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A Gazeta dos Municípios

Banco Central apresenta 
nova cédula de R$ 200

Governador alerta para 
aglomerações nas praias 

durante o feriado

O Banco Central apresen-
tou na quarta-feira (2) a 
nova cédula de R$ 200, 
que passa a ter valor legal 
imediatamente e começa 
a circular conforme a de-
manda. Ao todo, serão dis-
ponibilizadas 450 milhões 
de unidades da nota até o 
fim do ano.
Para o presidente do BC, 
Roberto Campos Neto, a 
introdução da nova cédula 
era fundamental para evi-
tar um eventual desabas-
tecimento do papel-mo-
eda frente ao aumento da 
demanda por dinheiro em 
espécie desde o início da 
pandemia do novo corona-
vírus.
“O momento singular que 
estamos vivendo trouxe 
os mais diversos desafios, 
e um deles foi um aumen-
to expressivo na demanda 
da sociedade brasileira 
por dinheiro em espécie. 
O aumento foi verificado 
no Brasil desde o início da 
pandemia, mas não foi ex-
clusividade do nosso país. 
Outras nações viveram fe-
nômeno semelhante. Em 
momentos de incerteza, 
é natural que as pesso-
as busquem a garantia de 
uma reserva em dinheiro”, 
afirmou, durante o discur-
so de lançamento do novo 
modelo.
A cédula de R$ 200 traz 
cores cinza e sépia predo-
minantes e homenageia o 
lobo-guará, animal típico 
da fauna do cerrado bra-
sileiro, e atualmente ame-
açado de extinção. A nota 
tem o mesmo formato e 
dimensões da cédula de 
R$ 20 (14,2cm x 6,5cm). 
A decisão de manter o 
formato, segundo o BC, 
é para melhor adaptação 
aos caixas eletrônicos e 
demais equipamentos au-
tomáticos que aceitam e 
fornecem cédulas de di-

Na 118ª coletiva de im-
prensa promovida pelo 
Governo do Estado sobre 
a pandemia de Coronaví-
rus, ocorrida ontem (2) no 
Palácio dos Bandeirantes, 
o governador João Doria 
e os Secretários de Saúde, 
Jean Gorenchteyn, de De-
senvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, Desen-
volvimento Econômico, 
Patrícia Ellen, Educação, 
Rossieli Soares, além do 
coordenador e coordena-
dor-executivo do Comi-
tê de Contingência, José 
Medina e João Gabbardo, 
respectivamente, foram 
anunciadas as mais recen-
tes medidas de enfrenta-
mento da pandemia e de 
retomada e reabertura gra-
dual da economia paulista.
O Secretário Marco Vi-
nholi fez apelo para man-
ter os cuidados e precau-
ções estabelecidos pelo 
Plano SP durante o feriado 
de 7 de Setembro.
“A preocupação do Go-
verno do Estado é com a 
Baixada Santista e as 70 
estâncias turísticas paulis-
tas. A obrigação do Estado 
é apoiar as prefeituras no 
controle das regras fixadas 
pelo Plano SP. O momento 
atual pede responsabili-
dade de todos na manu-
tenção das conquistas que 
obtivemos até aqui. Nós 
conseguimos avançar na 
contenção da pandemia 
e de abertura gradual da 
economia, e o momen-
to ainda pede cautela. Ao 
longo desta semana, nós 
trabalhamos para mobi-
lizar as prefeituras, em 

