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A Gazeta dos Municípios
Cães farejadores levantam suspeita de 

caça ilegal em Paraibuna.

Ônibus é incendiado em 
São José dos Campos

Covid-19: Brasil registra 290 mortes e 
12,3 mil casos nas últimas 24h

Polícia apreende balão de 28 metros e 
detém 12 pessoas em Cunha.

Além das armas, doze 
aves da fauna silvestre, 
munições, armadilhas, 
apetrechos de caça, couro 
de lagarto e uma cabeça de 
veado foram apreendidos 
no local, na tarde deste do-
mingo (11), no bairro Re-
medinho dos Prazeres.
Durante atendimento de 
uma denúncia de caça ile-
gal com emprego de arma 
de fogo, os policiais foram 
até o bairro e encontraram 
uma moradia com várias 
gaiolas expostas na varan-
da.
Ao fiscalizar as aves, todas 

No domingo (11) por vol-
ta das 23h30, houve uma 
ocorrência de fogo de ôni-
bus, na Rua Malvina Bar-
bosa de Araújo, no Cam-
pos dos Alemães em São 
José dos Campos. 
Segundo informações al-

O Ministério da Saúde di-
vulgou neste domingo (11) 
os números da covid-19 no 
Brasil. Desde o início da 
pandemia até agora, foram 
diagnosticados 5.091.979 
casos da doença e 150.488 
óbitos. 
Nas últimas 24 horas, fo-
ram registrados 12.342 
novos casos e 290 mor-
tes. Outras 2,2 mil mortes 
ainda estão sob investiga-

Um balão de 28 metros foi 
apreendido na tarde desta 
segunda-feira (12). A Po-
lícia Ambiental totalizou 
R$60.000 mil em multas.
Depois de avistarem so-
brevoando a cidade, um 
equipe de policiais da área 
acompanhou o balão até a 
queda no bairro do Cedro, 
zona rural da cidade.

sem autorização do órgão 
ambiental competente e 
uma ameaçada de extin-
ção, a equipe observou a 
presença de cães fareja-
dores, aparentando serem 
cães de aponte, que caçam 
primeiramente pelo faro 
e possuem os faros mais 
sensíveis entre os caninos 
e vistoriou a propriedade.
Três armas foram encon-
tradas, duas de fogo e uma 
de pressão, além de muni-
ções, material para recarga 
de cartuchos, apetrechos 
de caça, partes de animais 
abatidos, teiú e veado e ar-

guns indivíduos entraram 
no ônibus e atearam fogo 
em seu interior.
Participaram na ocorrên-
cia duas viaturas de Auto 
Bomba e uma viatura de 
apoio do Corpo de bom-
beiros, total de 8 bombei-

ção e 474 mil pessoas em 
tratamento. Ao todo, 4,47 
milhões de pessoas que 
tiveram a doença já estão 
totalmente recuperadas. 
A taxa de letalidade está 
em 3% e a mortalidade por 
100 mil habitantes está em 
71,6. A incidência de ca-
sos do novo coronavírus 
por 100 mil habitantes é 
de 2.424,5.
Covid-19 nos estados

A Polícia Ambiental foi 
acionada e participou da 
ação.
No local, 12 pessoas, da 
região e capital, que fa-
ziam o resgate foram de-
tidas pelos policiais. Obje-
tos para resgate de balões, 
um balão e um veículo 
foram encontrados e apre-
endidos. 

madilhas.
A ocorrência foi apresen-
tada no Plantão Policial da 
cidade. O homem vai res-
ponder por posse irregular 
de arma de fogo e foi libe-
rado após pagar fiança de 
R$3.000 mil.
Pela Polícia Ambien-
tal, ele foi multado em 
R$12.500 mil por manter 
as aves em cativeiro e ter 
em depósito, produto da 
fauna silvestre.
As aves, recém-capturas, 
foram devolvidas à natu-
reza em local próprio na 
região.

ros, foram utilizados cerca 
de 4 mil litros de água e 
20 litros de líquido Gera-
dor de Espuma (LGE), in-
cêndio finalizado após 20 
mim de combate.
O local ficou aos cuidados 
da Polícia Militar.

