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A Gazeta dos Municípios

Escola estadual de Caçapava
dispensa alunos após professora 

testar positivo para Covid-19

Polícia Rodoviária Federal 
prende homem com

mandado de prisão em 
aberto em Ubatuba

Divisão de Componentes do Grupo 
VW começa a reciclar baterias

Alunos da Escola Estadu-
al Ministro José de Moura 
Rezende, de Caçapava,  fo-
ram dispensados na manhã 
desta segunda-feira (15) 
após uma professora testar 
positivo para Covid-19 e 
outros dois profissionais 
estarem com suspeita da 
doença. Uma professora 
que ainda não teve resul-
tado do exame, chegou a 
ser internada e precisou de 
auxílio de oxigênio. “Com 
um caso positivo da doen-
ça e outros dois suspeitos, 
não podemos colocar em 
risco nossos alunos. Espe-
ro que a Secretaria de Edu-
cação entenda que precisa 
ser feito uma quarentena 
e que as aulas, nesse mo-
mento delicado, sejam 
remotas”, disse uma pro-
fessora que prefere não se 
identificar. A escola é des-
tinada aos alunos de ensi-
no fundamental e médio de 
período integral, além de 

Ainda no domingo (14), 
por volta das 14h30, no 
km 40 da BR 101, no mu-
nicípio de Ubatuba, uma 
equipe de motopolicia-
mento da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) abordou 
uma moto conduzida por 
um homem.
Indagado sobre a docu-
mentação de porte obri-
gatório, o homem teria 
informado que não porta-
va o documento de identi-

A Divisão de Componen-
tes do Grupo Volkswagen 
inaugurou em Salzgitter, 
na Alemanha, a primeira 
planta do Grupo VW para 
reciclagem de baterias de 
carros elétricos. Com o 
início da operação piloto, 
o Grupo VW dá mais um 
passo em seu compromis-
so com a responsabilida-
de de ponta a ponta sobre 
toda a cadeia de valor 
das baterias para veícu-
los elétricos. O objetivo 
é a recuperação industrial 
de matérias-primas valio-
sas como o lítio, níquel, 
manganês e cobalto num 
ciclo fechado, juntamente 
com o alumínio, cobre e 
plásticos, atingindo uma 
proporção de mais de 90% 
de reciclagem no longo 
prazo.
 Andreas Salewsky (dir.), 
gerente da planta de Sal-
zgitter, na Alemanha, e o 
presidente do conselho de 
trabalhadores local, Dirk 
WindmÃ¼ller, na planta 
de reciclagem de bateria-
sAndreas Salewsky (dir.), 
gerente da planta de Sal-
zgitter, na Alemanha, e o 
presidente do conselho de 
trabalhadores local, Dirk 
Windmüller, na planta de 
reciclagem de baterias
Uma característica única 
da planta de Salzgitter é 
que ela só recicla bate-
rias que não podem mais 
ser utilizadas para outros 
propósitos. Antes da ba-
teria ser reciclada, uma 
análise determina se ela 
continua suficientemente 
potente para ganhar uma 
segunda vida em sistemas 
móveis de armazenamento 
de energia, tais como esta-
ções flexíveis de carga rá-

alunos da EJA - Educação 
de Jovens e Adultos, tota-
lizando aproximadamente 
600 alunos. Desde que as 
aulas retornaram na última 
semana apenas 35% dos 
alunos estão frequentando 
presencialmente. 
Outro Caso
Um professor da Esco-
la Estadual Dr. Pereira 
de Mattos, de Caçapava,  
também testou positivo 
para a Covid-19. De acor-
do com informações, o 
docente encontra-se inter-
nado e precisou de auxílio 
de oxigênio.  Nesta escola, 
as aulas foram suspensas 
apenas um dia. Os profis-
sionais que mantiveram 
contato com o professor 
que testou positivo para a 
doença,  continuaram tra-
balhando normalmente. 
“O caso foi meio que aba-
fado na escola. Ninguém 
podia comentar o assunto 
para não tumultuar os alu-

ficação e que já havia sido 
preso por outras ocorrên-
cias, neste momento, a 
equipe ao realizar as con-
sultas pertinentes iden-
tificou que o conduzido 
possuía em seu desfavor 
o mandado de prisão ex-
pedido em 07/05/2019 de 
natureza do art. 33, caput 
da Lei 11.343/06 do Fó-
rum de Ubatuba.
Constava ainda que o mes-
mo já havia sido capturado 

