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A Gazeta dos Municípios

RMVale mantém 12 cidades 
no top 100 nacional de

desenvolvimento sustentável

Com início dos testes em Congonhas, 
Governo Federal estabelece a primeira 

Ponte Aérea Biométrica do mundo

Taubaté inicia vacinação 
de profissionais

da educação

Com pouco mais de 6.700 
habitantes e um território 
de 184,4 km², Jambeiro 
é o destaque da RMVa-
le no ranking nacional 
de cidades inseridas no 
conjunto de objetivos de 
desenvolvimento susten-
tável (ODS) criados pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU). Ao todo, 
12 cidades da região inte-
gram a lista das 100 me-
lhores classificadas em 
todo o país.
O ranking regional foi or-
ganizado pelo coordena-
dor adjunto do mestrado 
profissional em Ciências 
Ambientais da Universi-
dade de Taubaté (Unitau), 
Prof. Dr. Paulo Fortes 
Neto. 
Além de liderar o ranking 
regional, Jambeiro é a 6ª 
cidade do país. Taubaté 
ocupa a 11ª posição em 
escala regional e é a 78ª 
cidade no Brasil.
O pesquisador elaborou 
o ranking a partir do Ín-
dice de desenvolvimento 
sustentável das cidades – 
Brasil (IDSC-BR), ferra-
menta criada pelo Instituto 
cidades sustentáveis em 
parceria com o Sustaina-
ble development solutions 
network (SDSN) e o Cen-
tro brasileiro de análise e 
planejamento (Cebrap).
“Nestes seis anos após a 
implantação da Agenda 
2030, os objetivos ainda 
não tinham sido audita-
dos para verificar como as 
administrações públicas 
no Brasil estão atuando 
para o atendimento das 17 
ODS”, afirma o professor 
Paulo Fortes.
O IDSC-BR é uma ferra-
menta desenvolvida para 
estimular e monitorar o 
cumprimento dos 17 ODS 
em 770 cidades brasileiras 

O projeto Embarque + Se-
guro 100% Digital, com 
uso de reconhecimento fa-
cial, chega nesta terça-fei-
ra,15, à ponte aérea São 
Paulo/Rio de Janeiro. 
O Aeroporto de Congo-
nhas (SP) fará os testes 
para embarques com des-
tino ao Aeroporto Santos 

A Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté inicia 
a vacinação contra a Co-
vid-19 para profissionais 
da educação. O município 
recebeu, na manhã dessa 
sexta-feira, 11, doses do 
imunizante da Pfizer para 
o início da vacinação des-
se público, atendendo ida-

em sua primeira edição.
A metodologia foi elabo-
rada com base em mais de 
80 indicadores e o Índice 
atribui, para cada municí-
pio, uma pontuação espe-
cífica por objetivo e outra, 
a pontuação final de classi-
ficação das cidades, para o 
conjunto dos 17 ODS.
“De um conjunto de 88 
indicadores, Jambeiro ga-
nhou a coloração verde em 
35 deles, enquanto Tauba-
té, por exemplo, atingiu 
essa coloração em 25”, in-
dica o professor.
Com esse primeiro ma-
peamento, o Prof. Paulo 
Fortes avalia que as ges-
tões municipais ganham 
uma importante ferramen-
ta para orientar políticas 
públicas e para definir re-
ferências e metas para in-
tegração à mais avançada 
agenda global de desen-
volvimento sustentável.
Confira abaixo a tabela 
com a classificação e a 
pontuação das cidades da 
RMVale.
Cidades Classifica-
ção Nacional Pontuação
1 – Jambeiro 6 o  
69,31
2 – Silveiras 1 2 o  
68,12
3 – Santo Antônio do Pi-
nhal 19o 66,97
4 – Ilhabela 2 3 o  
66,36
5 – Campos do Jordão 31o 
66,01
6 – São Bento do Sapucaí 
37o 65,26
7 – São Sebastião 42o 
65,13
8 – Monteiro Lobato 50o 
64,69
9 – Caraguatatuba 63o 
63,88
10 – Cachoeira Paulista 
69o 63,51
11 – Taubaté 7 8 o  
62,87

