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A Gazeta dos Municípios

Prefeitura de São José 
dos Campos decreta

situação de emergência

PIS/Pasep: Abono
salarial do começou a ser 

pago nesta quinta-feira

Taubaté confirma 1º caso 
de coronavírus na cidade

A Prefeitura de São 
José dos Campos 
decretou situação 

de emergência no muni-
cípio por 180 dias, devido 
à pandemia do Covid-19, 
doença causada pelo novo 
coronavírus. O decreto foi 
publicado na quarta-feira 
(18) no Boletim do Mu-
nicípio e passa a vigorar 
imediatamente. A cidade 
tem dois casos confirmado 
de coronavírus, sendo que 
um aguarda o resultado do 
exame da contraprova. 
De acordo com a Secreta-
ria de Saúde, o momento 
atual justifica o emprego 
urgente de medidas de 
prevenção, controle e con-
tenção de riscos, danos e 
agravos à saúde pública, a 
fim de evitar a dissemina-
ção da doença no municí-
pio.
As ações e os serviços 
públicos de saúde volta-
dos à contenção da emer-
gência serão articulados 
pela Secretaria de Saúde, 
assessorada pelo Comitê 
Municipal de Prevenção 
e Enfrentamento ao Novo 
Coronavírus. A medida 
permite à Prefeitura fazer 
a dispensa de licitação 
para os bens necessários 
ao atendimento da situ-
ação emergencial, bem 
como para contratação 
excepcional de pessoal e 
bens e serviços.
Também autoriza o po-
der público a fazer con-
tratação direta de bens e 
serviços indispensáveis à 
manutenção da prestação 
de serviços de saúde, mas 

A partir desta quinta-
-feira (19), os últi-
mos beneficiários 

do calendário 2019/2020 
dos programas de Integra-
ção Social (PIS) e de For-
mação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep) 
já podem sacar o abono 
salarial.
Quem é cliente da Caixa 
Econômica Federal ou do 
Banco do Brasil recebeu 
os recursos por meio de 
crédito automático no úl-
timo 17. 
O pagamento do PIS para 
trabalhadores da iniciativa 
privada é feito pela Caixa, 
e do Pasep, para servido-
res públicos, pelo Banco 

Na noite desta quar-
ta-feira (18) o 
prefeito de Tauba-

té, Ortiz Júnior (PSDB), 
confirmou, através de um 
anúncio nas redes sociais 
que a cidade tem o 1º caso 
de um paciente que testou 
positivo para o coronaví-

condicionada à demons-
tração de que é a via ade-
quada e efetiva para elimi-
nar o risco de paralisação 
dos serviços de saúde.
Eventos e escolas
Fica recomendada a sus-
pensão por tempo indeter-
minado da realização de 
eventos públicos e priva-
dos de qualquer natureza, 
como palestras, simpósios, 
congressos, confraterni-
zações, cultos e missas de 
qualquer natureza e outros 
que configurem aglomera-
ções de pessoas. A medida 
também veda a expedição 
de novos alvarás de auto-
rização para eventos.
O decreto recomenda a 
suspensão das ativida-
des coletivas de cinema 
e teatro; atividades edu-
cacionais em todas as 
escolas, universidades e 
faculdades, das redes de 
ensino pública e privada; 
atividades nas academias 
de esporte de todas as 
modalidades; visitação a 
museus e outros eventos 
considerados pelo Comitê 
Municipal. A suspensão 
das aulas na rede de ensi-
no pública do município 
deverá ser compreendida 
como antecipação de re-
cesso e/ou férias escola-
res do mês de julho e terá 
início a partir do dia 23 de 
março de 2020. O reces-
so e/ou férias escolares 
vigorará pelo prazo a ser 
definido pelas autoridades 
locais enquanto perdurar a 
necessidade, independente 
do quantitativo de dias de 
recesso constante no ca-

do Brasil.
O último lote do atual ca-
lendário foi liberado para 
os trabalhadores nascidos 
em maio e junho, no caso 
do PIS. Para os servidores, 
o pagamento foi liberado 
para aqueles com inscri-
ção final 8 e 9.
Os valores variam de R$ 
88 a R$ 1.045 e obede-
cem o critério da quanti-
dade de dias trabalhados 
durante o ano base 2018. 
Der acordo com a Caixa, 
os pagamentos são escalo-
nados conforme o mês de 
nascimento do trabalhador 
e tiveram início em julho 
de 2019, com os nascidos 
naquele mês.

