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Prefeitura de Taubaté
Novo acesso da via Dutra
alerta para falsa mensagem
foi liberado ontem
de auxílio natalino

Ontem, sexta-feira, dia 6
de novembro, foi liberado
o novo acesso para os motoristas que trafegam pela
rodovia Dutra, pista sentido São Paulo, na altura do
km 112 (sul). O trecho foi
liberado a partir das 15h.
Foram executadas obras
de prolongamento da avenida Bandeirantes, sinalização viária, além da desativação da mão inglesa

que representava risco de
acidentes no tráfego local.
Rodovia Oswaldo Cruz
– Já no dia 12 de novembro, o acesso à rodovia
Oswaldo
Cruz, para
os
motoristas que trafegam
pelo km 111 (norte) da via
Dutra será desativado.
Houve adequação para um
novo acesso, em um trecho anterior, na altura do

cemitério do Belém, no
sentido de fluxo da avenida Dom Pedro.
As intervenções visam
garantir
a
segurança
viária dos motoristas por
meio de uma entrada protegida.
Os locais estão sinalizados
com faixas e agentes vão
orientar os motoristas para
garantir a fluidez do tráfego.

A Prefeitura de Taubaté
alerta para a divulgação
de uma falsa informação
a respeito de cadastro para
a concessão de um auxílio natalino com parcelas
de R$ 125. Este cadastro
está sendo divulgado pelas
redes sociais com a orien-

tação para que as pessoas
entrem em um falso site
para digitar seus dados
pessoais. Os internautas
devem ficar atentos, visto que não há em nenhum
momento a divulgação
do nome da Prefeitura de
Taubaté, apenas dados ge-

néricos a respeito de uma
“Prefeitura Municipal”.
A Prefeitura de Taubaté reforça que não existe qualquer tipo de concessão
deste benefício e o link
não deve ser acessado.
Evite compartilhar fake
news.

Empresas do Simples Nacional
já podem parcelar débitos

Novo acesso da via Dutra
foi liberado ontem

Empresa gera empregos
e movimenta a economia
nas cidades
São José dos Campos e
Jacareí são as primeiras
cidades a receber o GARUPA, desde setembro de
2020. “O passageiro pode
contar com mais uma opção de mobilidade através
de aplicativo de transporte, Garupa, app 100% brasileiro”, comenta o empresário Ricardo Rodrigues.
Segundo a empresa, em
cada cidade que o aplicativo opera são gerados em
média entre quatro e oito
empregos diretos, além de
500 empregos indiretos,
em menos de dois meses
do aplicativo ser implantado nas duas cidades do
Vale, e mais de 320 motoristas, no geral, para
atender à população de
cada município garantindo
conforto, segurança e economia.
Garupa também traz para
o Vale do Paraíba serviços diferenciados para
esse novo momento que

veio para ficar. Serviços
como: Garupa Mulher,
Garupa Pets, Garupa Kids,
um serviço que traz segurança , conforto e praticidade, Garupa Seguro, e
fez a adequação dos colaboradores para o home
Office, Garupa Saúde e
Educação com preços
diferenciados para atender
a esse público e Garupa
Delivery.
“ O Garupa é uma empresa que se preocupa com os
motoristas, temos um trabalho de acolhimento para
os profissionais, e seguimos todas as normas de segurança estabelecidas pela
Organização Mundial de
Saúde”, reforça o empresário Ricardo Rodrigues
que representa a cidade de
São José dos Campos.
Sobre o Garupa:
Uma empresa 100% brasileira, o Garupa foi criado
em 2017 em Santa Maria
(RS), e já ocupa a terceira
colocação nesse segmento,
o aplicativo já está presente em mais de 650 cidades

brasileiras, com expectativa de crescimento para
este segundo semestre.
Segundo o CEO do Garupa, Marcondes Trindade, além dos escritórios
em Santa Maria, Porto
Alegre e Florianópolis, o
trabalho é feito por meio
de 132 sócios-operadores,
empreendedores que levam o aplicativo a todas
as regiões do Brasil, expandido o serviço. Desta
forma, a empresa mantém
o padrão ao mesmo tempo
que cria identidade local
e constrói vínculos com a
comunidade – uma aposta
para superar os aplicativos
concorrentes.
Serviço:
Mais informações pelo
site: www.garupa.com
Instagram: @garupasaojose
@garupajacarei
Facebook: https://www.
facebook.com/garupasaojose.app.52
https://www.facebook.
com/Garupa-jacarei-105142158032602