nheiro.
“O Banco Central tem atu-
ado durante todos estes 
meses e tem conseguido 
fornecer cédulas e moe-
das de modo a atender às 
necessidades da sociedade 
de forma adequada.
Ainda assim, como esta-
mos vivendo um momento 
sem precedentes na histó-
ria, não há como prever se 
essa demanda por dinhei-
ro em espécie continuará 
aumentando, e por quan-
to tempo. Esse momento, 
com essas necessidades, 
se mostrou oportuno para 
o lançamento de uma cé-
dula de maior valor, cujo 
pré-projeto já existia des-
de o lançamento da segun-
da família de cédulas, em 
2010”, acrescentou Cam-
pos Neto.
Ao também justificar a ne-
cessidade da nova cédula, 
a diretora de administra-
ção do BC, Carolina de 
Assis Barros, explicou que 
a estimativa de papel-mo-
eda projetada pelo Banco 
Central tornaria inviável 
a reposição com a impres-
são de novas notas de R$ 
100.
Segundo ela, os cálculos 
do BC, em análise conser-
vadora, estimavam a ne-
cessidade de um adicional 
de R$ 105,9 bilhões, em 
valor financeiro, que pre-
cisaria ser gerado em um 
espaço de cinco meses. 
Isso sem contar as enco-
mendas de novas cédulas 
e moedas previstas para o 
ano, da ordem de R$ 64 
bilhões, também em va-
lor financeiro. “A Casa da 
Moeda do Brasil possui 
um parque fabril dimen-
sionado para as necessida-
des brasileiras conforme o 
padrão histórico verifica-
do até aqui. No entanto, a 
fim de gerar maior volume 
financeiro em menor espa-

especial das 70 estâncias 
turísticas, para seguirmos 
respeitando os preceitos 
do Plano SP, especialmen-
te no sentido de prevenir 
aglomerações no feriado”, 
afirmou Vinholi.
Neste sentido, a Seguran-
ça Pública entrará com 
efetivo máximo neste fim 
de semana para apoiar as 
prefeituras. Gestores pú-
blicos e a sociedade estão 
mobilizados para que o 
Plano SP avance.
Vinholi registrou também 
aumento no número de 
leitos nas regiões em fase 
laranja. A região de Franca 
ganhou 52 novos leitos de 
UTI, e agora tem um total 
de 13 leitos por cem mil 
habitantes. Em Rio Preto, 
foram mais 18 leitos e seis 
novos respiradores, totali-
zando 24 novos leitos no 
total e atingindo 26 leitos 
por cem mil habitantes.
Na região de Presidente 
Prudente, agora são dez 
leitos por 100 mil habitan-
tes. Registro avançou de 
sete para 14 leitos por cem 
mil habitantes. Na região 
de Marília, houve avanço 
de 9 para 15 leitos por 100 
mil habitantes.
“Por fim, registro a neces-
sidade de mobilização de 
prefeitos e da sociedade 
civil neste feriado”, con-
cluiu Vinholi.
Apoio aos municípios tu-
rísticos no feriado
O Governo de São Paulo 
confirmou, na quarta-feira 
(2), o apoio às estâncias tu-
rísticas do estado, incluin-
do os municípios do lito-
ral, para ações conjuntas 

ço de tempo, imprimir cé-
dulas de R$ 100 não seria 
uma alternativa factível, 
pois a capacidade de pro-
dução da referida denomi-
nação em 2020 já estava 
integralmente adquirida”, 
explicou a diretora.
Características
A cédula de R$ 200 é im-
pressa em papel fiduciá-
rio, que tem uma textura 
mais firme e áspera que o 
papel comum. Pelo tato, é 
possível sentir um alto-re-
levo em algumas áreas da 
nota, como nas legendas 
“Banco Central do Brasil” 
e “República Federativa 
do Brasil”, nos numerais 
impressos na frente e no 
verso, na faixa vertical de 
folhas, nas flores e no fru-
to, na efígie da República 
(frente) e no lobo-guará 
(verso).
Sob luz ultravioleta, é pos-
sível enxergar o número 
200 na frente e a nume-
ração vermelha do verso 
aparece na cor amarela. 
Além disso, pequenos fios 
coloridos se tornam visí-
veis. Ao colocar a nota na 
altura dos olhos, na posi-
ção horizontal, é possível 
ver o número 200 sob o 
desenho de um arbusto, 
no canto direito inferior da 
cédula, em sua face fron-
tal.
A marca-d’água da nova 
cédula permite visualizar, 
se colocada contra a luz, a 
figura de um lobo-guará e 
o número 200, em tons que 
variam do claro ao escuro. 
Também ao posicionar a 
cédula contra a luz, o fio 
de segurança fica visível, 
próximo ao meio da nota.
Até o final de setembro, 
o governo federal vai vei-
cular uma campanha pu-
blicitária de apresentação 
da nova cédula de R$ 200 
nos meios de comunicação 
e na internet.