pida ou robôs de carga mó-
vel, por exemplo. Grandes 
volumes de devolução de 
baterias não são esperados 
pelo menos até o final da 
década de 2020. Assim, a 
planta foi projetada para 
reciclar até 3.600 sistemas 
de baterias por ano duran-
te a fase piloto - o equiva-
lente a aproximadamente 
1.500 toneladas. No futu-
ro, o sistema pode ser am-
pliado para trabalhar com 
quantidades maiores, ao 
mesmo tempo que o pro-
cesso será constantemente 
otimizado.
“A Divisão de Componen-
tes do Grupo Volkswagen 
dá mais um passo em sua 
responsabilidade susten-
tável de ponta a ponta so-
bre a bateria, um elemento 
fundamental da mobilida-
de elétrica”, afirmou Tho-
mas Schmall, membro do 
Conselho de Administra-
ção da Volkswagen AG, 
Divisão Técnica, e presi-
dente do Conselho de Ad-
ministração da Divisão de 
Componentes do Grupo 
Volkswagen. Ele acrescen-
ta: “Estamos implemen-
tando o ciclo sustentável 
de materiais recicláveis e 
desempenhando um papel 
pioneiro na indústria num 
tema voltado para o futu-
ro, com grande potencial 
para a proteção do clima e 
o suprimento de matérias-
-primas.”
O processo inovador e re-
dutor de CO2 não exige 
a fundição em alto-forno, 
com alto consumo de ener-
gia. Os sistemas de bate-
rias usados são entregues 
completamente descarre-
gados e desmontados. As 
peças individuais são moí-

nos”, relatou um professor 
que pediu anonimato. 
Nota da Secretaria de Edu-
cação 
Em nota respondida por 
e-mail, a Secretaria de 
Educação disse que todos 
os casos suspeitos e con-
firmados são acompanha-
dos e seguem os protoco-
los da Vigilância Sanitária 
do município. Disse tam-
bém que as atividades na 
Escola Estadual Ministro 
José de Moura Rezende 
vão acontecer de forma re-
mota nesta terça-feira(16) 
até receber orientação dos 
órgãos de saúde. Já em 
relação ao caso da esco-
la Dr. Pereira de Mattos, 
a Secretaria da Educação 
informou que o professor 
que testou positivo segue 
afastado. Os demais, que 
tiveram contato com o 
docente foram orientados 
a buscar atendimento em 
unidades de saúde. 

no dia 23/10/2019 confor-
me registros na polícia ju-
diciária, sendo constatado 
que o referido mandado de 
prisão consta como cum-
prido, entretanto, verifi-
cou-se como erro e que o 
mandado estaria em aber-
to.
Diante das informações 
obtidas foi constatada, a 
princípio, ocorrência de 
Cumprimento de Manda-
do de Prisão.

das até formarem grânulos 
e, posteriormente, secadas. 
Além do alumínio, cobre e 
plásticos, o processo tam-
bém inclui o valioso “pó 
preto”, que contém im-
portantes matérias-primas 
para baterias, como o lítio, 
níquel, manganês e cobal-
to, assim como grafite. A 
separação e processamen-
to das substâncias indivi-
duais por processos hidro-
metalúrgicos - utilizando 
águas e agentes químicos 
- é realizada subsequente-
mente por parceiros espe-
cializados.
“Consequentemente, com-
ponentes essenciais de 
células de baterias usa-
das podem ser utilizados 
para produzir novo mate-
rial para cátodos”, expli-
ca Mark Möller, chefe da 
Unidade de Negócios de 
Desenvolvimento Técni-
co e Mobilidade Elétrica. 
“Sabemos, pela pesquisa, 
que as matérias-primas 
extraídas de baterias re-
cicladas são tão eficien-
tes quanto as novas. No 
futuro, queremos auxiliar 
nossa produção de células 
de baterias com o material 
que recuperamos. 
Como a demanda por 
baterias e suas ma-
térias-primas corres-
pondentes vai crescer                                                     
drasticamente, podemos 
garantir um bom uso para 
cada grama de material re-
ciclado.”
A economia de CO2 é 
calculada em aproxima-
damente 1,3 tonelada por 
bateria de 62 kWh fabrica-
da utilizando cátodos fei-
tos de material reciclado 
e consumindo eletricidade 
verde.



