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A Gazeta dos Municípios

Governo de SP inicia
vacinação contra coronavírus

em 25 de janeiro

14º salário de aposentados do 
INSS na pauta desta terça-feira

Primeira fase prioriza pro-
fissionais de saúde e pes-
soas com 60 anos ou mais; 
4 milhões de doses serão 
reservadas a outros esta-
dos
O Governador João Doria 
lançou nesta segunda-fei-
ra (7) o Plano Estadual de 
Imunização contra o coro-
navírus. A campanha vai 
começar no dia 25 de ja-
neiro, com prioridade para 
profissionais de saúde, 
pessoas com 60 anos ou 
mais e grupos indígenas e 
quilombolas na primeira 
etapa. São Paulo também 
vai disponibilizar 4 mi-
lhões de doses da vacina 
do Instituto Butantan para 
outros estados.
“A vacina será gratuita 
para todos no sistema pú-
blico de saúde do estado 
de São Paulo”, afirmou o 
Governador. “Não esta-
mos virando as costas para 
o Plano Nacional de Imu-
nizações, mas precisamos 
ser mais ágeis e, por isso, 
estamos nos antecipando. 
Somos todos a favor da 
vida e de todas as vaci-
nas”, acrescentou Doria.
A previsão é que 9 milhões 
de pessoas sejam imuniza-
das na primeira etapa, com 
a aplicação de 18 milhões 
de doses. O público-alvo 
prioritário abrange traba-
lhadores na linha de frente 
de combate à COVID-19, 
indígenas e quilombolas e 
também a faixa etária com 
maior índice de letalidade 
por COVID-19 – 77% das 
mortes provocadas pelo 
coronavírus até agora são 
de pessoas com mais de 
60 anos. A campanha será 
coordenada pela Secreta-
ria de Estado da Saúde e 

Colégio de líderes no Se-
nado vai se reunir para de-
bater projetos que garan-
tem o abono de Natal
O abono emergencial de 
Natal, ou 14º salário, para 
aposentados e pensionis-
tas do INSS será discutido 
hoje pelo colégio de líde-
res do Senado. A expec-
tativa, segundo o senador 
Paulo Paim (PT-RS), é que 
as discussões avancem.
De acordo com o senador, 
o caminho para a aprova-
ção é longo e, se confirma-
da, a gratificação só viria 
em 2021. “Vamos insistir, 
mesmo que fique para o 
ano que vem, porque a 
crise vai continuar” , afir-
mou. “Por mim já estaria 
tudo aprovado”, diz Paim.
Pelo menos três propos-
tas estão em andamento 
no Congresso: uma medi-
da provisória apresentada 
pelo senador Paulo Paim 
(PT-RS) e um projeto de 
iniciativa popular, apoiado 
por Paim, que tem mais de 
43 mil assinaturas enviada 
por Sandro Gonçalves, Fe-
lipe Brito e Milton Dantu-
nes, que virou o Projeto de 
Lei 3657.
Inclusive, o trio está, lite-
ralmente, batendo de porta 
em porta em Brasília para 
sensibilizar sobre a neces-
sidade do bônus para apo-
sentados e pensionistas do 
INSS. E o Projeto de Lei 
4367/2020, de autoria do 
deputado Pompeo de Mat-
tos (PDT), quer estender o 
14° salário por mais dois 
anos.
“Apresentamos a emen-
da 48, que está dentro da 
Medida Provisória 1006, 
que trata do aumento da 
margem do empréstimo do 
INSS. Nessa MP tem pelo 
menos 40 outras emendas 
que pedem a suspensão 
da cobrança das parcelas 

