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A Gazeta dos Municípios

Investimento em pequenas empresas
é chave para a crise no Brasil

Shopping Pátio Pinda recebe ações para a
conscientização sobre o câncer de mama

O Sebrae realizou, ainda 
na primeira semana desse 
mês de outubro, a abertu-
ra da programação espe-
cial do Mês da Inovação. 
Ao longo de todo o mês, 
o Sebrae preparou uma 
intensa programação, que 
terá como ponto alto a rea-
lização do Case & Startup 
Summit 2020.
Bruno Quick, diretor téc-
nico do Sebrae, analisou 
como a pandemia acelerou 
os processos que já vinham 
sendo percebidos na eco-
nomia e tornou a inovação 
algo imprescindível e ur-
gente às empresas. “Nesse 
contexto, o Sebrae tem tra-
balhado para unir os ecos-
sistemas de inovação e 
aproximá-los da realidade 
das micro e pequenas em-
presas. Acreditamos que 
levar a inovação aos pe-

Para reforçar a importân-
cia da conscientização so-
bre uma das doenças que 
mais atingem as mulheres, 
o Shopping Pátio Pinda e o 
Grupo de Apoio a Pessoas 
com Câncer (GAPC) pro-
movem uma série de ações 
durante o mês de outubro.
A partir de segunda-feira 
(5), o centro de compras 
recebe a exposição “Mais 
do que palavras”. A mos-
tra, localizada próximo à 
loja Riachuelo, valoriza 
a superação de mulheres 
que venceram o câncer de 
mama e incentiva a pre-
venção e o diagnóstico 
precoce. As histórias das 
pacientes são transmiti-
das por seus relatos e por 
seus gestos a vontade de 
viver. Além de apreciar os 
painéis, o público também 
poderá realizar a doação 
de fraldas geriátricas ao 
GAPC. Mais atividades

quenos negócios é a chave 
que vai fazer com que o 
Brasil supere essa crise”, 
comentou.
A jornalista Maria Prata 
abordou em sua apresen-
tação o conceito de ino-
vação, e destaca que os 
empreendedores mais bem 
sucedidos são aqueles que 
sabem explorar os mo-
mentos de mudança como 
oportunidades para produ-
tos e serviços inovadores. 
“Os empreendedores mu-
dam ou transformam va-
lores”, comentou. Segun-
do ela, o inovador precisa 
desenvolver habilidades 
e conhecimentos, como: 
curiosidade; resiliência; 
capacidade de colaborar, 
observar e se comuni-
car. É fundamental, ain-
da segundo Maria Prata, 
desenvolver ferramentas 

A ação “Doe e ganhe 
uma máscara” também 
faz parte da programação 
especial. Um estande do 
GAPC, localizado próxi-
mo à loja Riachuelo, pos-
sibilita a ‘adoção solidária’ 
de uma paciente por meio 
da contribuição de uma 
cota de R$ 15,00, que será 
revertida para a compra de 
braçadeiras. Além de fazer 
o bem, quem participar 
da ação também ganhará 
uma máscara rosa. O pon-
to para doação funcionará 
nos seguintes dias: de 15 a 
17, de 22 a 24 e de 29 a 
31 de outubro, seguindo o 
horário de funcionamento 
do shopping.
O centro de compras ga-
nhou uma fachada rosa, 
que ficará iluminada du-
rante todo o mês. No sába-
do (17), a partir das 19h30, 
o shopping também terá 
em sua entrada um show 

críticas, conceituais, cria-
tivas, reflexivas e visioná-
rias. “Inovação é algo que 
precisa ser desenvolvido e 
exige investimento. Não é 
um dom”, destacou.
Recorde paulista
Apurado no mês de se-
tembro, o recorde foi de 
23.205 novos cadastros 
de pessoas jurídicas, so-
mando-se os números dos 
645 municípios paulistas. 
Esta é a maior marca al-
cançada desde 1998, ano 
em que foram iniciados 
os levantamentos da Jun-
ta Comercial do Estado 
de São Paulo (JUCESP), 
órgão vinculado à Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico e responsável 
pelos registros mercantis 
no Estado.
Esta é a quinta alta seguida 
na abertura de empresas 