Dumont, e vice-versa,           
tornando a primeira ponte 
aérea do mundo a usar a 
tecnologia de ponta a pon-
ta.
A tecnologia dispensa a 
apresentação do cartão de 
embarque e de documen-
tos de identificação do 
passageiro. O projeto Em-

des entre 18 e 44 anos. É 
obrigatória a apresentação 
do QR Code enviado pelo 
Governo do Estado vali-
dando o cadastro no site 
“vacina já”, além de RG e 
CPF. Somente serão vaci-
nados os profissionais que, 
na declaração esteja defi-
nido que o município de 

12 – São José dos Cam-
pos 100o 62,04
13 – Ubatuba 1 0 3 o  
61,97
14 – São Luis do Paraitin-
ga 112o 61,65
15 – Roseira 1 2 3 o  
61,37
16 – Arapeí 1 2 7 o  
61,28
17 – São José do Barreiro 
134o 61,07
18 – Lorena 1 3 9 o  
60,97
19 – Jacareí 1 4 2 o  
60,94
20 – Aparecida 
145o 60,76
21 – Caçapava 1 7 2 o  
59,94
22 – Piquete 1 7 9 o  
59,84
23 – Lagoinha 1 8 8 o  
59,60
24 – Santa Isabel 
197o 59,51
25 – Pindamonhangaba 
199o 59,49
26 – Cruzeiro 2 0 1 o  
59,47
27 – Guaratinguetá 
218o 58,79
28 – Guararema 
226o 58,61
29 – Santa Branca 
249o 57,87
30 – Paraibuna 
256o 57,67
31 – Bananal 2 7 1 o  
57,26
32 – Tremembé 
300o 56,44
33 – Natividade da Serra 
318o 55,91
34 – Canas 3 2 1 o  
55,84
35 – Redenção da Serra 
373o 54,66
36 – Potim 3 8 5 o  
54,51
37 – Lavrinhas 
394o 54,35
38 – Queluz 4 0 2 o  
54,19
39 – Cunha 4 4 0 o  
53,06

barque +Seguro foi idea-
lizado pelo Ministério da 
Infraestrutura (MInfra) e 
desenvolvido pelo Serpro, 
empresa de tecnologia do 
Governo Federal. O obje-
tivo é tornar mais eficien-
te, ágil e seguro o processo 
de embarque nos aeropor-
tos.

vacinação é Taubaté. Pois, 
o local de vacinação é a ci-
dade em que o profissional 
atua e não a de origem.
As doses estarão disponí-
veis nas salas de vacina 
das UBS Mais: Fazendi-
nha (700 doses) e Mouris-
co (700 doses), das 8h às 
17h.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Beber água em jejum

1 – Para eliminação de toxinas e dejetos do nosso corpo. A água é a grande 
responsável por essa limpeza que eliminada pela urina, fazendo com que 
tudo funcione bem durante todo o dia.
2 – Prevenção de doenças. Beber água em jejum previne doenças, até mes-
mo cardíacas e, ativa o metabolismo, auxiliando a digestão dos alimentos 
que serão consumidos durante o dia.
3 – Alivia os impactos da bebida alcoólica no corpo. Após ingerir bebidas 
alcoólicas, além da água em jejum auxiliar na hidratação do corpo, tam-
bém auxilia os efeitos do álcool para a saúde humana.
4 – Pelos cuidados da pele. Bebendo pelo menos dois copos de água em 
jejum, ela pode auxiliar no rejuvenescimento da pele, deixando-a menos 
ressecadas e com um aspecto saudável.
5 – Melhora o funcionamento intestinal. A água em jejum também é bené-
fica para combater a prisão de ventre, trazendo maior conforto intestinal 
durante o dia.
6 – Auxilia na redução de gordura do corpo. Além de inibir a fome, im-
pedindo que os “beliscos” em aperitivos e guloseimas durante o dia acon-
teçam, beber água em jejum também ajuda a manter o sistema linfático, 
controla os hormônios responsáveis pelo acúmulo de gorduras e aumenta 
a imunidade, prevenindo virose e infecções.
7 – Protege os órgãos. É comprovado que beber água em jejum protege os 
nossos órgãos, dando-os uma porção maior de vitalidade e auxiliando para 
que funcionem bem.
8 – Força e energia para enfrentar o dia. A água em jejum traz energia para 
o corpo, fazendo com que ele desperte e tenha maior disposição logo nas 
primeiras horas.
9 – Ótimo funcionamento do cérebro. Se estamos bem hidratados, as célu-
las recebem sangue oxigenado, fazendo com que o cérebro funcione bem 
e fique esperto.
10 – Diurético. Além da água na sua temperatura normal ter uma série 
de benefícios, beber água morna em jejum também é indicada para quem 
quer emagrecer.