implementada em parceria 
com as 645 prefeituras de 
São Paulo. O objetivo é 
dobrar o total de postos de 
vacinação dos atuais 5,2 
mil para até 10 mil locais.
O Governo do Estado vai 
propor aos municípios a 
adoção de normas espe-
ciais para vacinação em 
farmácias, quartéis da Po-
lícia Militar, escolas, ter-
minais de ônibus e postos 
volantes em sistema drive-
-thru. O objetivo é garantir 
a segurança da população 
e evitar aglomerações nos 
locais de imunização.
A estimativa é que o es-
quema de logística e segu-
rança pública para o Plano 
Estadual de Imunização 
envolva cerca de 79 mil 
profissionais, com 54 mil 
trabalhadores do setor de 
saúde e 25 mil agentes de 
segurança, entre policiais 
militares e guardas civis 
municipais.
O cronograma estipula 
cinco etapas de vacina-
ção a partir do início da 
campanha (confira as da-
tas abaixo). Até o fim de 
março, o Governo de São 
Paulo estima que quase 
20% dos 46 milhões de ha-
bitantes do estado estejam 
imunizados com duas do-
ses da CoronaVac e conta 
com a rápida aprovação da 
vacina do Butantan pela 
Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária).
A CoronaVac é desenvol-
vida em parceria inter-
nacional entre o Instituto 
Butantan e a biofarmacêu-
tica Sinovac Biotech. O 
resultado da fase 3 com o 
índice de eficácia do imu-
nizante deve ser divulgado 
na próxima semana.

dos empréstimos dos apo-
sentados durante a pande-
mia”, explica Brito.
Efeitos da crise vão perdu-
rar
“A gravidade da crise que 
enfrentamos nos permite 
perceber que seus efeitos 
perdurarão por um bom 
período ainda, fato que foi 
levado em consideração 
para que se apresentasse 
a ideia da concessão deste 
direito social para os anos 
de 2020 e 2021”, diz Pom-
peo de Mattos.
O novo texto junta ao PL 
3657/2020, elaborado pelo 
senador Paulo Paim (PT), 
que sugere criar o benefí-
cio, mas excepcionalmen-
te para esse ano por causa 
da pandemia do novo co-
ronavírus.
A ampliação do benefí-
cio, segundo Mattos, é 
que mais de 30 milhões 
de brasileiros recebem be-
nefícios previdenciários, e 
esses recursos são o am-
paro de muitas famílias, 
principalmente com a per-
da de postos de trabalhos e 
renda de milhões de fami-
liares dos segurados.
O deputado também disse 
que durante a pandemia do 
novo coronavírus muitos 
aposentados e pensionistas 
do INSS, não tiveram mais 
acompanhamento médico 
regular, devido ao risco de 
contágio. O que pode ter 
acarretado no agravamen-
to de doenças crônicas 
que impactam nas finan-
ças dessas famílias com 
medicamentos, exames e 
consultas médicas. O novo 
Projeto de Lei prevê o pa-
gamento das parcelas do 
14° salário para o mês de 
dezembro de 2020 e 2021.
O valor do benefício fica-
ria limitado a até dois salá-
rios mínimos, dependendo 
do valor da aposentadoria 

Estudos clínicos já de-
monstraram que 94,7% 
dos voluntários não tive-
ram evento adverso. Dos 
que apresentaram alguma 
reação, 99,7% relataram 
sintomas de baixa gravi-
dade, como dor no local 
da injeção e dor de cabeça 
leve. Artigo publicado na 
revista científica The Lan-
cet apontou que a vacina 
do Butantan produziu res-
posta imune em 97% dos 
participantes dos estudos.
CONFIRA O CRONO-
GRAMA COMPLETO 
DO PLANO ESTADUAL 
DE IMUNIZAÇÃO CON-
TRA O CORONAVÍRUS
– 25 de janeiro a 28 de 
março
– 9 semanas de duração
– 18 milhões de doses
– Duas aplicações por pes-
soa, com intervalo de 21 
dias entre a primeira e a 
segunda dose
Cronograma de vacinação:
Dose 1:
25/01 Profissionais da 
Saúde, indígenas e qui-
lombolas
08/02 Pessoas com 75 
anos ou mais
15/02 Pessoas com 70 a 74 
anos
22/02 Pessoas com 65 a 69 
anos
01/03 Pessoas com 60 a 64 
anos
Dose 2:
15/02 Profissionais da 
Saúde, indígenas e qui-
lombolas
01/03 Pessoas com 75 
anos ou mais
08/03 Pessoas com 70 a 74 
anos
15/03 Pessoas com 65 a 69 
anos
22/03 Pessoas com 60 a 64 
anos