O estado de São Paulo tem 
o maior número de diag-
nósticos da doença des-
de o início da pandemia, 
com 1.037.660 casos e 
37.256 mortes. Em segui-
da vem a Bahia (325.957 
casos e 7.128 óbitos), Mi-
nas Gerais (322.936 casos 
e 8.127 mortes) e Rio de 
Janeiro (283.675 casos e 
19.308 óbitos). 
Fonte: Agência Brasil

O local foi liberado após 
passar por perícia.
A ocorrência foi apresen-
tada no plantão policial da 
cidade.
Os homens, além de res-
ponderem por crime am-
biental, em liberdade, 
ainda foram multados em 
R$60.000 mil pela polícia 
ambiental.
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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.

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 14/10/2020
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE

Turista é vítima de latrocínio
na madrugada de domingo

A vítima transitava de 
carro pela orla da Praia 
Grande em Ubatuba, na 
madrugada desse domingo 
(11), quando acabou pa-
rando em um determinado 
ponto para pegar o núme-
ro de telefone de alguma 
jovem no local e foi sur-

preendido pelo criminoso 
que anunciou o assalto e                           
posteriormente teria pu-
xado o celular da mão da 
vítima que não soltou o 
objeto e foi atingindo com 
um disparo na região da 
cabeça.
A vítima foi encaminhada 

por amigos em seu     pró-
prio veículo para a Santa 
Casa porém não resistiu 
aos ferimentos e veio a 
óbito.
O autor do disparo está fo-
ragido e o crime está sen-
do investigado pela Polí-
cia Civil. 

Homologação e Adjudicação Processo 33 2020 Pregão Presencial 12 2020 Aquisi-
ção AmbulÂncia de Simples Remoção Transformada. Torno público a Homologa-
ção do certame e Adjudicação de seu objeto a empresa RFP Máquinas e Empre-
endimentos LtdaEPP, em 03/09/2020.
Extrato de Contrato Administrativo 25 2020 PProcesso 33 2020 Pregão Presen-
cial 12 2020 Aquisição AmbulÂncia de Simples Remoção Transformada. Vigência: 
Até 31/12/2020 a contar de 14/09/2020. Contratada: RFP Máquinas e Empreen-
dimentos LtdaEPP, CNPJ 31.762.716/0001-50, Valor R$136.000,00 Redenção da 
Serra, 14/10/2020. Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.

Homologação e Adjudicação Processo 33 2020 Pregão Presencial 12 2020 Aquisi-
ção AmbulÂncia de Simples Remoção Transformada. Torno público a Homologa-
ção do certame e Adjudicação de seu objeto a empresa RFP Máquinas e Empre-
endimentos LtdaEPP, em 03/09/2020.

Extrato de Contrato Administrativo 25 2020 PProcesso 33 2020 Pregão Presen-
cial 12 2020 Aquisição AmbulÂncia de Simples Remoção Transformada. Vigência: 
Até 31/12/2020 a contar de 14/09/2020. Contratada: RFP Máquinas e Empreen-
dimentos Ltda EPP, CNPJ 31.762.716/0001-50, Valor R$136.000,00 Redenção da 
Serra, 14/10/2020. Ricardo Evangelista Lobato – Prefeito Municipal.
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Polícia Civil prende traficante 
em Guaratinguetá

Estoura Refinaria de drogas em 
São José dos Campos

Governo quer reconhecimento facial 
em todos aeroportos do país

Na noite de sexta-feira 
(09/10), a Polícia Civil de 
Guaratinguetá apurou uma 
denuncia de tráfico de ar-
mas e drogas, no bairro da 
Quaresmeira. A polícia en-

No sábado (10), por volta 
das 18h, Policiais Mili-
tarem realizaram a pri-
são de duas pessoas, uma 
de 44 anos e um jovem 
de 17 anos, ambos com 
antecedentes criminais,                         
pelo bairro Capão Grosso, 
na zona leste de São José 

O Ministério da Infraes-
trutura quer implantar nos 
aeroportos do país uma 
nova tecnologia para o 
processo de embarque. O 
projeto, batizado de Em-
barque Seguro, permite o 
uso da tecnologia de re-
conhecimento facial para 
a realização do procedi-
mento. Segundo a pasta, a 
iniciativa vai tornar mais 
eficiente o processo de 
embarque nos aeroportos 
e também dar mais segu-
rança nas viagens aéreas.
O uso do reconhecimento 
facial para o procedimen-
to de embarque começou a 
ser testado na última quin-
ta-feira (8) no Aeroporto 
Internacional de Florianó-
polis (SC). Por enquanto, 
apenas voluntários vão 
testar a nova tecnologia. 
A intenção do governo fe-
deral é implantar o projeto 
paulatinamente nos princi-
pais aeroportos, quando a 
solução estiver aprovada.
Sistema nacional unifica-
do
De acordo com a assesso-
ria do ministério, apesar 
de a tecnologia de reco-
nhecimento facial para a 

