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A Gazeta dos Municípios

Emprego formal
paulista ficou estável

no mês de julho

12ª atualização do Plano SP apresenta 95% da
população do estado na fase amarela

Viva Pinda aumenta
em 54% as linhas

urbanas municipais

Um estudo feio pela Fun-
dação Sistema Estadual 
de Análise de Dados (Se-
ade) em base nos dados 
do Novo Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados (Caged) mostra 
que, entre junho e julho, 
o número de empregos 
permaneceu relativamente 
estável no Estado de São 
Paulo e no Brasil.
As 301 mil demissões 
ocorridas no estado foram 
mais do que compensadas 
pelas 324 mil admissões, o 
que resultou na geração de 

Foi divulgada, nessa sex-
ta-feira (4), a 12ª atualiza-
ção do mapa do Plano São 
Paulo. 
A média de ocupação de 
leitos de UTI atingiu o me-
nor índice desde o início 
do Plano e está atualmente 
abaixo de 55%, graças ao 
incremento na capacida-
de hospitalar instalada em 

A empresa Viva Pinda, 
após entendimento com 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, anunciou que 
aumentará em 54% as li-
nhas urbanas do transpor-
te coletivo no município. 
Os novos horários entra-
rão em vigor a partir de 
quarta-feira (9). Segundo 
informações da empresa, 
será necessário a contrata-
ção de novos funcionários, 
que foram dispensados 
com a redução dos horá-

Novas linhas
Outra novidade destacada 
pela empresa concessio-
nária do transporte é a im-
plantação de novas linhas. 
A linha Crispim-Castolira, 
que não estava sendo aten-
dida, agora passa a atender 

23 mil empregos (0,2%). 
De janeiro a julho, hou-
ve decréscimo de 350 mil 
empregos no estado, o que 
corresponde a 32% da re-
dução de postos de traba-
lho formais no Brasil (-1,1 
milhão, ou -2,8%).
Esse resultado se deu base, 
principalmente, à utiliza-
ção do Benefício Emer-
gencial de Preservação do 
Emprego e da Renda que 
alcançou, desde abril, 5,1 
milhões de empregos no 
estado. Desses, 1,1 milhão 
de novos acordos ocorre-

todo o Estado e à queda 
das internações ao longo 
do período.
A tendência de queda nos 
índices está se mantendo 
nos números de interna-
ções e óbitos. Pela quarta 
semana consecutiva, foi 
registrado 13,5% de redu-
ção nos óbitos em relação 
à semana epidemiológica 

rios, no início da pande-
mia. Com a nova proposta 
de alteração de horários, 
as atuais 210 partidas (105 
centro e 105 bairro) das 
nove linhas municipais 
passarão a atender com 
325 partidas (162 centro 
e 163 bairro). Confira na 
tabela, em anexo, com au-
mento das partidas confor-
me as linhas disponíveis.
Outra mudança definida 
junto à Prefeitura é que ha-
verá mudança no ponto de 

com 13 partidas. Atenden-
do a pedidos da população, 
a linha Feital, que agora 
conta com 58 partidas, foi 
dividida com dois trajetos 
diferenciados, atendendo 
melhor os moradores do 
Santa Cruz e Jardim Eloy-

ram em julho. Note-se que, 
nesse período, 2,2 milhões 
dos acordos (42%) corres-
ponderam à suspensão do 
contrato de trabalho.
No ano, exceto pelas regi-
ões de Araçatuba e Barre-
tos, todas as regiões apre-
sentaram redução do nível 
de emprego, destacando-
-se o município de São 
Paulo (-126 mil), demais 
municípios da Região Me-
tropolitana de São Pau-
lo (-84 mil) e a região de 
Campinas (-54 mil).
Fonte: Seade 

anterior. 
Pela quinta semana segui-
da, houve também queda 
de 6,5% no número de in-
ternações se comparado à 
semana anterior, regredin-
do para os índices registra-
dos em maio.
“Essa tendência de regres-
são da pandemia vem se 
mostrando consistente, 

ônibus da linha que atende 
os passageiros do Arareta-
ma. O embarque na região 
central, que hoje acontece 
na Praça Barão Homem de 
Melo, passará a ser reali-
zado na rua Sete de Setem-
bro, ao lado da nova pra-
ça, onde serão instalados 
novos e modernos abrigos 
para os passageiros, ad-
quiridos pela Prefeitura 
visando dar conforto aos 
usuários do transporte co-
letivo.

