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A Gazeta dos Municípios
Massa de ar frio derruba temperaturas 

e pode fazer nevar no sul do país

São Paulo registra nova queda
de mortes por coronavírus

Grupo HEINEKEN cria plataforma 
com práticas para saúde e

segurança na reabertura de bares

Com quedas da temperatu-
ra provocadas desde quar-
ta-feira (19) por uma fren-
te fria polar, na sexta-feira 
(21), o frio vai avançar 
sobre o Mato Grosso do 
Sul, São Paulo, Rio de Ja-
neiro, sul de Minas Gerais, 
Mato Grosso, sul de Goi-
ás, Rondônia, Acre e sul 
do Amazonas, promoven-
do declínio de temperatura 
bastante acentuado nesses 
estados. Geadas podem 
acontecer já na madruga-

O estado de São Paulo re-
gistrou queda de 1% no 
número de óbitos por coro-
navírus entre os dias 9 e 15 
de agosto em comparação 
com a semana anterior, de 
2 a 8 de agosto. Esses da-
dos foram anunciados pelo 
Secretário de Estado da 
Saúde, Jean Gorinchteyn, 
nesta segunda-feira (17).
A queda de óbitos ocorreu 
mesmo com a modificação 

O Grupo HEINEKEN e o 
Hospital Israelita Albert 
Einstein se unem para a 
iniciativa que visa auxiliar 
donos de bares e restau-
rantes de todo o Brasil no 
enfrentamento da pande-
mia da COVID-19.
Batizado de “De Volta 
Ao Bar”, o projeto con-
siste em uma plataforma 
de conteúdo e aprendi-
zagem eletrônica em que 
os donos dos bares e res-
taurantes receberão com 
recomendações de boas 
práticas a fim de garantir 
o bem-estar e segurança 
de suas equipes e de seus 

da de quinta-feira (20) no 
sul e fronteira oeste do Rio 
Grande do Sul.
Além disso, com a umi-
dade remanescente e o 
frio intenso, há também 
possibilidade de queda de 
neve nas regiões serranas 
do Rio Grande do Sul, no 
Oeste, Sul, Meio-Oeste e 
Planalto Norte de Santa 
Catarina bem como em 
áreas do Sul e Sudoeste do 
Paraná, entre o fim de tar-
de e noite de quinta-feira 

da diretriz do Ministério 
da Saúde para confirma-
ção de casos e óbitos, que 
passou a incluir o método 
de análise clínica e diag-
nóstico por exames de 
imagem, mesmo sem aná-
lise laboratorial. 
“Sem essa inserção, tería-
mos o menor índice de nú-
mero de óbitos no estado 
em relação às semanas an-
teriores, com níveis muito 

clientes, e evitando uma 
nova onda de fechamento 
dos estabelecimentos. A 
plataforma está disponível 
para os sistemas Android e 
IOS, além da versão desk-
top.
“Seguimos apostando no 
poder da união para ten-
tarmos minimizar as con-
sequências desta crise. Em 
respeito aos bares e restau-
rantes, grandes parceiros 
do nosso negócio, e a seus 
clientes, demos mais um 
passo em nossas atitudes, 
com uma parceria inédita 
e inovadora para criar o 
projeto ‘De Volta Ao Bar’. 

(20), na sexta-feira (21) e 
no sábado (22). As tempe-
raturas caem cerca de 10º, 
ficando com máximas de 
até 20ºC.
A figura acima apresen-
ta a previsão de queda de 
neve acumulada, a partir 
do modelo COSMO do 
INMET entre a manhã do 
dia 21 e a manhã do dia 
22 de agosto. Observa-se 
que o modelo indica neve 
principalmente nas Serras 
Gaúcha e Catarinense.

semelhantes à 24ª semana 
epidemiológica, mostran-
do dessa forma um contro-
le da pandemia no estado”, 
disse o Secretário. Foram 
registrados 16 óbitos a 
menos. Na semana passa-
da houve 1.764 mortes e, 
na semana anterior, 1.780 
óbitos. A alteração resul-
tou no acréscimo de 221 
mortes que aconteceram 
no decorrer da pandemia 