de luzes com tons de rosa. 
A cor remete ao laço rosa 
que simboliza, mundial-
mente, a luta contra o cân-
cer de mama.
O tradicional “corte soli-
dário” também acontecerá 
no centro de compras, de 
19 a 21 de outubro. Serão 
três dias de ação em prol 
de pacientes que enfren-
tam o câncer. Na ocasião, 
realizada em parceria com 
o Salão Stylos Hair, serão 
oferecidos 50% de des-
conto no corte de cabelo 
simples e no corte de ca-
belo finalizado com esco-
va. As mechas, com corte 
de no mínimo 15 centíme-
tros, terão como destino a 
confecção de perucas que 
serão doadas para o GAPC 
de Taubaté.
Para Gabriela Couto, Re-
lações Públicas do GAPC 
Taubaté, ações como es-
sas são importantes para 

em São Paulo desde abril, 
período em que foi percep-
tível desaceleração devido 
aos impactos econômicos 
da pandemia do coronaví-
rus. O registro mais recen-
te supera o mês de agosto, 
quando foram realizadas 
22.825 novas constitui-
ções empresariais, número 
que já havia sido o maior 
em 22 anos.
“Este resultado aponta que 
seguimos no caminho cer-
to para a retomada econô-
mica do estado. Estamos 
trabalhando para estimu-
lar novos empresários e 
a economia. Nosso maior 
objetivo é gerar emprego 
e renda, além de facilitar 
a abertura de novos negó-
cios”, destaca aSecretária 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Ciência e Tecno-
logia, Patricia Ellen.
A JUCESP também re-
gistrou o menor número 
de encerramentos de em-
presas nos últimos dois 
meses, com 9.859 bai-
xas. Com isso, o estado 
contabiliza o maior saldo 
líquido anual: 13.346 no-
vos CNPJ’s. Comparado 
ao mês anterior, o saldo é 
14,9% maior, com 11.614 
cadastros encerrados. O 
aumento chega a 29% na 
comparação com setem-
bro de 2019, quando foram 
abertas 10,3 mil empresas.
Dispensa de tarifa para 

abertura de novas empre-
sas
Em razão da pandemia do 
coronavírus, a JUCESP 
dispensou o pagamento da 
tarifa para abertura de no-
vas empresas no
estado. A medida faz par-
te do plano de retomada 
econômica para impulsio-
nar ainda mais o empre-
endedorismo e estimular 
a economia, atenuando os 
impactos na geração de 
emprego e renda. A medi-
da tem validade até o dia 
23 de outubro e contempla 
todos os tipos jurídicos de 
empresas.
Financiamento de tributos 
que contempla pequenos 
negócios
A Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) 
lançou já na primeira se-
mana de outubro, o novo 
Programa de Retomada 
Fiscal, voltado para a re-
gularização de empresas 
que estão com débitos ins-
critos na Dívida Ativa da 
União (DAU). A iniciativa 
tem potencial para benefi-
ciar 1,3 milhões de empre-
sas, sendo a maioria delas 
micro e pequenas empre-
sas inscritas no Simples 
Nacional.
O Procurador-Geral da Fa-
zenda Nacional, Ricardo 
Soriano, destacou os nú-
meros já alcançados pela 
iniciativa. “O programa 

já alcançou números ex-
pressivos, foram 80 mil 
acordos celebrados, en-
volvendo 275 mil débitos, 
somando R$ 30 bilhões 
em negociações com os 
contribuintes que estavam 
com tributos atrasados. O 
principal diferencial desse 
novo programa, em rela-
ção ao Refis, está no tra-
tamento diferenciado que 
daremos em cada aten-
dimento. Costumo dar o 
exemplo que o Refis era 
como um médico que pas-
sa o mesmo medicamento 
para todos seus pacientes. 
A transação tributária vai 
analisar cada caso, as ca-
racterísticas e capacidades 
de cada empresa. Em al-
guns casos os juros e en-
cargos chegam a ser zera-
dos”, completou Soriano.
Carlos Melles, presidente 
do Sebrae, elogia a ini-
ciativa da PGFN, na me-
dida em que pode atender 
a muitas microempresas e 
empresas de pequeno por-
te com débitos na Dívida 
Ativa: 
“Vamos divulgar a tran-
sação tributária por todos 
os nossos canais e rede, 
de forma que a micro e 
pequena empresa possa 
aproveitar a oportunidade 
de regularizar a parte de 
seus débitos tributários 
que está na PGFN”, con-
clui.

