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A Gazeta dos Municípios

Coronavírus: 3,6 milhões 
de pessoas já contraíram 

Covid-19 no Brasil

Associação Comercial e
Industrial de São José dos 
Campos completa 85 anos

Mega-Sena acumula e
prêmio vai a R$ 47 milhões

Do início da pandemia 
até este domingo (23), 
29.308 pessoas ja contra-
íram Covid-19 na região 
do Vale do Paraíba. Entre 
esse total de confirmações 

Aos 85 anos, a  Associa-
ção Comercial e Industrial 
de São José dos Campos é 
uma das mais antigas en-
tidades classistas da cida-
de, e tem como principal 
foco facilitar e trabalhar 
em função do comércio, 
indústria e serviço. Atual-

Ninguém teve sorte com 
as seis dezenas da Mega-
-Sena sorteadas no sábado 
(22). Os números sorte-
ados no Concurso 2.292 
foram 06, 16, 18, 33, 42 e 
57.
Já a quina teve 94 sortudos 
que acertaram. Cada um 
deles vai receber o prêmio 

da doença, 885 pessoas já 
morreram e 19.990 estão 
plenamente curadas.
Brasil
Até hoje, 3.605.783 pesso-
as já contraíram a doença. 

mente, a ACI possui mais 
de 1600 empresas associa-
das, responsáveis por ge-
ração de empregos e mo-
vimentação econômica da 
cidade e região.
Para a presidente da enti-
dade Eliane Maia, condu-
zir uma associação como a 

de R$ 36,3 mil. E os 5.865 
ganhadores da quadra te-
rão o prêmio individual 
de R$ 831,43. A estimati-
va de prêmio do próximo 
concurso, na quarta-feira 
(26), é de R$ 47 milhões. 
As apostas na Mega-Se-
na podem ser feitas até as 
19h (horário de Brasília) 

Entre elas,114.744 falece-
ram. Ainda há 2.739.035 
que estão curadas e outras 
752.004 que estão se recu-
perando. A taxa de letali-
dade está em 3,2 %.

ACI de São Jose dos Cam-
pos e uma honra. “ACI foi 
criada em 1935. Hoje ela 
representa mais de 30 mil 
empresas do comércio, in-
dústria e setor de serviços, 
responsáveis por mais 220 
mil empregos formais” 
disse.

do dia do sorteio em lo-
téricas ou pela internet. A 
aposta simples, com seis 
dezenas, custa R$ 4,50. A 
probabilidade de ganhar 
o prêmio milionário, com 
a aposta simples, é de 1 
em 50.063.860, de acordo 
com a Caixa.
Fonte: Ag. Brasil



página 2 A GAzetA dos Municípios 25 de Agosto de 2020

Miscelânea
Curiosidades

Pelo dia que você nasceu, o que você é?

Dia 1... Exigente
Dia 2... Teimoso (a)
Dia 3... Perfeccionista
Dia 4... Divertido (a)
Dia 5... Tolerante
Dia 6... Apaixonado (a)
Dia 7... Desconfiado (a)
Dia 8... Romântico (a)
Dia 9... Calmo (a)
Dia 10... Hilário (a)
Dia 11... Sonhador (a)
Dia 12... Simpático (a)
Dia 13... Ciumento (a)
Dia 14... Paquerador (a)
Dia 15... Impaciente
Dia 16... Corajoso (a)
Dia 17... Carinhoso (a)
Dia 18... Simples
Dia 19... Sincero (a)
Dia 20... Esquecido (a)
Dia 21... Tímido (a)
Dia 22... Caprichoso (a)
Dia 23... Vaidoso (a)
Dia 24... Lutador (a)
Dia 25... Observador (a)
Dia 26... Desastroso (a)
Dia 27... Amável 
Dia 28... Criativo (a)
Dia 29... Líder
Dia 30... Namorador (a)
Dia 31... Dominador