Contribuintes podem parcelar débitos quantas vezes quiser por ano
As empresas do Simples
Nacional já podem parcelar débitos tributários, informou a Receita Federal.
Podem ser parcelados débitos apurados pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional).
De acordo com a Receita, a Instrução Normativa
RFB nº 1.981, de 9 de outubro de 2020, excluiu o li-

mite de um pedido de parcelamento por ano. “Desta
forma, o contribuinte poderá reparcelar sua dívida
quantas vezes quiser. A
possibilidade visa estimular a regularização tributária dos contribuintes e,
consequentemente, evitar
ações de cobrança da Receita Federal que podem
ocasionar a exclusão do
Simples Nacional”, diz o
órgão.
As condições para o reparcelamento é o pagamento da primeira parcela de
acordo com os seguintes
percentuais: I – 10% do to-

tal dos débitos consolidados; ou II – 20% (vinte por
cento) do total dos débitos
consolidados, caso haja
débito com histórico de
reparcelamento anterior.
O pedido de reparcelamento deverá ser feito exclusivamente por meio do
site da Receita Federal na
internet, acessando o Portal e-CAC ou Portal do
Simples Nacional.
Para outras informações
sobre o reparcelamento,
acesse o Manual de Parcelamento do Simples Nacional, disponível no Portal do Simples Nacional.
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Miscelânea
Curiosidades
Cuidar de uma criança não é tarefa fácil. Ela está a todo o momento inventando novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou pai de
cabelo em pé. Se você disser que ela não deve mexer em algo, aí mesmo é
que a curiosidade dela é aguçada, levando-a a tentar descobrir o que há de
misterioso ali. Ainda que em casa os pais tendem a ficarem mais relaxados
pelo fato da criança conhecer o ambiente é preciso estar sempre alerta a
possíveis situações de risco, evitando desta forma os acidentes domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade de brincar e explorar
o lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro para que eles possam desfrutar o laser sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro nem próximo de
baldes ou bacias com água, instale grades ou redes de proteção em todas as
janelas, bloqueie os acessos das escadas, proteja as tomadas e fios desencapados e mantenha os produtos de limpeza, objetos cortantes, fósforos e
isqueiros longe do alcance das crianças.
Humor
Certo candidato a deputado procurou um pai de santo pra fazer uma consulta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O pai
de santo começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz
uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme multidão acenando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e este indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zin fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zin fio! O seu caixão está lacrado...
***
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou o meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Qual o nome desse curso? Pergunta o amigo.
Ele colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está
penando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou
fazendo?
Mensagens
Coisas que levamos muitos anos para aprender:
1 – Jamais, sobre quaisquer circunstâncias tome remédio para dormir e um
laxante na mesma noite.
2 – Se tiveres que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça humana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa palavra
seria reunião.
3 – Há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental
4 – As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com
você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas.
5 – Não confunda nunca sua carreira profissional com a sua vida.
6 – Ninguém liga se você não sabe dançar, portanto, levante e vá dançar.
7 – A força destrutiva do Universo é a fofoca.
8 – Uma pessoa que é boa com você, mas agressiva com o garçom, não
pode ser uma pessoa boa.
9 – Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito.
10 – Nunca tenha medo de tentar algo novo, lembre-se que um armador
solitário construiu a Arca de Noé e um grande grupo de profissionais construíram o Titanic.
***
O que seria de nós, se não plantássemos hoje as sementes que servirão de
alimento amanhã? Não podemos estar voltados somente para nós mesmos.
Temos que pensar também nas gerações que estão por vir. Temos que dar
nossa contribuição. Muitas medidas tomadas hoje repercutirão no futuro.
Tomara que você sinta orgulho de poder fazer, de alguma forma parte dela
e ter dado a sua contribuição.
Pensamentos, provérbios e citações
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhum delas.
Mire em nada e você acertará.
Uma pessoa grande é aquela que no dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Não procuro saber s respostas, prefiro entender as perguntas.
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Embraer e Porsche
lançam edição
limitada de Duet
Duas empresas globais na
vanguarda da tecnologia e
inovação, Embraer e Porsche colaboraram para criar
o projeto Duet, edições limitadas da aeronave Embraer Phenom 300E e do
Porsche 911 Turbo S. Ambas reconhecidas por sua
engenharia, desempenho
e design de classe mundial, a Embraer e a Porsche produzirão apenas dez
pares de jatos executivos e
carros esportivos, proporcionando uma experiência
verdadeiramente contínua
desde a estrada até as nuvens, pela primeira vez na
história.
“O Duet é um pacote exclusivo desenvolvido em
uma colaboração de design com a Porsche. Essa
combinação rara e refinada estará disponível somente desta vez, por meio
dessa parceria exclusiva”,
disse Michael Amalfitano,
Presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva.
“Sempre buscando oferecer a melhor experiência
ao cliente, estamos reunindo duas das marcas mais
notáveis nas indústrias
aeroespacial e automotiva,
agrupando empresas que
são referência na produção de carros esportivos e
no mercado de jatos leves,
mais uma vez provando
que não seguimos simplesmente as tendências nós as criamos.”
O Duet traz o melhor do
Phenom 300E e do 911
Turbo S em perfeita harmonia. O jato executivo
“single-pilot” mais rápido e de maior alcance do
mundo, a série Phenom
300, transformou a categoria de jatos leves. Desde
seu revolucionário e premiado design de interior,
com abundância de espaço
na cabine e no bagageiro
até seus aviônicos altamente intuitivos, a aeronave oferece desempenho
incomparável,
conforto
excepcional e tecnologia
líder da categoria, com
baixos custos operacionais, atributos anteriormente disponíveis apenas
em jatos muito maiores. O
911 é o coração do portfólio de produtos da Porsche
e tem uma das tradições