com objetivo de conscien-
tizar os turistas sobre a im-
portância da quarentena e 
de evitar aglomerações no 
feriado prolongado da In-
dependência. A Secretaria 
de Desenvolvimento Re-
gional enviou documento 
à Associação das Prefei-
turas das Cidades Estância 
do Estado de São Paulo 
(Aprecesp) e aguarda que 
os prefeitos encaminhem 
ofícios com os pleitos.
As medidas poderão ser 
adotadas em três frentes. 
A Secretarias de Logística 
e Transporte vai atuar com 
ações de conscientização 
dos motoristas nas estradas 
estaduais. A Secretaria de 
Saúde disponibilizará 200 
profissionais da Vigilância 
Sanitária para realização 
de orientações a cidadãos 
e estabelecimentos comer-
ciais. Já a Secretaria de 
Segurança Pública pres-
tará apoio aos municípios 
que solicitarem ampliação 
dos efetivos da polícias 
Militar e Rodoviária.
O Governo de SP reforça 
que a quarentena conti-
nua em vigor, com obser-
vância às regras do Plano 
SP. A conscientização da 
população para distancia-
mento social e uso de más-
caras da lei é fundamental 
para contenção das taxas 
de contaminação do coro-
navírus e preservação de 
vidas.
A fiscalização de estabe-
lecimentos comerciais, 
assim como de praias e 
demais espaços turísticos 
municipais, é de responsa-
bilidade das prefeituras.
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Miscelânea
Curiosidades

A importância da alimentação

A osteoporose possui diversas causas, mas a alimentação inadequada pode 
ser um fator de risco. Muitos nutrientes são necessários para a saúde dos 
ossos. Alguns deles merecem especial atenção, pois são componentes 
chaves para o processo, como o cálcio, o magnésio e a vitamina D. O 
cálcio está presente nos leite, queijo, iogurtes, brócolis, couve manteiga, 
soja, tofu, feijão, peixes (lambari, manjuba, pescada e sardinha), gergelim, 
ementes de chia, farinha de amaranto e quinua. O magnésio está presente 
nos cereais integrais, nas carnes, nas oleoginosas e nas verduras escuras. A 
principal fonte de vitamina D é a exposição ao Sol, mas na dieta é encon-
trada no óleo de bacalhau, nos pescados (sardinha e atum), n fígado bovi-
no, na gema de ovo e no leite integral e seus derivados. Além disso, estu-
dos recentes demonstram que o consumo de ômega 3, também influencia 
positivamente na formação e a manutenção da massa óssea. Quem sofre 
de intolerância à lactose, deve evitar ingerir leite e seus derivados. Então, 
como proceder nesses casos? Para essas pessoas a alternativa é buscar 
outros alimentos como pescados, alimento solúvel à base de soja, tofu, 
couve manteiga, brócolis, feijão, sementes de chia, quinua, além de evitar 
alimentos que impedem a absorção desses minerais, como o excesso de 
fibras nas refeições ricas em cálcio e o excesso de bebidas industrializa-
das, como refrigerantes. Alguns pacientes toleram o consumo de queijos e 
iogurtes em pequenas quantidades.

Humor

Um brasileiro entra na Delegacia em pleno sul do Brasil e dirige-se ao 
delegado:
- Vim me entregar. Cometi em crime e desde então não consigo mais viver 
em paz.
- Mas o senhor sabe, aqui as leis são muitas severas e são cumpridas e se 
o senhor é mesmo culpado não haverá apelação, nem dor de consciências 
que o livre da prisão.
- Eu atropelei um argentino na estrada ao sul da cidade.
- Ora meu amigo, como o senhor pode se culpar se esses argentinos atra-
vessam as ruas e as estradas a todo momento!
- Mas ele estava no acostamento.
- Se estava no acostamento é porque queria atravessar, se não fosse o se-
nhor seria outro qualquer.
- Mas não tive a hombridade de avisar a família daquele pobre homem, 
sou um crápula.
- Meu amigo, se o senhor tivesse avisado, haveria manifestação, repú-
dio popular, passeata, repressão, pancadaria e morreria muito mais gente, 
acho o senhor um pacifista, merece uma estátua.
- Eu enterrei o pobre homem, ali mesmo, na beira da estrada.
- O senhor é um grande humanista, enterrar um argentino, és um benfeitor, 
outro qualquer o abandonaria para ser devorados pelos urubus ou outros 
animais, provavelmente até hienas.
- Mas enquanto eu o enterrava ele gritava: Estoy vivo! Estoy vivo! No 
estoy muerto!
- Tudo mentira, o senhor sabe que esses argentinos mentem muito! Vá em 
paz!