Humor

A professora, após a lição, solicita para que três alunos façam uma frase 
que tenha as seguintes palavras: com certeza.
A riquinha da classe, faz a seguinte frase: Hoje o nosso motorista me trou-
xe à escola de BMW, com certeza a nossa Mercedes está na revisão.
A aluna que pertence à classe média, faz a seguinte frase: Mamãe, hoje, 
preparou o nosso café da manhã, com certeza a nossa empregada está de 
folga.
O aluno pobrezinho da classe, faz a seguinte frase: Ontem à noite vovô 
pegou o jornal e foi ao banheiro, com certeza ele foi fazer outra coisa por-
que ele não sabe ler.

Mensagens

Não perca a tua fé. Ainda que os teus pés estejam sangrando, siga em 
frente, erguendo-se por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalhe. 
Esforça-te no bem e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova 
na Terra, mas o que vem do Céu permanecerá. De todos os infelizes, os 
mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, 
porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. 
Eleve seu olhar e caminhe. Lute e sirva. Aprenda e adianta-se. Brilha a 
alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te atormente o 
ideal aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a mente. Não te 
esqueça, porém, que amanhã será um novo dia.
***
A dor alheia pode servir de exemplo a quem enfrenta dificuldades sérias. 
Se esse for o seu caso, observe que outras pessoas têm resistência e a 
sua luta lhe dará melhor noção das próprias dificuldades, passando a não 
considerá-las difíceis e insolúveis. Avançando mais, imagine-se livre de 
sofrimentos e problemas, o que trará um grande alívio. Para ter forças de 
assim fazer. Acredite-se com sorte, com tempo a seu favor, com saúde e 
uma grande perfeição divina. O tamanho do buraco é que faz o medo e a 
providência para nele cair.

Pensamentos, provérbios e citações

Herege não é quem morre na fogueira, herege é quem a acende.
É admirável quanto pode ser feito se não pararmos de fazer.
Os que mais falam, pouco fazem de bom.
A ausência aumenta o amor e a presença o fortalece.
Os erros são mais proveitosos quando nos educam.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Nunca pare de sonhar, pois o sonho pode se tornar realidade.
O pensamento é escravo da vida e a vida é o bobo do tempo.
Mas vale um pássaro na mão do que dois voando.
A memória é o cofre da história.
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EXPEDIENTE

Os melhores jogos para
ganhar dinheiro no Brasil

Na última década, o Brasil 
experimentou um grande 
aumento no turismo. Mes-
mo antes disso, o Brasil já 
era um ponto turístico po-
pular. Em média, o Brasil 
fatura 2,4 milhões de dóla-
res anuais. Existem várias 
oportunidades de ganhos e 
entretenimento no Brasil.
Aqui discutiremos alguns 
jogos e opções de entre-
tenimento quando você 
estiver no Brasil. A civili-
zação brasileira é bastante 
antiga, tem quase 3.000 
anos. Mas agora existem 
muitas pessoas de civiliza-
ções diferentes, do Extre-
mo Oriente ao Ocidente.
Jogo do Bicho
O jogo mais popular no 
Brasil é um jogo de lo-
teria, denominado Jogo 
do Bicho. Este é um jogo 
muito diferente, ao contrá-
rio de todos os outros jo-
gos de loteria, este é espe-
cialmente projetado para 
aqueles que pensam que 
não podem pagar para par-
ticipar de uma loteria.
Não é apenas referido 
como Jogo do Bicho, mas 
também jogo do bicho. Os 
participantes devem esco-