valorizar as pacientes e 
as suas histórias como 
exemplo de força, deter-
minação e certeza de que 
é possível vencer o câncer 
de mama. “Além disso, as 

ações também trazem visi-
bilidade ao principal ideal 
do Outubro Rosa, que é a 
importância da detecção e 
do diagnóstico precoce da 
doença. Então, é um con-

vite para que a comuni-
dade possa prestigiar essa 
possibilidade de transfor-
mação das pacientes assis-
tidas pelo GAPC”, reforça 
Gabriela.
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Miscelânea
Curiosidades

A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um gran-
de felino, do gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontrada 
nas Américas. É o terceiro maior felino do mundo após o tigre e o leão 
e o maior do Hemisfério Ocidental. Mamífero da ordem dos carnívoros, 
membro da família dos felídeos é encontrada nas regiões quentes e tem-
peradas do continente americano, desde o sul dos Estados Unidos até o 
norte da Argentina. É símbolo da fauna brasileira. Os vocábulos “jaguar” 
e “jaguaretê” tem origem no termo da língua guarani “jaguaretê”. Este 
felino mais se assemelha fisicamente ao leopardo, embora seja geralmente 
maior e mais resistente. As características do seu comportamento e habitat 
são mais próximas as do tigre. Embora seu habitat preferido seja a den-
sa floresta tropical é também encontrado em uma variedade de terrenos 
abertos. Está quase ameaçada de extinção e seu número está em queda. As 
ameaças incluem a perda e fragmentação do seu habitat. Embora o comér-
cio internacional de onça ou de suas partes, esteja proibida, o felino ainda 
é freqüentemente morto por seres humanos, particularmente em conflito 
com fazendeiros e agricultores. O felino tem sido largamente extinto nos 
Estados Unidos desde o início do século 20. A onça faz parte da mitologia 
de diversas culturas indígenas, incluindo a dos maias, astecas e guaranis. 
Na mitologia maia, apesar de ter sido cotado como animal sagrado era 
caçado em cerimônias de iniciação dos homens como guerreiros.

Humor

Nosso professor de história explicava que os arqueólogos descobriram 
fósseis humanos de dez milhões de anos, quando uma das alunas loira da 
nossa classe perguntou:
- Professor, antes ou depois de Cristo?
***
O marido dirige-se à mulher e diz:
- Querida, precisamos fazer alguns cortes nas despesas. Que tal você se 
esforçar e aprender a cozinhar, lavar, passar e limpar a casa? Assim pode-
remos dispensar as nossas empregadas.
E a esposa respondeu:
- Eu tenho outra idéia bem melhor. Se você se esforçar sendo mais aten-
cioso e carinhoso comigo até poderíamos dispensar o nosso motorista e o 
nosso jardineiro.
***
Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca me-
mória, gostaria de agradecer a graça alcançada através de sua interferên-
cia. Obrigado por... Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é 
que foi que o senhor fez mesmo?  

Mensagens

O mundo e a vida estão sempre se movendo através do único princípio 
de esforços e realizações. Somos responsáveis pelo quem somos hoje e, 
não podemos culpar ninguém. Não temos inimigos. Aqueles que apontam 
nossos erros são nossos amigos verdadeiros. Eles estão dando dicas para 
a nossa jornada. Quanto mais receptivos nos tornamos, mais ajudamos a 
elevar as pessoas. Quanto mais humanos nos tornamos, mais pessoas vem 
a nós.
***
Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para 
franzir a testa e somente 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e 
animador quando de uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda 
é ouvir seu próprio nome.
4º.) Seja prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros e lembre-se que você sabe o 
que sabe, porém não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, 
sabe encorajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa contro-
vérsia: o seu, o do outro e o lado de quem esta certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto 
ao fazer alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.
O cansaço é a parte mais difícil de qualquer trabalho.
O trabalho bem executado nos traz a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem e outros duram a vida inteira.
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EXPEDIENTE

Rodovia dos tamoios
liberada ao tráfego

Ubatuba participa da Campanha 
Nacional de Vacinação contra a 
Poliomielite e Multivacinação

A Concessionária Tamoios 
informa que o trecho de 
Serra da Rodovia dos Ta-
moios foi liberado ao trá-
fego às 7h desta segunda-
-feira.
O trecho estava inter-

