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Terceiro lote da restituição
do Imposto de Renda foi

pago nesta sexta

Novos conflitos com o plano de demissões
voluntárias da Embraer

Ford doa 5 mil
máscaras para Taubaté

Nesta sexta-feira (31) foi 
creditado a terceira parcela 
das restituições de Imposto 
de Renda. O montante acu-
mula R$ 5,7 bilhões distri-
buidos aos 3.985.007 con-
tribuintes desse terceiro 
lote. A consulta foi aberta 
no último dia 24.
Do total, R$ 
2.056.423.308,19 são para 
dos contribuintes com 
prioridade legal de rece-
bimento: 88.420 idosos 
acima de 80 anos, 646.111 
contribuintes entre 60 e 79 
anos, 47.170 pessoas com 
alguma deficiência física 
ou mental ou doença gra-

A Embraer anunciou, na 
quinta-feira (30), que está 
conversando com os sin-
dicatos a respeito de mais 

A Ford criou uma  linha 
de produção de máscaras 
foi montada em tempo re-
corde, usando a grande 
experiência em projetos 
e logística da empresa. 
Ela começou a operar em 
abril, com a participação 
de operadores e engenhei-
ros voluntários, seguindo 
protocolos rígidos de pro-
teção pessoal e constante 
higienização e desinfecção 
do ambiente.
Neste mês a empreesa rea-
lizou a entrega de um lote 
de 35.000 máscaras de 
proteção facial produzidas 
na fábrica de Camaçari, na 

ve e 346.793 contribuintes 
cuja maior fonte de ren-
da seja o magistério. Fo-
ram contemplados ainda 
2.856.513 contribuintes 
não prioritários que entre-
garam a declaração até o 
dia 28 de março.
Para consultar se ter di-
reito à restituição, o con-
tribuinte deve acessar a 
página da Receita Federal 
na internet. A restituição 
ficará disponível no banco 
durante um ano. Se o con-
tribuinte não fizer o resgate 
nesse prazo, deverá fazer 
requerimento pela internet, 
ou diretamente no Portal 

um plano de demissão vo-
luntária (PDV).
Desta vez, além dos co-
laboradores em licença 

Bahia. Desse total, 30.000 
foram doadas para a Secre-
taria da Saúde do Estado 
de São Paulo e 5.000 para 
a Prefeitura Municipal de 
Taubaté, cidade onde está 
instalada a fábrica de mo-
tores e transmissões da 
marca. 
“Cuidar das pessoas é um 
dos pilares da Ford, e em 
um momento único como 
este é fundamental utili-
zarmos os nossos recursos 
também para desenvolver 
ações que possam contri-
buir com a saúde e segu-
rança das pessoas”, diz 
Lyle Watters, presidente 

e-CAC, no serviço Meu 
Imposto de Renda.
Caso o valor não seja cre-
ditado, o contribuinte po-
derá contatar pessoalmente 
qualquer agência do Ban-
co do Brasil ou ligar para 
a Central de Atendimento 
por meio do telefone 4004-
0001 (capitais), 0800-729-
0001 (demais localidades) 
e 0800-729-0088 (telefo-
ne especial exclusivo para 
deficientes auditivos) para 
agendar o crédito em con-
ta-corrente ou poupança, 
em nome do contribuinte, 
em qualquer banco.
Fonte: Agência Brasil

remunerada que já foram 
incluídos, a empresa tam-
bém deseja incluir no pla-
no aqueles que poderiam 

da Ford América do Sul e 
Grupo de Mercados Inter-
nacionais.
Além da produção de más-
caras, a Ford se uniu à 
força-tarefa formada pelo 
CNI/SENAI e outras em-
presas para a recuperação 
de respiradores mecâni-
cos descartados ou com          
necessidade de manuten-
ção, essenciais no trata-
mento de pacientes com 
Covid-19.
A empresa também dispo-
nibilizou veículos à Cruz 
Vermelha para auxiliar no 
transporte de equipes e su-
primentos.

ser aposentados por tempo 
de serviço ou quem tiver 
55 anos de idade ou mais. 
Nessa segunda fase do 
PDV, o período de adesão 
vai até o dia 14 de agosto.
A proposta de pacote de 
incentivo para quem ade-
rir ao PDV inclui plano de 
saúde para o colaborador e 
dependentes até janeiro de 
2021, auxílio-alimentação 
de R$ 450 mensais pelo 
mesmo período, apoio para 
recolocação no mercado, 
verbas rescisórias comuns 
a desligamentos sem justa 
causa e mais uma indeni-
zação de 10% do salário-
-base nominal por ano de 
empresa.
A companhia alegou que 
vai continuar realizando 
todos os esforços neces-
sários para minimizar o 
impacto da Covid-19 para 
as pessoas e garantir a 

adequação necessária da 
empresa diante da nova 
realidade do mercado de 
transporte aéreo global.
Entretanto, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de São José 
dos Campos repudia novo 
PDV na Embraer. A lide-
rança sindical alegou ser 
radicalmente contra o PDV 
apresentado pela empresa. 
Na opinião dos sindicalis-
tas, os incentivos ofereci-
dos são irrisórios. 
A entidade também repu-
dia a maneira como a Em-
braer tem conduzido as ne-
gociações. 
A fabricante de aerona-
ves se nega a divulgar 
o               número de 
funcionários que aderiram 
ao último PDV. Além dis-
so, a direção da empresa 
também afirmou que não 
há interesse em um novo 
acordo de layoff.

