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A Gazeta dos Municípios

Arritmia cardíaca pode
aumentar durante o verão, 

alerta cardiologista

Apartamento pega
fogo em CaçapavaTarde violenta em

Pindamonhangaba

Metade dos pais não confia 
na segurança sanitária de 

escolas públicas

A arritmia cardíaca pode 
ser definida como qual-
quer ritmo cardíaco fora 
da normalidade. A mani-
festação clínica é o ace-
leramento ou mesmo um 
descompasso no ritmo dos 
batimentos cardíacos, que 
resulta em uma sensação 
de palpitação. Quando 
ocorre, as pessoas podem 
ter tontura, dor no peito, 
náuseas, desmaio ou até 
mesmo morte súbita. Pode 
ter origem nos átrios ou 
nos ventrículos, sendo esta 
última a arritmia que pode 
ser mais perigosa.
 O verão é a época do ano 
em que podem ocorrer fa-
tores que favorecem o de-
sencadeamento das arrit-
mias. O clima mais quente 
pode gerar estresse corpo-
ral para o controle da tem-
peratura do corpo. Quem 
mais sofre com isso são as 
pessoas com doenças car-

Na madrugada desta quin-
ta-feira (18), houve uma 
solicitação de atendimento 
de um incêndio em apar-
tamento, na rua da   Praça 
das Bandeiras, em Caça-
pava.
As equipes do Corpo de 

A tarde desta quarta-feira 
(17) está sendo violenta 
para os moradores de Pin-
damonhangaba. No bairro 
do Feital, houve troca de 
tiros por volta das 15h, um 
homem foi baleado e não 
resistiu aos ferimentos. 
Pouco depois, no bairro 
do Goiabal, o corpo de ou-
tro homem foi encontrado 
com marcas de tiros. Não 

Quase metade (49%) dos 
pais de estudantes de es-
colas públicas municipais 
e estaduais não confia na 
capacidade da instituição 
de se adequar às normas 
de segurança sanitária 
para evitar o contágio da 
covid-19 no retorno às au-
las presenciais. 
Apenas 19% disseram que 
“confiam muito” na ca-
pacidade da escola neste 
quesito e 31% “confiam 
um pouco”. 
Em setembro, o índice dos 

diovasculares e os idosos, 
conforme alerta Raphael 
Osugue, cardiologista de 
São José dos Campos.
“O forte calor agrava a si-
tuação dos pacientes car-
diopatas, pois a desidra-
tação e o suor excessivo 
ocasionam a perda de ele-
trólitos importantes para o 
funcionamento adequado 
do coração”, comenta o 
médico. “Os idosos são 
mais acometidos com ele-
vações da pressão arterial. 
Já as quedas súbitas de 
pressão arterial ocorrem 
mais frequentemente em 
mulheres jovens e ma-
gras”. Outro fator muito 
relacionado ao verão é o 
excesso da ingestão de ál-
cool, que pode resultar em 
desencadeamento de arrit-
mias cardíacas, incluindo 
uma específica, chamada 
fibrilação atrial.
O diagnóstico das arrit-

Bombeiros verificaram 
que o morador do aparta-
mento havia sido socorri-
do ao Pronto Socorro de 
Caçapava, devido a inala-
ção de fumaça e o incên-
dio estava em um sofá na 
sala. 

há relação entre os crimes.
O tiroteio que ocorreu no 
Feital foi entre indivíduos 
que estavam em dois car-
ros, um Gol branco e um 
Pointer vinho. Um homem 
que estava no Gol foi bale-
ado, os outros que estavam 
no Pointer fugiram. A equi-
pe de resgate do SAMU 
foi acionada, mas a vítima 
não resistiu. O homicídio 

que não confiavam na se-
gurança sanitária da escola 
era de 22%.
Em relação ao compor-
tamento dos estudantes, 
43% dos pais não confiam 
que os alunos cumprirão 
os protocolos de seguran-
ça - índice era de 24% em 
setembro.
Os dados são da quinta 
edição da pesquisa Data-
folha “Educação não pre-
sencial na perspectiva dos 
estudantes e suas famí-
lias”, encomendada pela 

mias cardíacas pode ser 
realizado com um simples 
eletrocardiograma quan-
do feito durante o evento 
da arritmia. Existem uma 
gama de exames cardíacos 
que podem ser necessá-
rios.
O ideal é que o pacien-
te tenha acesso a exames 
mais complexos, envol-
vendo tanto o diagnóstico 
das arritmias, como a pos-
sibilidade de realização de 
tratamento curativo. “Este 
procedimento chama-se 
Estudo Eletrofisiológico e 
Ablação. É um exame que 
estuda o sistema elétrico 
normal do coração e faz o 
diagnóstico de causas de 
arritmias cardíacas. O exa-
me é realizado através de 
cateteres (cabos) que são 
introduzidos através dos 
vasos sanguíneos até o in-
terior do coração”, explica 
Raphael.

