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A Gazeta dos Municípios

Nova unidade de saúde do Ribeirão 
Grande, em Pindamonhangaba,

será entregue em breve

Procurada pela justiça é 
presa em São Sebastião

Após pandemia, Pinda terá 
14 novas praças com Wi-Fi

Terceiro repasse do ICMS de 
julho garante R$ 424 milhões 
para as prefeituras paulistas

Iniciada em meados de 
2019, a construção da nova 
unidade de saúde ESF do 
Ribeirão Grande entra na 
fase final e em breve será 
entregue para os morado-
res do bairro. 
A unidade vem sendo 
construída com mão de 
obra direta da Prefeitura, 
através da Secretaria de 
Obras e Planejamento e é 
um desejo antigo dos mo-

Na noite dessa segunda-
-feira (20), uma equipe da 
Força Tática 20ª Batalhão 
de Policia Militar recebeu 
informações de que no 
bairro Varadouro, em São 
Sebastião, encontrava-se 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, através do 
Departamento de TI da 
Secretaria de Administra-
ção, já está preparando a 
cidade para mais espaços 
públicos com pontos de si-
nais gratuitos para uso de 
internet (wi-fi), que serão 
utilizados pós pandemia, 
logo após a liberação de 
espaços públicos.
Os novos pontos instala-
dos são: praça São Mi-
guel (Araretama), quadra 
de esporte do Bem Viver 
(Araretama), praça da Bí-
blia (Santa Luzia), praça 
São João (Moreira César), 
praça Santa Rita de Cássia 
(Vale das Acácias), pra-
ça da Academia Melhor 
Idade (Res. Mantiqueira), 
praça Cícero Prado (Vila 

O governo do Estado de 
São Paulo transfere nesta 
terça-feira (21) R$ 424,32 
milhões em repasses de 
ICMS para os 645 muni-
cípios paulistas. O depósi-
to feito pela Secretaria da 
Fazenda e Planejamento 
é referente ao montante 
arrecadado no período de 
13 a 17 de julho. Os valo-
res correspondem a 25% 
da arrecadação do impos-
to, que são distribuídos às 
administrações municipais 
com base na aplicação do 
Índice de Participação dos 

radores, que antigamente 
utilizavam um posto aca-
nhado e com atendimento 
realizado de forma precá-
ria.
“Revitalizamos grande 
parte das unidades de saú-
de como por exemplo no 
bairro Castolira, Crispim, 
Jardim Eloyna, Arco Íris e 
não poderíamos esquecer 
da área rural que também 
merece um atendimen-

uma mulher foragida da 
justiça. Em averiguação, 
abordaram cinco pessoas 
dentre elas a foragida de 
23 anos.
Em revista pessoal nada 
de ilícito foi encontrado, 

São Benedito), entorno do 
PSF (bairro Bonsucesso), 
Praça Dom Pedro (Santa-
na), Bosque da Princesa, 
praça Cidade Nova, praça 
do Feital e na região cen-
tral as praças Sete de Se-
tembro, Barão Homem de 
Melo e Cruzeiro.
A ação faz parte do Pro-
grama Cidade Inteligente, 
que já tinha levado sinal 
de internet para seis pontos 
de grande movimentação: 
Parque da Cidade, Praça 
Monsenhor Marcondes, 
Praça do Cisas, Praça Pas-
tor José Ezequiel da Silva 
(Araretama), área da feira 
livre (Praça da Liberdade) 
e Ribeirão Grande (zona 
rural).
“Com as torres de wi-fi 
vamos garantir conecti-

Municípios (IPM) defini-
do para cada cidade.
Os municípios já haviam 
recebido R$ 647,74 mi-
lhões nos repasses ante-
riores, realizados em 7/7 
e 14/7, relativos às arre-
cadações dos períodos de 
29/6 a 3/7 e de 6/7 a 10/7. 
Com os depósitos efetua-
dos hoje, o valor acumula-
do distribuído às prefeitu-
ras em julho sobe para R$ 
1,07 bilhão.
Os depósitos semanais são 
realizados por meio da 
Secretaria da Fazenda e 

to digno e humanizado”, 
concluiu o prefeito Isael 
Domingues.
O novo equipamento da 
área rural terá toda a es-
trutura para um melhor 
acolhimento da população 
e contará com recepção, 
consultórios, sanitários, 
sala de curativo e expurgo, 
sala de reuniões, área de 
serviço e depósito de ma-
teriais de limpeza.