rus. A paciente é uma mu-
lher de 35 anos, que viajou 
recentemente para a Es-
panha. De acordo com a 
Secretaria de Saúde, a mu-
lher passa bem e está em 
isolamento domiciliar.
Com este caso a região do 
Vale do Paraíba e do Lito-

lendário escolar da unida-
de de ensino.
As unidades escolares da 
rede privada de ensino po-
derão adotar a antecipação 
do recesso/férias ou de-
terminar a suspensão das 
aulas pelo período deter-
minado, a critério de cada 
unidade. Os ajustes neces-
sários para o cumprimen-
to do calendário escolar 
serão estabelecidos pela 
Secretaria de Educação do 
município, após o retorno 
das aulas.
A Secretaria de Saúde 
pode adotar providências 
como: ampliação do nú-
mero de leitos para os ca-
sos mais graves; utilizar, 
caso necessário, equipa-
mentos públicos culturais, 
educacionais e esportivos 
municipais para atendi-
mento emergencial na área 
de saúde; requisitar aos 
demais órgãos municipais 
recursos humanos a serem 
alocados temporariamen-
te para suprir necessidade 
excepcional de atendi-
mento da população.
Comércio
Durante a vigência da situ-
ação de emergência os ba-
res e restaurantes deverão 
observar, na organização 
de suas mesas, a distância 
mínima de dois metros en-
tre elas. Será considerado 
abuso de poder econômico 
a elevação de preços, sem 
justa causa, dos insumos 
e serviços relacionados 
ao enfrentamento do Co-
vid-19, sujeitando-se às 
penalidades previstas e 
apuradas pelo Procon.

A estimativa é de que se-
jam destinados R$ 19,3 
bilhões a 23,6 milhões de 
trabalhadores, em todo o 
calendário do PIS/Pasep.
O prazo máximo para sa-
car os recursos é 30 de ju-
nho de 2020. Caso o bene-
ficiário não retire o abono 
salarial dentro do prazo 
estipulado, o Ministério 
do Trabalho determina que 
o valor seja devolvido ao 
Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (FAT). A partir 
daí, esse dinheiro só po-
derá ser sacado mais tarde, 
por meio de uma ação ju-
dicial.
Com informações da 
Agência Brasil

ral Norte passa a ter três 
casos confirmados. São 
José dos Campos confir-
mou dois casos na quar-
ta-feira (18). Ortiz Júnior 
disse que na quinta-feira 
(19) vai divulgar novas 
medidas de prevenção ao 
coronavírus.
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EXPEDIENTE

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.

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

Livro D-25, FLS. nº 156, Termo nº 7181
Faço saber que pretendem se casar THIAGO DUARTE COSTA e ELISANGELA CRISTINA DA SILVA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido em 26 de junho de 1986, de profissão funcionário público, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua 
Leonidas Nunes do Patrocinio, nº 16, Flamboyant, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de RODOLFO DUARTE COSTA 
NETO, de 60 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 20 de maio de 1959, residente e domiciliado em Tremembé/SP e 
de IARA MARIA SILVA COSTA, de 67 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 11 de novembro de 1952, residente 
e domiciliada Tremembé/SP. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 15 de fevereiro de 1983, de profissão advogada, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ AMÉRICO DA SILVA, de 59 
anos, natural de Jacareí/SP, nascido na data de 22 de maio de 1960 e de MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA, de 59 
anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 21 de setembro de 1960, ambos residentes e domiciliados Tremembé/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. 
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SP faz parceria com operadoras de 
celular para divulgar informações 

de combate ao coronavírus

O Governador João 
Doria anunciou 
nesta quarta-fei-

ra (18) que o Governo de 
São Paulo, por meio da 
Secretaria de Comunica-
ção, selou uma parceria 
inédita com operadoras 
de telefonia móvel para 
divulgar gratuitamente in-
formações oficiais sobre o 
combate ao coronavírus. 