mais longas e celebradas
da indústria automotiva. O
911 Turbo S é o ápice dos
modelos 911 e representa
desempenho e usabilidade.
“A Porsche e a Embraer
compartilham uma série
de valores comuns”, disse
Alexander Fabig, Vice-Presidente da área de Personalização e Clássicos da
Porsche AG. “Para essa
cooperação, utilizamos o
know-how de ambas as
marcas para trabalhar em
conjunto em um par único
de veículos que são igualmente atraentes para o seleto grupo de clientes de
jatos e carros esportivos.”
Projetado em conjunto, o
Duet combina velocidade
e estilo, luxo e potência
- assinaturas do Phenom
300E e do Porsche 911
Turbo S. O jato executivo
de maior sucesso da década (2010-2019) encontra-se com o padrão ouro no
mercado de carros esportivos, resultando em um
jato e um carro com designs exclusivos, ambos com
seu interior personalizado
e pintura inspirada um no
outro.
“Este é o casamento perfeito entre carro e jato,
personificado com o logo
exclusivo da colaboração. Este logo combina o
requisito aeronáutico de
sustentação, representado
pelo winglet do Phenom
300E, com o requisito automotivo de aderência à
pista, representado pelo
spoiler do modelo 911.
Para solidificar ainda mais
essa parceria simbiótica,
o número de registro da
aeronave aparece tanto na
asa traseira do carro quanto nas laterais da chave”,
disse Jay Beever, Vice-Presidente de Design da
Embraer.
O logo exclusivo da colaboração está gravado nos
encostos de cabeça dos
assentos da aeronave e nos
encostos de cabeça do carro, bem como nas tampas
dos porta-objetos, grades
de alto-falantes e próximo
à porta principal. Cada par
também possui um distintivo especial, representando que aquele modelo é
um em apenas dez unida-