Os bombeiros utilizaram 
os próprios extintores do 
edifício para conter as 
chamas e o local foi deixa-
do em segurança por volta 
das 4h10.
Não foi possível identifi-
car a causa do incêndio.

ainda será investigado. Já 
o outro crime, no bairro do 
Goiabal, trata-se possivel-
mente de um ocultamento 
de cadáver. Um homem de 
aproximadamente 60 anos 
foi encontrado morto com 
cerca de seis tiros pelo 
corpo. 
O cadáver foi encaminha-
do ao Instituto Medico Le-
gal de Taubaté.

Fundação Lemann, Itaú 
Social e Imaginable Futu-
res, realizada com 1.015 
pais ou responsáveis de 
alunos das redes públicas 
municipais e estaduais do 
país, com idade entre 6 e 
18 anos, no período de 16 
de novembro a 2 de de-
zembro de 2020.
Desde o ano passado, es-
colas de Norte a Sul do 
país foram fechadas e as 
aulas, suspensas em vir-
tude da pandemia de co-
vid-19.
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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.

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

Livro D-25, FLS. nº 235, Termo nº 7339
Faço saber que pretendem se casar BRUNO MELO DE ALMEIDA e LODMILA DE FÁTIMA FIGUEIREDO DA SILVA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante 
é natural de São Caetano do Sul-SP, nascido a 09 de dezembro de 1991, de estado civil solteiro, de profissão desenvolvedor de 
devops, residente e domiciliado na Rua Souza Ribeiro, nº 51, Centro, Tremembé/SP, filho de WILLIAM JOSÉ DE ALMEI-
DA, de 51 anos, natural de Santo André/SP, nascido na data de 12 de outubro de 1969 e de MARLI APARECIDA DE MELO 
DE ALMEIDA, de 55 anos, natural de Monte Aprazível/SP, nascida na data de 25 de setembro de 1965, residentes e domici-
liados em Pindamonhangaba/SP. A  habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida a 12 de novembro de 1992, de estado civil 
solteira, de profissão corretora de imóveis, residente e domiciliada na Rua Souza Ribeiro, nº 51, Centro, Tremembé/SP, filha 
de SEBASTIÃO VAZ FIGUEIREDO DA SILVA, de 64 anos, natural de Lorena/SP, nascido na data de 31 de dezembro de 
1956 e de DIONE COUTO GONÇALVES FIGUEIREDO DA SILVA, de 64 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data 
de 25 de setembro de 1956, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 236, Termo nº 7340
Faço saber que pretendem se casar MAICON WILLIANS DA SILVA e CAMILA DE TOLEDO FERNANDES, aprensentan-
do os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é natural 
de Tremembé-SP, nascido a 10 de dezembro de 1993, de estado civil solteiro, de profissão controlador de acesso, residente 
e domiciliado na Rua José Benedito de Alvarenga Filho, nº 95, Guedes, Tremembé/SP, filho de DANIEL DA SILVA, de 52 
anos, natural de Ubatuba/SP, nascido na data de 05 de novembro de 1968 e de ANA MARIA DOS SANTOS SILVA, de 48 
anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 09 de julho de 1972, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A  habili-
tante é natural de Taubaté-SP, nascida a 19 de fevereiro de 2001, de estado civil solteira, de profissão atendente, residente e 
domiciliada na Rua Antonio Luiz da Silva, nº 120, Guedes, Tremembé/SP, filha de LINDOLFO FERNANDES e de ISABEL 
CRISTINA DE TOLEDO. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser 
afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim tor-
na pública a Suspensão do Pregão Eletrônico Nº 004/2021. Objeto: 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Teste Rá-
pido para Covid 19, que ocorreria no dia 17/02/2021 ás 10h, tendo 
em vista questionamentos realizados. Potim, 17 de fevereiro de 2021 
– André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim tor-
na pública a Suspensão do Pregão Eletrônico Nº 006/2021. Objeto: 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Gêneros 
Alimentícios II, que ocorreria no dia 18/02/2021 ás 10h, tendo em 
vista impugnação ao Edital. Potim, 17 de fevereiro de 2021 – André 
L. S. Oliveira – Pregoeiro.
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CCR NovaDutra ultrapassa a marca 
de 200 mil ações em apoio aos

caminhoneiros durante a pandemia

Governo do estado de São Paulo 
inicia o programa Psicólogos na 
Educação a partir desta quarta