Humor

Depois dos problemas ocorridos na Ásia, o governo brasileiro resolveu 
instalar um medidor de abalos sísmicos, que cobre todo o país. O Centro 
Sísmico Nacional e enviou à Polícia da cidade de Icó, no Ceará, uma men-
sagem que dizia: Possível movimento sísmico na zona. Muito perigoso, 
superior Richter 7. Epicentro a três quilômetros da cidade. Tomem medi-
das urgentes e nos informem os resultados com urgência.
Após uma semana, foi recebido no Centro Sísmico Nacional um telegrama 
que dizia: Aqui é a Polícia de Icó. Movimento sísmico totalmente desarti-
culado. O tal Richter tentou se evadir, mas foi abatido a tiros. Desativamos 
todas as zonas. Epicentro, Epifânio e outros três cabras safados também 
foram detidos. Nós não respondemos antes porque houve um terremoto 
das muléstias, por aqui, que arrasou toda a cidade.

Mensagens

Por mais independentes que sejamos, um dia sempre admitimos que pre-
cisamos de alguém. Por mais que tenhamos tudo que queremos ter, um 
dia sempre admitimos que trocaríamos tudo que temos para compartilhar 
quem somos com esse alguém.
***
Mexa-se como uma criança: A atividade física é um grande fator de pro-
moção da qualidade e de duração da vida. Ande, pratique alongamento, 
dance. Não pare.
Coma como um índio: Evite produtos industrializados. Coma menos gor-
dura. Abuse das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o con-
sumo de açúcar.
Durma como um gato: Descanse o suficiente, espreguice-se. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: Seja disciplinado. Mantenha seu com-
promisso de envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo 
seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: Valorize as coisas boas que a vida nos dá.

Pensamentos, provérbios e citações

Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
Refletir é desarrumar os pensamentos.
Nunca se vence uma batalha sozinho.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Quem é temido por todos, deve temer a todos.
Veja a qualidade e logo os defeitos surgirão.
O cão não ladra por valentia e sim por medo.
Ninguém é tão pobre que não possa fazer algum bem.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo.    

Semana Internacional de Vela de 
Ilhabela 2021 está confirmada

A 48ª edição da Semana 
Internacional de Vela de 
Ilhabela está confirmada 
para o período 24 a 31 de 
julho de 2021, no Yacht 
Club de Ilhabela (YCI), 
no litoral norte paulista. 
O grande encontro da mo-
dalidade terá as principais 
classes de vela oceânica 
como a ORC, RGS, Bico 
de Proa, Clássicos, C30 e 
HPE25. O evento também 
terá regatas virtuais como 
no ano passado. Informa-
ções como início das ins-
crições e Aviso de Regata 
serão passadas nos próxi-
mos dias pelos canais ofi-
ciais da Semana Interna-
cional de Vela de Ilhabela.
As provas organizadas 
pelo YCI em parceria com 
a Prefeitura Municipal de 
Ilhabela atenderão a todos 
os protocolos de seguran-
ça oficiais relacionados 
ao COVID-19. Uma das 
novidades para 2021 é a 
exigência de teste de PCR 
com 72 horas de antece-
dência para o credencia-
mento.
‘’Não medimos esforços 
para realizar a 48ª edição 
da Semana Internacional 
de Vela de Ilhabela. Va-
mos içar as velas com res-
ponsabilidade redobrada. 
Vamos trabalhar juntos 
para garantir a segurança 
de atletas, organizadores 
e principalmente dos mo-
radores de Ilhabela’’, disse 
Alex Costa Pereira, co-
modoro do Yacht Club de 
Ilhabela. A Semana Inter-
nacional de Vela de Ilha-
bela é parceira histórica 
da Prefeitura Municipal de 
Ilhabela na realização das 
regatas, que atraem mais 
de 100 embarcações de 
vários tipos e tamanhos, 
atletas olímpicos, profis-
sionais e principalmente 
amadores, além de movi-