des disponíveis. O cliente
terá a opção de selecionar
um número entre um e dez
para determinar a unidade
que representa o seu carro
e a sua aeronave.
Para criar uma transição
perfeita da aeronave para
o carro para esse universo exclusivo de clientes,
a inspiração do design da
aeronave reflete a do carro
e vice-versa. Começando
com os assentos, o estilo
de costura dos assentos
do Phenom 300E foi baseado no do 911 Turbo
S. Em ambos veículos
os assentos possuem detalhes como costura no
acabamento Speed Blue,
cobertura de fibra de carbono e até a tira vermelha
que no avião representa a
localização do colete salva vidas, criando uma conexão compartilhada. No
911 Turbo S, a Porsche
introduziu uma combinação única de cores para o
volante de forma a combinar com o manche da
aeronave e, pela primeira
vez, a Porsche colocou um
acabamento claro no teto
do carro, Chalk Alcantara,
outra homenagem à aeronave. Para completar o interior, o relógio do pacote
Sport Chrono apresenta o
desenho de um horizonte
artificial inspirado no painel de instrumentos da aeronave.
A aeronave e o carro compartilham a mesma paleta
de cores para pintura externa. Pela primeira vez a
Porsche combinou pinturas brilhantes e acetinadas.
A parte superior do carro
tem acabamento “Platinum Silver Metallic”, fazendo a transição para “Jet
Grey Metallic” na parte
inferior. Dividindo as duas
cores, há algumas faixas
feitas em “Brilliant Chrome” e “Speed Blue”. O
carro é inteiramente pintado à mão, o que é único neste projeto e reflete
o processo de pintura do
Phenom 300E. As rodas de
liga leve do 911 Turbo S
são pintadas em “Platinum
Silver Metallic”, usando
um revolucionário processo a laser para expor uma
subcamada “Speed Blue”
nos aros.
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Gerdau abre vagas
para jovens aprendizes
em Pindamonhangaba

Programa oferece cerca
de 40 oportunidades para
Operador(a)
Siderúrgico(a), sendo que metade
das contratações será exclusiva para mulheres
Estão abertas, até 14 de
novembro, as inscrições
para o Programa de Aprendiz da Gerdau, com quase
40 vagas para Operador(a)
Siderúrgico(a) em sua usina de Pindamonhangaba.
Para se candidatar, os requisitos são ter entre 18 e
22 anos, ter sido dispensado do serviço militar obrigatório ou ser reservista
militar, não ter experiência
como aprendiz em indústria e não possuir ensino
superior. Os interessados
podem se inscrever pelo
link: http://bit.ly/2HZScOB. Há também a opção
de preencher a ficha diretamente na secretaria do
SENAI Pindamonhangaba
ou na recepção da empresa.
Com a ambição de ser uma
das empresas mais inclusivas do segmento industrial
até 2022, a Empresa destinará 50% das oportunidades exclusivamente para
mulheres. “A Gerdau tem
trabalhado para alcançar
um ambiente interno diverso e inclusivo e uma
equipe comprometida com
a promoção da equidade.
Para isso, vem criando
uma cultura de respeito e
valorização da diversidade a partir de iniciativas
voltadas à contratação e
capacitação de mulheres,

por exemplo”, comenta
Caroline Carpenedo, head
de Pessoas e Responsabilidade Social da Gerdau.
O processo seletivo será
composto por seis etapas:
inscrição online, prova
aplicada pelo SENAI-SP,
dinâmica em grupo, entrevista com gestor, exame
médico e contratação. Durante o período de 24 meses do programa, os aprendizes realizarão um curso
para Operador de Processos Siderúrgicos, ministrado pelo Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial. Em paralelo, serão
feitas capacitações com
aulas teóricas e práticas
para estimular o desenvolvimento dos jovens.
Os selecionados, que devem iniciar em fevereiro
de 2021, contarão com
os seguintes benefícios:
transporte fretado, restaurante interno, plano de
saúde e seguro de vida.
Serviço: Programa de
Aprendiz Gerdau 2021 –
Pindamonhangaba
Prazo para se inscrever: 14
de novembro de 2020
Como se inscrever: Basta clicar no link http://bit.
ly/2HZScOB, preencher
todos os campos e enviar.
Para os candidatos que
não possuírem acesso à internet, podem preencher a
ficha diretamente na secretaria do SENAI Pindamonhangaba ou na recepção
da empresa Gerdau (Rod.
Luiz Dumont Villares,
KM 2 – 12422-260, Pin-

