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A Gazeta dos Municípios

Pindamonhangaba lança
decreto que prorroga vencimento 

de taxa de alvará e ISSQN

São Jose dos Campos amplia
número de abrigos para da

proteção a moradores de rua

Morre o deputado e
jurista Luiz Flávio Gomes,

colunista do Agorovale

Foi prorrogado em 
Pindamonhangaba o 
vencimento da pri-

meira parcela do Imposto 
sobre Serviços de Qual-
quer Natureza (ISSQN) 
- fixo e a primeira parcela 
da Taxa de Fiscalização 
(Taxa do Alvará). De acor-
do com o decreto nº 5762, 
os pagamentos deverão 
ser efetuados em duas par-

A Secretaria de 
Apoio Social ao 
Cidadão de São 

Jose dos Campos está ado-
tando uma série de me-
didas para garantir assis-
tência e preservar a saúde 
daqueles que precisam de 
auxílio e acolhimento. A 
iniciativa faz parte da pro-
gramação do município 
com ações para proteger 
as pessoas que vivem em 
situação de rua da pande-
mia do novo coronavírus.
A dificuldade dos agentes 
de saúde do município é 
convencer quem está na 
rua dos benefícios e da se-
gurança que o abrigo pode 
proporcionar. As equipes 
responsáveis pela aborda-
gem social trazem orien-
tação aos que vivem ao 
relento. Os que aceitam o 
acolhimento seguem com 
os profissionais para o 
abrigo, contudo seguindo 
os cuidados no que se re-
fere à higienização pesso-
al e ventilação dentro das 
kombis.
Ao chegar no abrigo, eles 
ainda recebem informa-
ções e orientações sobre 
o prevenção, higiene e 
distanciamento essenciais 
para evitar contaminação 
em tempos de pandemia.
Ampliação de vagas - Nos 

Faleceu aos 62 anos 
na madrugada des-
ta quarta-feira (1º 

de abril), em São Paulo, 
o deputado federal Luiz 
Flávio Gomes. LFG esta-
va internado no Hospital 
Sírio-Libanês após travar 
intensa batalha contra uma 
leucemia por cerca de 7 
meses. Nascido no dia 6 
de maio de 1957, em Sud 
Mennucci, no interior pau-
lista, era conhecido como 
professor LFG, destacado 
nos meios jurídicos brasi-
leiros. Foi agente de po-
lícia, delegado, promotor 
de justiça, juiz de direito, 
advogado, professor e po-
lítico brasileiro. Nas elei-
ções de 2018, elegeu-se 
deputado federal pelo PS-
B-SP com 86.433 votos. O 
deputado foi o idealizador 
do movimento de com-
bate à corrupção “Quero 

celas com                 ven-
cimento em 01/07/2020 e 
30/09/2020.
A prorrogação do prazo 
é uma forma de enfrenta-
mento à crise econômica a 
qual o mundo deve passar 
devido ao período de qua-
rentena causado pelo co-
ronavírus, disse o diretor 
de Receitas e Fiscalização 
Fazendária, Vicente Cor-

abrigos, o aumento no nú-
mero de vagas vai garan-
tir acolhimento para todos 
que aceitarem auxílio.
Normalmente, São José 
conta com 218 vagas, di-
vididas em abrigos mas-
culino, feminino e LGBT, 
família, além de acolhi-
mento para pessoas com 
dificuldades em atividades 
diárias (AVD).
Graças a ampliação, a ci-
dade passará a oferecer 
270 vagas, ampliando em 
24% a capacidade de aten-
dimento para a população 
de rua em geral.
Além disso, aqueles que 
sofrem de dependência 
química poderão optar 
pela internação em comu-
nidades terapêuticas. 42 
novas vagas foram aber-
tas, exclusivamente para a 
população de rua, permi-
tindo o atendimento tanto 
de quem já está abrigado, 
quanto daqueles que acei-
tarem acolhimento devido 
ao Coronavírus.
Grupo de risco - Para 
aqueles que já passaram 
dos 60 anos e atualmente 
tem o abrigo municipal 
como morada, o direito à 
prioridade e ao cuidado 
especial também foi ga-
rantido com a criação de 
um espaço exclusivo para 