O sindicato ainda fez um 
alerta a todos os funcioná-
rios da Embraer. “Ao que 
tudo indica, o interesse 
da empresa é iniciar um 
processo de demissão em 
massa. Por isso, é necessá-
rio que os trabalhadores se 
preparem para a mobiliza-
ção em defesa dos postos 
de trabalho. O trabalhador 
não deve pagar pelas es-
tratégias erradas adotadas 
pela direção da Embraer ao 
se entregar para a Boeing. 
Nos últimos três anos, não 
houve investimentos em 
projetos de novas aerona-
ves.”, declarou a entidade 
em nota.
Na mesma nota, os sindi-
calistas também defende-
ram que a única solução 
seria a reestatização. Uma 
nova reunião entre o Sindi-
cato e a empresa irá ocor-
rer no dia 6 de agosto.
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Curado da Covid-19, Skaf
retorna à Fiesp

Paulo Skaf, presidente da 
Fiesp, do Ciesp, do Sesi-
-SP e do Senai-SP se curou 
da Covid-19 e retornou às 
suas atividades de trabalho 
na quinta-feira (30).
Na volta à sede da Fiesp, 
gravou um vídeo para suas 
redes sociais no qual agra-
deceu o carinho e as men-
sagens de apoio que rece-

beu ao longo desses dias 
em que esteve afastado 
para se recuperar.
Skaf relatou como foram 
os períodos de internação 
no hospital para se tratar 
das pneumonias, uma cau-
sada pela Covid-19 e ou-
tra, bacteriana. 
“A Covid já é uma página 
virada. Mas em relação ao 

carinho que todos tiveram 
comigo, às correntes de 
orações, às mensagens, 
essa relação humana que 
todos demonstraram, eu 
tenho que agradecer de-
mais e dizer que estaremos 
juntos enquanto eu viver. 
Muito obrigada a todos vo-
cês e saúde pra todo mun-
do”, disse Skaf.

A GAzetA dos Municípios

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 01/08/2020
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

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

Livro D-25, FLS. nº 175, Termo nº 7218
Faço saber que pretendem se casar JOÃO MARCELO MIRANDA e SIMONE COSENZO, aprensentando 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 13 de outubro de 1973, de estado civil solteiro, de profissão comerciante, residente e domiciliado na Rua Maxímiano 
Antunes, nº 91, Centro, filho de JOÃO HELIO MIRANDA, falecido em São José dos Campos/SP na data de 22 de fevereiro 
de 2017 e de BERNADETE DA SILVA MIRANDA, de 71 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 22 de fevereiro 
de 1949, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A  habilitante é natural de São Paulo-SP, nascida a 14 de fevereiro de 1970, 
de estado civil solteira, de profissão comerciante, residente e domiciliada na Rua Maxímiano Antunes, nº 91, Centro, filha de 
WALDEMAR COSENZO, de 90 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 13 de dezembro de 1929 e de MARIA 
DA GRAÇA XAVIER, de 83 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 01 de janeiro de 1937, ambos residentes e 
domiciliados em Taubaté/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. 

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA COMER-
CIAL - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura dos 
envelopes de Proposta Comercial referente a Tomada de Preços Nº 
013/2020 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMEN-
TAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS JOSÉ T 
CORRÊA (TRECHO 1), PARANÁ, BAHIA E SANTA CATARINA, CON-
FORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS. Data da realização: 04/08/2020 – às 14h00min no Departa-
mento de Licitações da Prefeitura Municipal, Praça Miguel Correa dos 
Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP – André L. S. Oliveira – Presidente 
da Comissão de Licitação.
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LG e Dr. Biossegurança
alertam: a percepção do invisível 

nunca foi tão importante

Suzano lança programa para 
apoiar retomada dos negócios de 

gráficas e papelarias

A pandemia do novo co-
ronavírus fez com que o 
mundo ficasse mais aten-
to não só aos cuidados na 
rua, mas também dentro 
de casa. Segundo infor-
mações divulgadas pelo 
Instituto Qualibest, após 
o início da pandemia da 
COVID-19, 94% dos en-
trevistados mudaram seus 
hábitos de higiene. Hoje, 
os cuidados precisam ir 
além da utilização de más-
caras e limpeza constante 
das mãos e dos ambientes, 
pois quando falamos em 
qualidade do ar que respi-
ramos, é preciso redobrar 
a atenção. Pensando nisso, 
a LG Electronics do Brasil 
e o especialista em bios-
segurança, Prof. Dr. Jorge 
Luiz, conhecido como Dr. 
Biossegurança, dão algu-
mas dicas de como evitar a 
contaminação por micror-
ganismos presentes no ar.
O ar que respiramos é 
composto por gases (oxi-
gênio, gás carbônico e vá-
rios outros), além de mi-
cropartículas que ficam em 
suspensão. Muitas vezes, 
os microrganismos tam-
bém são disseminados no 
ar por meio dessas partícu-
las, o que pode ocasionar 
doenças, como é o caso da 
gripe provocada por vírus, 
das alergias pelos fungos e 
infecções pelas bactérias. 
As infecções, por exem-
plo, provocam pneumonias 
que matam cerca de 1,6 
milhões de pessoas anual-
mente no mundo, segundo 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), e de acordo 
com informações do SUS, 
as complicações respira-
tórias afetam mais de 1 
milhão de pessoas aqui no 
Brasil, sendo elas as prin-
cipais causas de interna-
ção.
Esses perigos espalhados 
no ar, demandam mais 
atenção do que nunca. À 
vista disso, o Dr. Bios-

A Suzano, uma das maio-
res fabricantes de papéis 
da América Latina, anun-
cia um amplo conjunto de 
iniciativas para apoiar seus 
clientes do segmento de 
papel nesse período de re-
tomada das atividades. In-
titulado “Tamo Junto!”, o 
programa prevê a oferta de 
crédito e renegociação de 
dívidas de papelarias, grá-
ficas e copiadoras de pe-
queno e médio porte, além 
da doação de materiais de 
comunicação e kits de pre-
venção para uso diário em 
pontos de venda. O proje-
to deve beneficiar mais de 
1.000 mil parceiros da Su-
zano em todo o país.
A campanha “Tamo Jun-
to!” foi dividida em qua-
tro frentes de atuação. A 
primeira, focada no apoio 
ao negócio, prevê a pos-
sibilidade de crédito dife-
renciado, renegociação de 
dívida e flexibilização de 
encargos. 
A segunda contará com a 
doação de materiais essen-
ciais para o combate à pro-
pagação do coronavírus, 
tais como escudos faciais, 
adesivos de distanciamen-
to para uso em pontos de 
venda e dispenser para uso 
de álcool gel. 
A terceira é composta por 
um pacote de comunicação 
que reunirá informações 
sobre higiene e limpeza, 
distanciamento social, flu-
xo de caixa, flexibiliza-
ção e crédito BNDES. A 
quarta frente é a platafor-
ma “Tamo Junto!”, canal 
online onde os parceiros 
poderão acessar conteúdos 
específicos, incluindo ma-

