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A Gazeta dos Municípios

Exportações de suco de laranja mantêm
tendência de alta no mês de maio

Semana do Meio ambiente é tema das atividades virtuais 
do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

O volume das exportações 
de suco de laranja brasi-
leiro registrou alta de 16% 
nos onze meses da safra 
2019/20 (julho de 2019 
até maio de 2020) em 
comparação com o mesmo 
período da safra anterior. 
Os dados são da Secreta-
ria de Comércio Exterior 
(Secex) compilados pela 
CitrusBR.
Um total de 998.788 tone-

Até 21 de junho, o Museu 
Felícia Leirner e Auditório 
Claudio Santoro - institui-
ções da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa 
do Governo do Estado de 
São Paulo, geridas pela 
ACAM Portinari - promo-
vem a Semana do Meio 
Ambiente, com o tema 
Festival da Terra, pelas re-
des sociais e site.
Para iniciar a agenda, eles 
apresentam, nesta segun-
da-feira (15), seus progra-
mas de sustentabilidade. 
Com o objetivo de reduzir 
os impactos ambientais de 
suas atividades, os espaços 

ladas foram embarcadas 
ante 858.904 toneladas 
registradas no mesmo pe-
ríodo da safra 2018/19. 
Quanto ao faturamento, 
as exportações somaram 
US$ 1,650 bilhão, 3% aci-
ma dos US$ 1,596 bilhão 
obtidos no mesmo período 
do ano safra 2018/2019.
Segundo o diretor-executi-
vo da CitrusBR, Ibiapaba 
Netto, a alta acontece em 

adotam práticas como pro-
teção da área florestal, mo-
nitoramento do solo, aná-
lise do consumo de água 
e combustíveis, plantio de 
árvores, redução do con-
sumo de materiais e pro-
dução de lixo. No vídeo, 
o público poderá conhecer 
mais sobre o viveiro de 
mudas, instalado em meio 
ao jardim com esculturas 
e que abriga, atualmente, 
100 mudas de árvores que 
serão futuramente planta-
das.
Na terça-feira (16), será 
a vez de descobrir mais 
sobre a ação Colheita na 

relação a uma base peque-
na, num ano atípico em 
que a indústria paulista 
exportou menos de 1 mi-
lhão de toneladas de FCOJ 
(Frozen Concentrate 
Orange Juice) equivalente.
“Até agora a média expor-
tada é de cerca de 90 mil 
toneladas de FCOJ equi-
valente por mês, o que 
equivale ao desempenho 
da safra 2015/16”, explica 

Roça com a produtora jor-
danense Ingrid Nendza. 
Ela falará sobre a colheita 
de verduras, frutas, horta-
liças e legumes orgânicos 
na Mantiqueira, dando 
dicas e contando os bene-
fícios dessa produção. No 
dia seguinte, 17, o proje-
to Mãostiqueiras explica 
como a lã de ovelha, uma 
matéria-prima que era des-
prezada na região, é, ago-
ra, reconhecida como um 
bem econômico, de valor 
social, cultural e ambien-
tal. Carol Nascimento, 
idealizadora do projeto 
PEACE, de Campos do 

avanço. Segundo o execu-
tivo,  ele também se ex-
plica relacionada à maior 
oferta de suco no merca-
do. O setor processou mais 
de 325 milhões de caixas 
com um total 1,2 milhão 
de toneladas de suco na sa-
fra 2019/20, cerca de 37% 
a mais do que o no período 
anterior.
Mercado -  Para a União 
Europeia, os embarques 
de suco de laranja tota-
lizaram até o momento 
702.135 toneladas, 27% a 
mais que o volume embar-
cado no mesmo período 
da safra anterior, 551.654 
toneladas. O faturamento 
somou US$ 1,167 bilhão, 
13% acima dos US$ 1,030 
bilhão na safra passada.
Os embarques de suco de 
laranja para o Japão tam-
bém registraram alta entre 
julho e maio de 2020, em 
relação ao mesmo perío-
do do ano anterior. Nes-
ta temporada, já foram 
exportadas para o país, 
51.985 toneladas, 14% a 

