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A Gazeta dos Municípios

Samu completa 4 anos de
atividades em Taubaté e região

Paul McCartney divulga 
trailer de novo disco

Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba 
promove Campanha “Fique Sabendo 2020”

O Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia) completa quatro anos 
de atividades em Tauba-
té e região com a marca 
de 239.481 chamadas e 
117.050  atendimentos 
concretizados.
O serviço foi implanta-
do em 24 de novembro 
de 2016, por meio do Ci-
samu, consórcio munici-
pal que hoje reúne oito ci-
dades e uma população de 
cerca de 426 mil pessoas.
Taubaté, Campos do Jor-
dão, Tremembé, Santo An-
tonio do Pinhal, Lagoinha, 
Redenção da Serra, Nati-
vidade da Serra e São Luiz 
do Paraitinga integram o 
consórcio.
O balanço também reflete 
a importância do médico 
regulador na triagem dos 
casos e a liberação das via-
turas em situações de real 
necessidade. Dos 117.050 
atendimentos que passa-
ram pelo crivo dos médi-
cos em quatro anos,  foram 
atendidos 91.683 com am-
bulâncias.
Emergências de ordem clí-
nica lideram o ranking de 
atendimentos, com 57.220 
ocorrências registradas. Os 
traumas estão em segundo 
lugar, com 21.087 casos. 
As unidades de urgência 
e emergência da Prefeitu-
ra de Taubaté lideram os 
encaminhamentos de pa-
cientes na região. Foram 
acolhidas 55.601 pessoas 
no período, com destaque 
para a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Cen-

Aos poucos, “McCartney 
III” do querido Paul Mc-
Cartney vem ganhando 
forma. Previsto para che-
gar no dia 18 de dezem-
bro ao público, o disco, 
fruto dos trabalhos ante-
riores lançados em 1970 
e 1980 de forma solitária, 
com o músico tocando os 
próprios instrumentos e 

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Setor de Infectologia, em 
parceria com o Estado de 
São Paulo, realizará o Pro-
grama Estadual de IST e 
Aids, 13ª “Fique Saben-
do”, de 1 a 7 de dezembro.
A campanha é uma ação 
anual de intensificação 
da testagem junto às po-
pulações mais expostas 
às infecções sexualmente 
transmissíveis, destacando 
a importância do diagnós-
tico precoce, principal-
mente entre jovens.
A pandemia da Covid-19 
causou um grande impacto 
nas testagens do HIV e da 
sífilis nos municípios pau-
listas, sendo que a média 
mensal de solicitação de 
testes rápidos de HIV caiu 
50% em relação a 2019. 
Por isso a campanha vem 
para facilitar o acesso ao 
teste rápido, ampliando 

tral que recebia, até antes 
da pandemia, a maior parte 
dos atendimentos, seguida 
pela UPA San Marino.
Como a UPA Central foi 
transformada em Hospi-
tal de Campanha para o 
atendimento específico da 
Covid-19, hoje as pesso-
as resgatadas pelo SAMU 
são levadas a UPA San 
Marino.
A conscientização da po-
pulação colaborou com a 
queda do número de trotes. 
No primeiro ano do Samu 
foram registrados 8.775 
trotes. O número caiu para 
1.732 em 2018, 972 em 
2019 e somente 709 em 
2020, totalizando 10.507 
trotes em quatro anos.
Por outro lado, fica o alerta 
quanto aos casos de recusa 
de atendimentos ou remo-
ção. Foram 1.339 casos no 
primeiro ano, 1.700 no se-
gundo, 1.780 no terceiro e 
1.877 em 2020, totalizan-
do 6.340 recusas em qua-
tro anos.
 O serviço de resgate e 
transporte de pacientes 
é feito por meio de liga-
ções ao telefone 192. Um 
sistema permite o redire-
cionamento das ligações 
para a central instalada 
em Taubaté. Ao receber a 
ligação, um atendente faz 
a triagem inicial e a enca-
minha para o médico re-
gulador. Dependendo da 
gravidade do caso será en-
viada uma ambulância de 
resgate ou um veículo com 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva).

cantando, desta vez foi 
produzido durante o iso-
lamento social promovido 
pela pandemia do corona-
vírus.
Para a divulgação de par-
te do trabalho, Paul libe-
rou um trecho do clipe de 
“The Kiss Of Venus”, uma 
baladinha acústica com 
uma pegada folk. O teaser 

o número de pessoas que 
conheçam seu status soro-
lógico.
Durante as ações também 
serão distribuídos folders 
informativos, preservati-
vos, todas as orientações 
necessárias e acolhimento 
aos interessados. As ações 
da campanha aconteceram 
em vários pontos da cida-
de e em várias Unidades 
de Saúde.
Programação:
Dia 05/12 (sábado) das 
14h às 20h. no shopping 
Pátio Pinda. Atendimentoà 
população em geral.
Dia 01 ao dia 07 - Setor 
de Infectologia localizado 
no CEM (Centro de Espe-
cialidade Médicas) para a 
população em geral - 8h as 
11h30 e 13h as 16h30
Dia 01 a 07 - PSF Campi-
nas, PSF Triângulo, PSF 
Bela Vista, UBS Vila São 
Benedito - 8h às 16h
Dia 01 - PSF. Cruz Grande 