segurança, que também 
é mestre em patologia e 
doutor em biotecnologia, 
alerta sobre a percepção 
do invisível: “estamos vi-
vendo em tempos em que 
os microrganismos estão 
cada vez mais patogênicos, 
ou seja, capazes de provo-
car doenças, e, por isso, é 
importante desenvolver a 
percepção para esse mun-
do invisível”.
A recomendação para nos 
prevenirmos contra os pe-
rigos que não conseguimos 
ver e diminuir a quantida-
de dos microrganismos no 
ar, é manter uma boa hi-
giene do local (superfícies 
e mobílias), regular a umi-
dade, prover a circulação 
do ar e utilizar aparelhos 
de ar-condicionado que te-
nham filtros com tecnolo-
gia capaz de eliminar esses 
microrganismos, como os 
aparelhos da LG.
Segundo o executivo de 
vendas de linha branca e 
ar-condicionado da LG do 
Brasil, Marcel Souza, “em 
busca de desmistificar a 
presença do ar-condiciona-
do nos lares brasileiros, a 
LG Electronics desenvol-
veu a linha DUAL Inverter 
VOICE, que propõe solu-
ções completas que, além 
de satisfazer o consumidor 
em qualidade, traz benefí-
cios para a saúde”.
Os recursos Plasmater 
Ionizer Plus, Auto Clea-
ning e Micro Dust Filter, 
presentes nos produtos 
da linha DUAL Inverter 
VOICE LG, protegem os 
usuários das bactérias. A 
função Auto Cleaning im-
pede a formação de bacté-
rias e mofo no interior do 
ar-condicionado, enquanto 
o filtro Micro Dust Filter é 
capaz de filtrar partículas 
de poeira, o que garante 
melhor qualidade do ar no 
ambiente.
Já no modelo ARTCO-
OL, o Plasmaster Ionizer 

teriais desenvolvidos pelo 
Sebrae, voltados ao apri-
moramento da gestão dos 
negócios.
“Esse conjunto de inicia-
tivas foi estruturado es-
pecificamente para apoiar 
nossos parceiros durante 
o processo de retomada 
da economia brasileira”, 
afirma o Diretor de Ope-
rações Comerciais de Pa-
pel da Suzano, Guilherme 
Melhado. “Reunimos todo 
o time interno, incluindo a 
área de crédito, para iden-
tificar todas as oportunida-
des possíveis de ações em 
prol de nossos clientes de 
pequeno e médio portes”, 
complementa o executivo.
Na frente de apoio ao ne-
gócio, a prioridade está em 
garantir fôlego de capital 
de giro para os clientes. 
Para os clientes que se en-
quadrarem nos requisitos 
do programa, a Suzano 
decidiu viabilizar a possi-
bilidade de reduzir as taxas 
sobre valores atrasados. A 
campanha prevê, ainda, a 
oportunidade de renego-
ciar dívidas até o final des-
te mês. 
A Suzano também oferece-
rá, para aqueles parceiros 
que cumprirem os crité-
rios, condições diferencia-
das de crédito, com prazo 
mais longo de pagamento 
e taxa zero para quitações 
feitas em até 30 dias, con-
dição feita normalmente 
para pagamentos à vista.
Nas frentes de doações e 
comunicação, a priorida-
de está em oferecer aos 
parceiros, ao longo do ter-
ceiro trimestre, materiais 
e conteúdos informativos 

Plus distribui mais de três 
milhões de íons para es-
terilizar e desodorizar o 
ambiente, eliminando até 
99,9% das bactérias exis-
tentes no ar que respira-
mos. O Dr. Biossegurança 
explica que “por meio de 
reações químicas, provo-
cadas pelos íons, é possí-
vel destruir bactérias que 
estão presentes no local, 
mantendo um ar mais puro 
e combatendo os micror-
ganismos, também, nas su-
perfícies alcançadas”.
Em parceria com o Dr. 
Biossegurança, a LG ela-
borou um passo a passo 
para a limpeza correta do 
filtro do ar-condicionado. 
Confira abaixo.
· Ao remover o filtro, é in-
dicado que utilize máscara 
e luvas para maior prote-
ção;
· Remova-o cuidadosa-
mente, evitando balançar, 
para que as partículas não 
se disseminem no ar ou se-
jam inaladas;
· Use água corrente e de-
tergente neutro para uma 
limpeza adequada. Para 
esse processo, utilize uma 
esponja ou escova macia, 
já que escovas duras po-
dem comprometer a estru-
tura do filtro;
· Espere o filtro secar, em 
ambiente ventilado, antes 
de inseri-lo novamente no 
equipamento;
· Lembre-se de passar um 
pano umedecido com água 
e um pouco de detergente 
neutro (não é necessário 
fazer tanta espuma), no ga-
binete do ar-condicionado, 
e em seguida use um pano 
seco para a secagem.
Implantar medidas de bios-
segurança em sua casa, é 
fundamental nesse “novo 
normal”, no qual os mi-
crorganismos estão cada 
dia mais resistentes aos 
antimicrobianos. Conheci-
mento transforma o medo, 
em atenção.

para ajudar no combate à 
propagação do novo coro-
navírus. Já com a platafor-
ma “Tamo Junto!”, os par-
ceiros poderão contar com 
conteúdo técnico focado 
na gestão de negócios, uma 
iniciativa que visa demo-
cratizar conhecimento para 
os parceiros da Suzano em 
todo o país.
Desde o início da pan-
demia, a companhia tem 
atuado em diversas frentes 
para auxiliar no combate 
à propagação do novo co-
ronavírus e no tratamento 
de pessoas diagnosticadas 
com o vírus. Além de um 
amplo conjunto de medi-
das para garantir a saúde 
e a segurança de seus co-
laboradores, fornecedores 
e familiares, a Suzano des-
tinou cerca de R$ 50 mi-
lhões em doações de respi-
radores, máscaras e álcool 
gel a diversos estados e 
ao Governo Federal e na 
construção de um hospital 
de campanha no Extremo 
Sul da Bahia. Também está 
apoiando o aumento da ca-
pacidade de produção de 
ventiladores pulmonares 
no Brasil.
A Suzano ainda estrutu-
rou um projeto para via-
bilizar a antecipação de 
pagamento a pequenos 
fornecedores considera-
dos hipossuficientes e de-
senvolveu iniciativas para 
auxiliar programas sociais 
em comunidades próximas 
às unidades da empresa e 
faculdades públicas. As 
ações feitas pela Suzano 
para ajudar no combate ao 
novo coronavírus podem 
ser acompanhadas.
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EDITORIAL
A quem interessa calar a voz da verdade.
Quem se beneficia da mentira ou da omissão em informar a realidade.