ou pensão.
Com a palavra, defensores 
dos aposentados
Enquanto permanece o 
impasse sobre o bônus 
extra, outras ações têm 
chamado atenção sobre a 
condição precária de apo-
sentados e pensionistas do 
INSS, como um canal no 
Youtube chamado Felipe 
Brito Oficial, com quase 
200 mil inscritos, que se 
une aos defensores dos 
aposentados como Yed-
da Gaspar, presidente da 
Federação das Associa-
ções de Aposentados do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Faaperj) e João Batis-
ta Inocentini, presidente 
do Sindicato Nacional de 
Aposentados, Pensionistas 
e Idosos (Sindnapi).
Em entrevista ao canal, 
Yedda Gaspar falou sobre 
o avanço da discussão so-
bre o 14º na Câmara e no 
Senado. “A expectativa 
para aprovação é grande, 
mas o aposentado está sem 
esperança de que saia o 
bônus em dezembro”, dis-
se. “Fico triste, mas o que 
se vai fazer?”, lamenta.
Inocentini, ressalta que a 
crise econômica provo-
cada pela pandemia que, 
de acordo com o IBGE, 
desencadeou milhões de 
desempregos, também im-
pacta nas vidas dos apo-
sentados e pensionistas do 
INSS.
“Além de amparar os mais 
vulneráveis, o 14º salário 
injetaria milhões na eco-
nomia em todos os muni-
cípios do país, que sofrem 
forte crise devido à pande-
mia”, avalia.
Procurada, a Secretaria 
de Previdência informou 
que não há estudo sobre 
o tema. Já o Ministério da 
Economia não se manifes-
tou.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história hu-
mana diz respeito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na 
Etiópia, foram encontrados exemplares fabricados, seguramente, há mais 
de dois milhões e quinhentos mil anos. Mas o comércio de pedra é mais 
recente. Estima-se em vinte e oito mil anos a idade dos indícios da compra 
e venda de âmbar na Europa.
***
A águia é membro de uma família de rapina e que também se inclui o 
falcão, o gavião e o abutre. As águias têm aproximadamente um metro de 
comprimento, chegando as suas asas abertas a medir mais de um metro e 
oitenta centímetros. Os machos são maiores que as fêmeas. Alimentam-se 
de galos do campo, lebres, coelhos e até mesmo de pequenas ovelhas. O 
ninho é feito na copa das árvores e preferencialmente em penhascos. Qua-
se sempre as águias regressam aos velhos ninhos.

Humor

O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos bra-
ços e bem furioso, grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no painel 
da agência matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se 
lembra?
***
Corrigindo velhos ditados populares

A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vem a enchente.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele se mudou pra praia.

Mensagens

Quando as crianças de atrapalham com os deveres da escola é o momento 
em que os pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lugar 
para o trabalho escolar. Um lugar fixo, limpo e bem iluminado, mesmo 
que seja um cantinho na mesa da cozinha. Os pais podem ajudar, separan-
do as lições em ordem de importância. Estejam sempre ao lado de seus 
filhos, explicando as dúvidas e só assim o dever da escola se transformará 
em uma verdadeira lição de vida.
***
Cinco passos para melhorar a auto-estima

1 – Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas invejosas.
2 – Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3 – Celebre as pequenas vitórias, por menos que sejam.
4 – Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5 – Fique atento consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.

Pensamentos, provérbios e citações

A saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena.
Mais perdido do que minhoca no galinheiro.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia é uma vida.
Viver nos corações que deixamos para trás é morrer.
A noite todas as pardas são gatas.
Vencer é o que importa o resto é conseqüência.
Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.
A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
Saber o que é possível é o começo da sabedoria.
Aquele que promete e faz o bem cultua o seu próprio êxito.
Uma idéia sem execução é um sonho.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não conte com o ovo no “fiofó” da galinha.
Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.  