mentar a economia local 
nas férias de inverno. An-
tes do evento, de 16 a 18 
de julho, ocorre a Semana 
de Monotipos, que con-
ta com barcos de classes 
olímpicas, pan-americanas 
e da vela jovem.
“A realização deste even-
to é de suma importância 
para a nossa cidade, assim 
como a Semana de Mo-
notipos, que por diversas 
vezes consagrou diver-
sos campeões nacionais e 
mundiais, sempre fomen-
tando a náutica em nossa 
região e município. Es-
tamos confiantes de que 
realizaremos uma ótima 
Semana da Vela e de Mo-
notipos” disse Toninho 
Colucci, prefeito de Ilha-
bela.
A competição volta a ser 
disputada no Canal de São 
Sebastião depois de dois 
anos. Na temporada passa-
da ocorreu a edição virtual 
de 2020 com o aplicativo 
Virtual Regatta e o Talks, 
série de palestras online 
sobre o mundo do mar.
Já a última regata presen-
cial foi realizada em 2019 
com mais de 120 veleiros 
de todo o País e nações vi-
zinhas.
O evento em sua versão 
virtual teve realização do 
Yacht Club de Ilhabela e 
organização da Tribu Live 
Marketing e Full Time 
Eventos e Turismo.
Depoimentos
Mauro Dottori, diretor 
de vela do Yacht Club de 
Ilhabela
‘’É com muita alegria que 
confirmamos a Semana 
Internacional de Vela de 
Ilhabela de maneira pre-
sencial. Vamos seguir com 
a vela virtual, que foi um 
sucesso em 2020 e atrai 
gente de todas as idades. 
Certamente teremos boas 

regatas no Canal de São 
Sebastião, pois todos estão 
com muita vontade de ve-
lejar’’.
Harry Finger, secretário de 
esportes de Ilhabela
“Ilhabela é a capital na-
cional da Vela e está feliz 
por poder realizar as re-
gatas de 2021, já que ano 
passado não foi possível. 
A 48° edição vai trazer 
importantes velejadores 
para a Ilha, inclusive equi-
pes de fora do país. Vamos 
ter todos os protocolos de 
saúde, com testagens de 
velejadores e familiares. 
No Aviso de Regata terá 
como regra teste covid-19 
para entrar na Ilha”.
Lars Grael, medalhista 
olímpico e campeão mun-
dial
‘’É o mais importante 
evento da vela nacional, 
sem dúvidas não pela tra-
dição apenas na 48ª edi-
ção, mas é uma semana de 
vela que tornou-se interna-
cional. Teve a marca Rolex 
e patrocinadores de peso, 
então conquistar esse títu-
lo passou a ser motivo de 
orgulho. Competição que 
coloca a vela no principal 
balneário do litoral Bra-
sil, na belíssima Ilhabela, 
no canal de São Sebastião 
promovido pela prefeitura, 
pelo Yacht Club de Ilhabe-
la, com o apoio marcante 
da Marinha do Brasil’’.
‘’Tem também partici-
pação de barcos e vele-
jadores internacionais, 
medalhistas olímpicos, e 
campeões mundiais, então 
é um evento que todos têm 
como referência, todo mês 
de julho a Semana de Vela 
em Ilhabela me dá uma 
vontade imensa de estar 
lá’’.
Comitê organizador da 
Semana Internacional de 
Vela de Ilhabela.
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Governo de São Paulo antecipa vacinação 
em profissionais da educação

de 18 a 44 anos para esta sexta

O Governo de São Paulo, 
anunciou nesta quarta-fei-
ra (9), através de suas re-
des sociais, a antecipação 
da vacinação em profissio-
nais da educação de 18 a 
44 anos. 
A imunização deste grupo 
que estava planejada para 
a partir de 21 de julho, foi 
antecipada para esta sexta-
-feira (11).
A vacinação para os pro-
fissionais de 45 e 46 anos 
começa nesta quarta-feira 