porém ao pesquisar os an-
tecedentes criminais via 
COPOM, havia em seu 
desfavor mandado de pri-
são pelo crime de tráfico 
de drogas, sendo recolhida 
a cadeia pública.

vidade para a população, 
que poderá usar para se 
comunicar com serviços 
públicos, com a polícia, 
SAMU, fazer compras on-
-line, ter acesso à informa-
ções, notícias, itens didáti-
cos escolares, enfim, todos 
os serviços online existen-
tes”, afirmou o secretário 
adjunto de Administração, 
Danilo Velloso.
O serviço é gratuito para 
a população e não possui 
custos à Prefeitura, pois 
se trata de uma doação ao 
município. 
O nome da rede é Pinda 
Livre e em breve haverá 
necessidade de cadastro 
para controle da privacida-
de, em conformidade com 
a Lei Geral de Proteção de 
Dados.

Planejamento sempre até 
o segundo dia útil de cada 
semana, conforme prevê a 
Lei Complementar nº 63, 
de 11/01/1990. As consul-
tas dos valores podem ser 
feitas no site da Fazenda, 
no link Acesso à Informa-
ção > Transferências de 
Recursos > Transferências 
Constitucionais a Municí-
pios.
No primeiro semestre 
deste ano, a Secretaria da 
Fazenda e Planejamento 
depositou R$ 13,4 bilhões 
aos municípios paulistas.
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Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumento, 
pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia 
pra algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os processos 
em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixinho 
aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pensam 
de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao 
tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. Não se 
leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. Envelhe-
cer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda de tempo, 
você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Pense nisso 
e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem que não chora tem mil razões para chorar.
Prefiro os erros do entusiasmo a indiferença da sabedoria.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor que o sustenta.
Devemos as paixões, talvez os maiores dons do espírito.
O bom humor não custa nada e agrada a todos.
Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossas lembranças.
Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 171, Termo nº 7211
Faço saber que pretendem se casar LUIZ CARLOS DOS SANTOS e DULCILENE DIAS DE OLIVEIRA DE MORAIS, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O  habili-
tante é natural de Tremembé-SP, nascido a 16 de julho de 1968, de estado civil divorciado de ROSANA RODRIGUES DOS 
SANTOS, de profissão aposentado, residente e domiciliado na Rua José Ferreira, nº 121, Parque Vera Cruz, filho de JOSÉ 
MARIA DOS SANTOS, falecido em Taubaté/SP na data de 22 de abril de 1985 e de THEREZA VERONICA DOS SANTOS, 
falecida em Tremembé/SP na data de 10 de dezembro de 2004. A  habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida a 09 de outubro 
de 1974, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua José Ferreira, nº 121, Parque Vera Cruz, 
filha de PEDRO ALVES DE MORAIS, falecido em Redenção da Serra/SP na data de 28 de abril de 2020 e de DINA MARIA 
PEREIRA, falecida em Pindamonhangaba/SP na data de 23 de dezembro de 2010. 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. 

Livro D-25, FLS. nº 172, Termo nº 7212
Faço saber que pretendem se casar LUIZ CARLOS COÊLHO e GERMANIA CONCRET ALVES, aprensentando os do-
cumentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é natural de 
Lagoinha-SP, nascido a 30 de abril de 1972, de estado civil viúvo de LUCIANE LOUREIRO ANDRÉ COÊLHO, de profissão 
frentista, residente e domiciliado na Rua Antonieta Madre Espirito Santo, nº 74, Benvirá, filho de BENEDITO PEREIRA 
COÊLHO, de 91 anos, nascido na data de 20 de agosto de 1928 e de LUZIA MARIA RIBEIRO COÊLHO, de 78 anos, nas-
cida na data de 07 de dezembro de 1941, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A  habilitante é natural de São José 
dos Campos-SP, nascida a 05 de abril de 1978, de estado civil divorciada de RICARDO AGUIAR BARBEITO CAMARA, 
de profissão técnica de enfermagem, residente e domiciliada na Rua José de Paula da Silva, nº 226, Jardim Itapoã, filha de 
FRANCISCO ALVES, de 68 anos, nascido na data de 26 de janeiro de 1952 e de IVONE CONCRET ALVES, de 69 anos, 
nascida na data de 26 de fevereiro de 1951, ambos residentes e domiciliados em São José dos Campos/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. 