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 212, Termo nº 7293
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ EDILSON FERNANDES e ROSANE DOS SANTOS GOUVEA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural 
de Tremembé-SP, nascido no dia 23 de março de 1968, de estado civil divorciado, de profissão agente de viagens, residente 
e domiciliado na Avenida do Contorno, nº 500, apto. 21, Centro, Tremembé/SP, filho de JOSÉ ARTELINO FERNANDES, 
falecido em Taubaté/SP na data de 29 de fevereiro de 2000 e de MARIA NAIR FERNANDES, falecida em Taubaté/SP na 
data de 25 de agosto de 2006. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 06 de julho de 1971, de estado civil divor-
ciada, de profissão auxiliar de produção, residente e domiciliada na Rua Jasmin, nº 131, Flor do Vale, Tremembé/SP, filha de 
FRANCISCO EMILIO DE GOUVEA, de 79 anos, natural de Resende/RJ, nascido na data de 11 de janeiro de 1941, residente 
e domiciliado em Taubaté/SP e de CIBELIA DOS SANTOS GOUVEA, falecida em Taubaté/SP na data de 20 de julho de 
2011. 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.

Indústria automobilística 
recupera níveis de

produção e exportação
Demanda interna, porém, 
diminuiu 7,1%, em com-
paração com 2019
A indústria automobilís-
tica recuperou, no mês 
passado, os níveis de 
produção e exportação 
de novembro de 2019. A 
quantidade de unidades 
licenciadas, porém, ficou 
abaixo da registrada ante-
riormente, de acordo com 
balanço divulgado nesta 
segunda-feira,7, pela As-
sociação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea).
O relatório mostra que a 
demanda do mercado in-
terno diminuiu 7,1%, em 
comparação com 2019. 
Foram 225.010 unidades, 
contra 242 mil. No ano, 
1.814.470 automóveis fo-
ram emplacados.
Ao contrário das vendas, a 
produção apresentou leve 
aumento, de 0,7%, com 
um total de 238,2 mil au-
toveículos. Conforme a 
Anfavea, o volume foi in-

suficiente para atender ao 
mercado.
No acumulado do ano, a 
produção chegou à marca 
de 1.804.759 unidades, 
35% a menos que a do ano 
passado. Em novembro, 
também saíram das estei-
ras de montadoras 11,5 mil 
caminhões, 1,7 mil ônibus 
e 5 mil máquinas agrícolas 
e rodoviárias.
Em entrevista coletiva, 
representantes da Anfa-
vea também destacaram 
números relativos à ex-
portação. Em novembro, 
44.007 unidades foram en-
viadas ao exterior, o que se 
traduziu no melhor resul-
tado desde agosto de 2018.
A alta no índice, expli-
caram, se deu em virtude 
do represamento que vem 
ocorrendo nos últimos me-
ses por causa da pandemia 
de covid-19. Ao longo de 
todo o ano, 285.925 uni-
dades foram exportadas, 
número 28,4% inferior ao 
de 2019.

O presidente da entidade, 
Luiz Carlos Moraes, disse 
que a produção de dezem-
bro é algo que não se pre-
vê facilmente e destacou 
alguns desafios que o setor 
enfrenta. Segundo ele, a 
falta de matéria-prima é o 
mais preocupante, porque 
pode significar a paralisa-
ção das montadoras.
“O risco de paralisação 
é muito alto”, afirmou. 
“Esse é um desafio muito 
difícil de se administrar.”
Em novembro, as oportu-
nidades de trabalho ofere-
cidas pelo setor também 
pioraram. 
Na virada de outubro para 
o mês passado, o total de 
vagas passou de 121,4 mil 
para 120,8 mil. Moraes 
afirmou que, no período, 
1.284 funcionários deixa-
ram as funções por aderir 
a programas de demissão 
voluntária (PDVs) ou fo-
ram demitidos após con-
tratos temporários serem 
encerrados.
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IPVA: Pandemia altera os prazos 
para os pagamentos de impostos 