(9). Para receber a imuni-
zação, todos os profissio-
nais devem se cadastrar 
pelo site VacinaJá Educa-
ção.
Após o processo de análise 
e validação, o comprovan-
te é enviado por e-mail. 
Também pode ser aces-
sado no mesmo site onde 
foi feito o cadastro. Basta 
informar o CPF e baixar 
o QR code. Ele deverá ser 
apresentado no momento 
da vacinação, junto com 

RG e CPF.
A imunização dos profis-
sionais da educação, são 
para os que atuam nas es-
colas, desde a creche ao 
ensino médio, nas redes 
públicas e escolas pri-
vadas do Estado de São 
Paulo. Também podem se 
cadastrar, os servidores 
que atuam nas escolas ou 
em órgãos administrati-
vos, como Secretarias da 
Educação e Diretorias de 
Ensino.

PM apreende 8 kg de drogas 
em Ilhabela; homem é preso 

e adolescente detido

Inflação fica em 0,83% 
em maio, maior alta 

para o mês em 25 anos

Um homem de 23 anos foi 
preso e um adolescente de 
17  foi detido, com 8 kg de 
drogas  no bairro Reino, 
em Ilhabela nesta terça-
-feira. Segundo a Polícia 
Militar, uma denúncia re-
velou que uma pessoa teria 
recebido grande quantida-
de de drogas, que seriam 
distribuídas por motoboys. 
A PM foi até a casa indi-
cada e, ao se aproximar, 

A inflação oficial, medi-
da pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), ficou em 
0,83% em maio deste ano. 
A taxa é superior ao 0,31% 
de abril e a maior para um 
mês de maio desde 1996 
(1,22%), segundo dados 
divulgados nesta quar-
ta-feira, 9, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).
O IPCA acumula taxas de 
3,22% no ano e 8,06% em 
12 meses.
Os nove grupos de produ-
tos e serviços pesquisados 
apresentaram inflação em 

um homem teria saído da 
residência com uma saco-
la. Ao perceber a presença 
dos policiais, ele tentou 
fugir, mas sem sucesso. Ao 
abordá-lo, a PM percebeu 
que havia outra pessoa, 
mas dentro da residência. 
Seria um adolescente, que 
estava cortando tijolos de 
maconha, que seriam co-
mercializados posterior-
mente. 

maio, com destaque para 
habitação (1,78%) e trans-
portes (1,15%).
Os itens que mais influen-
ciaram esses grupos foram 
energia elétrica (5,37%), 
que passou para a bandei-
ra tarifária vermelha pata-
mar 1 no mês, e gasolina 
(2,87%).
Outros grupos com taxa de 
inflação importantes foram 
saúde e cuidados pessoais 
(0,76%), alimentação e 
bebidas (0,44%) e artigos 
de residência (1,25%).
Os demais grupos varia-
ram entre 0,06% (educa-
ção) e 0,92% (vestuário).

Os policiais encontraram, 
durante a busca, 7 tijolos 
de maconha, 5 porções 
da mesma droga, além de 
7 porções de cocaína, R$ 
107 , objetos para corte e 
preparo da droga e até uma 
máquina de cartão para 
pagamentos em débito e 
crédito. 
O homem foi preso em 
flagrante e o adolescente 
apreendido. 

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
torna pública a Dispensa de Licitação Nº 166/2021 para Contratação 
de Empresa para Serviços de Manutenção Técnica, Corretiva e Pre-
ventiva em Cadeiras Odontológicas pelo valor total de R$ 15.600,00 
(quinze mil e seiscentos reais) ao fornecedor WALTER THIAGO DA 
SILVA CORREA 33277542840 nos termos do Artigo 24, Inciso II, da 
Lei Nº 8.666/93. Potim, 14 de junho de 2021. Erica Soler Santos de 
Oliveira - Prefeita Municipal.