página 2 A GAzetA dos Municípios 16 de Fevereiro 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 16/02/2021
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

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constro-
em frases para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria ou medo nas 
freqüências naturais inaudíveis para os humanos, mas sim em freqüências 
mais baixas de modo que os humanos os possam ouvir. Alguns cientistas 
acreditam que os gatos aprenderam que os humanos não conseguem ouvir 
nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se de modo a se comunica-
rem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é ultrapassado 
pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de-
-rosa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num 
raio de quinze centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos 
lavam-se imediatamente. Isso é um instinto que lhe diz para se limparem 
de modo a que predadores não sintam o cheiro da comida e os ataquem. 
Quando os gatos afiam as garras deixam um sinal. Têm glândulas nas pa-
tas que impregnam uma substância avisando aos outros gatos que eles lá 
estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também na face, 
no pescoço, ombros e cauda. Os gatos conseguem enxergar com pouca luz 
porque tem nos olhos uma estrutura chamada região tapetal, composta de 
células especiais que provocam dupla estimulação dos cones e bastonetes 
responsáveis pela percepção de cores e formas localizadas na coróide, ca-
mada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, essa região 
funciona como espelho. Atravessa a retina e estimula os cones e basto-
netes, uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por elas 
estimulando-os. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Retomada de demanda
no mercado incentiva

cultivo de algodão

A safra brasileira de algo-
dão em pluma 2019/2020 
atingiu os 2,9 milhões de 
toneladas, 5% acima do ci-
clo anterior - os dados são 
da Associação Brasileira 
dos Produtores de Algo-
dão (Abrapa). Devido à 
redução da área plantada 
no mundo em decorrên-
cia da pandemia, os bai-
xos estoques do produto 
vêm aquecendo o preço no 
mercado. Mas, para apro-
veitar este momento e ga-
rantir bons resultados na 
lavoura, é necessário estar 
atento aos cuidados com a 
nutrição e ao combate de 
pragas e doenças.
A engenheira agrônoma 
Kirley Martins, integrante 
da equipe de vendas da Sa-
tis, lembra que a época de 
chuvas e umidade propicia 
o melhor desenvolvimento 
da cultura, porém favorece 
o aparecimento de pragas 
e doenças. Esta condição 
também afeta o Nordes-
te, uma das principais re-
giões produtoras do país. 
Devido a estas condições, 
o emprego de soluções 
em nutrição vegetal ga-
nha extrema importância, 
conforme a especialista. 
Soluções como o Fulland 
da Satis, que promove o 
fortalecimento fisiológico 
natural da planta, melhora 
o aproveitamento dos nu-
trientes e estimula os me-
canismos de autodefesa. Já 
o Humicbor, outra solução 
oferecida pela marca mi-
neira e voltado para suprir 

a necessidade de Boro (B), 
atua na melhoria do desen-
volvimento vegetativo.
A Bahia ocupa a segunda 
posição entre os maio-
res estados produtores 
de algodão, ficando atrás 
apenas do Mato Grosso. 
Nesta época do ano, em 
que cerca de 60% de sua 
área já está no início de 
plantio, Kirley alerta so-
bre a necessidade de mo-
nitoramento da incidência 
de infestações de pragas e 
doenças durante todo o ci-
clo da cultura, objetivando 
uma melhor performance 
de colheita.
Especialista em nutrição 
vegetal e sediada em Ara-
xá (MG), a Satis disponibi-
liza um portfólio completo 
de soluções, contribuindo 
para a alta performance da 
lavoura. Alguns de seus 
produtos, como o Fulland 
e o Vitaphol Active, foram 
desenvolvidos visando o 
fortalecimento fisiológico 
de plantas, auxiliando es-
pecialmente o manejo fi-
tossanitário.
Cenário e benefício a ou-
tras culturas
O engenheiro agrônomo e 
Diretor da Kasuya Inteli-
gência Agronômica, Luís 
Henrique Kasuya, traça 
dois cenários para safra 
2020/21 para os estados 
da Bahia e Mato Grosso. 
O Oeste baiano apresen-
ta um cenário favorável, 
pois o plantio foi realizado 
dentro da janela ideal para 
o cultivo do algodão. “O 