Livro D-25, FLS. nº 172, Termo nº 7213
Faço saber que pretendem se casar FELIPE ROSSI MANFREDINI e BRUNA JOVITA MOTA DA COSTA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é natural de 
Pindamonhangaba-SP, nascido a 14 de maio de 1984, de estado civil solteiro, de profissão sommelier, residente e domiciliado 
na Avenida General Gabriel Fonseca, nº 287, Centro, filho de AUGUSTO CLARETE MANFREDINI, de 64 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascido na data de 05 de abril de 1956 e de IEDA ROSSI, de 62 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 
01 de fevereiro de 1958, ambos residentes e domiciliados Tremembé/SP. A  habilitante é natural de Campos do Jordão-SP, 
nascida o a 19 de julho de 1992, de estado civil solteira, de profissão autônoma, residente e domiciliada na Rua Cumulos, nº 
163, Brancas Nuvens, filha de JOSÉ CARLOS DA COSTA, de 53 anos, natural de Luminosa/MG, nascido na data de 03 de 
julho de 1967 e de CILENE SIQUEIRA DA MOTA COSTA, de 50 anos, natural de Campos do Jordão/SP, nascida na data de 
08 de setembro de 1969, ambos residentes e domiciliados Campos do Jordão/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.

Representante do Papa se 
despede do Brasil com
missas em Aparecida

O Núncio Apostólico para 
o Brasil, Dom Giovanni 
D’Aniello, se despede do 
país com duas celebrações 
em Aparecida (SP). Trans-
ferido para a Rússia no 
começo de junho, o repre-
sentante do papa em terras 
brasileiras preside missas 
na quarta (22) e quinta-fei-
ra (23) nas Basílicas Velha 
e Nova, respectivamente. 
As cerimônias serão reza-
das em ação de graças pe-
los trabalhos do arcebispo 
italiano no país.
A celebração da quarta-
-feira será realizada às 
18h na Basílica Velha de 
Aparecida. Já a Eucaristia 

de quinta-feira será reza-
da às 9h no Altar Central 
da Basílica Nova, tem-
plo que guarda a Imagem 
original da Padroeira do 
Brasil. Ambas as missas 
não contarão com a pre-
sença de fiéis, que poderão 
acompanhar os ritos pela 
Rede Aparecida de Co-
municação. As cerimônias 
serão rezadas em ação de 
graças pelos oito anos de 
Dom Giovanni a frente da 
Nunciatura Apostólica no 
Brasil. Durante este perío-
do, o religioso atuou como 
representante diplomático 
da Santa Sé e do Papa no 
país.

Dom Giovanni D’Aniello 
nasceu em Aversa (Caser-
ta, Itália) em 5 de janeiro 
de 1955. Foi ordenado 
sacerdote dia 8 de janeiro 
de 1978 e nomeado Bispo 
em 6 de janeiro de 2002. É 
Doutor em Direito Canô-
nico e fala cinco línguas: 
italiano, inglês, francês, 
português e espanhol. Co-
meçou a prestar Serviço 
Diplomático no dia 1º de 
junho de 1983. Antes de 
ser nomeado para a Nun-
ciatura no Brasil, foi Nún-
cio Apostólico na Repúbli-
ca Democrática do Gongo, 
na Tailândia e no Cambo-
ja.
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Aeronave C-130 Hércules da
FAB apoia combate a incêndio