damonhangaba).
Pré-requisitos: ter entre
18 e 22 anos, ter sido dispensado do serviço militar
obrigatório ou ser reservista militar, não ter experiência como aprendiz
em indústria e não possuir
ensino superior
Benefícios: transporte fretado, restaurante interno,
plano de saúde e seguro de
vida
Sobre a Gerdau
Com 119 anos de história,
a Gerdau é a maior empresa brasileira produtora
de aço e uma das principais fornecedoras de aços
longos nas Américas e de
aços especiais no mundo.
No Brasil, também produz
aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio.
Com o propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro, a companhia
está presente em 10 países
e conta com mais de 30
mil colaboradores diretos
e indiretos em todas as
suas operações.
Maior recicladora da
América Latina, a Gerdau
tem na sucata uma importante matéria-prima: 73%
do aço que produz é feito a partir desse material.
Todo ano, são 11 milhões
de toneladas de sucata que
são transformadas em diversos produtos de aço.
As ações da Gerdau estão
listadas nas bolsas de valores de São Paulo?(B3),
Nova Iorque?(NYSE)?e
Madri?(Latibex).
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Biden vira sobre Trump em
2 estados e passa a liderar
na Pensilvânia e na Geórgia

O candidato democrata
Joe Biden virou sobre o republicano Donald Trump
na manhã desta sexta-feira (5) na Pensilvânia e na
Geórgia, dois estados decisivos para a eleição dos
Estados Unidos, e agora
está cada mais perto da
Casa Branca.
Com 98% da apuração
projetada na Pensilvânia,
o democrata lidera com
5,5 mil votos de vantagem
para o rival republicano (Biden tem 3.295.319
votos, contra 3.289.725
do atual presidente). A
diferença no momento é
de 0,08 ponto percentual
(49,47% a 49,39%).
Na Geórgia, o democrata lidera com mais de
mil votos de vantagem
(2.449.582 votos contra
2.448.485). Com 99%
da apuração projetada, a
diferença no momento é
de 0,02 ponto percentual
(49,39% a 49,37%).
Um democrata não vence a eleição presidencial
na Geórgia desde Bill
Clinton. Em 2016, Trump
derrotou Hillary Clinton
no estado por 51,05% a
45,89%.
Após as duas viradas, a
campanha de Trump divulgou um comunicado
reforçando que contestará
a eleição. “Esta eleição
ainda não acabou. A falsa projeção de Joe Biden
como o vencedor é baseada em resultados em quatro estados que estão longe do fim”, afirmou Matt
Morgan, o conselheiro-geral da campanha.
Se vencer na Geórgia, Biden terá votos suficientes
no Colégio Eleitoral para
ser eleito o 46º presidente dos EUA. O democrata
tem 264 delegados no momento e, com os 16 votos
do estado, chegaria a 280
— dez a mais que o necessário para vencer a eleição.
Para Trump, o caminho é
mais difícil. Ele tem 214
votos no Colégio Eleitoral e agora precisa virar de

novo na Geórgia, passar
Biden em Nevada e vencer na Carolina do Norte e
na Pensilvânia, onde está
liderando. Assim, o atual
presidente americano chegaria a 271 — um a mais
que o necessário.
Veja como está a votação
nos 5 estados onde as projeções ainda não apontam
um vencedor:
Pensilvânia (98% dos votos projetados): Biden
agora lidera por 0,08 ponto percentual (49,47% x
49,39%)
Geórgia (99% dos votos
projetados): Biden agora lidera por 0,02 ponto percentual (49,39% x
49,37%)
Nevada (84% dos votos
projetados): Biden lidera
por 0,93 ponto percentual
(49,43% x 48,50%)
Carolina do Norte (94%
dos votos projetados):
Trump lidera por 1,4 ponto percentual (50,1% x
48,7%)
Alasca (50% dos votos
projetados): Trump lidera
por 29 pontos percentuais
(62,1% x 33,5%)
Disputa nos estados
Uma explicação para a
virada na Pensilvânia (20
votos) e na Geórgia (15
votos) pode ser a contagem dos votos enviados
pelo correio. A vantagem
de Trump vinha diminuindo consideravelmente nos
dois estados desde quarta-feira (4), com o avanço da
apuração.
Mesmo se perder na Pensilvânia e na Geórgia, Biden ainda pode atingir os
270 delegados se vencer
em Nevada (6 votos), onde
também lidera.
Já Trump deve garantir a
vitória na Carolina do Norte (15 votos) e no Alasca
(3 votos), mas não seria o
suficiente para o presidente se reeleger.
Impasse no Arizona
Há ainda o Arizona (11
votos no Colégio Eleitoral). Embora a Associated
Press e veículos de im-