na. A linha direta ao Feital 
atenderá com 26 partidas; 
a linha Feital/Santa Cruz 
com 5 partidas; e a linha 
Santa Cruz, com 27, tra-
zendo mais comodidade 
aos moradores da zona 
leste.

mas não significa que te-
mos que baixar a guarda. 
Lembrar que estamos em 
quarentena e precisamos 
ter cautela e cuidado”, 
alertou o governador, João 
Doria.
A maioria das regiões do 
Estado, com exceção de 
Ribeirão Preto e Franca, 
seguem agora na fase ama-

rela, quando é permitido o 
funcionamento, com res-
trições, do comércio de 
rua, shoppings centers, 
escritórios, bares e restau-
rantes, academias, salões 
de beleza e barbearias.
Prorrogação da quarentena
Às vésperas do feriado da 
Independência, o gover-
nador informou também 

sobre a prorrogação da 
quarentena em todo o Es-
tado até 19 de setembro. 
“Neste feriado, redobre os 
cuidados com você e com 
sua família. Oriente aque-
les que relutam em usar 
máscara, sobre o distan-
ciamento social e não faça 
aglomerações”, destacou o 
governador.
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Miscelânea
Curiosidades

Comemora-se no dia 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tem-
po os tipos (letras) e as ilustrações eram talhadas em madeira. Esta era 
molhada em tinta e comprimida em uma folha de papel. Um livro de 100 
páginas necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente, mas em 1454, o 
alemão Johannes Gutenberg revolucionou esse processo criando os tipos 
móveis. Com eles era possível escrever uma página palavra por palavra, 
através de rodízios das letras. Com isso foi possível popularizar o livro e 
difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 1814, outro 
alemão, Friedrich Koening inventou a impressora movida a vapor que con-
seguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano, Richard 
Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da 
imprensa para cinco mil paginas por hora porque permitia a reposição me-
cânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava 
por seis a velocidade da imprensa, por compor mecanicamente os caracte-
res, chegou-se ao fim da era dos tipos móveis alimentados manualmente. 
No século passado, a fotocomposição foi inventada, em que os textos e 
fotos produzidos na redação e montadas manualmente em papel especial e 
depois fotografadas para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações 
da maioria dos jornais e revistas realizam os textos e as fotos compostos 
em uma página do computador.

Humor

Um pároco de uma Igreja no interior de Minas Gerais tinha a fama de ser 
bravo e de dar tiro se encontrasse ladrões roubando a Igreja. Todo mundo 
temia o padre. Uma noite, dois ladrãozinhos resolveram roubar o cofre da 
Igreja, mesmo sabendo da fama do padre. Entraram devagarzinho andan-
do nas pontas dos pés e se enfiaram atrás do altar, onde estava o cofre. O 
padre, ouvindo o barulho, foi ver o que estava acontecendo, já de espin-
garda nas mãos, pronto pra dar tiros, dizendo:
- Quem está aí? Vou atirar, pode ir saindo de mãos pro alto!
E os ladrõzinhos:
- Não, não atira não, seu padre, é que nóis somos anjos, só tamo visitando 
a Igreja!
- Anjo? Deixa disso sô... Pode ir saindo, se vocês são anjos, então voem!
- Nóis ainda num sabemo vuá, nóis ainda somo “fiote”...
***
Manoel e Joaquim entraram num restaurante e pediram:
- Por favor, nós queremos comer uma bacalhoada!
Ao que o atendente pergunta:
- Já sei! Os senhores são portugueses?
- Como descobriste? Foi por causa do nosso sotaque ou pelo fato de nós 
termos pedido uma bacalhoada?
- Nem um, nem outro... É porque aqui é o MacDonald’s...