Acreditamos que esta ini-
ciativa busca unir esforços 
para que o bar também 
seja um ambiente seguro 
para todos”, conta Mauri-
cio Giamellaro, presidente 
do Grupo HEINEKEN no 
Brasil.
Ao todo, mais de 17 mil 
estabelecimentos de todas 
as regiões do País rece-
berão acesso à plataforma 
do “De Volta ao Bar” e, 
após a conclusão do trei-
namento, receberão um 
certificado oficial das duas               
empresas, que poderá ser 
utilizado em seus estabe-
lecimentos.

e foram inseridas em bole-
tim da última semana.
Porcentagem por região
A Região Metropolitana 
de São Paulo, sem a ca-
pital, teve uma queda de 

4% no número de óbitos. 
A redução ocorre também 
no interior e na Baixada 
Santista, com queda de 
5%. Todos os municípios 
mantém uma taxa de ocu-

pação de leitos de UTI me-
nor do que 80%. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI 
é de 57,4% no estado e de 
55,5% na Grande São Pau-
lo.
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Miscelânea
Curiosidades

Na Índia se ensina quatro Leis da Espiritualidade

A primeira diz: A pessoa que chega é a pessoa certa. Significa que nada 
ocorre em nossa vida por casualidade. Todas as pessoas que nos rodeiam, 
que se integram conosco está ali por uma razão, para que possamos apren-
der e evoluir em cada situação.
A segunda diz: O que acontece é a única coisa que poderia ter acontecido. 
Nada absolutamente nada, que ocorre em nossa vida poderia ter sido de 
outra maneira. Nem mesmo os detalhes mais insignificantes! Não existe, 
se acontecesse tal coisa talvez pudesse ter sido diferente. Não! O que ocor-
reu foi a única coisa que poderia ter ocorrido e, teve que ser assim para 
que pudéssemos aprender a lição e, então seguir adiante. Todas e cada uma 
das situações que ocorrem em nossa vida são perfeitas, mesmo que nossa 
mente e nosso corpo resistam em aceitá-las.
A terceira diz: Tudo acontece num momento determinado. Nem antes e 
nem depois! Quando estamos preparados para que algo novo aconteça em 
nossa vida, então é aí que terá inicio.
A quarta diz: Quando algo termina, termina. Simplesmente assim! Se algo 
termina em nossa vida é para a nossa evolução! Portanto, é melhor desa-
pegar, erguer a cabeça e seguir adiante.

Humor

Lá pras bandas de Belo Horizonte, um assaltante entra no banco, com uma 
arma na mão e fala pro caixa botar todo o dinheiro na sacola. Depois, com 
a sacola cheia, pergunta para o primeiro cidadão da fila:
- Você viu eu assaltar o banco?
O coitado respondeu:
- Claro que vi!
E toma um tiro nas fuças.
Em seguida vira para o segundo que estava discutindo com uma velha 
muito emperiquitada, vestida igual uma arara e pergunta a mesma coisa. 
O macho mais do que depressa responde:
- Olha, eu não vi nada. Eu nem estou vendo o senhor aqui! Mas a minha 
sogra, aqui do lado viu tudo, inclusive ela estava dizendo que conhece o 
senhor e que viu o senhor assaltar o caixa...
***
O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada que 
tinha sido indicada por um dos diretores da empresa como sendo muito 
prendada. Ao encontrar a moça ele ficou extasiado. Era uma loira estonte-
ante, siliconada, corpo escultural, olhos verdes, bronzeada, ou seja, toda 
prendada. Refeito do susto e começando a dar instruções, ele fala: 
- Suponho que a senhorita saiba o que é uma fatura e o que é uma dupli-
cata... Estou certo?
E ela toda garbosa, responde:
- Mas claro que eu sei! Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma 
das pernas e duplicata é quando a gente quebra as duas...

Mensagens

As sete lógicas

1 – Faça as pazes com o passado, assim você não estragará o seu presente.
2 – O que os outros pensam de você não lhe diz respeito.
3 – O tempo cura quase tudo... Dê tempo ao tempo.
4 – Ninguém é motivo para sua felicidade senão você mesmo.
5 – Não compare sua vida com a dos outros... Você não tem idéia de como 
os outros foram talhados.
6 – Pare de pensar muito... Você não precisa saber todas as respostas.
7 – Sorria, pois você não tem todos os problemas do mundo.
***
Aprendemos que para evoluir como ser humano é preciso praticar o bem. 
Por isso conhecemos de cor as virtudes que englobam bondade, como 
compaixão, generosidade, solidariedade, tolerância e paciência, porém, 
nem todos sabem usar essas qualidades na hora certa. Há uma grande di-
ferença entre ser bom ou ser ingênuo e, é muito importante que essa di-
ferença seja estabelecida. Primeiro, lembre-se de que boa ação não pode 
prejudicar quem a pratica. Segundo, o ato não pode tirar do outro a respon-
sabilidade de si mesmo.