controu um homem de 28 
anos no local.
Durante a revista um tijolo 
de crack e diversas por-
ções da droga fragmentada 
em pedaços guardados em 

dos Campos.
Com eles foram apreen-
didos: duas máquinas de 
mistura, três balanças, 
três barris com solven-
te, um barril barril com                         
cocaína, dois sacos com 
cocaína, quatro caldeirões, 
três baldes grandes, dois 

identificação do passagei-
ro e embarque automático 
nos portões eletrônicos 
(e-gates) já estar disponí-
vel no mercado, ainda não 
existia um sistema nacio-
nal unificado que possi-
bilitasse checar e validar, 
com rapidez e segurança, a 
identidade do passageiro a 
partir do cruzamento com 
diferentes bases de dados 
governamentais.
“Com o desenvolvimen-
to da solução conduzida 
pela Secretaria Nacional 
de Aviação Civil (SAC) 
do Ministério da Infraes-
trutura, as autoridades de 
segurança poderão utili-
zar inteligência na ava-
liação de risco antecipada 
dos viajantes por meio do 
Sistema Brasileiro de In-
formações de Passageiros 
(Sisbraip)”, informou a 
pasta.
Os testes do projeto-piloto 
do Embarque Seguro em 
Florianópolis serão rea-
lizados com passageiros 
voluntários da companhia 
aérea Latam. A conferên-
cia da identidade do via-
jante ocorrerá no momen-
to do check-in eletrônico 

sacolas também foram en-
contradas. O homem que 
já possuí passagem pela 
polícia por tráfico recebeu 
voz de prisão e a droga foi 
apreendida.

liquidificadores, microon-
das, 
três rolos de fita adesiva, 
oito peneiras, 10 barras 
de metal com bocais para 
lâmpadas e 45 lâmpadas 
grandes. 
A ocorrência segue em an-
damento pelo Plantão Sul.

com a vinculação de uma 
foto ao bilhete aéreo, que 
permitirá o acesso facili-
tado do passageiro à sala 
de embarque. O embarque 
na aeronave ocorrerá por 
meio da biometria do via-
jante, sem a necessidade 
da apresentação de qual-
quer documento.
A tecnologia foi desen-
volvida em parceria com 
o Serpro, empresa de tec-
nologia da informação do 
governo federal, que de-
senvolveu um aplicativo 
que permite o cadastra-
mento da foto do passa-
geiro, ficando vinculada 
ao seu CPF.
A verificação da identifi-
cação biométrica é feita 
por checagem junto ao 
banco de dados da Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
(CNH), no Departamento 
Nacional de Trânsito (De-
natran), que possui cerca 
de 56 milhões de registros 
ativos. A intenção é que, 
posteriormente, outros 
bancos governamentais 
sejam utilizados para am-
pliar o universo de dados 
que podem ser validados.
Fonte: Agência Brasil 

Aviso de Anulação de Contratação de empresa para análise de Pro-
posta Técnica – Processo Administrativo Nº 210/2019 – Concorrência 
Nº 001/2019 - Concessão dos Serviços Públicos dos Sistemas de 
Abastecimento de Água Potável e de Esgotamento Sanitário e dos 
Serviços Complementares no Município de Potim, no Estado de São 
Paulo, conforme as especificações constantes no Edital e seus Ane-
xos – A Prefeitura Municipal de Potim/SP, por meio de sua Comissão 
Especial de Licitação e, de acordo com despacho da Sra. Prefeita Mu-
nicipal, Erica Soler Santos de Oliveira, torna Público aos interessados 
a ANULAÇÃO da contratação da empresa TUSAN ENGENHARIA E 
SOLUÇÕES AMBIENTAIS, decorrente do Contrato Nº 022/2020. Po-
tim, 13 de outubro de 2020. André L. S. Oliveira – Presidente da Co-
missão Especial de licitação.

