. A cida-
de foi beneficiada, ainda, 
com recursos destinados 
à desinfeção de vias pú-
blicas, ação realizada em 
conjunto com a Secretaria 
de Meio Ambiente.
Mais um dos grandes be-
neficiados pela empresa, 
foi o Instituto Butantan, 
que recebeu da Novelis 
um aporte de R$ 1,160 
milhão para ser emprega-
do em pesquisa e produ-
ção da vacina Coronavac. 
Outros R$ 200 mil foram 
destinados ao Programa 
USP Vida, da Fundação 
de Apoio à Universidade 
de São Paulo (FUSP), que 
também realiza pesquisas 
para combater a Covid-19.
As famílias em situação 
de vulnerabilidade social, 
sofreram com a crise eco-
nômica e de emprego ge-
rada a partir da pandemia, 
e por este motivo, também 
foram incluídas nas ações 
sociais da Novelis. Em 
parceria com Fundos de 
Solidariedade, foram doa-
dos R$ 500 mil em cestas 
básicas.
Atenta às necessidades 
das cooperativas de re-
ciclagem e catadores(as) 
de materiais recicláveis, 
a Novelis destinou, por 
meio da Liga da Recicla-
gem, mais de 1,2 milhão 
de reais entre cestas bási-
cas, vales-refeição, unifor-
mes, equipamentos de pro-
teção e demais itens.
Com o fechamento de co-
mércios, restaurantes e 
fábricas, maior fonte gera-
dora de material, mais de 

diversas séries de exercí-
cios em diversos equipa-
mentos como barra fixa, 
barra paralela, bancos de 
step, prancha de abdômen, 
banco horizontal, halteres, 
barras com peso e degrau 
para panturrilha.
Segundo o assessor An-
dré Gustavo Barros de Al-
meida, a ideia nasceu da 
necessidade de estimular 
hábito saudáveis e ampliar 
a autonomia das pessoas 
para a prática de ativida-
de física. “A primeira uni-
dade foi entregue no mês 
passado e nossa intenção 
é colocar outras unidades 
em diversos pontos da ci-
dade”.
O secretário de Esportes, 
Everton Chinaqui, agra-
deceu os servidores da 
Semelp pelo trabalho na 
implantação. “Temos uma 

um milhão de trabalhado-
res do setor de reciclagem 
viram uma redução média 
de 80% em sua renda, se-
gundo o Movimento Na-
cional dos Catadores de 
Recicláveis (MNCR).
No total, a Novelis reali-
zou doações de alimentos, 
em parceria com a ONG 
Reciclázaro e a Associação 
Nacional dos Catadores 
e Catadoras de Materiais 
Recicláveis (ANCAT), por 
meio de duas campanhas 
emergenciais, em que fo-
ram doadas aproximada-
mente 2.500 cestas básicas 
às famílias em situação de 
vulnerabilidade social.
A empresa também doou 
vales-alimentação para ca-
tadores(as) de São Paulo, 
em parceria com o Cataki, 
e mais de 2.100 vales-ali-
mentação, no valor de R$ 
100,00 ou R$ 120,00, para 
cooperados(as) em parce-
ria com a ONG Recicláza-
ro, em diversos estados do 
país.
Além das cestas, a campa-
nha emergencial distribuiu 
máscaras, soluções higie-
nizantes, equipamentos de 
proteção individual e cole-
tivo, materiais de limpeza, 
termômetros, oxímetros e 
testes de Covid-19.
As ações não se limitaram 
às doações, mas também 
se consolidou com um for-
te trabalho via conscienti-
zação e dicas de preven-
ção. A Novelis também 
disponibilizou seu depar-
tamento Jurídico para es-
clarecimento de dúvidas 
quanto à operação durante 
medidas de isolamento so-
cial e lockdown.
Para mais informações 
sobre a empresa, acesse 
novelis.com e acompa-
nhe pelo Facebook, e pelo 
Twitter.

equipe comprometida que 
coloca o coração em tudo 
que faz. Quero agradecer 
a todos em nome do ser-
vidor Aderbal, conhecido 
como Pardal, que estão se 
dedicando nesta segunda 
estação”.
O prefeito Isael Domin-
gues, enalteceu a inte-
gração das secretarias de 
Governo, Meio Ambien-
te, Planejamento, Obras e 
Esporte e união dos servi-
dores que se dedicaram ao 
projeto.
“As atividades físicas têm 
implicações extremamen-
te positivas sobre a quali-
dade de vida, além de con-
tribuir para saúde pública, 
com grande economia em 
gastos relacionados a tra-
tamentos médicos e inter-
nações hospitalares”, afir-
mou o prefeito.