prensa como a Fox News
já tenham declarado vitória de Biden no estado,
o jornal “The New York
Times” e a CNN ainda
apontam possibilidade de
virada de Trump.
Se isso ocorrer, o atual
presidente chegaria a 225
votos e teria mais cenários para se reeleger. Já o
democrata cairia para 253
votos e precisaria vencer
na Geórgia e em Nevada
-- assim, chegaria a 275
votos (cinco a mais que o
necessário).
Além disso, a campanha
de Trump presidente pediu recontagem de votos em Wisconsin e tenta
suspender a apuração na
Pensilvânia, na Geórgia
e no Michigan. Biden já
foi projetado vencedor em
Wisconsin e no Michigan,
estados onde o republicano venceu em 2016.
Quando termina a apuração?
Veja abaixo quando deve
terminar a contagem dos
votos nos estados ainda
em aberto, segundo o site
FiveThirtyEight:
Pensilvânia (20 votos): o
estado aceitará votos que
chegarem pelo correio até
esta sexta-feira (6), e o
prazo final para a contagem é 23 de novembro.
Geórgia (16 delegados):
resultado pode sair ainda
nesta sexta.
Carolina do Norte (15 delegados): o estado aceitará
votos que chegarem pelo
correio até o dia 12 (quinta-feira da próxima semana).
Nevada (6 votos): resultado pode sair nesta sexta, mas o estado aceitará
votos que chegarem pelo
correio até o dia 10 (terça-feira da próxima semana).
Alasca (3 votos): Trump
lidera com 27 pontos percentuais de vantagem para
Biden e deve vencer no estado, mas o resultado não
deve ser relevante para a
disputa pelos poucos delegados.
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Bolsonaro diz que Trump
‘não é a pessoa mais
importante do mundo’

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse
nesta sexta-feira (6), em
Florianópolis (SC), que
Donald Trump “não é a
pessoa mais importante do
mundo”. Nesta manhã, o
democrata Joe Biden passou o republicano em mais
dois estados considerados
chave para definir quem
será o próximo presidente
dos Estados Unidos.
“Eu não sou a pessoa mais
importante do Brasil, assim como Trump não é a
pessoa mais importante
do mundo, como ele bem
mesmo diz. A pessoa mais
importante é Deus, a humildade tem que se fazer
presente entre nós”, disse.
Bolsonaro torce pela reeleição de Trump. As projeções da imprensa americana, entretanto, têm
apontado que Biden está
mais próximo de vencer a
disputa. Até as 13h, o resultado das eleições nos
EUA ainda estava sendo
apurado.
O democrata lidera em
3 dos 5 estados ainda em
aberto – Georgia, Nevada
e Pensilvânia. Se vencer
em qualquer um desses 3,
atinge os 270 votos no Colégio Eleitoral necessários
para ser sagrado o novo
presidente dos EUA.
Para conseguir se reeleger,
Trump precisa reverter o
resultado nos três estados
e ainda ganhar na Carolina do Norte. Sem citar os
números, Bolsonaro afirmou ainda que assiste ao
que acontece “na política
externa” e que “em certos
momentos somente uma
coisa nos interessa e encoraja e nos fortalece, é Deus
sempre acima de tudo.”
Visita
A afirmação foi feita durante formatura de 650
agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na
capital catarinense.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o
da Justiça, André Mendon-