Jordão, e seu filho Ben-
to convidam a todos para 
fazer uma composteira em 
casa e reaproveitar o que 
seria jogado no lixo. A ofi-
cina Criação de uma Com-
posteira será na quinta-fei-
ra (18). Ainda, em outra 
programação, o público 
aprenderá a fazer sua pró-
pria vassoura de mato com 
os educadores do Museu.
Os cuidados pessoais tam-
bém estão inclusos na pro-
gramação da Semana do 
Meio Ambiente. Na sexta-
-feira (19), a bióloga Da-
niela Siqueira, membro do 
projeto PEACE, comparti-
lhará dicas de como apro-
veitar itens caseiros para 

mais que nos onze meses 
da safra 2018/2019, com 
45.600 toneladas. O fatu-
ramento cresceu 4%, com 
US$ 92,128 milhões ante 
os US$ 88,567 milhões.
Nesta safra 2019/2020, a 
China já importou 41.272 
toneladas, 37% a mais que 
no mesmo período da sa-
fra 2018/2019, quando 
foram embarcadas 30.055 
toneladas. Em termos de 
faturamento, houve queda 
de 4%, fechando em US$ 
57,832 milhões ante os 
US$ 60,048 milhões fa-
turados na safra anterior. 
“O mercado chinês é bem 
sensível a preço e como 
houve uma desvalorização 
do suco devido à grande 
oferta de suco, isso explica 
o incremento”, avalia.
Com destino aos Estados 
Unidos as exportações 
brasileiras fecharam com 
queda de 18% nos 11 me-
ses do ano-safra, com vo-
lume de 154.416 toneladas 
ante as 188.132 toneladas 
no período anterior. Em 

fabricação de cosméticos. 
Sábado (20) será um bom 
dia para tomar um café e 
conferir como é feito o 
processo de produção até 
a colheita do grão. Lucas 
Lucas Jeronymo Stoco, 
7 anos, do sítio Boa Vis-
ta, mostrará um pouco da 
produção familiar na re-
gião do Sudoeste Paulista.
Já a atividade Receita Sus-
tentável ensinará a prepa-
rar uma sobremesa com 
alimentos que seriam jo-
gados no lixo. A ‘confei-
teira’ será Jade Cassiano, 
10 anos, que reaproveitará 
a casca de banana. Para 
encerrar as ações susten-
táveis, Museu e Auditó-

receitas, as vendas foram 
de US$ 248,6 milhões, 
25% de queda em compa-
ração com os US$ 331,5 
milhões da safra anterior.
“A economia americana 
começa a reabrir e alguns 
relatórios dão conta de que 
o consumo continua em 
índices acima do período 
pré-pandemia, no entanto, 
os estoques de suco nos 
Estados Unidos represen-
tam cerca de 52 semanas 
de consumo, o que é mui-
to e explica a baixa das 
exportações para aquele 
país”. Segundo Netto al-
gumas notícias sobre um 
forte aumento de consumo 
no mercado americano têm 
circulado, mas ao que tudo 
indica, esse avanço ainda 
não trouxe qualquer efeito 
sobre as exportações bra-
sileiras para aquele merca-
do. “Aumento de consumo 
é sempre uma boa notícia, 
mas no momento, olhando 
apenas os números não é 
possível identificar refle-
xos”, completa.

rio reproduzem um vídeo 
sobre a produção de ali-
mentos na agroecologia. A 
rede Xepa Ativismo, que 
tem o objetivo de conectar 
cozinheiros ativistas e re-
des de democratização do 
alimento, contará mais so-
bre o setor ao propor uma 
reflexão sobre o consumo 
e o aumento da consciên-
cia coletiva.
Para não perder nenhuma 
ação da Semana do Meio 
Ambiente, basta seguir as 
redes sociais dos equipa-
mentos: @museufelicia-
leirner. Todas as ativida-
des do #CulturaEmCasa 
serão veiculadas, também, 
por uma página especial.
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Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.
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EXPEDIENTE

Transporte público de Caçapava 
opera com novos horários
a partir desta segunda, 15

Caçapava tem novos horá-
rios do transporte coletivo 
na cidade a partir desta se-
gunda-feira, 15 de junho.  
A empresa ABC Trans-
portes Coletivos, conces-
sionária do transporte ur-
bano informou que foram 
adicionados mais alguns 
horários e atendimentos 
como Vila Velha II e Boa 
Vista, inclusive aos sába-
dos. Entretanto, de acordo 
com a empresa, serão ana-
lisados durante um perío-
do para possíveis adequa-
ções.