obrigatórios para veículos

Conheça o novo calendá-
rio e diferentes formas de 
quitar os débitos de trân-
sito
O calendário de pagamen-
to do IPVA (Imposto sobre 
Propriedade de Veículos 
Automotores) sofreu alte-
rações em alguns Estados 
por conta dos reflexos e 
impactos econômicos cau-
sados pela pandemia do 
coronavírus. Em cada Es-
tado, o DETRAN local de-
terminou uma regra para 
que o consumidor possa 
regularizar a situação do 
seu veículo. Motoristas do 
Ceará, São Paulo, Mato 
Grosso, Piauí, Santa Ca-
tarina e Distrito Federal 
podem regularizar suas 
pendências agora em de-
zembro.
Normalmente os dias de 
pagamento são definidos 
de acordo com a região 
e o final da placa de cada 
veículo. A quitação do va-
lor do imposto pode ser 
dividido em até três vezes, 
com parcelas distribuídas 
entre os meses de janeiro 
e março e o contribuinte 
também pode optar por 
pagar em uma única par-
cela com desconto.
Em alguns Estados os pra-
zos foram prorrogados, em 
outros o calendário não 
teve nenhum modificação, 
também existem casos em 
que o condutor pode optar 
pelo parcelamento de seus 
débitos utilizando serviços 
de empresas privadas con-
veniadas ao DETRAN.
Nos casos de São Paulo, 
Distrito Federal, Ceará, 
Paraíba, Piauí, Santa Ca-
tarina e Mato Grosso, os 
prazos para pagamento do 
IPVA e do licenciamento 
vencem agora em dezem-
bro, e poderão ser realiza-
dos de acordo com a placa 
do carro. É possível fazer 
o parcelamento desses e 
de outros débitos de trân-
sito, por intermédio de 
empresas como a Zapay, 
uma startup especializada 
no parcelamento de débi-
tos de veículos junto aos 

órgãos de trânsito, onde o 
cliente consegue ter aces-
so a todos os seus débitos 
e pagar as dívidas do seu 
carro como IPVA, multas, 
DPVAT e licenciamento 
parcelando em de até 12x 
no cartão.
“A Zapay foi criada para 
ajudar o condutor e des-
burocratizar os pagamen-
tos de débitos de trânsito, 
fazendo com que o mo-
torista possa parcelar es-
ses valores e ficar em dia 
com o DETRAN”, ressalta 
Callebe Mendes, CEO da 
Zapay.
Callebe também ressalta 
que o parcelamento dessas 
pendências pode ser uma 
boa alternativa para que 
as pessoas que por algum 
motivo ainda não quitaram 
seus débitos evitem pro-
blemas mais graves como 
multas e até a apreensão 
do veículo. “Muitas pesso-
as perderam renda durante 
a pandemia e os débitos 
ligados aos órgãos de trân-
sito acabaram ficando em 
segundo plano. Com a re-
tomada gradual da econo-
mia é interessante que o 
contribuinte busque cami-
nhos para quitar esses dé-
bitos de maneira que não 
pese no orçamento”.
As transações realiza-
das pelo site da Zapay, 
também podem ser feitas 
quando o prazo de pa-
gamento estipulado pelo 
DETRAN já tiver acaba-
do. Como é o caso do Rio 
Grande do Norte. No Esta-
do, o prazo de vencimento 
das pendências já expirou 
e os condutores que não 
quitaram suas dívidas, po-
derão ser multados.
O Código de Trânsito Bra-
sileiro estipula multa de 
R$ 293,47 para o condutor 
flagrado dirigindo sem o 
licenciamento. A infração 
é considerada gravíssi-
ma, com o lançamento de 
sete pontos no prontuário 
de habilitação e o reco-
lhimento do veículo. Para 
regular a situação, o moto-
rista deve pagar o IPVA, o 