na Serra da Mantiqueira

Conab aponta queda de preços 
na maioria das hortaliças

analisadas em levantamento

A aeronave C-130 Hércu-
les, da Força Aérea Bra-
sileira (FAB), decolou, 
no domingo (19) e na 
segunda (20), da Ala 11 - 
Base Aérea do Galeão, no 
Rio de Janeiro (RJ), para 
apoiar as ações de com-
bate ao incêndio na Serra 
Fina, que fica na Área de 
Proteção Ambiental da 
Serra da Mantiqueira, na 
divisa dos estados de Mi-
nas Gerais e São Paulo. A 
região da Serra Fina fica a 
cerca de 2.700 metros aci-
ma do nível do mar, onde 
está localizado o 4° maior 
pico brasileiro e maior do 
Estado de São Paulo, o 
Pico da Pedra da Mina.
O C-130 Hércules, opera-
do pelo Primeiro Esqua-
drão do Primeiro Grupo 
de Transporte (1°/1° GT) 
- Esquadrão Gordo, utiliza 
o Sistema de Combate a 
Incêndio Modular Airbor-
ne Fire Fighting System 
(MAFFS).  O equipamento 
conta com dois tubos que 
projetam água pela porta 
traseira do avião, a uma 
altura aproximada de 150 
pés (cerca de 46 metros). 
A aeronave tem capacida-
de de lançamento de até 12 
mil litros de água. Além 
disso, o reservatório em 
solo tem capacidade para 
22 mil litros de água.
De acordo com o Coman-
dante da aeronave do do-
mingo (19), Capitão Avia-
dor Guilherme Guimarães 
Neto, é uma honra cumprir 
a missão de grande rele-
vância. “Atuamos em mis-
sões no gelo, busca e sal-
vamento, lançamento de 

Os preços da maioria das 
hortaliças analisadas pela 
Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) 
nas principais Centrais de 
Abastecimento (Ceasas) 
do país, no mês de junho, 
apresentaram redução. Foi 
o caso da batata, da cenou-
ra, da cebola e do tomate 
O resultado está no 7º Bo-
letim Prohort, publicado 
nesta terça-feira (21), pela 
Companhia.
Os preços menores do to-
mate já eram previstos 
para junho. A oferta pulve-
rizada e crescente do pro-
duto, situação típica para 
esta cultura no período, 
pressionam os preços para 
baixo. Além disso, com as 
medidas de combate ao 
novo coronavírus, a de-
manda pelo consumidor 
se encontra em patamares 
inferiores. As diminuições 
nos valores comercializa-
dos variaram entre 21,88% 
em São Paulo e 55,80% 
em Vitória (ES). 
A maior oferta de batata e 
cenoura também influen-
ciaram na queda das cota-
ções registradas no último 
mês nos mercados ataca-
distas. No caso do tubér-
culo, esta é a primeira vez 

paraquedista, transporte 
de carga, reabastecimen-
to em voo e, hoje, temos 
a oportunidade de apoiar 
os esforços dos órgãos 
de combate a incêndio, 
de modo a minimizar os 
danos na Serra da Manti-
queira “, disse.
O Sargento Especialista 
em Mecânica de Aerona-
ves Rodrigo Jorge Vieira 
Lima Faria, também fez 
parte da tripulação que 
participou da operação 
no domingo. “É difícil 
descrever a honra de par-
ticipar dessa missão, por 
saber que a Força Aérea, 
mais uma vez, demonstra 
sua disponibilidade à po-
pulação brasileira”, disse.
Nesta segunda (20), in-
tegrou a equipe de solo 
o Sargento Marcos Pau-
lo Siqueira de Souza. Ele 
participou da missão com 
a responsabilidade de 
abastecer a aeronave com 
água. Para ele, pela urgên-
cia da missão, é um orgu-
lho fazer parte da ação. “É 
uma emoção imensa poder 
contribuir com esta equi-
pe”, disse.
Acionamento
O Comando de Operações 
Aeroespaciais (COMAE), 
organização da Força Aé-
rea Brasileira responsável 
pela missão, realizou a co-
ordenação junto ao Minis-
tério da Defesa. Também 
participam da operação 
helicópteros da Marinha 
do Brasil e do Exército 
Brasileiro.
O Ministério da Defesa 
foi acionado, neste sába-
do (18), com o objetivo 