E comum na administração pública retardar, omitir ou prestar informações 
confusas e inverídicas daí quando são processadas pelo TCE, ou TCU apare-
cem às irregularidades.

No entanto, muitas vezes estas informações não chegam ao conhecimento 
público e quando chegam não respondem à necessidade do cidadão contri-
buinte. A imprensa livre e soberana tem papel importante na democracia por-
que através dela o cidadão forma sua opinião. Dai o gestor passa a se aliar 
com setores da imprensa vendida corrupta ou interesseira para levar adiante 
somente o lado que interessa a administração pública e com isso essa impren-
sa e beneficiada com recursos que a matem em atividade ao passo que aque-
las que vamos dizer assim, que não rezam na mesma cartilha são perseguidas 
e injustiçados.

Quem ganha com isso: São governos autoritários que pretendem se perpetuar 
no poder fazendo por si, pelos parentes, amigos, interesseiros e corruptos que 
provocam grandes danos a sociedade.

Quem perde: E o município a cidade e o país logicamente o povo de forma 
geral que quando utiliza da saúde, segurança e educação são sempre de forma 
precária.

Vivemos numa crise numa pandemia e não nos afastamos da crise moral, 
portanto, homens do bem precisam mais do que nunca estar juntos para virar 
esta página negra da história.

Miscelânea
Curiosidades

Reconhecido no mundo todo como um alimento que faz bem à saúde, o 
azeite virgem e o extra-virgem são alvos de fraude, devido à adulteração 
em seu composto. Este é misturado com outros óleos não tão nobres as-
sim. Um jornalista americano publicou um livro no final de 2011, em que 
é descrito um esquema ilegal na Itália, que conta como a falsificação de 
documentos e venda de óleos estrangeiros à Europa como se fossem au-
tênticos italianos. Dada a credibilidade internacional do produto italiano. 
Essa corrupção terminou atravessando fronteiras, por grandes empresas 
alimentares, inclusive brasileiras, importam iguaria impura como legíti-
ma. O mais curioso é que o problema não é de agora, ele vem se estenden-
do desde 1990. Possivelmente lucre mais do que o tráfico de cocaína, mas 
sem os riscos de prisão e morte que envolve o comércio de drogas.

Humor

O garçom pergunta ao sujeito que entra no bar:
- O que o senhor toma?
- Eu? Eu tomo uma boa vitamina pela manhã, remédios para combater a 
minha dor nas costas e nos fins de semana umas cervejinhas com meus 
amigos.
- Acho que o senhor não me entendeu. O que eu perguntei é o que o senhor 
gostaria?
- Ah! Bom! Eu gostaria de ser rico, ter uma bela casa na praia e poder 
viajar muito.
- O que eu quero saber é o que o senhor quer para beber?
- Ah! Bom! Vamos ver... O que o senhor tem?
- Eu? Nada não... Eu só estou chateado porque o meu time perdeu nova-
mente, o salário aqui é muito baixo e estou me sentindo muito sozinho.
***
Um belo dia, o caboclo estava sentado na varanda, ao lado da esposa, con-
templando a plantação e fala:
- Mulher, há quanto tempo nós estamos juntos?
- Faz um tempão, homem!
- Quando deu àquela praga na plantação, você estava do meu lado, não 
tava?
- Tava homem!
- Quando o paiol pegou fogo e acabou com a nossa colheita de um ano, 
você estava do meu lado, não tava?
- Claro que tava, homem!
- Quando a nossa filha ficou grávida com aquele pião, você tava do meu 
lado, não tava?
- Tava sim, homem!
- Quando o nosso gado começou a morrer de aftosa, você tava do meu 
lado, não tava?
- Como sempre, homem!
- Sabe de uma coisa, mulher?
- O que foi homem?
- É que você me dá um azar dos diabos!

Mensagens

Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são 
os melhores que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se 
você encontra uma pessoa difícil em sua comunidade, essa é a criatura 
exata que as Leis da Reencarnação lhe traz ao trabalho de burilamento 
próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimen-
tam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não nos entendem 
são testes que a vida igualmente nos oferece, afim de que aprendemos a 
compreender. Recordamos. Nos campos da convivência é preciso saber 
suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como 
sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmen-
te um enigma para esse alguém. Nunca diga  que a amizade não existe, 
qual nos acontece, cada amigo nosso tem as suas limitações e se algo 
conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre lograremos fazer 
o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você 
acredita que fraqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com 
a planta a que você atira água fervente. Abençoamos, pois, se quisermos 
ser abençoados.

Pensamentos, provérbios e citações

Conservemos pela sabedoria o que adquirimos pelo entusiasmo.
Ser feliz e ter razão, geralmente são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce pra todos e a Lua para os enamorados.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
O entendimento é limitado, só as tolices não têm limites.
Um contrato verbal vale mais que a tinta que é assinado.
Ensinar é aprender duas vezes.
Nossa liberdade consiste em sermos cativos da verdade.
Quem ama a rosa suporta os espinhos.