DPVAT, a taxa de licencia-
mento e as multas.
Enquanto o condutor não 
regulariza o pagamento 
do IPVA, não pode fazer 
o licenciamento do veícu-
lo. E, quem é pego com 
o licenciamento irregular, 
também corre o risco de 
ter o carro apreendido. O 
condutor também pode 
ter seu nome negativado, 
no entanto, no caso de 
dívidas com o governo, a 
negativação não acontece 
junto ao SPC ou Serasa. 
A pessoa tem o seu nome 
incluído na dívida ativa, 
que é uma execução fiscal 
onde ele poderá até perder 
o carro.
Confira os Estados em que 
o motorista pode regulari-
zar suas pendências agora 
em dezembro:
– Ceará: pagamento do 
licenciamento para carros 
com placa final 0, em cota 
única sem desconto até o 
dia 10/12;
– Mato Grosso: pagamen-
to de licenciamento para 
carros com placa final 8, 
9 e 0, em cota única sem 
desconto até o dia 31/12
– Paraíba: pagamento de 
IPVA para carros com pla-
ca final 0, em cota única 
ou parcelado em 3 vezes, 
até o dia 29/12
Paraíba: pagamento de li-
cenciamento para carros 
com placa final 0, em cota 
única sem desconto, até o 
dia 29/12
– Piauí: pagamento de 
IPVA para carros com pla-
ca final 0, em 3 vezes, até 
o dia 30/12
– Santa Catarina: paga-
mento de licenciamento 
para carros com placa fi-
nal 0, em cota única sem 
desconto, até 15/12
– São Paulo: pagamento 
de licenciamento para car-
ros com placa final 0 e 9, 
em cota única sem descon-
to, até dia 31/12
– Distrito Federal: paga-
mento de licenciamento 
para carros com placa final 
0 e 9, em cota única sem 
desconto, até dia 31/12

AVISO DE RETIFICAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blica a RETIFICAÇÃO do Edital da Chamada Pública Nº 010/2020, 
cujo objeto é o Cadastro de Projetos Artísticos para premiação de 
artistas a partir do desenvolvimento de eventos artísticos/culturais a 
serem transmitidos pela internet e/ou redes sociais através dos re-
cursos providos pela Lei Aldir Blanc, tendo em vista a informação 
incorreta da necessidade da apresentação de Inscrição Municipal. O 
Termo de Retificação na íntegra encontra-se disponível no site da 
Prefeitura Municipal de Potim: www.potim.sp.gov.br. As demais con-
dições permanecem inalteradas.
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Taubaté tem 171 mortes e chega
a 8.858 casos de coronavírus

Taubaté confirmou nes-
ta segunda-feira, 7, mais 
uma morte por coronaví-
rus e totaliza 8.858 casos 
positivos.
A vítima é um idoso de 68 
anos, morador do Jardim 
Ana Emília, portador de 
doenças cardíacas crôni-
cas. 
Ele estava internado em 
um hospital da rede pú-
blica e morreu no dia 5 de 
dezembro.
O termômetro virtual da 
quarentena mantém a cor 
laranja, que representa 
risco médio/alto. Entre os 
indicadores, a taxa de iso-
lamento social medida no 
último sábado, dia 5 de 
dezembro, foi de 38% e 
continuou com a cor ver-
melha. 
A taxa de ocupação de lei-
tos de UTI HMUT/UPA 
Central ficou em 62% e 
recebeu também a cor 
vermelha. A variação diá-
ria de novos casos atingiu 
0,7% e garantiu a cor ver-
de.
Confira abaixo o perfil da 
vítima e dos novos casos 
confirmados.
Caso 8797: Masculino, 34 
anos, morador do Novo 
Horizonte, sem comorbi-
dade, em isolamento so-