Mensagens

Cada um de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. 
A existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia 
que você venha a aceitar influenciará seu espírito, escolha os pensamentos 
do bem para orientar-lhe o caminho e o bem transformará sua vida numa 
cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro não se detenha para 
lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida porque 
somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil 
viver bem se não aprendemos a conviver, A vida é lei da natureza, mas a 
vida pessoal é obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência 
dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que pre-
cisamos entender em nossas próprias experiências. Seu ideal é o caminho, 
tanto quanto seu trabalho é viver.
***
A casa não é apenas um refúgio de madeira ou de alvenaria, ela é o lar 
onde a união e o companheirismo se desenvolve. A passagem social pela 
Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando 
na ocasião de espíritos encarnados nos tratássemos, dentro de casa, pelo 
menos com as cortesias que dispensamos aos nossos amigos.

Pensamentos, provérbios e citações

Ninguém duvida tanto como aquele que mais sabe.
Venho de tantas tempestades que até perdi o medo da chuva.
Amar é uma arte que nunca se aprende e sempre se sabe.
Quem sente saudades já conheceu a felicidade.
Faça com que a sua língua não vá além do vosso pensamento.
Quanto maior a força tanto maior perigoso o abuso.
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Convenções partidárias dão 
largada para a corrida eleitoral

Shopping Pátio Pinda recebe 
exposição que retrata a vida 
em aldeias de Moçambique

Acordo com o novo calen-
dário eleitoral, estabeleci-
do por causa da pandemia 
da Covid-19, o prazo para 
definição pelos partidos 
de candidatos aos cargos 
de prefeito, vice-prefeito 
e vereador vai até o dia 16 
de setembro.
Pela primeira vez na his-
tória, por causa da pande-
mia do novo Coronavírus, 
os partidos poderão optar 
por realizar as convenções 
virtualmente. Considerada 
uma das etapas principais 
do processo eleitoral, além 
de escolher os candidatos 
que disputarão o pleito, 
nessa reunião, os partidos 
também decidem se vão 
participar da eleição ma-
joritária (prefeitos e vice-
-prefeitos), proporcional 
(vereadores), ou ambas e 
sorteiam os números com 
os quais os candidatos irão 
concorrer. Na disputa des-
te ano, a expectativa da 
Justiça Eleitoral é que 500 
mil registros de candidatu-
ras serão confirmados em 
todo território nacional. O 
primeiro e segundo turno 
das eleições municipais de 
2020 serão realizadas, res-
pectivamente, nos dias 15 
e 29 de novembro.
Drive thru
Na maior cidade do país, 
São Paulo, as convenções 
começaram na segunda 
(31) de um jeito bem di-
ferente do tradicional. No 
lugar das grandes festas 
marcadas por muita músi-
ca e decorações, as legen-
das adotaram sistemas vir-
tuais, drive-thru e drive-in.
Na sede do DEM, por 
exemplo, os votantes pu-
deram realizar todo o 
procedimento sem sair 