um Brasil Ético”, quando 
levou para a sociedade os 
anseios da população por 
um país mais justo e igua-
litário. Como fundador da 
Rede LFG, Luiz Flávio 
Gomes ajudou a demo-
cratizar o ensino jurídico 
no Brasil. Seu projeto tor-
nou-se a primeira rede tele 
presencial de educação da 
América Latina. Professor 
LFG era Doutor em Direi-
to Penal pela Faculdade de 
Direito da Universidade 
Complutense de Madri, 
além de participar com a 
co-autoria em cerca de 60 
obras ligadas aos temas 
jurídicos que em muito 
contribuiu para o forta-
lecimento da estrutura 
judiciária brasileira. Seu 
nome era uma das grandes 
referências entre os juris-
tas do país e destacava-se 
também como docente em 

rêa da Silva.
Segundo o diretor de Re-
ceitas, enquanto persistir 
esse estado de incertezas 
na economia, poderão ser 
afetados autônomos e pro-
fissionais liberais, princi-
palmente.
O decreto completo pode 
ser consultado no site da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

idosos.
Pessoas nessa faixa etária 
integram o grupo de risco 
à Covid-19, e por isso não 
devem conviver com os 
demais acolhidos.
Isolamento - De acordo 
com o protocolo da Se-
cretaria de Saúde, pessoas 
com sintomas leves como 
coriza e febre devem per-
manecer isoladas. Para 
isso, a Prefeitura de São 
José dos Campos já prepa-
rou espaços para cumprir 
essa medida também com 
a população de rua.
Nos casos mais graves ou 
com mais sintomas asso-
ciados como tosse e difi-
culdade para respirar, as 
equipes estão orientadas 
a encaminhar o paciente 
à UBS ou a Unidade de 
Pronto Atendimento para 
que receba o tratamento 
adequado.
Higienização e distancia-
mento - Em todos os abri-
gos, o cuidado com a hi-
giene pessoal e do espaço 
foi reforçada desde o iní-
cio da pandemia na região.
Profissionais de saúde ca-
pacitaram os acolhidos, 
assim como a equipe téc-
nica orientando sobre cui-
dados básicos, bem como 
a forma correta de lavar as 
mãos.

de Direito Penal e de Pro-
cesso Penal no Brasil. Du-
rante cerca de cinco anos, 
sua expertise enriqueceu o 
jornalismo da região como 
colunista do Agoravale. A 
Coluna LFG trouxe pau-
tas sempre esclarecedoras 
abrangendo temas sociais, 
políticos e jurídicos e foi 
relevante para a sociedade. 
Despertou os diversos seg-
mentos para questões até 
então tratadas com super-
ficialidade, algo sempre 
repelido no rigoroso ponto 
de vista do professor LFG.
O professor Luiz Flacvio 
Gomes deixa dois filhos e 
dois netos. Seu corpo será 
cremado, atendendo a fa-
mília e também recomen-
dações da área da saúde 
que orienta a não realiza-
ção do velório, devido aos 
cuidados com o coronaví-
rus.
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Miscelânea
Curiosidades

Uma das principais causas do desaparecimento dos animais é o desmata-
mento. Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o ha-
bitat natural dos pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Sem lugar para 
viver, essas espécies entram em extinção prejudicando também outros ani-
mais maiores que se alimentam dele e causando um grande desequilíbrio 
ecológico. Os cientistas acreditam que cerca de cem espécies de animais 
desaparecem todos os anos por causa do desmatamento das florestas. O 
principal motivo para que o desmatamento ocorra é a falta de planejamen-
to urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser humano tem. Só 
na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são desmatados 
todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, 
também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de 
desastres ambientais, como tsunami e aquecimento global, prejudicando 
irreversivelmente a natureza e, conseqüentemente, o ser humano.  

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

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Ninguém pode fazê-lo infeliz sem a sua permissão.
Não sou suficiente jovem para saber de tudo.
Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.
Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.
Os últimos serão os primeiros. 
Todo homem é poeta quando está apaixonado.
O mestre disse: Quem modera raramente se perde.
Um defeito meu é não ver maldade nas pessoas.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não se cansa de amar, a gente se cansa de não ser amado.
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EXPEDIENTE