Pensamentos, provérbios e citações

O melhor lenço para uma lágrima é o sorriso da mulher amada.
Quanto menor a saia dela, mais meu pensamento nela.
Eu sei que nada sei.
A filosofia de um século é o senso comum do próximo.
Permita que eu escute a mim e não os outros.
Somente o amor pode juntar duas almas em um só coração.
A felicidade é a harmonia entre o pensar, o dizer e o fazer.
Não é dignidade que falta ao nosso mundo, o que falta é amor. 
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 178, Termo nº 7225
Faço saber que pretendem se casar ALEX SANDRO MESSIAS DA SILVA e DANIELA GOMES DE SOUZA, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é 
natural de Alta Floresta-MT, nascido no dia 16 de janeiro de 1988, de estado civil divorciado, de profissão pintor, residente e 
domiciliado na Rua Benedito de Paula, nº 304, casa 2, Parque Novo Mundo, Tremembé, SP, CEP 12120-000, filho de CICE-
RO DA SILVA, de 63 anos, natural de União dos Palmares/AL, nascido na data de 01 de novembro de 1956 e de MARILITA 
MESSIAS DA SILVA, de 56 anos, natural de Florinia/SP, nascida na data de 02 de dezembro de 1963, ambos residentes e 
domiciliados em Carlinda/MT. A  habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 10 de dezembro de 1985, de estado civil 
solteira, de profissão berçarista, residente e domiciliada na Rua Benedito de Paula, nº 304, casa 2, Parque Novo Mundo, Tre-
membé/SP, CEP 12120-000, filha de LUIZ CLAUDIO DE SOUZA, de 61 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 31 
de março de 1959 e de SILVANIA GOMES DE SOUZA, de 57 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 13 de janeiro 
de 1963, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP.  Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da 
Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

AVISO DE SESSÃO DE NEGOCIAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
030/2020 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E 
PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS – A Prefeitura Munici-
pal de Potim informa a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da empre-
sa COMERCIAL MARBELLO IMPORTACAO SERVICOS E DISTRI-
BUICAO EIRELI para o item 03 e 05; TRANS HORTI TRANSPORTE 
E ALIMENTOS LTDA para o item 033, tendo em vista o não envio da 
Proposta readequada, conforme item 12.1 do Edital. CONVOCA-SE 
as empresas habilitadas que ficaram em segundo lugar para sessão 
de negociação à realizar-se em 19/08/2020 às 10h00min, horário de 
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. Potim, 17 de agosto de 2020. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Agências da Caixa tem
novos horários de atendimento

A partir de hoje (18), a 
agência da Caixa estará 
aberta, no novo horário, 
das 8h às 13h, para a pres-
tação de serviços básicos. 
Até hoje (17), o atendi-
mento é das 8h às 14h.
O banco ressaltou que não 
há necessidade de se le-
vantar cedo na fila, pois 
atenderá a todos que che-
garem à agência no horá-
rio comercial.
Aplicativo
Os recursos extraídos 
com urgência do “Fundo 
de Garantia de Tempo” 
(FGTS) e atendimentos 

emergenciais podem ser 
processados pelo aplicati-
vo Caixa Tem.
Os usuários que precisa-
rem atualizar seu cadas-
tro no aplicativo podem 
enviar os documentos por 
meio do próprio aplicati-
vo.
Pagamentos em espécie
Nesta terça-feira (18) co-
meça o saque em espécie 
do auxílio emergencial 
para os beneficiários do 
Bolsa Família com NIS 
final 1.
Já no Saque Emergencial 
do FGTS podem realizar 

saque em espécie os tra-
balhadores nascidos em 
janeiro e fevereiro.
Canais digitais
A Caixa recomenda a os 
clientes acessarem os ser-
viços do banco por meio 
dos canais digitais.
Os clientes podem usar In-
ternet Banking pela inter-
net ou celular.
Estão disponíveis ainda 
os serviços em aplicativos 
para acesso a informações 
e transações de cartões de 
crédito, FGTS, benefícios 
sociais e habitação.
Fonte: Agência Brasil
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Começa hoje a emissão do Certificado 
de Cadastro de Imóvel Rural