A partir do dia 4 de setem-
bro, os clientes do Sho-
pping Pátio Pinda pode-
rão conferir a exposição 
“O essencial em retratos”, 
idealizada e produzida 
pelo jornalista Danilo Sar-
dinha, de 29 anos. Na oca-
sião, 15 fotos irão mostrar 
um pouco da realidade do 
povo moçambicano, em 
especial o amor e a alegria 
das pessoas da região.
Danilo é padrinho de um 
dos projetos da Fraterni-
dade Sem Fronteiras e par-
ticipou, em 2019, de uma 
das caravanas da ONG 
para Moçambique, um 
dos países da África onde 
a instituição atua. “Foram 
dez dias de muito apren-
dizado com os moradores 
das aldeias que visitamos. 
Ao mesmo tempo em que 
nos deparamos com a ca-
rência de elementos bá-
sicos, há muito amor e 
alegria nessas aldeias”, re-
lembra Danilo.
A ideia da exposição é 

do carro. Já para pessoas 
do grupo de risco da Co-
vid-19, uma equipe levou 
o livro de assinatura e a 
urna para depósito da cé-
dula. Os demais delegados 
foram até as mesas monta-
das, respeitando as medi-
das de segurança. Outras 
siglas adotaram o mesmo 
formato.
Outras mudanças
Para atender às recomen-
dações médicas e sanitá-
rias além da convenção 
virtual, será possível digi-
tar a ata, registrar lista de 
presença, fazer cadastro 
dos candidatos e encami-
nhar tudo pela internet 
para a Justiça Eleitoral. O 
formato virtual também 
poderá ser adotado para a 
definição dos critérios de 
distribuição dos recursos 
do Fundo Especial de Fi-
nanciamento de Campa-
nha. As legendas devem 
garantir ampla publicida-
de, a todos os seus filiados, 
das datas e medidas que 
serão adotadas.
As agremiações terão au-
tonomia para utilizar as 
ferramentas tecnológicas 
que entenderem mais ade-
quadas para as convenções 
virtuais, desde que obe-
deçam aos prazos aplicá-
veis nas eleições 2020 e 
às regras gerais da Lei nº 
9.504/1997 (Lei das Elei-
ções) e da Resolução TSE 
nº 23.609/2019, com as 
adaptações previstas quan-
to à abertura do livro-ata, 
registro de dados, lista de 
presença e respectivas as-
sinaturas.
Antecedência
Realizar as convenções 
nos primeiros dias do iní-
cio do prazo pode ser um 

mostrar um pouco da re-
alidade nesses locais. Al-
gumas imagens mostram 
o que falta, como água 
potável, comida e estrutu-
ra para estudar. Outras fo-
tos mostram a alegria e o 
amor que eles transmitem.
“Espero que essa expo-
sição ajude a reforçar em 
nós o pensamento de que 
somos todos irmãos e a 
importância de sempre 
olhar para o próximo”, 
ressalta.
A mostra é gratuita e es-
tará localizada próximo 
à loja Riachuelo até 4 de 
outubro.
Sobre a ONG
Na África subsaariana, a 
entidade abre e mantém 
centros de acolhimento, 
para oferecer alimentação, 
cuidados com a higiene, 
atividades pedagógicas, 
culturais e formação pro-
fissionalizante. Ampara 
idosos, com alimentação e 
construção de casas, e rea-
liza a perfuração de poços 

fator facilitador para a or-
ganização dos partidos, 
já que após a convenção 
e o envio da ata, as agre-
miações já podem gerar e 
encaminhar o pedido de 
registro dos candidatos à 
Justiça Eleitoral.
O próprio presidente do 
TSE, ministro Luís Rober-
to Barroso, já ressaltou a 
necessidade de partidos e 
candidatos não deixarem 
para a última hora a apre-
sentação dos requerimen-
tos de registro de candi-
datura, cuja data limite é 
o dia 26 de setembro, uma 
vez que a sobrecarga nos 
dois últimos dias pode ge-
rar transtornos e impedir o 
envio pela internet.
Último prazo
A entrega da documenta-
ção pela internet expira às 
8h do dia 26 de setembro. 
Após esse horário, a en-
trega terá que ser presen-
cial e agendada, exigindo 
deslocamento ao cartório 
e os devidos cuidados sa-
nitários. O agendamento 
para atendimento presen-
cial será feito pelos meios 
informados por cada TRE 
e cartórios eleitorais, e es-
tará disponível das 8h30 
às 19h. O atendimento 
será marcado conforme a 
ordem de chegada dos pe-
didos – o interessado não 
poderá escolher o horário.
Depois de receber os re-
querimentos, a Justiça 
Eleitoral valida a docu-
mentação e a encaminha à 
Receita Federal para emi-
tir o CNPJ. Tendo CNPJ 
e o registro, os candidatos 
já podem abrir conta-cor-
rente da campanha e estão 
aptos para iniciar a arreca-
dação de recursos