Ubatuba vai participar da 
Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Polio-
mielite e Multivacinação 
para Atualização da Ca-
derneta de Vacinação da 
Criança e do Adolescente, 
que acontece de 5 a 30 de 
outubro, tendo o dia 17 de 
outubro como o ‘’dia D’’.
Todos os postos de saúde 
estarão com estoque de 

ditado desde às 22h 
de ontem, quando o 
sistema de Estações                                                         
Meteorológicas da empre-
sa alertou riscos devido           
ao alto nível pluviométri-
co.

vacinas, que serão admi-
nistradas após a conferên-
cia da carteirinha de va-
cinação da criança ou do 
adolescente pela equipe de 
saúde. Por isso, é impor-
tante comparecer já com a 
carteirinha em mãos.
Para a campanha da Polio-
melite, o público-alvo são 
crianças a partir de um ano 
até quatro anos, 11 me-

Em caso de chuvas, o tre-
cho poderá ser interditado 
novamente.
Acompanhe a situação 
pelo Twitter Tamoios, Rá-
dio Web Tamoios, App Ta-
moios e site Tamoios

ses e 29 dias de idade. Já 
a Campanha de Multiva-
cinação é destinada à po-
pulação não vacinada ou 
menores de 15 anos que 
não tenham completado 
as doses. De acordo com a 
secretaria de Saúde, o total 
de crianças na faixa etária 
da Campanha para a vaci-
nação contra a Polio é de 
4.538.
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PM detém criminoso
foragido em Ubatuba

CCR NovaDutra
recupera pavimento
no Vale do Paraíba

Jovem acidentada em
cachoeira de Pinda pede 

socorro na internet

Madero Container é uma
boa opção para veganos e

vegetarianos do Vale do Paraíba

Ainda na noite desse sá-
bado (3), uma equipe de 
Força Tática do 20ºBata-
lhão de Polícia Militar do 
Interior, em patrulhamento 

A CCR NovaDutra abre 
três novas frentes de tra-
balho de recuperação de 
pavimento a partir desta 
segunda-feira (5), no Vale 
do Paraíba (SP). Os ser-
viços estão programados 
para ocorrer em trechos 
da pista sentido São Pau-
lo nas regiões de Pinda-
monhangaba, Lavrinhas e 
Cruzeiro da via Dutra.
Para a realização dos tra-
balhos pelas equipes, ha-
verá interdição alternada 
de faixas da pista, somen-

Jovem que se acidentou 
ontem (3) em cachoeira de 
Pindamonhangaba pede 
ajuda na internet para re-
ceber doação de sague. 
Camilla Arouca teve uma 

Com o crescente interesse 
ao veganismo em alta, a 
Madero Container lançou 
um menu sem carne. Se-
gundo pesquisa do Ibope 
publicada esse ano, já são 
quase 30 milhões de vege-
tarianos no país, dos quais 
quase 8 milhões são vega-
nos. 
A rede atua na região do 
Vale do Paraíba com pon-
tos em São José dos Cam-
pos, Taubaté, Lorena e Ro-

pelo bairro Parque Guara-
ni em Ubatuba, avistou um 
foragido da justiça pelo 
crime de roubo.
Como já era de conheci-

te durante a execução das 
obras. Em caso de chuva 
ou mau tempo, os traba-
lhos poderão ser adiados 
ou suspensos. Os serviços 
de recuperação no pavi-
mento da Via Dutra são 
realizados periodicamen-
te em todos os trechos da 
rodovia, conforme crono-
grama e acompanhamento 
da área de Obras da Con-
cessionária. Ao trafegar 
pelo local é importante ter 
atenção e respeitar a sina-
lização implantada. 

fratura exposta quando 
caiu na cachoeira do Búfa-
lo e, apesar de ter sido so-
corrida consciente, precisa 
de transfusão de sangue. 
A jovem tem sangue do 

seira.
Mas se você é novo nesse 
assunto e não faz ideia de 
qual é a diferença entre es-
sas opções, de forma bem 
resumida, opções vege-
tarianas não incluem ne-
nhum tipo de carne, mas 
podem contem derivados 
de animal como ovos e 
leite. 
Já as opção veganas são 
100% vegetais.
No cardapio há cinco op-

mento da equipe que ele 
estava foragido, foi abor-
dado e realizado pesquisa 
criminal. Em consequên-
cia o criminoso foi preso.