Caixa começou a pagar
saque-aniversário do

FGTS nesta quarta-feira

A partir desta quar-
ta-feira (01/04), 
trabalhadores nas-

cidos em janeiro e feve-
reiro que aderiram ao sa-
que-aniversário do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) podem ter 
acesso ao dinheiro. O di-
nheiro poderá ser retirado 
até 30 de junho.
De acordo com a Cai-
xa Econômica Federal, o 
valor a ser liberado varia 
conforme o saldo de cada 
conta em nome do traba-
lhador. Essa modalidade 
permite a retirada de parte 
do saldo de qualquer conta 
ativa ou inativa do fundo a 
cada ano, no mês de ani-
versário, em troca de não 
receber parte do que tem 
direito em caso de demis-
são sem justa causa. 
Além de um percentual, 
ele receberá um adicional 
fixo, conforme o total na 
conta. O valor a ser saca-
do varia de 50% do sal-
do sem parcela adicional, 
para contas de até R$ 500, 
a 5% do saldo e adicional 
de R$ 2,9 mil para contas 
com mais de R$ 20 mil.
Vale lembrar que, ao reti-
rar uma parcela do FGTS 
a cada ano, o trabalhador 
deixará de receber o valor 
depositado pela empresa 

caso seja demitido sem 
justa causa. O pagamento 
da multa de 40% nessas 
situações está mantido. 
As demais possibilidades 
de saque do FGTS - como 
compra de imóveis, apo-
sentadoria e doenças gra-
ves - não são afetadas pelo 
saque-aniversário.
O prazo de adesão ao sa-
que-aniversário começou 
em janeiro. 
Ao optar pela modalida-
de, o trabalhador teve de 
escolher a data em que o 
valor esteja disponível: 1º 
ou 10º dia do mês de ani-
versário. Quem escolheu o 
10º dia retirará o dinheiro 
com juros e atualização 
monetária sobre o mês do 
saque.
Como sacar - Por causa da 
pandemia de coronavírus, 
a Caixa orienta o resga-
te por meio do aplicativo 
FGTS, disponível para 
tablets e smartphones dos 
sistemas Android e iOS. 
Nesse caso, o trabalhador 
pode programar a trans-
ferência do dinheiro para 
qualquer conta em seu 
nome, independentemente 
do banco. A operação não 
tem custo.
As retiradas podem ser 
feitas nas casas lotéricas, 
caso esses estabelecimen-

tos estejam abertos, e ter-
minais de autoatendimen-
to para quem tem senha 
do Cartão Cidadão. Quem 
tem Cartão Cidadão e se-
nha pode sacar nos cor-
respondentes Caixa Aqui, 
caso esses estabelecimen-
tos estejam autorizados a 
abrir. Basta apresentar do-
cumento de identificação.
Atendimento - As agên-
cias da Caixa estão fun-
cionando em horário re-
duzido desde o último dia 
(24), das 10h às 14h, e de 
forma restrita a quem não 
puder resolver o problema 
por canais eletrônicos. As 
dúvidas sobre valores e a 
data do saque podem ser 
consultadas no aplicati-
vo do FGTS, pelo site da 
Caixa ou pelo telefone de 
atendimento exclusivo 
0800-724-2019, disponí-
vel 24 horas.
O saque-aniversário não 
está relacionado ao saque 
imediato, que previa a re-
tirada de até R$ 998 do 
FGTS de todas as contas 
ativas e inativas. As retira-
das nessa modalidade co-
meçaram em setembro do 
ano passado e acabaram 
ontem (31). O dinheiro 
de quem não fez o saque 
retornou para a conta do 
FGTS.
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Estudo aponta tendência de crescimento
dos marketplaces online brasileiros

Nos últimos anos 
o mercado de co-
mércio eletrôni-

co tem sido impulsionado 
pelos marketplaces, lojas 
virtuais que fazem a inter-
mediação da compra entre 
o consumidor e o vende-
dor. Este modelo de inter-
mediação de vendas onli-
ne tem ajudado o mercado 
de e-commerce a manter 
os altos índices de cresci-
mento, e para entender o 
comportamento da indús-
tria no setor, a Enext, em-
presa focada em soluções 
para negócios digitais, re-
alizou a 1º edição do estu-
do “O comportamento da 
Indústria nos Marketpla-
ces Online Brasileiros”. 
A pesquisa foi realizada 
entre os dias 28 e 31 de ja-

neiro de 2020.
O segmento de moda, es-
portes e acessórios teve a 
maior representatividade, 
com 23% das respostas, 
seguido pelo setor de ser-
viços (que contempla ser-
viços financeiros, viagens, 
entre outros ) com 18%. 
Em terceiro lugar, com 
15%, houve um empate 
entre os setores de alimen-
tos & bebidas e eletroele-
trônicos & telefonia. Tam-
bém tiveram relevância 
no estudo as empresas das 
áreas de beleza & saúde, 
com 10% das respostas, e 
materiais de construção, 
com 5% dos respondentes. 
Outros setores que apare-
ceram na pesquisa foram 
os de móveis & acessó-
rios, automotivo, químico, 