Mensagens

Não se irrite com o ignorante, certamente ele não dispõe das oportunida-
des que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas 
fanatizadas das que permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem 
compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado, 
o irmão intratável que tem na maioria das vezes, o fígado estragado e os 
nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro, ele talvez não possua o 
necessário, quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato, 
provavelmente, ele é desorientado ou inexperiente. Ajude aos que erram, 
seus pés pisam o mesmo chão e, se você tem possibilidade de corrigi-lo, 
não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais tarde 
voltará à lição. Auxilie o doente e agradeça a Deus o poder e o equilíbrio 
que você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu 
caso desde o princípio. Perdoe o mau, a vida se encarregará dele.
***
Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas 
o ânimo para lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores 
ou a alegria de viver. São idealistas e não criam falsas expectativas. Mo-
bilizam-se e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder 
tempo e forças com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fanta-
sias e nos devolvem para a realidade concreta são úteis. Necessárias para 
os que se esquecem de que nascer é difícil e que aprender a crescer não 
é fácil. Ninguém veio para este planeta com passaporte. Nós viemos com 
carteira de trabalho.

Pensamentos, provérbios e citações

É mais fácil ser sábio com os outros do que consigo mesmo.
As aparências enganam.
Confiança não se impões, confiança conquista-se.
Precisamos de muito pouca coisa, somente uns dos outros.
O homem é o único animal que faz bagunças.
A única maneira de ter amigos é ser amigo.
Nem toda distância é ausência, nem todo silêncio é esquecimento.
Vale mais ser um sábio calado do que um idiota falante.
A coragem é o medo vencido.
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EXPEDIENTE

Câmara de Jacareí aprova 
por unanimidade projetos 
sobre isenções tributárias

Dois projetos do prefeito 
Izaías Santana foram apro-
vados por unanimidade 
durante a sessão da Câma-
ra Municipal, na quarta-
-feira (2). As propostas do 
prefeito representam um 
ânimo para que a popula-
ção do município consiga 
enfrentar a turbulência 
econômica causada pela 
pandemia de coronavírus.
No primeiro projeto dis-
cutido foi proposta a con-
tinuidade da isenção tem-
porária do pagamento das 
faturas de água e esgoto 
dos consumidores da cate-
goria Residencial Econô-
mica, desta vez referentes 
ao mês de setembro e que 
vencerão em outubro. De 
acordo com o a proposta 
apresentada pela líder da 
bancada governista, ve-
readora Patrícia Juliani 

(PSDB), essa ação do Exe-
cutivo “é uma forma de 
atender à população neste 
momento tão delicado de 
nossa economia”.
O texto aprovado em ple-
nário ainda autoriza o Ser-
viço Autônomo de Água e 
Esgoto (SAAE) a isentar 
todos os usuários, inde-
pendentemente da catego-
ria, da cobrança de juros e 
multa de mora de todos os 
débitos vencidos no perío-
do de 1° de setembro à 31 
de outubro de 2020, pagos 
até 31 de outubro de 2020 
e reemitir os juros e mul-
ta de mora de 1° a 31 de 
agosto de 2020. O valor 
de juros e multa de mora, 
quitados pelos usuários 
no mês de agosto de 2020 
serão considerados como 
créditos a serem desconta-
dos nas próximas faturas.

O segundo projeto discu-
tido pelos vereadores tra-
tou da prorrogação até 31 
de dezembro de 2021 das 
isenções tributárias conce-
didas neste ano. A lista de 
tributos e taxas municipais 
é extensa e dela fazem par-
te o Imposto Territorial e 
Urbano - IPTU e Imposto 
sobre Serviços de Qual-
quer Natureza - ISSQN, 
entre outros.
Os contribuintes que pre-
enchem os requisitos ne-
cessários à concessão de 
isenção tributária para o 
exercício de 2021 e não 
pleitearam o benefício 
para o exercício de 2020, 
poderão requerê-lo até o 
dia 30 de setembro.
As duas leis têm caráter 
imediato e entram em vi-
gor assim que forem publi-
cadas no Boletim Oficial.
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Polícia Militar prende
traficantes em Lorena

São José dos Campos fica 
sem registro de óbitos pela 

primeira vez em 5 meses

Bombeiros salvam
pica-pau em São

José dos Campos

Na noite de ontem (3) e na 
madrugada dessa sexta-
-feira (4) a Polícia Militar 
prendeu dois traficantes na 
cidade de Lorena.
Ainda na noite de quin-
ta-feira, por volta das 
19h30, equipes Força Tá-
tica do 23º BPM/I junta-
mente Canil do 3º Bata-
lhão de Ações Especiais, 
detiveram criminoso por 
tráfico de drogas. Durante 
operação “Preservação da 
Vida”, na Alameda Sige-
fredo Ferrari, bairro Vila 
Passos, a equipe da For-
ça Tática se deparou com 
indivíduo conhecido por 
prática ilícita de tráfico de 
drogas na região.

