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A Gazeta dos Municípios

IBGE devolve taxa de
inscrição a candidatos
à seleção para o Censo

Semana terá aumento de
temperatura em toda a

região, indica a meteorologia

Coronavírus: região soma mais de 1300 casos de covid-19

Quem pagou a taxa cobra-
da para participar do pro-
cesso seletivo ao recen-
seamento 2020 terá seu 
dinheiro de volta.  O Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) 
comunica que deu início 
nesta terça-feira (19) à 
devolução de R$ 2,82 mi-
lhões para os candidatos 
inscritos no concurso de 
seleção para trabalhar no 
próximo Censo.
O levantamento é reali-
zado a cada década para 
aferir os dados referen-

A semana terá aumento 
gradual da temperatura, de 
acordo com dados divulga-
dos pelo site Climatempo. 
No Vale do Paraíba, essa 
elevação será percebida 
já a partir desta terça-feira 
(19) com os termômetros 
alcançando 26°. Com isso, 
o cidadão valeparaibano 
terá dias ensolarados e se-
cos.  
Litoral Norte - Até o fi-

Número de casos de co-
vid-19 subiu de 1.266 para 
1.341, de domingo para 
segunda-feira (18). Entre 
eles, a região do Vale do 
Paraíba, Serra da Mati-
queira e Litoral Norte ja 
soma 60 mortes.

tes à população brasilei-
ra, por meio de pesquisas 
no próprio domicílio. No 
entanto, a pesquisa que 
seria realizada neste ano 
foi adiada para 2021 de-
vido à pandemia do novo 
coronavírus (covid-19). 
Em decorrência, a seleção 
para contratar tempora-
riamente 208.695 pessoas 
foi cancelada em março 
deste ano. De acordo com 
o IBGE, a devolução será 
feita por meio do aplicati-
vo Carteira Digital BB, do 
Banco do Brasil, que pode 

nal de semana, a previsão 
é de poucas nuvens e não 
há previsão de chuva. No 
Litoral Norte, os termô-
metros deverão alcançar 
temperaturas em torno dos 
28°, com céu aberto du-
rante toda a semana.
Serra da Mantiqueira - Por 
sua vez, as cidades da Ser-
ra da Mantiqueira também 
terão dias de sol, mas com 
temperatura máxima que 

Em São José dos Campos, 
cidade com o maior nume-
ro de confirmações, já são 
468 casos e 26 óbitos entre 
eles. 
A notícia boa é que 302 
estão plenamente curados.
Das mortes confirmadas 

ser baixado em celulares 
com sistema Android ou 
iOS. Não é necessário ser 
correntista do banco para 
usar o aplicativo e receber 
o dinheiro.
A escolha pelo aplicativo 
foi feita para evitar que as 
pessoas se desloquem até 
uma agência bancária e 
se formem aglomerações. 
Cerca de 100,7 mil can-
didatos pagaram as taxas, 
que variam de R$ 23,61 
(para candidatos a recen-
seador) a R$ 35,80 (para 
agente censitário).

não excederá os 20° e mí-
nimas em torno dos 7°.
Frente fria - Já a partir de 
sábado (23), a previsão é 
de uma grande mudança 
no tempo sobre o Brasil 
por causa da chegada de 
uma nova frente fria. Esse 
sistema vem com muita 
força e deve conseguir a 
provocar chuva em todas 
as áreas do Sul, em grande 
parte do Sudeste.

no municipio, duas foram 
contabilizadas nesta se-
gunda-feira. 
Um dos casos é de um 
homem de 78 anos, 
com doenças pré-exis-
tentes, que faleceu dia                                       
12 desse mês, no Hos-

pital Municipal. Seu 
nome já constava na lis-
ta de óbitos suspeitos e o                                   
resultado do exame ates-
tando a causa da morte foi 
divulgado nesta segunda-
-feira. 
O segundo óbito é 

de um homem de 70 
anos, também com                                                       
comorbidades, que fale-
ceu nesta segunda pela                       
manhã no Hospital Muni-
cipal. 
Ele estava internado no lo-
cal desde o dia 11 também 

desse mês. 
Já São Sebastião, munici-
pio com o segundo maior 
número de casos, soma 
287 confirmações, com 
duas mortes entre elas. 
Dos casos confirmados, 
107 estão curados.
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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

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

Livro D-25, FLS. nº 158, Termo nº 7184
Faço saber que pretendem se casar MARCELINO DA SILVA e DELMA GONÇALVES LEITE, aprensentando os documen-
tos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São Paulo-SP, nascido 
em 21 de setembro de 1964, de profissão frentista, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Ovidio Paulo de 
Oliveira, nº 344, Jardim Bica da Glória, Tremembé/SP, filho de JOSÉ DA SILVA, de dados ignorados e de THEREZA ALBA 
DA SILVA, falecida em Conselheiro Lafaiete/MG na data de 14 de abril de 2013. Ela é natural de Tremembé-SP, nascida em 
08 de dezembro de 1969, de profissão aposentada, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do 
contraente, filha de VITOR GONÇALVES LEITE, falecido em Tremembé/SP na data de 31 de março de 2013 e de ALTINA 
BATISTA LEITE, falecida em 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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Secretaria de Turismo libera 
mais R$ 7,6 Milhões a
Municípios Paulistas

Museu do Folclore
comemora Dia

Internacional dos Museus

Governo de SP arrecada R$ 
653,5 milhões em doações 
privadas durante pandemia

O Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos 
Municípios Turísticos 
(Dadetur), da Secretaria 
Estadual de Turismo, li-
berou nesta segunda-feira 
(18) mais R$ 7,6 milhões 
para obras de infraestrutu-
ra que estão em andamento 
nas estâncias e municípios 
de interesse turístico pau-
listas, totalizando aproxi-
madamente R$ 57 milhões 
neste ano.
A liberação é ainda mais 
importante neste momen-
to por causa pandemia de 