que o produtor tem que se 
preocupar é com o índice 
alto de captura de bicudo 
antes da safra, necessitan-
do uma regularidade de 
aplicações e, consequente-
mente, manter a pragas em 
níveis baixos (o bicudo é 
um tipo de besouro, consi-
derado uma das principais 
pragas que incide na cultu-
ra). Também precisa con-
siderar a Mancha de Ra-
mulária e, se realizado um 
bom controle, levará a bai-
xos índices de infestação, 
lembrando que ela fica 
latente e só se manifesta 
quando a planta começa 
a drenar”, destaca. No ir-
rigado, o especialista con-
sidera que é preciso tentar 
plantar no máximo até 10 
de fevereiro para escapar 
de temperaturas baixas no 
final do mês de junho.
No Mato Grosso, em fun-
ção da irregularidade das 
chuvas no início do plan-
tio da soja, Kasuya afirma 
que haverá atraso no plan-
tio da cultura do algodão e 
grande parte será realizado 
em fevereiro. Com isso, o 
produtor junto com a as-
sistência técnica terá que 
tomar algumas medidas 
para amenizar esse impac-
to da janela não ideal de 
plantio. Ele aponta preo-
cupações com o bicudo 
e, principalmente, a Man-
cha Alvo que já está com 
inóculo presente no solo. 
“Com isto, um bom mane-
jo será fundamental para o 
sucesso”.
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Prefeitura de Pinda promove curso 
de atualização sobre licenciamento, 

alvarás e autos de infração

Ivan Lins apresenta show 
inédito no Teatro J. Safra

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba promoveu para 
seus servidores um curso 
sobre atualização de pro-
cedimentos referentes a 
Licenciamento, Alvarás e 
Autos de Infração. O en-
contro reuniu servidores e 
contou com a presença do 
prefeito Isael Domingues e 
do secretário de Adminis-
tração, Marcelo Martus-
celli. O foco do trabalho 
foi a reciclagem do conhe-
cimento da fiscalização 
de posturas, objetivando 
a padronização das licen-
ças, a desburocratização 
aos contribuintes e o cres-
cimento regularizado do 
município na área do co-
mércio e serviços. “Temos 
hoje no município uma 

O show promete os maio-
res sucessos gravados e 
regravados por grandes 
artistas nacionais e inter-
nacionais.
No dia 26 de fevereiro, 
Ivan Lins, um dos com-
positores mais renomados 
da música brasileira, vai 
se apresentar no Teatro 
J. Safra. O show prome-
te os maiores sucessos do 
carioca que foram regra-
vadas por artistas nacio-
nais como Elis Regina, 
Simone, Caetano Veloso, 
Martinho da Vila e Nana 
Caymmi, e internacionais 
como Ella Fitzgerald, Sa-
rah Voughan, George Ben-
son e Quincy Jones. Entre 
as canções estão: “Bilhe-
te”, “Vieste”, “Madalena”, 
“Iluminados” e “Dinorah 
Dinorah”. A apresentação 
tem duração de 80 minu-
tos. Ivan é acompanhado 
por Marco Brito (Tecla-
do).
Ivan Lins tem sua carrei-
ra consolidada tanto no 
Brasil quanto no exterior, 
com álbuns gravados em 
países como Espanha, Itá-
lia, Alemanha e Japão, o 
que o credencia como um 
dos artistas brasileiros de 
maior atuação internacio-
nal. O cantor, pianista e 
compositor é vencedor de 
quatro Grammys Latinos. 
Na retomada de reabertu-
ra o teatro segue rigoro-
samente todas as medidas 
sanitárias exigidas pelas 
autoridades de saúde, pri-
mando pela segurança do 

grande necessidade que é 
a atualização do Código 
de Posturas, regido atra-
vés da Lei 1.411 de 10 de 
outubro de 1974. Portanto, 
quase 50 anos de uma lei 
que precisa ser atualizada 
e estamos nos preparando 
para isso”, afirmou Mar-
tuscelli.
Outro tema importante 
debatido no curso foi o 
alinhamento das novas 
normas ao licenciamen-
to emitido pelo VRE (Via 
Rápida Empresa) / Re-
deSim e em consonância 
à lei de liberdade econô-
mica, permitindo a todo 
micro empreendedor a 
possibilidade de estar com 
sua empresa regularizada, 
atendendo às normas da 