CHAMAMENTO PÚBLICO - A Prefeitura Municipal de Potim vem por 
meio deste, dar atendimento ao Artigo 34, § 1º, da Lei Nº 8.666/93, e 
tornar público que se acha aberta as inscrições ao Cadastro Munici-
pal de Fornecedores para efeito de habilitação, na forma regulamen-
tar, onde os cadastros serão válidos por 12 (doze) meses, bem como 
para atualização dos registros existentes, as regras para a efetivação 
dos cadastros se encontram no site: www.potim.sp.gov.br, podendo 
ser solicitados também através do e-mail: licitacao@potim.sp.gov.br. 
André L. S. Oliveira – Presidente da Comissão de Licitações.
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Trabalhadores metalúrgicos de 
Pindamonhangaba aprovaram a 
proposta de Campanha Salarial

Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte 
estão na fase verde do Plano São Paulo

John Lennon faria
80 anos de vida

se estivesse vivo hoje

A assembleia ocorreu de 
forma on-line nos dias 8 
e 9 de outubro. Segundo 
o sindicato, a categoria 
emprega cerca de sete mil 
trabalhadores na cidade e 
as negociações já duram 
quatro meses.
De acordo com o presiden-
te da entidade, André Oli-
veira, a proposta garante a 
aplicação integral do rea-
juste salarial da inflação, 
calculado em 2,94%, para 
todos os trabalhadores.
“Essa negociação é esta-
dual, a proposta varia um 
pouco em cada segmento, 
alguns como na Novelis e 

O Vale do Paraíba avançou 
nesta sexta-feira (9) para a 
fase verde do Plano São 
Paulo de controle da pan-
demia e retomada cons-
ciente de atividades eco-
nômicas não essenciais. 
A reclassificação vale de 
sábado (10) e até o dia 16 
de novembro.
Após 130 dias de vigência, 
o Plano São Paulo também 
passa por nova recalibra-
gem de indicadores, áreas 
de monitoramento e nor-
mas de abertura do comér-
cio para flexibilização da 
quarentena. Pela primeira 

Hoje, dia 9 de outubro, 
marca o nascimento de 
John Lennon. Se estivesse 
vivo, o cantor, compositor, 
ativista e co-fundador dos 
Beatles, estaria comple-
tando 80 anos de idade. 
Com o quarteto, experien-
ciou ser o maior sucesso 
comercial na história da 
música popular. Sucesso 
de 1960 à 2020, John Len-
non também fundou com a 
esposa a Plastic Ono Band, 
além de lançar sucessos 
solo, como Woman.
Em 8 de dezembro de 
1980, Mark David Cha-
pman, fã ao qual o cantor 
tinha acabado de dar um 
autógrafo, o assassinou 
com 4 tiros em frente ao 
Edifício Dakota, prédio 
em que Lennon morava 
em Nova York. De Liver-

na Latasa, teve até aumen-
to real de salário, e agora 
todos terão o reajuste, algo 
que os patrões não que-
riam dar de jeito nenhum, 
usaram muito o discurso 
da pandemia e só depois 
de ameaça de greve alcan-
çamos a proposta”, disse.
Outro ponto importante, 
segundo ele, foi a renova-
ção da Convenção Coleti-
va de Trabalho, que con-
tém direitos específicos 
dos metalúrgicos.
Vários sindicatos parti-
cipam junto com a FE-
M-CUT/SP (Federação 
dos Metalúrgicos da CUT 

vez, é alcançada a penúl-
tima fase mais branda de 
uma escala de cinco etapas 
do Plano São Paulo.
Na fase verde, o rol de per-
missões para atendimento 
presencial com restrições 
de acesso e protocolos sa-
nitários é ampliado para 
atividades culturais, con-
venções e eventos sociais 
ou de negócios.
Atividades que gerem 
aglomeração, tais como 
festas, baladas, presença 
de torcedores em even-
tos esportivos e grandes 
shows com público em pé 

pool para o mundo, Len-
non tornou-se uma lenda. 
Para celebrar a data de seu 
nascimento, essa semana 
foi marcada por homena-
gens.
A maior delas acontece 
hoje, pois estreia o LEN-
NON80, um canal de TV 
pop-up exclusivo e dedi-
cado para o Reino Uni-
do e a Irlanda. O projeto 
conta com a colaboração 
de Yoko Ono Lennon, da 
Universal Music, do dire-
tor musical de TV Simon 
Sadler e do arquivista Si-
mon Hilton. O canal terá 
transmissão de uma sema-
na, 24 horas por dia, no 
Reino Unido.
Além disso, hoje também é 
o lançamento de “Gimme 
Some Truth. The Ultimate 
Mixes”, um combo de 36 