Confira os locais: 
Pindamonhangaba
Entre os quilômetros 96 
e 98 da pista sentido São 
Paulo
Horário: das 22h às 6h
Cruzeiro
Entre os quilômetros 26 
ao 31 da pista sentido São 
Paulo
Horário: das 8h às 17h
Lavrinhas
Entre os quilômetros 20 
ao 22 da pista sentido São 
Paulo
Horário: das 8h às 17h

tipo B . 
Familiares e amigos tam-
bém solicitam que aque-
les que não puderem doar 
sangue, compartilhem a 
informação. 

ções disponíveis para 
aqueles que não comem 
carne, Falafel vegano, Fa-
lafel vegetariano, Madero 
Vegano, Madero vegeta-
riano e Sandwich de quei-
jo qualho vegetariano. Os 
preços do menu variam 
entre 27 e 39 reais, com 
possibilidade de dois ta-
manhos.
Os restaurantes também 
contam com opções de en-
trega.
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Rapper 6ix9ine sofre overdose 
de pílulas para emagrecer

Após internação por Covid-19, 
Trump apresenta melhora

São José Futsal vence
Intelli, em Dracena

Confira os prazos de saque do 
auxílio emergencial

O dono do sucesso 
“Trollz”, o rapper Daniel 
Hernandez, conhecido 
profissionalmente como 
6ix9ine. já é acostumado 
a viver em torno de mui-
tas polêmicas. Entretanto, 
o fato da vez foi além... e 
quase lhe custou a vida!
De acordo com o “The 
Shade Room”, o rapper, 
foi hospitalizado depois 
de ingerir dois comprimi-
dos de Hydroxycut, remé-

Um novo boletim médico 
publicado ainda na noite 
de ontem (3) mostrou uma 
significativa melhora do 
quadro de Donald Trump, 
presidente dos EUA. 
Ele testou positivo para 
Covid-19 ja na quarta-fei-
ra (30), mas só anunciou 
que estava com a doença 
no dia seguinte em uma 
publicação no Twitter. 
O presidente norte-ame-
ricano tem características 
que o tornam mais vulne-

A equipe do São José Fut-
sal visitou a equipe da In-
telli, em Dracena e venceu, 
por 4x1, pela Liga Nacio-
nal. Com isso os joseenses 
somam mais três pontos, 
chegando a 11 na primeira 
fase da competição. O pró-
ximo compromisso jose-
ense é amanhã (6), contra 
o Corinthians.
O São José entrou com 
intensidade no jogo, mar-
cando forte e subindo com 
rapidez enquanto tinha a 
posse de bola. Com isso a 
equipe de Dracena se se-
gurou atrás para garantir 
o empate enquanto os jo-
seenses iam criando opor-
tunidades. Apesar disso os 
gols não iam saindo e o 
tempo ia correndo. Com 
a partida mais equilibra-

As parcelas não sacadas 
até 90 dias depois do cré-
dito na conta poupança di-
gital da Caixa Econômica 
Federal retornam automa-
ticamente para os cofres 
da União. A exceção são 
os cerca de 19 milhões de 
inscritos do Bolsa Famí-
lia, que terão até 270 dias 
(nove meses) para sacar o 
benefício.
Segundo a Caixa Econô-
mica Federal, a devolu-
ção de uma parcela para 
a União não interfere no 
pagamento das parcelas 
seguintes. Caso o bene-
ficiário perca o prazo de 
uma parcela, continuará a 
receber as demais parcelas 
normalmente. O auxílio 
emergencial prevê o pa-
gamento de cinco parce-
las de R$ 600 (R$ 1,2 mil 
para mães solteiras) e o 
pagamento de metade des-
se valor em parcelas adi-
cionais até dezembro.
A Caixa informou que 
não existe a possibilidade 

dio para emagrecer, cuja 
a dose recomendada é de 
apenas uma pílula por dia.
Devido ao excesso, o ra-
pper teve alta na frequên-
cia cardíaca e acabou pas-
sando muito mal. 
Segundo fontes, o mú-
sico não estava sob                                  
influência de drogas ilíci-
tas por causa da condicio-
nal em que se encontra. 
Se ele for pego, volta para 
prisão.