artesianos nas aldeias afri-
canas. Com a chegada da 
água, também inicia o cul-
tivo sustentável de alimen-
tos, capacitando jovens 
agricultores e envolvendo 
as crianças em atividades 
de educação ambiental.
No Brasil, a instituição 
apoia o tratamento de 
crianças com microcefa-
lia, em Campina Grande, 
na Paraíba, em parceria 
com o Instituto de Pes-
quisa Professor Joaquim 
Amorim Neto. Em Campo 
Grande, no Mato Grosso 
do Sul, mantém o projeto 
Orquestra Filarmônica Jo-
vem Emmanuel, que pro-
porciona o ensino de mú-
sica a jovens da periferia, 
e ajuda a Clínica da Alma, 
dedicada ao                     tra-
tamento de dependentes 
químicos. Em Roraima, 
acolhe famílias refugiadas 
da Venezuela, que atra-
vessaram a fronteira para 
o Brasil em busca de uma 
chance.



Plant Manager da Volkswagen 
abre ciclo de palestra sobre 

mercado de trabalho

Preço da gasolina acumula 
alta de 11,41% em três meses

Professor da Anhanguera desenvolve colchão 
com dispositivo inovador para pessoas
que sofrem de fibromialgia e dor lombar

Pandemia, desemprego, 
depressão, nova rotina, 
home office. Alguns enca-
ram a nova realidade ten-
tando resolver problemas.
Outros abraçam as oportu-
nidades, mudam o foco e 
seguem em frente surpre-
endendo-se muitas vezes 
com os resultados positi-
vos.
Hoje quinta-feira (3), às 
19h, o plant manager da 
Volkswagen Taubaté, Vil-
que Rojas, vai falar ao 
vivo sobre uma carreira de 
sucesso que todos podem 
alcançar.
O ciclo de palestras no for-
mato live será pelo Insta-
gram e seguirá até o dia 15 
de outubro, sempre às 19h 
de quinta-feira.
“Será um grande evento 
voltado para a melhoria da 

O preço médio da gasoli-
na comum no Brasil su-
biu 2,74% em agosto na 
comparação com o mês 
anterior, segundo levanta-
mento feito pela ValeCard, 
empresa especializada em 
soluções de gestão de fro-
tas. 
O valor, que vinha em 
queda desde janeiro, já 
havia subido em junho e 
julho e voltou a aumentar 
em agosto, pelo terceiro 
mês consecutivo, chegan-
do a R$ 4,468 e acumulan-

Um projeto inovador de-
senvolvido pelo coorde-
nador da Clínica de Fisio-
terapia da Anhanguera de 
Taubaté, professor Jorge 
Alves Junior, pode colabo-
rar com a melhora da qua-
lidade de vida das pessoas 
que sofrem de fibromial-
gia e dor lombar inespe-
cífica. A partir de estudos 
científicos para identificar 
as necessidades destes pú-
blicos, foi desenvolvido 
um colchão que conta com 
um dispositivo para redu-
zir a dor.
“Agora estamos em fase 
de testes, e estão sendo de-
senvolvido dois projetos 
com embasamentos cien-
tíficos. Ambos já foram 
aprovados pelo comitê de 
ética da região de Taubaté 
e aprovados na plataforma 
Brasil, que rege as regras 
sobre estudos científicos e 
proteção dos participantes 
no território brasileiro”, 
explica Jorge.
Cada projeto contará com 
44 participantes, totalizan-
do 88 colchões, que serão 
disponibilizados em forma 
de doação para a popula-
ção de Taubaté que apre-