público. É necessário que 
o público faça o uso da 
máscara todo o show, além 
de respeitar as demais me-
didas sanitárias.
Sobre o Teatro J. Safra 
Inaugurado em julho de 
2014, o Teatro J. Safra, 
referência como casa de 
espetáculo no país, traz 
em sua programação uma 
grande variedade de esti-
los artísticos, como shows, 
peças, dança, circo, ópera, 
teatro infantil, humor, mú-
sica erudita e recitais. Com 
curadoria do ator Mauricio 
Machado e do diretor Edu-
ardo Figueiredo, o teatro 
prioriza o ineditismo dos 
espetáculos em São Paulo 
e traz para a cidade apre-
sentações exclusivas com 
alta qualidade artística. 
Na retomada de reabertu-
ra o espaço segue rigoro-
samente todas as medidas 
sanitárias exigidas pelas 
autoridades de saúde, pri-
mando pela segurança do 
público. Para acompanhar 
a programação, acesse 
http://www.teatrojsafra.
com.br/ 
Ficha Técnica 
Elenco: Ivan Lins 
Tecladista/ Pianista: Mar-
co Brito 
Vanderlei Loureiro: Técni-
co de Áudio 
Produtor: Sérgio Chimite 
Duração do Espetáculo: 
80 min 
Classificação Indicativa: 
12 anos  
INGRESSOS 
Preços dos Ingressos com-

fiscalização municipal.
“Nossa gestão sempre in-
centiva que o funcionário 
público se atualize. Essa 
capacitação promovida 
pela Secretaria de Admi-
nistração teve a iniciativa 
de buscar conhecimentos 
sobre as leis e resoluções 
que hoje estão diretamente 
ligados ao Setor de Pos-
turas”, afirmou o prefeito 
Isael Domingues.
O curso de Licenciamen-
to, Alvarás e Autos de In-
fração foi trazido no mo-
delo in company, seguindo 
todos os protocolos sanitá-
rios e contou também com 
a participação de servido-
res da Secretaria de De-
senvolvimento Econômi-
co, que atuam no VRE.

prados até 15/02/2021:
Plateia Premium: 
R$240,00
Plateia Vip: R$180,00
Mezanino: R$100,00
Mezz. Visão Parcial: 
R$80,00
Preços dos Ingressos a se-
rem comprados a partir de 
16/02/2021:
Plateia Premium: 
R$250,00
Plateia Vip: R$200,00
Mezanino: R$120,00
Mezz. Visão Parcial: 
R$100,00 
Teatro J. Safra  
Endereço: Rua Josef 
Kryss, 318 - Barra Funda 
- São Paulo - SP 
Telefone: (11) 3611-3042 
Abertura da Casa: 2 horas 
antes de cada horário de 
espetáculo, com serviço 
de lounge-bar no saguão 
do Teatro. 
Capacidade da casa: 627 
lugares 
Acessibilidade para defi-
ciente físico 
Estacionamento 
Valet Service (Estaciona-
mento próprio do Teatro) 
- R$ 25,00 
Horário de Funcionamen-
to da bilheteria 
Quartas - 14h às 21h 
Quintas, Sextas, Sábados e 
Domingos - 14h até o ho-
rário dos espetáculos 
Vendas online: http://
www.teatrojsafra.com.br 
Aceita os cartões de débito 
e crédito: Amex, Dinners, 
Elo, Mastercard, Visa e 
Hipercard. 
Não aceita cheques. 
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Romaria do Terço dos Homens 
acontece neste fim de