Obrigatório - Com base no 
decreto estadual, é obri-
gatório de máscara facial 
é obrigatório dentro dos 
veículos. Atualmente, to-
dos os ônibus municipais 
circulam com avisos sobre 
as medidas preventivas. 
Dessa forma, os moto-
ristas podem se recusar a 
transportar quem não esti-
ver usando.
A Prefeitura reforça que a 
medida é fundamental para 
garantir a saúde e proteção 
das pessoas em relação ao 
coronavírus, reduzindo o 

perigo de contaminação 
no transporte. 
Para reforçar as ações sa-
nitárias, a empresa conti-
nua seguindo protocolos 
da Vigilância e recomen-
dações da Secretaria de 
Defesa e Mobilidade Ur-
bana, realizando a limpeza 
dos veículos constante-
mente.
Cobradores e motoristas 
também estão usando os 
EPIS necessários para a 
segurança e proteção.
Confira novos horários em 
Caçapava:
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 162, Termo nº 7193
Faço saber que pretendem se casar LUÍS OTÁVIO MONTEIRO JUNIOR e MARIANA ALVES APARECIDA DOS SAN-
TOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é 
natural de Pindamonhangaba-SP, nascido em 09 de setembro de 1991, de profissão trabalhador rural, de estado civil solteiro, 
residente e domiciliado na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, Km 23, Mato Dentro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho 
de LUÍS OTAVIO MONTEIRO, de 49 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 16 de agosto de 1970 e de 
MARIA HELENA CURSINO DOS SANTOS MONTEIRO, de 59 anos, natural de Lagoinha/SP, nascida na data de 30 de 
novembro de 1960, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 20 de agosto 
de 1997, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada na Avenida dos Cedros, Nº 2195, Goiabal, Pinda-
monhangaba/SP, CEP 12415-455, filha de JOÃO SALVADOR DOS SANTOS, de 57 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/
SP, nascido na data de 06 de agosto de 1962 e de KARINE APARECIDA DOS SANTOS, de 44 anos, natural de Taubaté/SP, 
nascida na data de 14 de novembro de 1975, ambos residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/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. 

Termo de Retificação de Publicação de Abertura - Tomada de Preços 
Nº 011/2020 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS 
MARINHO BRASIL, BENEDITO LINO, ARISTEU V. VILELA E CONS-
TRUÇÃO DE PONTE BAIRRO FREI GALVÃO, CONFORME AS ES-
PECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS - Na 
publicação à página de nº 167 do Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, do dia 16/06/2020, com referência à data de entrega e abertu-
ra dos envelopes do processo em epígrafe, onde se lê: 15/06/2020, 
leia-se: 01/07/2020. Publique-se. Potim, 16 de junho de 2020. Erica 
Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso – Pregão Eletrônico 
Nº 013/2020 - Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Cestas Básicas – Promoção Social. Tendo em vista despacho da 
Sra. Secretária de Administração, Raphaela Caroline Pedroso Abran-
tes, fica determinado: O INDEFERIMENTO do recurso interposto 
pela sociedade empresária DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EI-
RELI, CNPJ 30.084.600/0001-46, e via de consequência, manter sua 
inabilitação, dando prosseguimento ao processo licitatório. Potim, 16 
de junho de 2020 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Senac Pindamonhangaba 
torna a quarentena mais 

leve e informativa

Governo de SP paga a terceira parcela 
do benefício Merenda em Casa a 38,4 mil 

alunos da região do Vale do Paraíba

Campanha TaubateAMO: ACIT 
lança nova promoção “Valorize 

o Comércio de Taubaté”

O cenário da quarente-
na criou um novo hábito 
no mundo todo: assistir a 
shows de artistas ou figu-
ras públicas renomadas 
ao vivo pela internet. E, 
como não poderia ser dife-
rente, o setor educacional 
fez adaptações e aderiu 
ao formato. Para promo-
ver a atualização profis-
sional e debater assuntos 
relacionados ao mundo do 
trabalho, o Senac Pinda-
monhangaba realiza, em 
junho, o Senac ao Vivo. 
O projeto contempla uma 
série de transmissões com 
temas variados nas redes 
sociais, com a participa-
ção dos docentes da insti-
tuição.
No dia 16, às 19 horas, 
Barbara de Pieri vai ensi-
nar os truques para fazer 
um estojo multiuso com 
barras de calças jeans ou 
resíduos de tecidos, utili-
zando confecção à mão e 
máquina de costura.
No dia 17, no mesmo ho-
rário, Bruno Nani e Luana 
Kelly analisam o futuro 
dos atendimentos em ser-
viços de saúde após a pan-
demia de Covid-19, com 
foco em comunicação e 