no Estado de São Paulo) 
dessas negociações com 
as bancadas patronais. Ao 
todo, 200.000 metalúrgi-
cos estão envolvidos.
O acordo geral está apro-
vado, mas segundo André 
paralisações ainda podem 
ocorrer em Pinda. “Esse 
acordo é uma garantia pra 
todos. 
Mas discussões específicas 
nas fábricas ainda devem 
ocorrer, cada uma tem o 
seu nível de produção e o 
sindicato vai sempre em 
busca de uma proposta co-
erente com a realidade de 
cada fábrica”.

continuam proibidas em 
todos os 645 municípios 
de São Paulo. A libera-
ção só deve acontecer em 
eventual avanço para a 
fase azul ou após a dispo-
nibilização de uma vacina 
contra o coronavírus.
Números da pandemia
Até hoje, São José dos 
Campos já acumulou 
18.371 casos de Covid-19 
e 452 mortes entre as con-
firmações. Em Pindamo-
nhangaba o número de 
testados positivo para Sar-
s-Cov-2 é de 2.517, com 
47 óbitos entre eles. O 

músicas colocadas em or-
dem cronológica e em um 
novo sistema de mixagem. 
As 36 faixas foram esco-
lhidas pela própria família 
do astro e expõe suas con-
vicções em vida. Segundo 
o site oficial de John Len-
non, a versão Deluxe da 
venda de “Gimme Some 
Truth.
The Ultimate Mixes” in-
clui um livro que conta a 
história de todas canções 
nas palavras de John e 
Yoko e nas palavras da-
queles que trabalharam ao 
lado deles, por meio de ar-
quivamento e entrevistas 
inéditas, acompanhadas 
por centenas de fotografias 
inéditas, Polaroids, frames 
de filmes, cartas, folhas de 
letras, caixas de fita, obras 
de arte e memorabilia dos 
arquivos de Lennon-Ono.
Para “dar a largada” de to-
dos esses lançamentos, na 
noite de ontem o Empire 
State Building iluminou 
suas torres em Sky Blue 
com um símbolo de paz 
branco girando no mas-
tro. Todos os fãs puderam 
acompanhar a vista online, 
pelo site oficial do arra-
nha-céu.
Já no último final de sema-
na, a BBC Radio 2 lançou 
diversas entrevistas de Ju-
lian Lennon, Paul McCart-
ney e Elton John feitas por 
Sean Ono. O documentá-
rio foi dividido em duas 
partes e todos os áudios 
podem ser ouvidos pelo 
site da BBC. Entretanto, 
não há disponível ainda a 
versão legendada das en-
trevistas.
Fonte: Kboing

município de Taubaté con-
firmou 6.344 casos desde 
o início da pandemia. Des-
ses, 136 já faleceram. 
Ainda na quinta-feira (8), 
a prefeitura taubateana 
divulgou novo decreto 
municipal autorizando o 
funcionamento dos esta-
belecimentos comerciais 
aos sábados, domingos e 
feriados já a partir deste 
final de semana.
O decreto 14.832 estabele-
ce que os estabelecimentos 
comerciais inseridos nos 
decretos 14.793 (21/08/20) 
e 14.811 (04/09/20) pode-

rão funcionar aos sábados, 
domingos e feriados, nos 
horários ali estabelecidos.
Além desse, outro decreto 
regulamenta o retorno das 
atividades da Feira da Bar-
ganha aos domingos. O 
decreto 14.831 formaliza 
o protocolo de retomada 
da feira com as devidas 
medidas sanitárias das 7h 
às 14h.
Na Serra da Mantiqueira, 
Campos do Jordão confir-
mou 1.046 casos divulga-
dos pela secretaria de saú-
de do município até ontem 
(8). 31 pessoas entre as 

confirmações morreram. 
No Litoral Norte, Ubatu-
ba 1.474 casos foram con-
firmados até o momento, 
desses, 36 faleceram.
Brasil
5.028.444 pessoas testa-
ram positivo para o novo 
coronavírus em todo o 
país desde o início da pan-
demia. 
Do total de casos, 148.957 
morreram, 464.923 ain-
da enfrenta a Covid-19 e 
4.414.564 já venceu a do-
ença. O índice de letalida-
de da doença permanece 
em 3%.