cial.
Caso 8798: Masculino, 35 
anos, morador do Parque 
São Luiz, sem comorbida-
de, em isolamento social.
Caso 8799: Masculino, 36 
anos, morador do Barran-
co, sem comorbidade, em 
isolamento social.
Caso 8800: Masculino, 20 
anos, morador do Centro, 
sem comorbidade, em iso-
lamento social.
Caso 8801: Feminino, 59 
anos, moradora da Inde-
pendência, sem comorbi-
dade, em isolamento so-
cial.
Caso 8802: Feminino, 33 
anos, moradora do Bon-
fim, sem comorbidade, em 
isolamento social.
Caso 8803: Feminino, 33 
anos, moradora da Guri-
lândia, sem comorbidade, 
em isolamento social.
Caso 8804: Feminino, 51 
anos, moradora do Cam-
pos Elíseos, sem comor-
bidade, em isolamento 
social.
Caso 8805 Feminino, 33 
anos, moradora da Chá-
cara Flórida, sem comor-
bidade, em isolamento 
social.
Caso 8806: Masculino, 37 
anos, morador do Cecap I, 
sem comorbidade, em iso-

lamento social.
Caso 8807: Feminino, 69 
anos, moradora da Estiva, 
portador de doença cardía-
ca crônica, em isolamento 
social.
Caso 8808: Masculino, 51 
anos, morador do Terra 
nova, sem comorbidade, 
em isolamento social.
Caso 8809: Feminino, 31 
anos, moradora do Barrei-
ro, sem comorbidade, em 
isolamento social.
Caso 8810: Masculino, 54 
anos, morador do Conti-
nental III, sem comorbida-
de, em isolamento social.
Caso 8811: Masculino, 29 
anos, morador da Estiva, 
sem comorbidade, em iso-
lamento social.
Caso 8812: Masculino, 30 
anos, morador da Esplana-
da Santa Terezinha, sem 
comorbidade, em isola-
mento social.
Caso 8813: Masculino, 
46 anos, morador do Re-
sidencial Paraíso, sem co-
morbidade, em isolamento 
social.
Caso 8814: Feminino, 38 
anos, moradora da Vila 
São José, sem comorbida-
de, em isolamento social.
Caso 8815: Feminino, 55 
anos, moradora da Cidade 
de Deus, sem comorbida-

de, em isolamento social.
Caso 8816: Masculino, 33 
anos, morador da Água 
Quente, sem comorbida-
de, em isolamento social.
Caso 8817: Feminino, 
32 anos, moradora do 
Flamboyant, portador de 
doença cardíaca crônica 
descompensada, em isola-
mento social.
Caso 8818: Masculino, 47 
anos, morador do Barran-
co, sem comorbidade, em 
isolamento social.
Caso 8819: Masculino, 41 
anos, morador da Água 
Quente, sem comorbida-
de, em isolamento social.
Caso 8820: Feminino, 33 
anos, moradora do Jardim 
Resende, sem comorbida-
de, em isolamento social.
Caso 8821: Feminino, 69 
anos, moradora do Santa 
Helena, sem comorbidade, 
em isolamento social.
Caso 8822: Feminino, 75 
anos, moradora do Resi-
dencial Sítio Santo Antô-
nio, portadora de diabetes, 
em isolamento social.
Caso 8823: Feminino, 29 
anos, moradora do Resi-
dencial Sítio Santo Antô-
nio, sem comorbidade, em 
isolamento social.
Caso 8824: Feminino, 25 
anos, moradora do São 
Gonçalo, sem comorbida-
de, em isolamento social.
Caso 8825: Masculino, 43 
anos, morador do Quiri-
rim, sem comorbidade, em 
isolamento social.
Caso 8826: Masculino, 35 
anos, morador da Santa 
Helena, sem comorbidade, 
em isolamento social.
Caso 8827: Masculino, 36 
anos, morador do Barrei-
ro, sem comorbidade, em 
isolamento social.
Caso 8828: Feminino, 62 
anos, moradora do Bela 
Vista, sem comorbidade, 
em isolamento social.
Caso 8829: Masculino, 36 
anos, morador do Parque 
São Cristóvão, sem co-
morbidade, em isolamento 
social.
Caso 8830: Feminino, 65 
anos, moradora da Vila 
Mecânica Pesada, sem co-
morbidade, em isolamento 
social.
Caso 8831: Masculino, 45 