rável a sintomas graves da 
Covid-19: ele tem 74 anos, 
está acima do peso, sua 
dieta não é avaliada como 
saudável e nem ha relatos 
de que ele pratique exercí-
cios físicos.
Internação
Na seta-feira (2), Trump 
foi internado num hospital 
militar devido a complica-
ções em seu quadro. Entre-
tanto, o boletim informado 
pela equipe médica na noi-
te de sábado mostrou uma 

da a defesa de ambas as 
equipes iam garantindo a 
igualdade.
O goleiro do São José, 
Daniel, ia intervindo bem 
quando necessário. Fal-
tando um minuto, tiro li-
vre assinalado para o Sâo 
José. Biel bateu e conver-
teu, deixando o placar em 
1x0 antes da saída para o 
intervalo.
Etapa Complementar
Sem deixar o ritmo cair 
nem por um minuto, o São 
José começou o segundo 
tempo com a mesma inten-
sidade do primeiro, mar-
cando forte e não abrindo 
espaços para a equipe de 
Dracena jogar.
Com a defesa equilibrada, 
a parte ofensiva tinha mais 
liberdade para subir. Os 

de saque do dinheiro por 
meio do banco oficial de-
pois que retorna à União. 
Responsável pela admi-
nistração dos programas 
sociais do governo federal, 
o Ministério da Cidadania 
esclareceu que o dinheiro 
das parcelas devolvidas 
retorna à conta única do 
Tesouro Nacional, sem 
vinculação ao orçamento 
da pasta.
Calendários
O calendário de depósito 
do auxílio emergencial na 
conta poupança digital e 
de saques do dinheiro foi 
divulgado em julho. O pa-
gamento está sendo feito 
em ciclos, conforme a data 
de aprovação dos pedidos 
pela Dataprev, estatal de 
tecnologia que confere 
a validade dos cadastros 
com a lei que instituiu o 
auxílio.
Em agosto, a Caixa divul-
gou calendários residuais. 
O primeiro refere-se a be-
neficiários que contesta-

Carreira turbulenta
6ix9ine foi preso em 2018 
após ser acusado de cons-
piração por assassinato, 
extorsão, assalto a mão 
armada e porte ilegal de 
armas.
Desde quando saiu da pri-
são, o cantor ganhou mui-
to peso e passou a tomar 
pílulas para emagrecer.
Fique por dentro de tudo o 
que rola no mundo da mú-
sica.

melhora substancial do 
presidente. 
Mas apesar da melhor, o 
médico que lidera a equi-
pe que o acompanha, 
Sean Conley, afirmou que 
“Trump teve uma melhora 
substancial, embora ainda 
não esteja fora de perigo”.
Segundo as informações 
de Conley, Donald Trump 
está respirando sem a aju-
da de aparelhos e a equipe 
médica está “cautelosa-
mente otimista”.

alas iam se movimentan-
do bem, criando espaços 
e a bola chegava mais na 
frente, obrigando o goleiro 
da Intelli a trabalhar para 
manter o placar.
Porém antes da metade do 
segundo tempo Joãozinho 
recebeu na ala, avançou e 
tocou no canto após a saí-
da do goleiro. Com a maior 
vantagem a equipe de Dra-
cena passou a utilizar mais 
o seu goleiro linha.
Felizmente a defesa esta-
va fechada e isso permitiu 
que Vandinho e Fabrício 
ampliassem o marcador 
para 4x0. No fim, de pê-
nalti, a equipe de Dracena 
diminuiu mas não tinha 
tempo para mais nada. Vi-
tória do São José fora de 
casa.

ram o resultado negativo 
do cadastro e tenham sido 
considerados elegíveis. O 
segundo calendário vale 
para os trabalhadores que 
se cadastraram nas agên-
cias dos Correios entre 8 
de junho e 2 de julho.
Dependendo do mês de 
nascimento do beneficiá-
rio, o auxílio emergencial 
só poderá ser sacado ou 
transferido para uma conta 
bancária de três dias a três 
semanas depois do depósi-
to na conta poupança digi-
tal da Caixa. O dinheiro na 
conta digital só pode ser 
movimentado por meio 
do aplicativo Caixa Tem, 
que permite o pagamento 
de contas residenciais e de 
boletos bancários, além de 
possibilitar compras com 
cartão de débito virtual e 
com código QR (versão 
avançada do código de 
barras) em máquinas de 
cartão de estabelecimen-
tos comerciais parceiros.
Fonte: Agência Brasil