ça, integram a comitiva. A
governadora interina do
Estado, Daniela Reinehr
(sem partido), recepcionou o grupo logo que eles
chegaram. Todos estavam
sem máscara de proteção
contra a Covid-19 -- o uso
do item é obrigatório na
cidade.
De lá, a comitiva foi em
comboio terrestre até a
Universidade Corporativa
(UNIPRF), localizada no
bairro Vargem Pequena,
no Norte da Ilha. O trânsito teve pequenas interrupções.
Houve aglomeração na
porta do evento, onde Bolsonaro passou, cumprimentou e abraçou apoiadores que o esperavam. Já
do lado de dentro, as três
arquibancadas ficaram lotadas com convidados.
Professores e servidores
da PRF, além dos alunos
e acompanhantes participaram do evento. A polícia
afirmou que foram adotados protocolos rígidos de
segurança para prevenir a
transmissão do coronavírus. Não será feito baile de
formatura. O curso de policiais começou em julho e
durou 16 semanas.
Bolsonaro terminou por
volta de 12h30 de cumprir
a agenda na PRF em Florianópolis e, na saída do
evento, desfilou de carro e
cumprimentou apoiadores.
Às 14h, ele chegou ao aeroporto de Chapecó, no
Oeste catarinense, para
trocar de aeronave. No local, havia apoiadores que
foram
cumprimentados
por Bolsonaro e houve
registro de aglomeração.
O presidente, assim como
parte dos apoiadores, estavam sem máscara.
Depois, ele embarcou em
um helicóptero que partiu
às 14h30 em direção ao
Paraná onde o presidente
participa da inauguração
de uma pequena central
hidrelétrica.
Grande Florianópolis em

risco gravíssimo para Covid-19
A Grande Florianópolis
entrou para o risco gravíssimo para a Covid-19 no
mapa de risco do governo
do estado, eventos estão
proibidos na região, de
acordo com portaria estadual. Porém, a formatura
foi mantida. A capital é a
cidade com mais casos ativos no Estado.
O órgão informou em
nota que “A formatura
será um ato interno, fechado para participação
apenas dos alunos e seus
acompanhantes, docentes,
servidores da PRF e autoridades, com adoção de
rígidos procedimentos de
segurança para prevenção
quanto à infecção pelo
novo coronavírus”.
A Prefeitura de Florianópolis disse em nota que
“sobre o Curso de Formação da Rodoviária Federal, todo protocolo foi
aprovado anteriormente
pela Vigilância Sanitária.
Os alunos foram testados
para o novo coronavírus,
seguiram períodos de isolamento, e tem seguido
medidas rígidas para não
propagação da doença”. O
G1 aguarda manifestação
do governo do estado sobre o assunto.
Outras visitas do presidente a SC
Bolsonaro já esteve em
Santa Catarina por outras
três vezes após se tornar
presidente. A mais recente visita dele ocorreu em
julho, também durante a
pandemia do coronavírus.
Nessa ocasião, ele sobrevoou as regiões mais atingidas pelo “ciclone-bomba”.
Ele também participou de
uma aula magna do curso da PRF em outubro de
2019 em Florianópolis.
Em maio daquele ano, ele
ainda veio ao estado para
um evento religioso em
Camboriú, no Litoral Norte catarinense.
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Dinamarca identifica 214 pessoas
infectadas por mutações de
coronavírus provocadas por visons

COPENHAGEN e GENEBRA — A Dinamarca
já contabiliza 214 casos
de Covid-19 por meio de
mutações do novo coronavírus provocadas por
visons. A informação foi
divulgada em um relatório
publicado no site do instituto responsável por doenças infecciosas no país.
As notificações se referem
a infecções que ocorreram desde junho. Nesta
sexta-feira, a Organização
Mundial da Saúde (OMS)
pediu cautela e anunciou
que está cooperando com
seus escritórios regionais
em países que criam visons.
Entenda: Dinamarca matará 17 milhões de animais
para evitar nova mutação
de coronavírus
Uma mutação do novo
coronavírus foi identificada em cinco fazendas que
criam populações do animal, que lembra doninhas
e cuja pele é usada na produção de casacos e outras
peças de vestuário, e levou