lher um animal, e cada ani-
mal se refere a um grupo 
de números. Inicialmente, 
quando no final de 1800 
este jogo foi inventado, os 
jogadores deveriam visitar 
o zoológico e verificar os 
animais revelados. Este 
jogo foi inventado para 
ganhar, pois muita gente 
não tinha interesse em vi-
sitar o zoo.
Agora, estamos no século 
21 e embora as autorida-
des tenham banido o jogo, 
sua popularidade ainda era 
sustentada pelos nativos. 
É por isso que agora as 
regras dos jogos estão de 
acordo com os requisitos 
internacionais.
Os resultados da loteria 
do jogo são projetados por 
meio de algum software. 
Além disso, todos os dias 
quase três resultados são 
gerados para cada tipo de 
jogo e apresentados no de-
onoposte imediatamente 
de onde qualquer pessoa 
pode verificar os resulta-
dos e outras atualizações.
Este jogo não está restrito 
a dias e os participantes 
não precisam esperar mais. 
Se, por exemplo, alguém 

comprou os bilhetes de 
loteria pela manhã e dese-
ja receber o resultado por 
volta do meio-dia, então o 
receberia às 12 horas. Da 
mesma forma, se alguém 
deseja participar da última 
rodada obterá os resulta-
dos por volta das 21h.
Mega Sena
Assim como o Jogo do Bi-
cho, a Mega Sena também 
é um jogo de adivinhar e 
ganhar. Os jogadores rece-
bem uma gama de núme-
ros, de 01 a 60. Eles pe-
gam um número da sorte 
e, em seguida, o número 
selecionado será exibido 
em resultados na forma de 
duas casas decimais.
O jogo é um pouco difícil 
e está dividido em seis di-
visões. 
O primeiro vencedor é de-
cidido após a sexta roda-
da. Os participantes que 
conseguirem vencer até a 
sexta partida receberão o 
prêmio. No entanto, quem 
continuar ganhando até 
a 5ª rodada receberá o 2º 
prêmio e o terceiro será o 
segundo colocado da 4ª 
rodada.
O prêmio mínimo da 
Mega Sena Rs.3 milhões 
de dólares. Inicialmente, 
este jogo era uma loteria 
manual, mas agora é um 
jogo online. assim, os re-
sultados serão anunciados 
online em seus sites.
Tanto o Jogo do Bicho 
quanto a Mega Sena são 
dois dos jogos de loteria 
mais populares do Brasil, 
ambos são jogos seguros e 
fáceis de jogar. Não só os 
nativos, mas também os 
estrangeiros podem parti-
cipar nestes jogos.
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Polícia Ambiental
fortalece ações contra
caça ilegal na região

Pindamonhangaba lança 
novo decreto de

adequação ao Plano SP

Pindamonhangaba inicia
testagem da população para
Covid-19 na próxima semana

INSS adia para setembro
retomada do

atendimento presencial

Ainda na tarde de sexta-
-feira (21), uma espingar-
da e três munições foram 
apreendidas pela Polícia 
Ambiental no bairro do 
Ingá em Cunha.
O material foi encontra-
do escondido entre duas 
pedras durante ações da 

Ainda na sexta-feira (21), 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba lançou o decreto 
nº 5848, que altera o ante-
rior (nº 5838), criado para 
regulamentar as regras da 
retomada de acordo com 
os critérios da fase amare-
la do Plano São Paulo. O 
novo decreto passa a ter 
validade a partir deste sá-
bado (22). 
Mundanças
O novo decreto traz mu-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai realizar, de 
24 a 28 de agosto, os pri-
meiros 2 mil testes para 
Covid-19 para moradores 
de Pinda assintomáticos.
Locais de coleta
Durante o preenchimento 
da inscrição, os interes-
sados poderão escolher o 
local que desejam fazer 
o teste e serão informa-
dos sobre o dia e o horá-
rio da coleta. Na ocasião, 
deverão apresentar com-
provante de residência, 
cartão SUS, e devem ir de 
máscara. Os locais terão 