semana de forma virtual

Prefeitura de Pindamonhangaba
e parceiros criam Plano
de Manejo de Abelhas

Depois de reunir mais de 
80 mil homens na Basíli-
ca de Aparecida (SP) no 
ano de 2020, a Romaria 
do Terço dos Homens de 
2021 será virtual. A pro-
gramação, que começa na 
próxima sexta-feira (19) 
e se estende até domingo 
(21), será desenvolvida 
pelas redes sociais do San-
tuário Nacional (Youtube 
e Facebook) e pela Rede 
Aparecida de Comunica-
ção. A mudança no forma-
to da peregrinação, con-
siderada a maior entre as 
romarias acolhida na Ca-
pital da Fé brasileira, foi 
motivada pela pandemia 
causada pelo Covid-19.
“Não há como fazer uma 
concentração dos homens 
do terço neste ano, com 
esse problema da pande-
mia. Nós vamos oferecer 
esse sacrifício a Deus e a 
Nossa Senhora”, esclare-
ce o arcebispo de Juiz de 
Fora e bispo referencial da 
CNBB para o Terço dos 
Homens, Dom Gil Anto-
nio Moreira.
O religioso vai presidir a 
Missa de Abertura da Ro-
maria na próxima sexta-
-feira, às 18h. A celebra-
ção acontece na Basílica 
Velha de Aparecida e será 
fechada para o público. 
Apenas representantes de 
alguns grupos de terço fo-
ram previamente convida-
dos para a celebração.
“Estes homens vão repre-
sentar a pluralidade dos 
grupos que habitualmente 
participam desta romaria. 
No ano passado tivemos 
pessoas de todos os esta-
dos do Brasil, desde crian-

A iniciativa teve a colabo-
ração da APTA - Agência 
Paulista de Tecnologias 
dos Agronegócios, Corpo 
de Bombeiros, Defesa Ci-
vil, Ibama, Instituto Flo-
restal e Sindicato Rural. O 
Plano de Manejo foi cria-
do devido à crescente de-
manda que a Defesa Civil 
e o Corpo de Bombeiros 
vêm recebendo de pedi-
dos envolvendo a retirada 
de abelhas. Para a criação 
do Plano, foi formado um 
Grupo de Trabalho, que 
elencou diretrizes e pro-
cedimentos, com a finali-
dade de instruir o manejo 

ças até idosos. Desta vez, 
apenas um número restrito 
de homens estará presen-
cialmente em Aparecida, 
mas outros milhares nos 
acompanharão de suas ca-
sas”, assinala o prefeito de 
igreja do Santuário Nacio-
nal, padre Helder José.
O pequeno grupo também 
estará presente nos demais 
momentos da programa-
ção, que continua no sá-
bado (20), com uma missa 
às 9h, presidida pelo arce-
bispo de Aparecida, Dom 
Orlando Brandes. Quem 
também participa da cele-
bração é um dos incentiva-
dores dos grupos de Terço 
dos Homens no Brasil, pa-
dre Antônio Maria. O sa-
cerdote foi o responsável 
pela composição do hino 
do movimento.
No mesmo dia, durante a 
tarde, acontecem o Terço 
e Consagração solenes. 
As atividades serão trans-
mitidas pelas redes so-
ciais e Rede Aparecida de          
Comunicação a partir das 
14h. 
O encerramento da ro-
maria virtual acontece no 
domingo (21), com uma 
missa às 08h, rezada no 
Altar Central da Basílica. 
A cerimônia será presidida 
pelo arcebispo de Apareci-
da, Dom Orlando Brandes.
O cuidado com a vida vai 
ser a tônica das celebra-
ções. O tema da romaria 
“Terço dos Homens: No 
Santuário da Palavra, com 
Maria e José, cuidar da 
vida”, foi escolhido exata-
mente para chamar a aten-
ção para o assunto. “Isso 
também nos motivou a 

adequado das colmeias 
e eliminar o risco à po-
pulação. Entre os desta-
ques do Plano de Manejo 
está um formulário criado 
para triagem de acordo 
com a gravidade de cada 
situação, orientando os 
procedimentos para aten-
dimento. Segundo a secre-
tária de Meio Ambiente da 
Prefeitura, Maria Eduarda 
San Martin, a organização 
das ações visa beneficiar a 
população e garantir a se-
gurança tanto do solicitan-
te quanto das equipes de 
ação. “Com a criação do 
Plano de Manejo de Abe-