o governo do país europeu
a anunciar na última quarta-feira o sacrifício de 17
milhões de visons.
Segundo o governo dinamarquês, das 214 pessoas,
pelo menos 12 foram diagnosticadas com a mutação
que afeta especificamente
a produção de anticorpos
contra a Covid-19. O primeiro-ministro do país,
Mette Frederiksen, disse
que a alteração pode provocar riscos às vacinas em
desenvolvimento.
Europa: Holanda sacrificará 215 mil galinhas após
casos de gripe aviária
Em coletiva de imprensa
na sede da OMS em Genebra, a principal autoridade
técnica sobre a doença na
entidade, Maria Van Kerkhove, reconheceu que a
transmissão do patógeno
entre animais e humanos
é “preocupante”, mas salientou que o risco é muito
menor em outras espécies
além dos visons.
— Estamos trabalhando
com nossos escritórios re-

gionais, onde há fazendas
de visons, e avaliando a
biossegurança para prevenir surtos — disse Van Kerkhove, pontuando que o
governo dinamarquês tem
feito sua parte.
E mais: Cães e gatos não
têm papel na transmissão
da Covid-19, afirma veterinário brasileiro que atua
nos EUA
Já a cientista-chefe da
OMS, Soumya Swaminathan, procurou atenuar
os temores em torno dos
impactos da versão mutada do Sars-CoV-2 nas
vacinas testadas mundo
afora. Swaminathan disse que ainda é cedo para
tirar conclusões sobre os
efeitos na imunização da
população.
O diretor-executivo do
programa de emergências
da OMS, Mike Ryan, afirmou ainda que a entidade
deverá informar aos países-membros “nas próximas horas” uma nova
avaliação de risco sobre o
caso.

Servidores municipais recebem
certificados em São Sebastião

Vinte e um servidores
públicos municipais das
secretarias de Segurança
Urbana (SEGUR), Defesa
Civil e Guarda Civil Municipal (GCM), Esportes
(SEESP) e Meio Ambiente (SEMAM) da Prefeitura
de São Sebastião receberam nesta-sexta-feira (6),
os certificados do Curso
Especial para Tripulação
de Embarcações de Estado no Serviço Público
(ETSP). O objetivo do cur-

so, com carga horária de
40h, ministrado pela Marinha do Brasil, foi habilitar
os alunos para tripular, ou
conduzir pequenas embarcações, de até oito metros
de comprimento, à serviço
de órgãos públicos.
O curso gratuito, convênio
do governo municipal com
a Marinha do Brasil, por
intermédio do Comando
do 8º Distrito Naval, teve
como finalidade, unir esforços para o ordenamento

e a fiscalização do tráfego
de embarcações e equipamentos náuticos que possam colocar em risco, a
integridade física dos cidadãos nas praias do município e áreas adjacentes.
Durante a entrega dos
certificados, todos os protocolos de higienização,
como o uso obrigatório de
máscaras e álcool em gel
foram seguidos, devido à
pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 200, Termo nº 7269
Faço saber que pretendem se casar TIAGO DE ANDRADE RIBEIRO GONÇALVES e JULIANA KLUCK DE QUEIROZ,
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante
é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 04 de julho de 1984, de estado civil solteiro, de profissão advogado, residente e domiciliado na Avenida dos Diamantes, nº 581, Eldorado, Tremembé/SP, filho de MANOEL RIBEIRO GONÇALVES, de 66
anos, natural de Recreio/MG, nascido na data de 21 de fevereiro de 1954 e de MARIA ELOISA DE ANDRADE RIBEIRO
GONÇALVES, de 73 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 14 de dezembro de 1946, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 09 de maio de 1996, de estado civil solteira, de
profissão professora, residente e domiciliada na Avenida dos Diamantes, nº 581, Eldorado, Tremembé/SP, filha de ANDERSON BUENO DE QUEIROZ, de 50 anos, natural de Cubatão/SP, nascido na data de 07 de setembro de 1970 e de LUCIA
APARECIDA KLUCK, de 50 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 01 de dezembro de 1969, 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.