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) 
adiou para 11 de setem-
bro a retomada do atendi-
mento presencial em suas 
agências. Anteriormente, 
ela estava prevista para 
a próxima segunda-feira 
(24).
A suspensão do atendi-
mento nas unidades ocor-
reu em março em razão 
da pandemia de Covid-19 
e, desde então, o INSS e 
a Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia 
vem prorrogando o atendi-
mento remoto aos segura-
dos e beneficiários.
Retomada
Ainda de acordo com o 

equipe que está percor-
rendo áreas de matas e tri-
lhas, além de pontos em há 
prática de caça ilegal com 
arma de fogo. A apreensão 
do material aconteceu pró-
ximo a uma propriedade, 
mas não havia ninguém no 
local.

danças nos horários per-
mitidos para atendimento 
ao público, sendo: Escri-
tório e Imobiliárias - 8 ho-
ras; Comércio- das 10h às 
18 h e aos sábados das 8h 
as 14h; Shopping Center 
- 8 horas ininterruptas, li-
mitadas às 22h; Clubes e 
Academias: 8 horas (após 
às 6 horas e antes das 22 
horas); Salão de Beleza e 
Barbearia - 8 horas (após 
às 6 horas e antes das 

demarcações para garantir 
o distanciamento seguro, 
álcool em gel e aferição de 
temperatura.
Os pontos de coleta serão 
o Shopping Pátio Pinda, o 
Ônibus da Saúde (ao lado 
do prédio da Saúde da Mu-
lher, Vila Bourghese) e o 
Centro Esportivo Zito, em 
Moreira César. Serão aten-
didas somente as pessoas 
agendadas.
Prazos
A iniciativa acontece por 
meio da doação de 10 
mil testes rápidos, reali-
zada pela empresa Exsa 

INSS, em um primeiro 
momento, o tempo de fun-
cionamento das unidades 
da Previdência será par-
cial, com seis horas contí-
nuas, e o atendimento será 
exclusivo aos segurados e 
beneficiários com agenda-
mento prévio pelos canais 
remotos.
Também serão retoma-
dos os serviços que não 
possam ser realizados por 
meio dos canais de atendi-
mento remotos como pe-
rícias médicas, avaliação 
social e reabilitação pro-
fissional.
As agências que não ofe-
recerem as condições mí-
nimas para o funciona-
mento presencial poderão 

De acordo com o coman-
dante de equipe, Sargento 
Nascimento, é comum en-
tre caçadores esconder ar-
mas e apetrechos de caça 
em locais de difícil acesso, 
como tubos de PVC, ve-
getação, pedras e outros 
locais.

22horas); Bares, Restau-
rantes e similares (consu-
mo local) - 8 horas(após as 
6 horas e antes das 22ho-
ras; Serviços - 8 horas.
Todos os estabelecimen-
tos estão obrigados a pre-
encher o Termo de Com-
promisso disponibilizado 
no site da Prefeitura, res-
ponsabilizando-se pelo 
cumprimento dos itens e 
informando seu horário de 
funcionamento.

Urbanismo à Prefeitura 
de Pindamonhangaba. A 
expectativa da prefeitura 
é atender 400 pessoas por 
dia nesta primeira semana.
Quando acabarem as pri-
meiras 2 mil vagas não 
será mais permitido fazer 
inscrição, e o interessado 
precisará esperar a abertu-
ra de novo lote de atendi-
mento. Para tirar todas as 
dúvidas, excepcionalmen-
te, o disk corona estará em 
funcionamento neste sába-
do e domingo, das 8 às 17 
horas. O Disk Coronavírus 
é o 0800-8789629.

ficar de fora da reabertura. 
Neste caso, será mantido o 
regime de plantão reduzi-
do para tirar dúvidas.
Atendimento remoto
O cidadão que tiver neces-
sidade de acessar os servi-
ços do INSS continua po-
dendo recorrer aos canais 
remotos, o aplicativo Meu 
INSS e a Central 135. 
Segundo o INSS, essas 
formas de atendimento 
continuarão sendo utiliza-
das mesmo após a reaber-
tura das agências e serão 
adotadas medidas para 
simplificação dos proce-
dimentos e a ampliação 
do prazo para cumprir exi-
gências.
Fonte: Agência Brasil
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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