livros e brinquedos. 
Quando perguntadas sobre 
quais marketplaces costu-
mam utilizar para a venda 
de seus produtos, o Merca-
do Livre e a B2W apare-
ceram como os principais 
players, com 68% e 60% 
das respostas, respectiva-
mente. Nomes de grande 
relevância no mercado, 
como Magazine Luiza, 
Via Varejo e Amazon, 
apareceram logo em se-
guida, todos com 44% das 
respostas. De acordo com 
Gabriel Lima, CEO da 
Enext, estes números mos-
tram a grande fragmenta-
ção do setor no mercado 
nacional, pois as empre-
sas acabam comerciali-
zando através de diversos 
marketplaces, diferente 

do que ocorre em merca-
dos mais desenvolvidos 
como os Estados Unidos e 
a China, onde a Amazon e 
Alibaba detêm quase que 
a totalidade do mercado, 
respectivamente: “No en-
tanto, podemos perceber o 
resultado do investimento 
que a Amazon tem feito no 
Brasil, pois em pouco tem-
po conseguiu uma grande 
relevância e já tem o tra-
fego de seu website supe-
rior a grandes varejistas”, 
afirma.
Ao analisar o estudo, Ga-
briel destaca ainda que há 
muito espaço para as em-
presas comercializarem 
seus produtos por meio 
destas plataformas, pois 
quando perguntadas se atu-
almente estão vendendo 
seus produtos em marke-
tplaces, 45% afirmaram 
que ainda não utilizam o 
canal online para vendas: 
“Este número pode ser 
considerado bastante ele-
vado, visto que a presen-
ça online das categorias e 
dos segmentos analisados 
já possuem vendas online 
quase em sua totalidade”, 
avalia.
Ao buscar entender os 
motivos pelos quais as 
empresas ainda não co-
mercializam por meio de 
marketplaces, 38,9% afir-
maram não ter conheci-
mento ou recursos dispo-

níveis. Já as questões de 
ser irrelevante para o mer-
cado, assim como o pro-
blema de conflito de canal, 
aparecem em segundo lu-
gar, com 1/3 dos motivos 
pelos quais não são feitas 
vendas, deixando o quesi-
to margem de vendas em 
último lugar, com pouco 
mais de 20% das respos-
tas.
Apesar de ver os marke-
tplaces como concorren-
tes, empresas reconhecem 
a importância dos players 
para os seus negócios
A maior parte das empre-
sas que vendem por meio 
de marketplace preferem 
fazer de forma direta. 87% 
responderam que elas 
mesmas vendem e ope-
ram o relacionamento com 
o cliente: “Essa prática é 
feita pela maioria tanto 
para capturar as margens 
dos intermediários, elimi-
nando os processos de dis-
tribuição, quanto para ter 
um relacionamento mais 
próximo com o seu consu-
midor, buscando entender 
o seu comportamento com 
uma quantidade e qualida-
de maior de informações e 
atendê-los com melhor ní-
vel de qualidade de acordo 
com as características de 
sua marca e posiciona-
mento”, ressalta Gabriel.
Com relação à competi-
ção, 72,5% das empresas 

entendem que há uma con-
corrência entre os mesmos 
produtos por parte de elos 
diferentes da cadeia dentro 
de um mesmo marketpla-
ce, mas 80% delas acredi-
tam que o canal se tornará 
um modelo relevante de 
negócios nos próximos 
cinco anos, sendo que mais 
da metade acredita que 
mais de 25% das buscas 
acontecerão por meio des-
se canal, enquanto mais de 
1/3 acredita que 40% ou 
mais das buscas virão dos 
marketplaces: “As empre-
sas mostram que acredi-
tam muito no potencial 
do canal e que o compor-
tamento de busca do con-
sumidor, amparado pelo 
potencial futuro de buscas 
dos produtos diretamente 
através dos Marketpla-
ces, deve crescer de forma 
consistente nos próximos 
anos, assim como a rele-
vância e importância do 
negócio”, avalia Gabriel, 
ao afirmar que o estudo re-
alizado pela Enext mostra 
que o Marketplace, efe-
tivamente, já é uma rea-
lidade para as empresas, 
mas que existe uma opor-
tunidade latente: “Muitos 
players não estão comer-
cializando seus produtos 
no canal, e os que estão 
ainda têm um grande de-
safio para potencializar a 
adoção”, conclui.