Os clientes da Vivo, Tim, 
Claro e Oi vão receber, a 
partir de hoje, SMS com 
recomendações de preven-
ção à doença e de que a 
população deve buscar as 
informações corretas nos 
canais do Governo de São 
Paulo.
“São milhões de pesso-
as que serão atingidas 
imediatamente com in-

formações precisas e atu-
alizadas sobre condutas, 
procedimentos, limitações 
e recomendações de saú-
de              pública a partir 
de amanhã. 
Esse serviço será coor-
denado e orientado pela 
Secretaria da Saúde e                   
pelo Centro de Contingên-
cia do COVID-19”, disse 
Doria.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS AS-
SENTADOS DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ – COOAAT .  CNPJ 01.858.21500 

O PRESIDENTE DA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS ASSENTADOS DO MU-
NICÍPIO DE TREMEMBÉ – COOAAT , USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES ESTATU-
TÁRIAS, CONVOCA OS COOPERADOS EM PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREI-
TOS, PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, EM SUA SEDE 
NA RODOVIA FRANCISCO ALVES MONTEIRO, 3500, ASSENTAMENTO CONQUIS-
TA, TREMEMBÉ/SP, NO DIA 31 DE MARÇO DO ANO DE 2020, EM PRIMEIRA CON-
VOCAÇÃO AS 14:00HS, COM A PRESENÇA DE 2/3 DOS COOPERADOS; CASO NÃO 
HAJA ¨QUORUM¨ FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA SEGUNDA CHAMADA 
ÀS 15:00HS NO MESMO LOCAL COM A PRESENÇA DE 50% MAIS 1; PERSISTINDO 
A FALTA DE ¨QUORUM¨ A ASSEMBLÉIA SE REALIZARÁ  NO MESMO LOCAL ÀS 
16:00HS COM NO MÍNIMO 10 (DEZ)COOPERADOS, CONFORME REGEM OS ESTA-
TUTOS, PARA DELIBEREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

01.   INFORMES GERAIS
02.   PRESTAÇÃO DE CONTAS DO QUADRIÊNIO 2016/2020;
03.   ANÁLISE E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO                  CONSE-
LHO FISCAL;
04.   INCLUSÃO E EXCLUSÃO DO QUADRO DE COOPERADOS;
05.   ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA PARA  QUADRIÊNIO 2020/2024;
06.   ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL 2020/2024

PARA FINS DE ¨QUORUM¨A COOPERATIVA POSSUI NESTA DATA 28 COOPERA-
DOS 

TREMEMBÉ, 01 DE MARÇO DE 2020
APARECIDO HONORIO DA SILVA

PRESIDENTE

OBS: DEVIDO AS CIRCUNSTÂNCIAS ATUAIS, A REUNIÃO QUE SERIA REALIZA-
DA NO DIA 31 DE MARÇO SERÁ REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO NO MESMO 
HORÁRIO E LOCAL. Fonte Whatsapp do Grupo da OAB  Tremembé

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

Governo vai distribuir R$ 200 mensais por três
meses para trabalhadores da informalidade

O ministro da Eco-
nomia, Paulo 
Guedes, anun-

ciou que o governo fede-
ral pensa em proteger os 
trabalhadores informais 

nesse período de perda de                                             
movimento nas ativida-
des autônomas. O  go-

verno distribuirá vou-
chers (cupons), um 
benefício mensal de R$ 
200 por três meses com o                                       
objetivo, segundo o mi-
nistro, de amparar as ca-
madas mais vulneráveis à 
crise                        econô-
mica criada pela pandemia 
de coronavírus.
A medida terá um impacto 
ao Tesouro de $ 15 bilhões 
- consumirá R$ 5 bilhões 
por mês. 
O benefício tem como 
alvo trabalhadores que 
não têm renda fixa, e 
quase sempre não contri-

buem para a previdência. 
Segundo o ministro, o                                   
benefício terá valor equi-
valente ao do Bolsa Famí-
lia e                        começará 
a ser distribuído nas próxi-
mas semanas.
Os vouchers, segundo 
Guedes, equivale ao va-
lor de duas cestas bási-
cas. Os cupons poderão 
ser retirados por pesso-
as inscritas no Cadastro 
Único para Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral, instrumento adminis-
trado pelo Ministério da                                      
Cidadania que iden-

tifica e caracteriza as                                  
famílias de baixa renda, 
desde que o beneficiário 
não receba nenhum bene-
fício social, como o Bol-
sa Família e o Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC).
Outro anúncio do                                  
governo está voltado para 
as                   empresas em 
dificuldades. 
O plano é bancar parte do 
salário dos funcionários. 
No entanto, o ministro não 
detalhou a medida.
Com informações da 
Agência Brasil