anos, morador do Jardim 
Independência, sem co-
morbidade, em isolamento 
social.
Caso 8832: Masculino, 25 
anos, morador do Resi-
dencial Green Park, sem 
comorbidade, em isola-
mento social.
Caso 8833: Masculino, 11 
anos, morador do Flam-
boyant, sem comorbidade, 
em isolamento social.
Caso 8834: Feminino, 33 
anos, moradora do Centro, 
sem comorbidade, em iso-
lamento social.
Caso 8835: Feminino, 80 
anos, moradora do Barran-
co, sem comorbidade, em 
isolamento social.
Caso 8836: Masculino, 18 
anos, morador do Jardim 
Independência, sem co-
morbidade, em isolamento 
social.
Caso 8837: Masculino, 43 
anos, morador da Esplana-
da Independência, sem co-
morbidade, em isolamento 
social.
Caso 8838: Masculino, 47 
anos, morador da Esplana-
da Independência, sem co-
morbidade, em isolamento 
social.
Caso 8839: Feminino, 40 
anos, moradora do Resi-
dencial Sítio Santo Antô-
nio, sem comorbidade, em 
isolamento social.
Caso 8840: Masculino, 30 
anos, morador do Centro, 
sem comorbidade, em iso-
lamento social.
Caso 8841: Feminino, 27 
anos, moradora do Parque 
Aeroporto, sem comorbi-
dade, em isolamento so-
cial.
Caso 8842: Feminino, 43 
anos, moradora do Parque 
São Cristóvão, sem co-
morbidade, em isolamento 
social.
Caso 8843: Feminino, 34 
anos, moradora da Vila 
Aparecida, sem comorbi-
dade, em isolamento so-
cial.
Caso 8844: Masculino, 37 
anos, morador do Jardim 
Garcez, sem comorbidade, 
em isolamento social.
Caso 8845: Feminino, 42 
anos, moradora da Vila 
Aparecida, sem comorbi-
dade, em isolamento so-

cial.
Caso 8846: Feminino, 31 
anos, moradora da Vila 
Edmundo, sem comorbi-
dade, em isolamento so-
cial.
Caso 8847: Masculino, 35 
anos, morador do Parque 
São Cristóvão, portador 
de doença cardiovascular 
crônica, em isolamento 
social.
Caso 8848: Masculino, 
43 anos, morador do São 
Gonçalo, sem comorbida-
de, em isolamento social.
Caso 8849: Masculino, 45 
anos, morador do Parque 
Bandeirantes, sem comor-
bidade, em isolamento so-
cial.
Caso 8850: Feminino, 48 
anos, moradora da Vila 
Edmundo, sem comorbi-
dade, em isolamento so-
cial.
Caso 8851: Masculino, 38 
anos, morador do Indepen-
dência, sem comorbidade, 
em isolamento social.
Caso 8852: Masculino, 44 
anos, morador da Esplana-
da Independência, sem co-
morbidade, em isolamento 
social.
Caso 8853: Feminino, 34 
anos, moradora do Parque 
São Luiz, sem comorbida-
de, em isolamento social.
Caso 8854: Feminino, 31 
anos, moradora da Chá-
cara do Visconde, sem co-
morbidade, em isolamento 
social.
Caso 8855: Feminino, 29 
anos, moradora do Cecap, 
sem comorbidade, em iso-
lamento social.
Caso 8856: Feminino, 39 
anos, moradora do Cam-
pos Elíseos sem comorbi-
dade, em isolamento so-
cial.
Caso 8857: Masculino, 23 
anos, morador do Barrei-
ro, sem comorbidade, em 
isolamento social.
Caso 8858: Masculino, 
72 anos, morador da Vista 
Alegre, sem comorbidade, 
em isolamento social.
Caso 8607 (óbito 171): 
Masculino, 68 anos, mora-
dor do Jardim Ana Emília, 
portador de doença cardí-
aca crônica, internado em 
hospital público. (Óbito 
no dia 05/12/2020).