Quando a pandemia do 
novo coronavírus come-
çou, em março do ano 
passado, o Brasil pratica-
mente parou. Nas cida-
des, apenas os serviços 
considerados essenciais 
para a população como 
supermercados, farmácias 
e postos de combustíveis 
continuaram trabalhando.
Mas, para que o abasteci-
mento da população fosse 
garantido, foi preciso o 
esforço de toda uma cate-
goria, que também foi es-
sencial: os caminhoneiros, 
que continuaram abaste-
cendo o comércio, hospi-
tais de cidades e estados 
no momento mais crítico 
da pandemia.
Durante todo o período de 
pandemia, para apoiar os 
motoristas profissionais 
que cruzaram de norte a 
sul o nosso país, o Grupo 

Nesta quarta-feira (17), foi 
anunciado o início das ati-
vidades do “Psicólogos na 
Educação”, programa que 
estará presente nas 5,1 mil 
escolas estaduais de todos 
os 645 municípios do es-
tado. Um total de mil psi-
cólogos estão à disposição 
para atendimento a alunos, 
professores e demais pro-
fissionais da rede estadual 
de Educação. As sessões já 
podem ser agendadas.
Com investimento de cer-
ca de R$ 5 milhões men-
sais, o novo programa 
prevê um pacote de 40 mil 
horas semanais, o equiva-
lente a 160 mil horas men-
sais de acompanhamento 
psicológico. Cada escola 
terá à disposição entre 2 
e 20 horas semanais de 
atendimento com um psi-
cólogo, dependendo da 
demanda de cada local.
A definição da carga horá-
ria levará em conta fatores 
como o número de alunos, 

CCR implementou ações 
de apoio, orientação e 
combate ao Covid-19, que 
permitiram manter os ca-
minhoneiros trafegando 
nos cinco Estados onde o 
grupo administra rodovias, 
entre elas, a via Dutra, que 
liga o Rio de Janeiro a São 
Paulo.
Na via Dutra, foram rea-
lizadas mais de 200 mil 
ações, como a distribuição 
de kits de alimentação, 
kits higiene, máscaras de 
tecido, álcool em gel 70%, 
desinfecção das cabines 
dos caminhões, troca de 
lâmpadas dos veículos 
entre outros serviços. A 
corrente do bem também 
contou com a parceria de 
empresas que disponibi-
lizaram kits de lanches, 
marmitas, sabonetes, água 
mineral, além de vacina-
ção e consulta online (te-

de turnos e de ocorrências 
registradas em cada esco-
la. Os atendimentos po-
derão ocorrer por meio de 
vídeo chamadas e o agen-
damento será feito por 
diretores, vice-diretores e 
professores coordenado-
res a partir desta quarta, na 
Secretaria Escolar Digital.
“Será fundamental ter essa 
equipe de psicólogos para 
apoiar na saúde emocional 
de nossos profissionais da 
educação, o que deve re-
fletir diretamente no avan-
ço da aprendizagem de 
nossos estudantes”, desta-
cou o secretário estadual 
da Educação, Rossieli So-
ares.
Atuação prática
Os psicólogos com experi-
ência na área da educação 
vão receber formação para 
apoiar o desenvolvimento 
das ações do Programa de 
Melhoria da Convivência 
e Proteção Escolar (Convi-
va-SP) e o trabalho peda-

lemedicina).
Outro apoio importante 
neste período foi a inaugu-
ração do Posto do Progra-
ma Estrada para a Saúde, 
localizado no km 82 da 
via Dutra, sentido Rio de 
Janeiro, em Roseira (SP), 
que se tornou a nova casa 
do caminhoneiro e que 
disponibiliza atendimento 
médico, de enfermagem e 
atendimento odontológi-
co.
As ações de apoio ao ca-
minhoneiro seguem em 
2021. 
A CCR NovaDutra reali-
za desde janeiro ações de 
entrega de kits de higiene, 
com 1584 kits entregues, 
nos postos de pesagem 
veicular (PPVs) e distri-
buição de cestas básicas 
no posto do Programa 
Estrada para a Saúde, em 
Roseira.