Secretaria da Fazenda e Planejamento 
moderniza pagamento do ICMS

A Secretaria da Fazenda e 
Planejamento do Estado de 
São Paulo está substituin-
do, progressivamente, o 
sistema de arrecadação de 
tributos e receitas públicas 
estaduais. Com o processo 
de modernização, o Docu-
mento de Arrecadação de 
Receitas Estaduais (DA-
RE-SP) passa a substituir 
a Guia de Arrecadação de 
Receitas Estaduais (GA-
RE-ICMS), que será desa-
tivada futuramente.
Esse processo teve mais um 
importante passo na última 
segunda-feira (27). O reco-
lhimento dos débitos rela-
cionados ao Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), feito 
por todos os contribuintes 
do Regime Periódico de 
Apuração (RPA), median-
te a GARE-ICMS, poderá 
ser realizado agora pelo 
DARE-SP. O objetivo da 
modernização é simplificar 
o processo e torná-lo mais 

ágil, minimizando erros no 
preenchimento dos dados.
De acordo com o diretor 
de Arrecadação da Secre-
taria, Carlos Augusto Go-
mes Neto, o preenchimen-
to incorreto ou incompleto 
das informações pode não 
só dificultar o processo de 
pagamento das receitas, 
como também ocasionar a 
cobrança de taxa para re-
tificação das informações 
aos contribuintes. “O siste-
ma será bem mais simples 
e o documento será pre-
enchido automaticamente, 
gerando um boleto com 
código de barras, que po-
derá ser pago nos terminais 
de caixa ou de autoatendi-
mento e também via Inter-
net Banking”, explicou.
Migração semelhante já foi 
realizada para os débitos de 
ICMS de substituição tri-
butária declarados por con-
tribuintes do RPA e para os 
débitos de ICMS apurados 
por meio de Auto de Infra-

ção e Imposição de Multas 
(AIIM). Neste último caso, 
inclusive, a desativação da 
GARE-ICMS (códigos de 
receita 106 e 640) está pre-
vista para ocorrer no próxi-
mo dia 01/08/2020.
Mudança não será imedia-
ta
O recolhimento poderá 
ser realizado por meio da 
GARE-ICMS até sua total 
desativação, a ocorrer em 
data a ser definida.
Gomes explica que o tem-
po de transição servirá para 
que os contribuintes pos-
sam se adaptar ao sistema 
do DARE-SP. “O recolhi-
mento antigo continua fa-
zendo parte da arrecadação 
do Estado de São Paulo.
No entanto, após esse tem-
po, conforme os códigos 
de receitas forem sendo 
incorporados ao Sistema 
Ambiente de Pagamentos, 
eles não poderão mais ser 
recolhidos por meio da 
GARE-ICMS”, disse.
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Prefeitura de Pindamonhangaba 
esclarece situação do contrato 

com a Viva Pinda

EDP amplia facilidades
de pagamento de débitos

durante a pandemia

Nota oficial do 3º BAEP

Com a recente greve defla-
grada pelos funcionários 
da empresa Viva Pinda, 
responsável pelo transpor-
te público no município, 
que durou 48 horas na últi-
ma semana, vieram à tona 
novamente os questiona-
mentos sobre a qualidade 
do transporte público e o 
posicionamento da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
quanto aos serviços execu-
tados. Por meio da Secre-
taria de Segurança, atual 
gestora do contrato, a Pre-
feitura informou que após 
16 anos sem fazer nenhu-
ma licitação, a atual gestão 
ousou e publicou um edital 
de concorrência pública 
visando a habilitação de 
nova empresa em 2019.
“É importante que as pes-
soas conheçam o histórico 
dos acontecimentos e ve-
rifiquem que o município 
está atento e cobra muito 
da empresa um serviço 
de qualidade para a nossa 
população. Somos favorá-
veis a uma nova licitação, 
que defina com clareza as 
regras para esse serviço e 
que a empresa vencedora 
cumpra com suas obriga-
ções contratuais”, afirmou 
o secretário da pasta, José 
Sodário Viana.
Histórico 
O último contrato de con-
cessão do transporte públi-
co de Pindamonhangaba, 
nº 168/2004, foi firmado 
em 22 de outubro de 2004, 
na gestão do ex-prefeito 
Vito Ardito Lerario, mas 
as intercorrências começa-
ram desde o processo lici-
tatório, realizado em 2003.
Em junho de 2010, transi-
tou em julgado o processo 
no Tribunal de Contas que 
considerou irregular o pro-
cesso licitatório (concor-
rência pública 022/2003) 
e a Prefeitura comunicou 
à empresa responsável 
pelo serviço de transporte 
público que rescindiria o 
contrato.
Entretanto, em seguida, o 
Secretário de Assuntos Ju-
rídicos da época esclareceu 
em 12 de agosto de 2010, 
que a rescisão contratu-
al somente se daria após 
a conclusão de um novo 

A partir de agosto, segun-
do a Resolução Normativa 
nº 891/2020, da Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), os serviços 
de corte do fornecimento 
de energia por falta de pa-
gamento serão retomados 
em todas as distribuidoras 
do Brasil. Entre abril e ju-
lho, o serviço foi paralisa-
do devido à pandemia do 
coronavírus. Diante disso, 
a EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Alto 
Tietê, Vale do Paraíba e Li-
toral Norte de São Paulo, 
ampliou as facilidades de 
pagamento para os clientes 
com contas de energia em 
atraso.
A Companhia criou condi-
ções especiais, com parce-
lamento em até 24 vezes, 
isenção de juros e entrada 
reduzida. Além disso, toda 
a negociação pode ser feita 
de forma simples e segura 
por meio do site EDP Onli-
ne, ou pelo aplicativo para 
smartphone EDP Online.
“A EDP se dedica continu-
amente a buscar soluções 
diversas aos consumido-
res e a ampliação das fa-
cilidades no pagamento de 
débitos tem como objetivo 
contribuir para seguran-
ça financeira das famílias, 
principalmente neste ce-
nário tão delicado de pan-