Preparação de jovens para o mundo 
do trabalho é tema de lives do Senac 

São José dos Campos

Quarentena: três dicas para fazer
pequenas reformas e reparos em casa

Começa nesta segun-
da-feira (17), às 16h, a 
emissão do Certificado de 
Cadastro de Imóvel Rural 
(CCIR) de 2020. É por 
meio desse documento que 
se comprova a regularida-
de do imóvel rural no Sis-
tema Nacional de Cadas-
tro Rural (SNCR), base de 
dados do governo federal, 
gerenciada pelo Instituto 
Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra).
Para que o documento seja 
válido, é necessário que a 
Taxa de Serviços Cadas-
trais esteja quitada, o que 
pode ser feito na rede de 
atendimento do Banco do 
Brasil até o dia 15 de se-
tembro. De acordo com o 
Incra, o valor é diferencia-
do conforme o tamanho da 
área. Caso a quitação não 

O Senac São José dos 
Campos realiza a partir de 
amanhã (18) o Senac ao 
Vivo: Juventude, Educa-
ção e Inspiração. O intuito 
é dialogar sobre os desa-
fios do jovem no ensino 
médio e o papel da escola 
para torná-los protagonis-
tas de suas histórias. Se-
rão dois encontros virtu-
ais com a participação de 
profissionais da unidade e 
convidados para abordar 
temas voltados aos jovens, 
dicas e inspirações práti-
cas para o dia a dia.
Programação

Com mais tempo em casa, 
vários moradores estão 
usando o período da qua-
rentena para fazer reparos 
e até pequenas reformas 
em casa. Com o aumento 
no número de pessoas tra-
balhando e estudando em 
casa, muitas dessas mu-
danças foram motivadas 
pelo desejo de criar um 
ambiente mais confortável 
e adequado para ativida-
des que antes eram feitas 
no escritório ou em am-
bientes escolares.
Além disso, é fácil se sentir 
enjoado da atual decoração 
passando tantas horas den-
tro desses ambientes. Por 
isso, cresceu o desejo de 
mudar os móveis de lugar, 
testar técnicas de pinturas 
de paredes diferentes e até 
adquirir itens novos, como 
peças de decoração e plan-
tas, para criar um cômodo 
com mais personalidade. 
E essa tendência não é só 
impressão, já que algumas 
cidades estão apresentan-
do aumento na venda de 
materiais do tipo, como a 
cidade de Jundiaí - produ-
tos para pequenos reparos 
em residências represen-
taram 70% das vendas do 
comércio.
Seja na hora de reparar al-
gum problema antigo, ou 
para mudar completamen-
te a decoração do cômodo, 
é necessário planejamento 
e alguns cuidados - tudo 
para garantir os menores 
custos e um belo resulta-
do. Confira três dicas para 
não ter problemas durante 
o processo.
Ferramentas adequadas
Mesmo que os reparos 

ocorra até a data limite, 
haverá cobrança de multa 
e juros.
“O interessado deve retifi-
cá-las por meio da Decla-
ração para Cadastro Ru-
ral (DCR) e, com isso, o 
próprio sistema gera novo 
certificado com a Guia de 
Recolhimento da União 
(GRU) e valores atualiza-
dos”, informa o Incra em 
nota.
Como regularizar
A emissão eletrônica do 
CCIR poderá ser feita pela 
internet, a partir de banner 
que será publicado hoje 
no site do Incra e ainda na 
Sala da Cidadania Digital. 
Outra opção é utilizar as 
plataformas Google Play 
ou App Store para bai-
xar o aplicativo “SNCR-
-Mobile” em dispositivos 