gógico das equipes esco-
lares no desenvolvimento 
das competências cogniti-
vas e socioemocionais dos 
estudantes da rede estadu-
al. Eles também ficarão 
responsáveis por orientar 
gestores e coordenadores 
sobre eventuais sinais pas-
síveis de identificação de 
traumas e abusos entre os 
alunos, além de conduzir 
testes e ferramentas psico-
lógicas, conforme planeja-
mento de cada escola.
A prioridade é que os psi-
cólogos atuem em ativida-
des coletivas que contri-
buam para a melhora de 
todo o ambiente escolar. O 
serviço será prestado pela 
empresa Psicologia Viva.
As equipes das Diretorias 
de Ensino e da Secretaria 
de Educação vão fazer o 
monitoramento e avalia-
ção da atuação dos psi-
cólogos e da melhoria do 
convívio escolar na rede 
pública.
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Prefeitura de Pindamonhangaba 
age para eliminar

obstruções em galeria

Sabesp executa remanejamento 
de rede no sistema Guaxinduba 
com investimento de R$ 465 mil

Com o registro de fortes 
chuvas nos últimos dias, 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vem atuando 
com prioridade na execu-
ção de limpeza de bocas 
de lobo e desobstrução de 
galerias de águas pluviais 
em diversos pontos da ci-
dade.
Segundo a Prefeitura, as 
galerias tiveram que ser 
desobstruídas devido ao 
grande volume de sujeira, 

A Sabesp acaba de iniciar 
a instalação de um novo 
trecho de rede de água 
tratada para o sistema de 
abastecimento de Guaxin-
duba, em Caraguatatuba. 
A intervenção tem como 
objetivo substituir quase 
300 metros de uma tubu-
lação antiga existente no 
local por um novo mate-
rial, garantindo assim uma 
maior vida útil do sistema, 
que é responsável pelo for-
necimento de água a cerca 
de 20 mil imóveis.
Com investimentos na or-
dem de R$ 465 mil, a obra 
está sendo executada na 

além disto há residências 
que jogam as águas plu-
viais na rede de esgoto 
causando retorno deste 
lixo e transtorno aos mo-
radores. 
Esse tipo de ocorrência 
acaba causando alagamen-
to em pontos que nunca 
registraram esse tipo de 
ocorrência. Um exemplo 
disso foi na região do bair-
ro Ouro Verde, nas proxi-
midades da rua Elias Fa-

avenida Antônio Francis-
co Paschoal Peliciari, mais 
conhecida como Estrada 
do Cantagalo, pela empre-
sa CTB - Construtora Ter-
raplenagem Brasil. Dez 
funcionários trabalham no 
local e a previsão de tér-
mino dos trabalhos é de 
60 dias podendo variar de 
acordo com as condições 
climáticas.
Conforme explica o geren-
te da Sabesp em Caragua-
tatuba, engenheiro Pedro 
Rogério de Almeida Vei-
ga, trata-se de um serviço 
comum no dia a dia da em-
presa. “O remanejamento 

rah.
Outra galeria que recebeu a 
atuação dos servidores pú-
bicos foi no bairro Jardim 
Morumbi, onde uma gale-
ria apresentou afundamen-
to devido a sua obstrução, 
na rua Shiduca Yassuda, 
além disto a equipe está 
providenciando estudo 
para avaliar o dimensiona-
mento da galeria existente 
e se necessário sua substi-
tuição futuramente.

desse trecho da adutora 
garantirá maior confiabili-
dade no abastecimento de 
oito bairros atendidos pelo 
sistema Guaxinduba.
É importante destacar tam-
bém que a via pública está 
somente parcialmente in-
terditada permitindo assim 
o trânsito de pedestres, ci-
clistas e automóveis”, re-
forçou Veiga. 
O sistema Guaxinduba é 
responsável pelo abaste-
cimento dos bairros Ola-
ria, Querosene, Cidade 
Jardim, Martin de Sá, Su-
maré, Centro, Caputera e 
Jardim Primavera.