Na manhã dessa quinta-
-feira (30), por volta das 
08h30, o caminhão da Ca-
valaria, pertencente ao 3º 
BAEP,                         apresen-
tou falha mecânica, vindo 

processo licitatório por tra-
tar-se de serviço essencial 
que não poderia sofrer so-
lução de continuidade.
Dois anos depois, o Depar-
tamento de Trânsito enca-
minhou um projeto básico 
para embasar a contratação 
emergencial do sistema de 
transporte, para posterior 
contratação de empresa 
de engenharia para elabo-
ração de estudo para nova 
modelagem do sistema. 
Com a entrada da nova 
gestão (2013/2016), os es-
tudos para um novo siste-
ma de transporte no muni-
cípio foram paralisados.
Renovações começaram 
em 2014 
Com o contrato prestes a 
vencer em dezembro de 
2014, a então gestão mu-
nicipal, solicitou a pror-
rogação do mesmo para 
levantamentos de um novo 
processo licitatório, pror-
rogando o contrato até de-
zembro de 2015.
Em 2015, o contrato pas-
sou para gestão da Secre-
taria de Habitação, que 
também solicitou nova 
prorrogação até 31 de de-
zembro de 2016. Somente 
no último ano da antiga 
gestão, a Secretaria de Ha-
bitação concluiu o projeto 
básico e criou Conselho 
Municipal de Transporte 
para avaliação do proje-
to e acompanhamento do 
processo licitatório, porém 
com o término do manda-
to todo o processo não foi 
concluído.
No início de 2017 a atual 
gestão tomou conhecimen-
to dos andamentos do pro-
cesso licitatório e concluiu 
que o Conselho Municipal 
criado não atenderia as 
determinações constantes 
na Lei Orgânica do Mu-
nicípio e criou uma nova 
comissão para avaliação 
dos trabalhos realizados 
até o momento. Em março 
de 2017, foi realizada uma 
audiência pública para ou-
vir as reivindicações da 
população.
Em julho de 2017, a admi-
nistração atual optou pela 
contratação de uma empre-
sa para avaliação dos tra-
balhos, porém a estimativa 

demia,” ressalta Giuliano 
Vieira, gestor executivo 
da EDP. Outra medida que 
se tornou ainda mais re-
levante neste contexto de 
isolamento social é a pos-
sibilidade de pagar as con-
tas por meio da internet, 
sem a necessidade de sair 
de casa, utilizando o portal 
virtual do banco (internet 
banking) ou realizando o 
cadastro da conta de ener-
gia no débito automático.
Para realizar o cadastro no 
débito automático, o clien-
te pode solicitar por meio 
do EDP Online ou direta-
mente na sua rede bancária. 
Existe ainda a possibilida-
de de receber as faturas de 
energia de maneira digital, 
através de e-mail, fazendo 
o cadastro no EDP Online.
Whatsapp EDP
Em junho, a EDP lançou o 
canal de atendimento via 
WhatsApp. A ferramen-
ta, que é de uso diário de 
grande parte da população, 
tem como objetivo viabili-
zar um atendimento digital 
ainda mais prático.
Ao adicionar o WhatsApp 
da EDP pelo número (11) 
93465-2888, o cliente tem 
a possibilidade de consul-
tar débito e solicitar a se-
gunda via da conta com o 
código de barras para pa-
gamento e a religação da 

a subir o canteiro central 
que divide a Avenida São 
João, na região central de                                                    
São José dos Campos. As 
equipes do departamento 
de trânsito e guincho estão 

de custo para os estudos e a 
receita do primeiro ano da 
gestão não possibilitou a 
contratação no mesmo ano. 
A ação foi reiniciada em 
abril/2018 com a contrata-
ção de empresa especiali-
zada na área de transporte 
que vem desenvolvendo 
estudos para construção 
de novo termo de referên-
cia para licitação conforme 
plano de trabalho.
Os trabalhos foram conclu-
ídos em agosto/2018 e no 
dia 24/out/2018 foi realiza-
da audiência pública para 
apresentação dos estudos 
iniciais do novo termo de 
referência (Projeto Básico 
do Sistema de Transporte).
Os estudos tiveram se-
quência e foi organizada 
uma nova proposta para a 
rede de transporte, com as 
alterações das linhas, de 
acordo com a pesquisa de 
origem e destino levantada 
pela empresa, que apresen-
tou as notas preliminares 
em 20 de novembro de 
2018, possibilitando uma 
avaliação do setor técnico 
para abertura de futura li-
citação.
Nova licitação 

Com o estudo finalizado, 
após 16 anos sem realizar 
licitação para a concessão 
do transporte público, a 
Prefeitura publicou o De-
creto Nº 5.659, de 24 de 
junho de 2019, com Ato 
de Justificativa de Outor-
ga para nova licitação. Em 
agosto de 2019 foi publi-
cado o edital para nova li-
citação com previsão para 
abertura dos envelopes em 
setembro do mesmo ano.
Após todo este trabalho, o 
Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo suspen-
deu o processo licitatório e 
em novembro do ano pas-
sado determinou correções 
no edital, as quais estão 
sendo avaliadas pela em-
presa contratada para ela-
boração do edital.
A análise do processo lici-
tatório está em discussão 
junto ao Tribunal de Con-
tas do Estado. O atual con-
trato foi aditado em 2019 
e sua vigência segue até o 
dia 31de dezembro 2020.

energia. Em caso de neces-
sidade de acordo, a nego-
ciação é realizada por meio 
do EDP Online, ou pelo 
aplicativo EDP Online.
Tarifa Social de Energia 
Elétrica
A Resolução Normativa nº 
891/2020 determina tam-
bém que, para os clientes 
baixa renda cadastrados na 
Tarifa Social, a suspensão 
do corte do fornecimento 
por falta de pagamento, 
continua válida até dezem-
bro. Apesar da suspensão 
do corte de energia, é im-
portante reforçar a impor-
tância para que os clientes 
continuem pagando suas 
contas em dia, dentro de 
suas possibilidades, já que 
o consumo de energia con-
tinuará sendo cobrado nes-
se período.
A Tarifa Social é um pro-
grama do Governo Federal 
que permite desconto na 
conta de luz concedido aos 
primeiros 220 kWh con-
sumidos mensalmente por 
clientes residenciais classi-
ficados como de baixa ren-
da e varia de acordo com 
a faixa de consumo mensal 
(kWh/mês). Para se cadas-
trar o cliente que se enqua-
drar nos critérios de ren-
da e possuir o Número de 
Identificação Social (NIS) 
atualizado.