O Governo de São Paulo 
confirmou o pagamento 
da terceira parcela do pro-
grama Merenda em Casa. 
Desde sexta-feira (12), 
cerca de  38,4 mil alunos 
da região do Vale do Para-
íba começaram a receber 
o subsídio de R$ 55 reais 
para a compra de alimen-
tos. O repasse de R$ 55 é 
subsidiado integralmente 
pelo Governo de São Pau-
lo e será oferecido enquan-
to as aulas presenciais da 
rede pública estadual per-
manecerem suspensas.
Do total de 740 mil benefi-
ciários, 113 mil estudantes 
mais carentes voltam a re-
ceber o subsídio dobrado. 
A verba extra é garantida 
por meio de uma iniciati-
va da Comunitas, organi-
zação social especializada 
em parcerias público-pri-
vadas. O grupo iniciou a 
mobilização de recursos 
privados para potenciali-

Com o objetivo de auxi-
liar os associados durante 
esse período de pandemia, 
causado pelo Coronavírus, 
a Associação Comercial e 
Industrial de Taubaté vem 
trabalhando em várias 
frentes. De acordo com a 
entidade, a flexibilização 
permitiu a retomada da 
economia e reabertura do 
comércio e prestação de 
serviços desde o início de 
junho. Na expectativa de 
que se consolide a retoma-
da das atividades econô-
micas na cidade, a ACIT 
lança a nova campanha 
promocional “Valorize o 
Comércio de Taubaté”. 
Para 2020 estavam previs-
tas uma série de promo-
ções que tiveram que ser 
canceladas devido ao fe-
chamento obrigatório das 
lojas, como a campanha 
em homenagem do Dia 
das Mães, no mês de maio, 
dos Namorados em junho, 
e dos Pais que é comemo-
rado no mês de agosto. 
Com isso, a ACIT realizou 
um estudo e reorganizou a 
campanha. Primeiramen-
te, refez e ordenou toda 
a parte legal, que inclui 
as autorizações junto aos 
órgãos responsáveis. E a 
partir dessa segunda-feira, 

vendas.
No dia 18, Rodrigo Lo-
pes Carbogim fala sobre a 
importância de se ter um 
projeto de vida para uma 
melhor organização e vi-
vência dos estudos, às 19 
horas.
Já no dia 23, às 19h30, o 
papo é voltado para os mi-
croempreendedores, com 
dicas de marketing digital, 
vendas on-line e comu-
nicação via redes sociais 
com os clientes, comanda-
do pela Tamires Camargo.
No dia 24, às 19 horas, 
Tatiana Alves e Luiz Fer-
nando Ventura traçam um 
panorama do mundo do 
trabalho, debatendo as 
transformações do univer-
so corporativo, o perfil de 
profissional procurado pe-
las empresas, novos mo-
delos de gestão, modelos 
de comunicação remota 
que fazem parte da rotina 
empresarial e práticas ino-
vadoras, como entrevistas 
de emprego on-line.
Encerrando a programa-
ção, no dia 25, às 20 horas, 
Thiago de Souza Ferreira 
e Bruna Rodrigues Assaf 
estabelecem um diálogo 
leve e descontraído sobre 

zar esforços e levar renda 
para as famílias mais vul-
neráveis do Estado.
Assim como nos meses 
anteriores, o pagamento 
será feito por meio do apli-
cativo PicPay, que pode 
ser usado em qualquer 
smartphone. Entretanto, 
os beneficiários que já re-
ceberam o subsídio nos 
meses anteriores, e portan-
to, fizeram cadastro e va-
lidaram a identidade, não 
precisam repetir o trâmite, 
pois o pagamento vai cair 
automaticamente.
“Não permitiremos a co-
brança de nenhum tipo de 
taxa dessas pessoas. Então 
a própria PicPay vai garan-
tir o pagamento de todas 
as taxas. Se a pessoa de-
cidir transferir para a sua 
conta, a taxa bancária será 
bancada pela PicPay. Se 
resolver sacar no banco 24 
horas, a taxa cobrada será 
paga também pela PicPay. 