Pela primeira vez em cinco 
meses, São José dos Cam-
pos não registra um óbito 
confirmado ou suspeito de 
covid-19 nas últimas 24 
horas. Segundo a Vigilân-
cia Epidemiológica, a úl-
tima vez que isso ocorreu 
foi no dia 1º de abril.
O boletim epidemiológico 
da Secretaria de Saúde é 
concluído diariamente por 
volta das 16h. Os mesmos 
363 óbitos registrados on-
tem (3), neste horário, 
constam no informe desta 
sexta-feira (4), que apre-
senta um total de 14.139 
casos positivos, 5.650 
pessoas recuperadas, 105 
internadas e 8.021 se recu-
perando em casa. Redução 

Nesta sexta-feira (4), o 
Corpo de Bombeiros foi 
acionado na cidade de 
São José dos Campos, 
para atender ocorrência de 
pássaro preso em linha de 
pipa, no bairro Jardim Es-
planada.
A ave “pica-pau”, estava 

Após a abordagem, o ho-
mem confessou que guar-
dava drogas em sua casa. 
No endereço informado, 
os policiais apreende-
ram 111 Pedras de crack, 
R$279,00, uma balança 
de precisão, 9.000 eppen-
dorfs vazios e um aparelho 
celular utilizado para o ge-
renciamento do tráfico.
Já na madrugada desta 
sexta-feira, por volta das 
00h06, durante patrulha-
mento tático no muni-
cípio de Guaratinguetá, 
após policiais militares do 
município de Paraty-RJ 
informarem que um veí-
culo conduzido por moto-
rista de aplicativo, estava 

de leitos
A Vigilância também re-
gistrou uma queda signi-
ficativa nas internações, 
que começaram a refletir 
diretamente na redução no 
número de leitos exclusi-
vos para os pacientes com 
covid em hospitais públi-
cos e privados da cidade.
De ontem para hoje, houve 
uma redução de 25 leitos, 
sendo 20 somente no Hos-
pital Municipal (10 de UTI 
e 10 de enfermaria). Ante-
ontem, o número de leitos 
exclusivos nos hospitais 
públicos e privados era de 
402 (197 na UTI e 205 na 
enfermaria). Hoje, o nú-
mero caiu para 377 (182 na 
UTI e 195 na enfermaria). 

presa pelas asas e pernas a 
uma altura de aproximada-
mente 15 metros. 
Na chegada, o Corpo de 
Bombeiros percebeu que 
a ave estava esgotada por 
ter se esforçado muito                   
tentando sair da linha de 
pipa.

transportando drogas para 
o município de Lorena, 
equipes de Força Tática 
realizaram cerco na rodo-
via Paulo Virgílio.
O condutor informou que 
é motorista de aplicativo e 
que, durante o trajeto, foi 
ameaçado pelo passagei-
ro que simulou estar com 
arma de fogo. 
O passageiro confirmou 
sua versão confessando a 
prática delituosa. 
Durante a busca, a polícia 
localizou 2,010 kg de co-
caína, 108g de crack, 11g 
de maconha, R$ 220,00 e 
um aparelho celular utili-
zado para o gerenciamento 
do tráfico.

Assim, a taxa de ocupação 
dos leitos exclusivos para 
covid nos hospitais públi-
cos e privados da cidade é 
de 73,1% na UTI e 48,7% 
na enfermaria. Conside-
rando a taxa de ocupação 
de leitos totais, o número 
é de 40,3% na UTI e 6,7% 
na enfermaria. A taxa de 
ocupação do Hospital Mu-
nicipal é de 74,6% na UTI 
e 51,4% na enfermaria. A 
taxa de ocupação subiu de 
um dia para outro devido à 
redução de leitos, mas isso 
não preocupa a Secreta-
ria de Saúde em razão da 
queda de internações. No 
entanto, se houver neces-
sidade as vagas voltam a 
ser ativadas.

As equipes utilizaram téc-
nicas de salvamento para 
retirar o animal da situa-
ção de risco. 
O Pica-pau foi salvo e en-
tregue aos cuidados vete-
rinários e, posteriormente, 
será restabelecido ao seu 
ambiente natural.
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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