Com parcerias no Vale do Paraíba, CCR NovaDutra
reforça atendimento ao caminhoneiro na rodovia

O apoio aos cami-
nhoneiros que tra-
fegam diariamente 

pela via Dutra, durante o 
período de pandemia da 
Covid-19, ganhou um re-
forço importante nas ações 
implementadas pela CCR 
NovaDutra. Em parceria 
com Serviço Social do 
Transporte e o Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
do Transporte (Sest/Se-
nat), organização que in-
tegra o chamado Sistema 

S e o Sindicato dos Trans-
portadores Autônomos de 
Carga do Vale do Paraíba, 
realizou atendimento es-
pecial para os motoristas 
que passaram pela base 
operacional da CCR No-
vaDutra no km 156 em 
São José dos Campos.
A ação contou com a 
distribuição de kits de 
alimentação e higiene 
pessoal, atendimento e 
orientação médica sobre 
o combate do coronaví-

rus, higienização de cabi-
nes dos caminhões além e 
troca de lâmpadas para os 
veículos. Entre 10h e 13h, 
período da ação conjunta, 
foram distribuídos cerca 
de 200 kits. “Essa parceria 
com o Sest/Senat e o Sin-
ditac é muito importante, 
principalmente nesse mo-
mento de pandemia para 
estarmos de mãos dadas 
com os caminhoneiros que 
fazem um trabalho impor-
tante para o Brasil, que é 

transportar medicamento 
e alimento para toda a so-
ciedade”, explica Diêgo 
Dutra, Coordenador de In-
teração com o Cliente da 
CCR NovaDutra.
Todas essas medidas e 
ações fazem parte do Pla-
no de Apoio ao Caminho-
neiro, uma iniciativa cria-
da pelo Grupo CCR para 
melhorar as condições de 
trabalho dos profissionais 
do volante neste momento 
em que cidades enfrentam 

restrições de mobilida-
de. Considerado serviço 
essencial, a atividade de 
transporte é fundamental 
para garantia do abasteci-
mento das populações sob 
quarentena.
Surpresa para quem foi 
atendido
O caminhoneiro Antônio 
Benedito Rosa foi um dos 
profissionais que parou 
no Posto de Atendimento 
e foi atendido. Segundo 
Rosa, a ação o surpreen-

deu. “Primeiramente, vo-
cês estão de parabéns pelo 
o que estão fazendo para 
nós, caminhoneiros. O que 
vocês estão fazendo temos 
que agradecer muito. Nós, 
caminhoneiros, estamos 
enfrentando muitas difi-
culdades. A gente sai de 
manhã e não sabe a hora 
que volta e fica sem ali-
mentação na estrada. Por 
isso, esse trabalho é muito 
importante”, disse o moto-
rista.
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Se você está  passando dificuldades, adversidades, e acha que não tem mais jeito, temos a solução para os seus problemas : JESUS.
“ Porque para Deus nada é impossível.” Lc. 1.37

Local : Igreja Comunidade Família em Cristo
Endereço: Rua Oito, número 356 - Bairro Alberto Ronconi - Tremembé/ SP.

Cultos: Terça-feira e Quinta-feira às 20h00;  Domingo às 19h00.
Aniversariantes

Janeiro
Dia 04: Julia Gabrieli 
dos Santos Barbosa
Dia 05: Elizabeth Silva 
dos Santos
Dia 06: Joliquelma Hele-
na Santos de Faria

ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108

Dia 08: Mateus Gabriel 
Pierre Muniz Shinack
Dia 09: Guilherme Fer-
nandes do Nascimento
Dia 11: Diácono Antônio 
de Oliveira
Dia16: Maurício Dias de 

Oliveira
Dia 20: Patrícia Ferreira 
de Araújo
Dia 30: Júlia Honório
Dia 30: Guilherme Boari

Fevereiro
Dia 07: Diaconisa Jaqueli-

ne Oliveira
Dia 07: Daisy Grazie-
la Ribeiro Chinaqui de                      
Souza
Dia 10: Rosa Camargo
Dia 13:Jéssica da Silva
Dia 20: Fernando José 

Sousa Rodrigues
Dia 21: Murilo Rodrigues
Dia 24: Bianca Carolaine 
Monteiro Carvalho

Março
Dia 12: Pastora Silvana 
Queiroz das Graças Bar-

bosa
Dia 17: Maria Vera Lúcia 
de Paula
Parabéns! Deus abençoe. 
Jesus ama vocês e nós 
também! Pr. André e Prª. 
Silvana