no local para liberar a pis-
ta. 
Nenhum policial militar ou 
civil ficou ferido e não há 
outros veículos envolvi-
dos.
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O surgimento de São Bento 
do Sapucaí, primeiramente 
batizada Terras Altas do 
Sapucaí, foi impulsiona-
do pelo bandeirismo e a 
mineração. Acreditava-se 
que a região ocultava uma 
grande oportunidade para a 
extração de ouro, o que foi 
o principal atrativo para a 
vinda dos sertanistas da 
região, dentre eles, Gaspar 
Vaz da Cunha, o Oyagua-
ra, um dos primeiros a che-
gar às serranias do alto da 
Mantiqueira, juntamente 
com outros bandeirantes.
Entusiasmado com o solo 
fértil e o clima temperado 
que a região propiciava, 
Oyaguara passou a convi-
dar pessoas de 
São Paulo e Minas Gerais 
para se estabelecerem ali 
e assim deu-se início ao 
povoamento. Aos poucos, 
com o declínio da explora-
ção do ouro, os desbrava-

A Prefeitura de São Sebas-
tião, por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico e Social (SE-
DES), Fundo Social, Casa 
PodeRosa, Coordenado-
ria da Mulher e Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Mulher (CMDM) lançou 
ainda na quarta-feira (29), 
um mecanismo de acio-
namento para o botão do 
pânico no aplicativo (App) 
“Social São Sebastião”.
O instrumento integra a 
rede de proteção de polí-
ticas públicas voltadas às 
mulheres vítimas de vio-
lência, que engloba aten-
dimentos e ações de saúde, 

São Bento do Sapucaí completa 
aniversário dia 16 de agosto

São Sebastião lança
dispositivo que auxilia

mulheres vítimas de violência

dores foram percebendo a 
riqueza do solo das Terras 
Altas do Sapucaí. Assim, 
o cultivo do fumo, da ca-
na-de-açúcar e do café foi 
dando espaço ao cresci-
mento do lugarejo que, 
após ter sido elevado à 
categoria de Freguesia, no 
ano de 1832, passou à Vila, 
em 1858, e quase uma dé-
cada depois, tornou-se Ci-
dade pela Lei nº 48, passan-
do a ser Estância Climática 
em 26 de janeiro de 1976. 
São Bento do Sapucaí ilus-
tra ainda em sua história 
um papel importante na 
Revolução Constitucional 
de 1932, tendo sido palco 
de combates travados en-
tre paulistas e mineiros. O 
estado de Minas Gerais de-
cidiu na época, no último 
minuto, se aliar a Getúlio 
Vargas e permitiu que seu 
território, o qual faz divi-
sa com São Paulo ao sul e 

cidadania, assistência so-
cial, cursos profissionali-
zantes, entre outros.
Para acionar o botão do 
pânico, basta baixar o App 
“Social São Sebastião”, 
disponível no Apple Store 
(aparelhos de celular iPho-
ne) e Google Play (apare-
lhos de celular Android). 
No aplicativo está o ícone 
do botão do pânico, em 
que a vítima aciona o pe-
dido de socorro e o sinal 
é transmitido ao Centro 
de Operações Integradas 
(COI). Imediatamente uma 
viatura da Guarda Civil 
Municipal (GCM) fará o 
atendimento da ocorrência.

ao oeste, fosse usado pelas 
tropas federais de Vargas 
no combate aos paulistas. 
O Museu da Revolução 
de 1932, inaugurado em 
2004, foi instalado em uma 
casa construída em
pau-a-pique, que fica em 
cima de uma trincheira ori-
ginal da Revolução Cons-
titucionalista de 1932, no 
Morro do Quilombo, em 
SBS. Ele conta a história 
do lugar e tem um acervo 
que traz  fotos, objetos e 
armas da Revolução de 32, 
encontrados na região. Nas 
páginas atuais de sua histó-
ria, SBS encontra no culti-
vo da banana e na pecuária 
os seus
carros-chefes para a eco-
nomia local. Porém, o tu-
rismo tem se apresentado 
como um grande
aliado da cidade, a qual 
tem muito a oferecer aos 
turistas que a visitam.

Ainda há a opção de sobre-
aviso, num pré-cadastro, 
com a caracterização do 
fato em grau leve, médio 
ou alto. De acordo com o 
Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública, o índice de 
feminicídio cresceu 22,2%, 
durante a quarentena, de-
terminada em todo o mun-
do, como forma de evitar a 
transmissão do novo coro-
navírus (Covid-19).
Mais informações pelo nú-
mero (12) 3893-1866 e de-
núncias pelo 153. Ou baixe 
o aplicativo ‘Social São 
Sebastião’ gratuitamente 
em PlayStore, Apple Store 
e Módulo Web.

A data mais antiga do-
cumentando a origem de 
Natividade da Serra é 29 
de maio de 1853, quando 
seu fundador Coronel José 
Lopes Figueira de Toledo 
perseguindo um escravo 
foragido de uma das suas 
senzalas acabou por se es-
conder em uma bela planí-
cie às margens de um rio 
rodeada de montanhas. 
A fuga do escravo da fa-
zenda do Coronel situada 
no que hoje è chamado de 
bairro das Perobas, inspi-
rou-o a transferir sua fa-
zenda e seus empregados 
para lá devido a beleza do 
lugar. Logo a fazenda se 
transformou num vilarejo, 
chamado de Divino Espíri-
to Santo de Nossa Senho-
ra do Rio do Peixe, nome 
atribuído a religiosidade do 