realização virtual. Neste 
Ano de São José, quere-
mos dar o exemplo de cui-
dado com a vida, evitando 
aglomerações”, destaca 
padre Helder.
Presença virtual
Os homens e suas famílias 
que participarem da Ro-
maria em suas casas po-
derão aparecer nas trans-
missões, basta publicar a 
foto no Instagram com a 
hashtag #homensdevotos. 
Todos os dias, durante as 
celebrações da peregrina-
ção, a foto poderá aparecer 
nas imagens da TV e das 
redes sociais.
Crescimento do Terço dos 
Homens
Mesmo com a pandemia, 
o movimento do Terço 
dos Homens continua a 
crescer em todo o país. 
Isto porque novos grupos 
utilizam a internet para 
se encontrar. “A pande-
mia não tem perturbado o 
crescimento do Terço dos 
Homens no Brasil. Tenho 
notícias de novos grupos 
que vão crescendo de for-
ma virtual. Isto é obra de 
Nossa Senhora, isto é bên-
ção de Deus”, comemora 
Dom Gil.
Ainda segundo o religio-
so, embora não existam 
registros oficiais, a esti-
mativa é de que cerca de 
2 milhões de homens par-
ticipem do movimento em 
todo o território nacional. 
Os grupos masculinos que 
se dedicam à oração do 
terço crescem a cada ano, 
impossibilitando que a 
CNBB possua dados com-
pletos a respeito do fenô-
meno.

lhas, além de ser uma ação 
que visa a preservação 
desse tipo de espécie ao 
evitar ações inadequadas 
de retirada das colmeias, 
agora passamos a regula-
mentar o fluxo deste tipo 
de ocorrência e, a partir 
dos dados gerados, pode-
remos direcionar a gestão 
para ações mais eficientes, 
antecipando soluções”, 
afirmou a secretária.
O Plano de Manejo de 
Abelhas está disponível 
no site da Prefeitura, na 
sessão “Secretarias”, den-
tro de Secretaria de Meio 
Ambiente.

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

Livro D-25, FLS. nº 234, Termo nº 7336
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ MARCOS CARDOSO e HELOISA ODETE FERREIRA, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é natural de Tremem-
bé-SP, nascido a 22 de abril de 1979, de estado civil solteiro, de profissão analista júnior, residente e domiciliado na Rua São 
Luiz, nº 96, Vila Santo Antonio, Tremembé/SP, filho de JOSÉ FRANCISCO CARDOSO, de 83 anos, natural de Tremembé/
SP, nascido na data de 11 de janeiro de 1938, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de MARIA DE LOURDES CAR-
DOSO, falecida em Tremembé/SP na data de 31 de agosto de 2002. A  habilitante é natural de Campos do Jordão-SP, nascida 
o a 09 de junho de 1976, de estado civil solteira, de profissão supervisora de ensino básico, residente e domiciliada na Rua São 
Luiz, nº 96, Vila Santo Antonio, Tremembé/SP, filha de LUIZ LELIS FERREIRA, de 94 anos, natural de Paraisópolis/MG, 
nascido na data de 21 de agosto de 1926 e de MARIA APARECIDA TOMAZ FERREIRA, de 85 anos, natural de Sapucaí 
Mirim/MG, nascida na data de 10 de junho de 1935, residentes e domiciliados em Campos do Jordão/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. 

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

Livro D-25, FLS. nº 234, Termo nº 7337
Faço saber que pretendem se casar JOAQUIM CASCARDO SOUZA e VANESSA DE ALBUQUERQUE, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é natural 
de Caraguatatuba-SP, nascido a 20 de dezembro de 1983, de estado civil solteiro, de profissão mestre de obras, residente e 
domiciliado na Rua Clayton Bento Couto, nº 249, Padre Eterno, Tremembé/SP, filho de JOAQUIM BARRETO SOUZA, de 
75 anos, natural de Paraibuna/SP, nascido na data de 18 de agosto de 1945, residente e domiciliado em Caraguatatuba/SP e 
de MARIA BENEDITA CASCARDO SOUZA, falecida em Caraguatatuba/SP na data de 20 de abril de 1985. A  habilitante é 
natural de Campos do Jordão-SP, nascida a 11 de fevereiro de 1982, de estado civil solteira, de profissão professora, residente 
e domiciliada na Rua Clayton Bento Couto, nº 249, Padre Eterno, Tremembé/SP, filha de ELZA ANTONIA DE ALBUQUER-
QUE, de 59 anos, natural de Santo André/SP, nascida na data de 19 de agosto de 1961, residente e domiciliada em Campos 
do Jordão/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.