autoestima de nossos alu-
nos e colaboradores, além 
de profissionais de várias 
áreas.
Não precisa de inscrição 
e basta acompanhar pelo 
link disponibilizado no 
Instagram (@KNNtauba-
te)”, disse o diretor da 
KNN Idiomas Taubaté, 
Nelson Geraldo.
Serão dicas valiosas sobre 
carreira, contratações, es-
tágios, cursos técnicos e 
profissionalizantes.
As atividades têm foco 
ainda nas maneiras de ser 
bem sucedido nos estudos, 
com objetividade, além de 
intercâmbio para estudo e 
trabalho voltado para to-
das as idades, e como vol-
tar ao mundo dos negócios 
após a pandemia.
O evento é gratuito, aber-

do uma alta de 11,41% em 
relação a maio.
O aumento no preço da 
gasolina reflete a retomada 
das atividades econômicas 
após a crise causada pela 
pandemia do novo coro-
navírus no mundo, que 
diminuiu a circulação de 
veículos no Brasil.
Em agosto, a maior alta 
foi registrada em Goi-
ás (5,67%). O Estado do 
Amazonas registrou a me-
nor variação no valor do 
combustível no período 

sentar laudo médico com-
provando as patologias, 
para testes gratuitos. Para 
os participantes, haverá 
ainda um acompanhamen-
to da qualidade de vida por 
seis meses, que será feito 
na Clínica de Fisioterapia 
da Anhanguera de Tauba-
té.
“A proposta é oferecer 
uma melhora significati-
va da qualidade do sono e 
redução da dor, especial-
mente porque se sabe da 
importância que dormir 
bem causa para as pesso-
as com estes problemas”, 
destaca o coordenador da 
Clínica, Jorge Alves Ju-
nior.
Segundo o professor, o 
projeto, além de beneficiar 
a população com acompa-
nhamento e um produto de 
qualidade que visa melho-
rar a vida das pessoas, é 
um incentivo aos estudan-
tes para a pesquisa, sem-
pre baseada em bases de 
dados e tratamentos con-
fiáveis.
“Os estudos são com-
parativos, para testar-
mos a eficácia do nosso 
modelo em relação aos 

to ao público e está sendo 
organizado com a colabo-
ração de vários parceiros.
Programação:
3/9: plant manager da 
Volkswagen Taubaté, Vil-
que Rojas.
10/9: diretora CI intercâm-
bio e viagem, Lívia Ama-
ral.
17/9: executiva de RH 
Employer Taubaté, Isabel 
Razante.
24/9: supervisora do 
CIEE, Mônica Oliveira.
1/10: gerente de RH da 
Johnson & Johnson, Ed-
valdo Nobile.
8/10: gerente de RH 
Volkswagen São Carlos, 
Mário Celso Marcondes.
15/10: diretor da Esco-
la Senai “Félix Guisard” 
Taubaté, Fernando Mano-
el Gonçalves

(0,69%).
Obtidos por meio do re-
gistro das transações rea-
lizadas entre os dias 1º e 
31 de agosto com o cartão 
de abastecimento da Vale-
Card em cerca de 20 mil 
estabelecimentos creden-
ciados, os dados mostram 
que Rio Branco, Belém 
e Rio de Janeiro têm os 
preços mais altos entre as 
capitais. As capitais com 
preços mais baixos são 
Curitiba, Vitória e Ma-
naus.

colchões disponíveis no                                 
mercado, como: de espu-
ma com densidade única, 
e de molas ensacadas”, ex-
plica.
Para os interessados em 
participar da pesquisa, 
receber o colchão com o 
dispositivo para atenuar a 
dor, visando melhora na 
qualidade do sono, bem 
como o acompanhamento 
fisioterapêutico, é neces-
sário participar de uma 
triagem.
Há 44 vagas e, para ser be-
neficiado, basta compare-
cer à secretaria da Clínica 
de Fisioterapia da Anhan-
guera de Taubaté, das 8h 
às 12h, e das 13h às 17h, 
ao longo do mês de setem-
bro, ou até que se esgote a 
quantidade de pacientes, 
com o encaminhamento 
médico comprovando as 
patologias, além de docu-
mentos pessoais.
É necessário ser residente 
de Taubaté. “Neste perío-
do de pandemia, estamos 
tomando todas as medidas 
e protocolos de segurança. 
Vale ressaltar que é obri-
gatório o uso de máscara”, 
finaliza Jorge.
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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