Nesta segunda-feira (18), 
comemora-se o Dia Inter-
nacional de Museus, cria-
do em 1977 pelo Conselho 
Internacional de Museus 
(ICOM). Nesta segunda 
também tem início a 18ª 
Semana Nacional de Mu-
seus, que se estenderá até 
o dia 24 com o tema ‘Mu-
seus para a Igualdade: di-
versidade e inclusão’.
Para comemorar as datas, 
o Museu do Folclore de 
São José dos Campos pu-
blica um artigo sobre A 
importância dos museus 
para a sociedade, escrito 
pela museóloga Ana Silvia 

O Governador João Doria 
anunciou, nesta segunda-
-feira (18), a arrecadação 
total de R$ 653,5 milhões 
em doações da iniciativa 
privada para aplicação ex-
clusiva em ações de com-
bate ao novo coronavírus. 
O montante foi obtido jun-
to a 362 empresas em nove 
reuniões semanais do Gru-
po Empresarial Solidário 
de São Paulo.
“Não é fácil, em meio a 
uma pandemia e a uma 
dificuldade econômica tão 
expressiva, ter uma arreca-
dação de R$ 653 milhões, 
que obtivemos em nove 
reuniões com empresá-
rios e empresárias. A eles, 
eu sinceramente agrade-
ço pela demonstração de 
compaixão, de humanida-
de e de muita solidarieda-
de com aqueles que são 
desvalidos e representam 
a população mais sofrida 
diante dessa grave crise”, 
destacou o Governador.
As doações das últimas 

Covid-19. Com esses re-
cursos, 26 municípios po-
derão manter a execução 
de obras que serão impor-
tantes para a melhoria da 
qualidade do produto tu-
rístico. Além disso, geram 
empregos.
Campos do Jordão e Santo 
Antônio do Pinhal, na Ser-
ra da Mantiqueira, estão 
entre as cidades beneficia-
das, com R$ 570 mil e R$ 
119 mil, respectivamente. 
Outros destaques foram 
Vale do Ribeira (Eldorado, 
Jacupiranga e Cananéia), 

Bloise.
O Dia Internacional de 
Museus visa chamar a 
atenção para que os mu-
seus são um importante 
meio de intercâmbio cul-
tural, enriquecimento de 
culturas e de desenvolvi-
mento de entendimento 
mútuo, cooperação e paz 
entre os povos.
A Semana de Museus é 
uma ação de promoção dos 
museus brasileiros, coor-
denada pelo Instituto Bra-
sileiro de Museus (Ibram). 
Neste período museus do 
mundo todo organizam 
eventos e atividades a par-

duas reuniões por tele-
conferência do Grupo 
Empresarial Solidário de 
São Paulo, realizadas em 
11 e 18 de maio, chega-
ram ao montante de R$ 
76 milhões. Os recursos 
somam-se às arrecadações 
anteriores, alcançando o 
total de R$ 653,5 milhões. 
Todo o processo está sen-
do auditado pela Pricewa-
terhouseCoopers Brasil, 
com apoio da Deloitte na 
organização dos proces-
sos. Empresas e entidades 
fizeram as doações por 
meio de recursos finan-
ceiros, serviços e produ-
tos como alimentos, itens 
de higiene, equipamentos 
hospitalares e de proteção 
individual para profissio-
nais da saúde e das forças 
de segurança, entre outros 
materiais. “A prioridade 
dessas doações é o plano 
social, para auxílio a pes-
soas em estado de pobre-
za e de extrema pobreza. 
Obviamente que isso não 

Baixada Santista, (Santos 
e Praia Grande), Sorocaba 
(Boituva, Piedade, Tapiraí 
e São Roque) e Campinas 
(Holambra, Serra Negra, 
Águas de Lindoia, Monte 
Alegre do Sul, Cabreúva e 
São José do Rio Pardo).
Em 2019, depois de um 
início bastante difícil, a 
Secretaria conseguiu re-
passar recursos para obras 
em andamento, reativar 
convênios que haviam 
sido cancelados e firmar 
novos, alcançando o mon-
tante de R$ 428 milhões.

tir do tema proposto pelo 
ICOM. No último ano, 
cerca de 37.000 museus, 
de mais de 150 países, rea-
lizaram comemorações.
Nesta oportunidade, todos 
os museus brasileiros são 
convidados a refletirem 
sobre as desigualdades 
presentes na sociedade 
contemporânea e sobre a 
participação construtiva 
que os museus podem ter 
no tecido social. São mui-
tas as possibilidades de 
atuação dos museus, tanto 
na relação com seus públi-
cos e acervos, como na re-
lação dos museus entre si.

isenta o investimento do 
Estado. O Governo de São 
Paulo destinou R$ 1,2 bi-
lhão para apoiar comuni-
dades e, principalmente, 
prefeitas e prefeitos nas 
ações de proteção social. 
É o nosso dever e nós o 
estamos cumprindo, com 
este extraordinário apoio 
do setor privado”, pontuou 
Doria.
Como doar
O Governo de São Paulo 
tem uma comissão respon-
sável por organizar doa-
ções de entes privados e 
sociedade civil durante a 
crise do coronavírus. São 
aceitas doações em dinhei-
ro, serviços e materiais, de 
acordo com critérios esta-
belecidos pela Secretaria 
de Estado da Saúde.
O Estado elaborou uma 
cartilha para orientar do-
adores a contribuir sem a 
incidência de impostos. As 
doações em dinheiro são 
concentradas no Fundo 
Social de São Paulo.
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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