dia 15, as lojas participan-
tes começam a receber o 
material para que os con-
sumidores possam concor-
rer aos prêmios.
A campanha “Valorize 
o Comércio de Taubaté” 
segue a mesma linha das 
promoções anteriores, 
com objetivo de valori-
zação da valorizar a eco-
nomia local. A promoção 
mantém a ideia de trazer 
o consumidor ao comér-
cio em dois momentos: 
primeiro para realização 
de suas compras, e no se-
gundo momento é com a 
premiação das promoções, 
em que o valor dos cartões 
pode ser trocado exclusi-
vamente nas lojas partici-
pantes.
Prêmios - Serão sorteados 
para os consumidores 10 
cartões presente no valor 
de R$ 500 cada e 06 de 
R$ 1.000 cada. Nas cam-
panhas da ACIT os ven-
dedores registrados nos 
cupons sorteados também 
ganham e serão contem-
plados com 10 cartões 
presente de R$ 100 cada 
e 06 de R$ 200 cada. A 
campanha traz uma nova 
vantagem para os consu-
midores que participarem 
da promoção “Valorize 

a importância da leitura 
para o desenvolvimento 
do aluno e como a leitura 
de fruição, ou leitura por 
prazer, tem um papel pre-
ponderante nesse cenário.
As transmissões aconte-
cem no perfil do Senac 
Pindamonhangaba (@se-
nacpinda).
Programação:
Live: Estojo multiuso uti-
lizando barras de calça je-
ans
Data: 16 de junho de 2020, 
às 19 horas
Live: O futuro dos aten-
dimentos em serviços de 
saúde
Data: 17 de junho de 2020, 
às 19 horas
Live: Projeto de Vida e 
Organização dos Estudos
Data: 18 de junho de 2020, 
às 19 horas
Live: Marketing digital
Data: 23 de junho de 2020, 
às 19h30
Live: As novas dinâmicas 
de trabalho e o perfil pro-
fissional
Data: 24 de junho de 2020, 
às 19 horas
Live: Como a leitura pode 
te ajudar
Data: 25 de junho de 2020, 
às 20 horas

Isso foi uma condição co-
locada para que o dinheiro 
público e o dinheiro dos 
parceiros sejam utilizados 
integralmente pelas pesso-
as”, afirmou o Secretário 
de Estado da Educação, 
Rossieli Soares.
Benefício é destinado para 
compra de alimentos
- Para ter acesso ao be-
nefício não é necessário 
ter conta bancária ou car-
tão de crédito. É possível 
sacar o dinheiro em um 
caixa eletrônico da rede 
24Horas e transferir o va-
lor para outras contas, sem 
taxa adicional.
- Os beneficiários pode-
rão fazer pagamentos por 
meio do celular em mais 
de 2,5 milhões de estabe-
lecimentos que aceitam 
PicPay. As lojas são iden-
tificadas por placas com o 
QR Code do aplicativo ou 
no próprio sistema de bus-
cas da ferramenta digital.

o Comércio de Taubaté”. 
Eles serão contemplados 
com possibilidade de par-
ticipar, automaticamente, 
das promoções seguintes 
(Dia das Crianças e Natal) 
e tem uma segunda chance 
de serem sorteados.
Para participar e concorrer 
aos prêmios, os consumi-
dores devem realizar suas 
compras nas lojas parti-
cipantes e a cada R$ 50 
recebem um cupom, que 
deve ser completamente 
preenchido e depositado 
nas urnas da promoção. 
Os estabelecimentos serão 
identificados com material 
promocional e o selo da 
campanha.
O sorteio será no dia 01 de 
setembro, na sede da ACIT 
e é aberto a todos que qui-
serem acompanhar. As 
empresas participantes do 
fundo promocional podem 
ser consultadas no site 
www.taubateamo.com.br. 
Os associados que ainda 
não estão participando da 
campanha Taubateamo 
mas tem interesse, podem 
entrar em contato direta-
mente na ACIT.
Mais informações podem 
ser obtidas no Departa-
mento Comercial, pelo te-
lefone (12) 2125-8221.
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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