do ano em que se observa 
redução nas cotações. As 
quedas de preços ficaram 
entre 8,43% em Recife 
(PE) e 18,18% no Rio de 
Janeiro. A intensificação 
da safra da seca vem pres-
sionando os preços para 
baixo, com a maior ofer-
ta a partir dos estados de 
São Paulo, Minas Gerais 
e Goiás, cenário que deve 
permanecer neste mês.
Já a alta produtividade da 
cenoura, devido às melho-
res condições climáticas 
sobretudo na região de São 
Gotardo (MG), impactou 
os preços praticados. As 
diminuições ficaram todas 
acima de 20%, chegando 
ao percentual negativo de 
32,44% em São Paulo.
A cebola não demonstrou 
reduções tão significativas 
quanto as outras hortaliças. 
Elas ficaram entre 4,36% 
em Vitória e 13,54% em 
Fortaleza. O mercado, an-
tes abastecido sobretudo 
pela oferta do Sul do país, 
recebe agora, também, a 
do Nordeste, do Sudeste e 
do Centro-Oeste.
Frutas
De acordo com o estudo 
da Conab, apenas a laran-
ja teve queda de preços e 

de realizar o transporte de 
brigadistas. O apoio das 
aeronaves das Forças Ar-
madas foi solicitado pelo 
Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodi-
versidade (ICMBio). Em 
função das grandes altitu-
des nas quais o combate ao 
incêndio está ocorrendo, 
as aeronaves militares, de 
maior potência operacio-
nal, possuem especial im-
portância. Além do ICM-
Bio, diversas instituições 
dos estados de São Paulo 
e de Minas Gerais também 
atuam na operação, com o 
emprego de brigadistas e 
aeronaves.
Preparo
Um dos fatores funda-
mentais para o sucesso de 
qualquer missão é o prepa-
ro operacional das tripula-
ções. Para atingir alto nível 
técnico e doutrinário, agin-
do com a pronta-resposta 
requerida na execução das 
ações, os Esquadrões da 
Força Aérea realizam trei-
namentos regulares. Neste 
contexto, o Comando de 
Preparo (COMPREP) tem 
papel relevante. Como 
Comando Operacional 
encarregado de fixar os 
padrões de eficiência, 
planejar o treinamento e 
avaliar o desempenho das 
unidades subordinadas, a 
partir das capacidades de-
finidas pelo Comandante 
da Aeronáutica, também 
coordena a formulação da 
Doutrina Aeroespacial, em 
consonância com as expe-
riências adquiridas e os 
sistemas de armas incor-
porados à FAB.

aumento da oferta, mas em 
intensidade e volume me-
nor do que no ano passado 
analisadas. Por outro lado, 
a demanda pela fruta foi 
reduzida por causa do cli-
ma mais frio e da pande-
mia do novo coronavírus.
Já a maçã, banana, melan-
cia e mamão ficaram ca-
ras no atacado. Enquanto 
a maçã teve uma oferta 
controlada com relação 
ao consumo, sendo a ele-
vação de preços explicada 
pela melhor qualidade do 
produto, as demais frutas 
registraram menor volume 
no mercado.
No caso da melancia, a 
menor produtividade nas 
regiões goianas que abas-
tecem o mercado nessa 
época do ano uma quan-
tidade de produtos mais 
baixa. 
A banana registrou dimi-
nuição na colheita da va-
riedade nanica. 
Por sua vez o mamão, nem 
a menor demanda nos en-
trepostos conseguiu ame-
nizar o impacto da queda 
na oferta, principalmente 
da variante papaya. A alta 
do produto na capital do 
Espírito Santo chegou a 
47,45%.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/2020 
- A Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a convocação dos candidatos classificados no Concur-
so Público 01/2019 - CARGOS: ENGENHEIRO, PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA II EDUCAÇÃO FÍSICA E TÉCNICO DE SEGU-
RANÇA DO TRABALHO - A relação de classificados na integra e de-
mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de 
Potim – www.potim.sp.gov.br. Os candidatos aprovados serão tam-
bém convocados por correspondência conforme o disposto no item 
10.15 do Edital. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA, torna público que se encontra aberta Li-
citação na modalidade Convite nº 06/2020, Processo nº 29/2020, para Prestação 
de Serviços de Drenagem e Pavimentação em Trecho da Estrada Municipal do 
Bairro do Pinheirinho. Abertura da Sessão Pública dia 30/07/2020 às 08:20 ho-
ras. Os interessados poderão retirar o Edital completo, mediante taxa, na sede da 
Prefeitura Municipal até o dia 29/07/2020, na Av. XV de Novembro, 829, Centro, 
Redenção da Serra/SP, Fone: (12) 3676.1600. RICARDO EVANGELISTA LOBATO - 
Prefeito Municipal
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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