O primeiro bate-papo 
acontece na terça fei-
ra (18), às 19h30, com o 
tema Ensino Médio Téc-
nico: protagonismo, au-
tonomia e atitude, e de-
bate sobre metodologias 
de ensino inovadoras e 
criativas. Já no dia 27 de 
agosto, também às 19h30, 
Thais Frateschi Gomes 
recebe Thiago Fescina 
Ribeiro, coordenador edu-
cacional do Centro Uni-
versitário Senac - Campos 
do Jordão, na live Faça o 
que te move. Projetos para 
a Vida!. Para assistir às 

sejam simples, é sempre 
útil ter um kit de ferra-
mentas em casa, que pode 
ser um grande aliado em 
momentos de imprevisto. 
Existem várias opções de 
maletas com kits prontos, 
que podem ser encontra-
das em lojas de artigos 
de construção. Também é 
possível montar seu pró-
prio kit, escolhendo quais 
ferramentas atenderão me-
lhor às necessidades dos 
moradores da casa. Itens 
como martelo, chave de 
fenda universal, conjunto 
de parafusos e furadeira 
são obrigatórios para mon-
tar um conjunto básico de 
ferramentas. Para quem 
gosta desse tipo de ativi-
dade, pode ser interessan-
te investir em ferramentas 
mais profissionais, como a 
serra tico-tico.
Decida o que vai mudar
Seja para fazer reparos 
pequenos ou para reali-
zar mudanças maiores, é 
necessário ter em mente 
quais serão os cômodos e 
itens que sofrerão altera-
ções, para então decidir os 
materiais e as ferramen-
tas que serão usadas para 
o projeto. Se o reparo for 
simples, ele poderá ser fei-
to mais rapidamente, não 
demandando tanto traba-
lho. Já caso o desejo seja 
reformar completamen-
te um cômodo é possível 
pensar em estratégias para 
diminuir o impacto que 
uma obra grande causaria, 
investindo na mudança de 
detalhes que podem fazer 
a diferença, como cores do 
cômodo, tipos de móveis, 
iluminação, entre outros 

móveis. De acordo com 
o Incra, quem não tem 
acesso à internet contará 
com o serviço nas salas 
da Cidadania das superin-
tendências regionais do 
instituto, unidades avan-
çadas da autarquia ou em 
uma Unidade Municipal 
de Cadastramento (UMC), 
instalada em parceria com 
prefeituras.
“A emissão do certificado 
ficará indisponível tem-
porariamente no dia 17 
de agosto até as 16h para 
geração do CCIR 2020. 
Após esse horário, os ti-
tulares de imóveis rurais 
poderão acessar o sistema 
para gerar o documento de 
sua propriedade ou pos-
se”, complementa a nota 
divulgada pelo Incra.
Fonte: Ag. Brasil

lives, basta acessar o Ins-
tagram do Senac São José 
dos Campos.
Ensino Médio
As duas transmissões ain-
da vão dar detalhes sobre o 
Ensino Médio Técnico em 
Informática, oferecido pe-
las unidades São José dos 
Campos e Pindamonhan-
gaba com o objetivo de 
formar profissionais para 
a área de tecnologia da in-
formação, um dos setores 
que mais cresce em todo 
o mundo. As inscrições 
serão abertas no dia 19 de 
agosto pelo site.

pontos.
O momento pode ser mui-
to oportuno para resol-
ver pequenos problemas 
que são deixados de lado 
em casa, como lâmpadas 
queimadas, parede com 
tinta descascando, janelas 
emperradas ou maçanetas 
desencaixadas. Vazamen-
tos e problemas elétricos 
também devem receber 
atenção - em casos mais 
complicados, esse tipo de 
situação pede a ajuda de 
um profissional.
Procure inspiração
Entender as possibilida-
des do cômodo e explorar 
opções, procurando inspi-
ração em sites de compar-
tilhamento de imagens e 
referências em revistas de 
decoração, ajuda a expan-
dir o olhar sobre as ten-
dências e entender como 
adaptá-las para os cômo-
dos da casa. Pensar em um 
estilo de decoração, como 
rústico, moderno ou mini-
malista, é um ótimo pon-
to de partida, e pode ser o 
guia para definir os tipos 
de materiais, cores e obje-
tos de decoração que farão 
parte da mudança.
Vários canais de YouTu-
be e blogs também podem 
servir como fonte de inspi-
ração e até ajudar no passo 
a passo dos projetos, com 
dicas e instruções simples 
que podem ser realizadas 
até por quem não tem ex-
periência nesse tipo de ati-
vidade. 
As ideias são muitas, com 
dicas para quem mora em 
um imóvel pequeno ou 
precisa aproveitar melhor 
os espaços.
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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