Natividade da serra completa
aniversário em 13 de agosto

Coronel e ao rio que passa-
va as margens do vilarejo, 
num território outrora per-
tencente a Paraibuna.
Em 24 de abril de 1858 foi 
elevada à categoria de Fre-
guesia, sendo chamada de 
Nossa Senhora do Rio do 
Peixe. 
Mais tarde, em 18 de abril 
de 1863 foi incorpora-
do à Freguesia um outro 
vilarejo que se formava                        
conhecido como povoado 
de Nossa Senhora da Con-
ceição e que hoje é o Bair-
ro Alto. 
Com isso a Freguesia pas-
sou a categoria de Vila 
com o nome de Nativida-
de e tendo como principal 
atividade econômica a pe-
cuária e a agricultura de 
subsistência.
Em 3 de julho de 1934, 

passou a condição de dis-
trito de paz e em 5 de julho 
de 1935 voltou a anexar-se 
ao Município de Paraibu-
na. 
O município foi instalado 
em 1864 e reinstalado em 
1935. 
Em 30 de novembro de 
1944, recebeu o nome de-
finitivo de Natividade da 
Serra, nome originário da 
Padroeira da cidade, Nos-
sa Senhora da Natividade 
e, também devido a sua 
situação geográfica entre 
os contrafortes da Serra do 
Mar.
No início do século XX, 
com a vinda da industriali-
zação para o Vale do Paraí-
ba, Félix Guisard em 1913, 
havia planos iniciais que 
previam a construção de 
uma usina hidrelétrica em 

Natividade da Serra, para 
suprir o abastecimento de 
energia elétrica na região 
aproveitando as corredei-
ras do rio Paraitinga num 
local conhecido como Pon-
te dos Mineiros. Porém, o 
início da Primeira Guerra 
Mundial em 1914 impe-
diu o embarque dos ma-
quinários e geradores para 
o Brasil anulando assim o 
projeto.
Passados 120 anos de sua 
existência, Natividade da 
Serra, sofreu uma enorme 
transformação e foi trans-
lada para um novo local, 
à aproximadamente um 
quilômetro adiante na ro-
dovia que liga a cidade à 
Taubaté. Esta mudança foi 
em consequência do repre-
samento do rio Paraibuna, 
rio Lourenço Velho, rio 

do Peixe e rio Paraitinga, 
para a construção da Usina 
Hidrelétrica de Paraibu-
na formando a represa da 
Companhia Energética de 
São Paulo (CESP) devido 
uma necessidade de aten-
dimento sócio-econômico 
regional.
O estado procedeu com à 
construção da Represa de 
Paraibuna, inundando qua-
se 200% da área e das edi-
ficações da sede e parte da 
área rural. 
Na zona rural, o represa-
mento das águas afetou as 
terras férteis, eliminando 
grande parte da agricultura 
de subsistência.
Com construção da barra-
gem de Paraibuna, ocorreu 
a inundação da cidade an-
tiga, surgindo a nova Nati-
vidade da Serra fundada 13 

de agosto de 1973 com o 
lançamento da pedra fun-
damental feita pelo então 
prefeito Otacílio Fernan-
des da Silva, Padre Higi-
no e Terezinha de Castro 
Aquino, no local onde se 
ergue a igreja matriz da ci-
dade.
O fenômeno da industriali-
zação da “Calha do Vale” 
(Taubaté, Pindamonhanga-
ba e Tremembé) e a inun-
dação de algumas áreas do 
município, contribuíram 
para a emigração de parte 
da população. 
Para minimizar os pre-
juízos ocasionados pela 
inundação eliminan-
do suas terras férteis, 
os                produtores rurais                                                                            
investiram em grande es-
cala, na plantação de euca-
liptos.
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Nesta quinta-feira (30),o 
Vale do Paraíba acumulou 
17.457 casos de Covid-19 
desde o início da pande-
mia. Entre todas as con-
firmações, 563 pessoas já 
morreram e 10.576 estão 
plenamente curadas.

Os Correios já publicaram 
o resultado do processo 
seletivo para o Programa 
Jovem Aprendiz 2020. A 
relação dos classificados 
está disponível na página 
dos Correios. No interior 
de São Paulo, mais de 57 
mil candidatos foram clas-
sificados para as 605 vagas 
oferecidas. Os candidatos 
aprovados devem aguardar 
a convocação que irá acon-
tecer gradualmente, de 
acordo com a necessidade 
dos Correios e conforme as 
regras previstas no edital 
do processo seletivo publi-
cado na internet.
Um total de 566.412 es-
tudantes de todo o país se 
candidataram às 4.462 va-
gas publicadas no edital. 
Os jovens selecionados 
terão uma jornada sema-
nal de trabalho de 20 ho-
ras e receberão um salário 
de até R$ 490,83 mensais 

Coronavírus: 10.576 pessoas curadas de
Covid-19 desde o início da pandemia na região

Correios divulga
resultado do Programa 

Jovem Aprendiz

O número de recuperados 
de Caraguatatuba na ima-
gem abaixo é referente ao 
total geral de casos atendi-
dos no município, já o nú-
mero de ótbitos e o número 
de casos confirmados é re-
ferente apenas aos residen-

– além de vale-transporte, 
vale-refeição ou alimenta-
ção e uniforme. Durante os 
12 meses de contrato, o Jo-
vem Aprendiz conciliará a 
parte teórica dos cursos de 
Assistente Administrativo 
ou de Assistente de Logís-
tica, com a parte prática 
das atividades exercidas 
nos Correios.
Programa Jovem Aprendiz 
– Desde 2011, dezenas de 
milhares de jovens tiveram 
a oportunidade de conse-
guir sua primeira experi-
ência profissional em uma 
das maiores empresas pú-
blicas do país. Uma década 
de comprometimento da 
empresa com a sociedade, 
contribuindo para a inclu-
são social de jovens. Mais 
detalhes sobre o Progra-
ma Jovem Aprendiz dos 
Correios 2020 podem ser 
encontrados no site www.
correios.com.br.

tes. A apresentação desses 
dados está de acordo com 
o que foi informado pela 
prefeitura da cidade.
Brasil
Em todo o Brasil, o número 
total de confirmações para 
o novo coronavírus, até o 
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Aviso
Ao povo de Natividade da

Serra Breve, reinaguração do
loteamento Natividade Village.

momento, é de 2.610.102. 
Dessas, 91.263 pessoas já 
faleceram. Outras 694.744 
estão se recuperando da do-
ença. E ainda há 1.824.095 
que estão recuperadas. A 
taxa de letalidade está em 
3,5%.
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