Emergências de ordem 
clínica são encaminhadas 
às unidades de urgência e 
emergência dos municí-
pios ou de Taubaté. Casos 
mais graves, como trau-
mas, por exemplo, seguem 
direto para o Hospital Re-
gional do Vale do Paraíba.
A população deve colabo-
rar e acionar o 192 somen-
te em casos de emergência, 
observando as característi-
cas da ocorrência.
Novembro de 2016 a no-
vembro de 2020
Chamadas
1º ano: 82.999
2º ano: 59.920
3° ano: 52.270
4° ano: 38.272
Total: 239.481
Atendimentos
1º ano: 32.068
2º ano: 31.919
3° ano: 27.858
4° ano: 21.971
Total: 117.050
Atendimentos regulados 
com o empenho de viatura
1º ano: 25.266
2º ano: 24.619
3° ano: 33.081
4° ano: 18.913
Total: 91.683
Trotes
1º ano: 8.775
2º ano: 1.732
3° ano: 972
4° ano: 709
Total: 12.341
Recusa de atendimento/ 
remoção
1º ano: 1.339
2º ano: 1.700
3° ano: 1.780
4 °ano: 1.877
Total: 6.340

também traz comentários 
sobre os discos lançados 
há a mais de 40 anos.
“No calor da dissolução 
dos Beatles, eu só queria 
voltar para uma sonorida-
de mais básica, então pen-
sei ‘ok, vou gravar meu 
próprio álbum’. Eu ama-
va demais a música e não 
queria parar”.

e Ribeirão Grande - 8h às 
16h
Dia 01, 03 e 07 - PSF Nova 
Esperança - 8h às 16h
Dia 02 - PSF Nova Espe-
rança - 13h às 16h
Dia 04 - PSF Nova Espe-
rança- 8h às 11h30
Dia 01 a 04 - PSF Santa 
Cecília e PSF Feital - 8h 
às 16h
Dia 02 - PSF Cidade Jar-
dim - 13h às 16h
Dia 03 - PSF Cidade Jar-
dim - 08h às 11h
Dia 02 - PSF Arco Íris - 
13h às 16h
Dia 02 -PSF Araretama III 
- 14h às 16h
Dia 02, 03 e 04 - PSFCruz 
Grande - 8h às 11h30
Dia 03 - PSF JardimEloy-
na - 8 às 16h
Dia 04 - UBS Cidade 
Nova - 8h às 16h
Dia 04 - PSF Azeredo - 
08h às 11h
Dia 07 - UBS Ipê II - 08h 
às 10h e das 13h às 15h
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Por que se atira arroz aos noivos?

O habitual lançar arroz aos noivos é uma dessas práticas que por mais anos 
que passem não deixa de fazer parte dessa tradição cerimonial. Este ritual 
contém uma série de simbologia, significados e tradições. Essa tradição 
tem mais de quatro mil anos e provém da China Antiga, onde o arroz é 
símbolo de prosperidade, felicidade e abundância. Nessa altura acredita-se 
que o arroz atrai a felicidade, a sorte, a longevidade e a fertilidade. Pro-
metendo assim a reprodução de gerações vindouras. Foi então, com base 
nessa crença que a prática começou a ganhar cada vez mais expressão, 
percorreu várias gerações até chegar aos dias de . Atualmente, depois dos 
noivos darem provas de amor eterno, no tão sonhado sim, os convidados 
juntam-se à entrada da Igreja para desejarem votos de felicidades e pros-
peridade. Apesar de este ritual ser uma prática comum em alguns locais 
é necessário ter uma autorização da Igreja para que tal acontecimento, já 
que o arroz é extremamente escorregadio e pode dar caso de acidente entre 
os convidados.
***
Para que se mantenham mais frescos, os ovos devem ser acomodados com 
a extremidade mais fina para baixo. A clara envolve a gema mantendo-a 
centralizada no interior do ovo. Com o passar do tempo, a densidade da 
clara diminui porque a albumina, uma proteína presente em sua compo-
sição, reage com o ar externo que passa pelos poros existentes na casca 
e isso faz com que a gema flutue e começa a se deteriorar caso entre em 
contato com a casca do ovo. Se a parte mais estreita estiver voltada para 
baixo a gema flutua e antes de chegar na casca baterá numa câmara de ar 
localizada na mais longa. O ar entra pelos poros com bactérias, levedura 
e fungos que fazem com que essa câmara se degenere rapidamente, se a 
clara e a gema repousarem nela.

Humor 

Um oficial muito linha dura, vai a uma fazenda e diz ao proprietário, um 
velho fazendeiro:
- Preciso inspecionar sua fazenda, pois há uma denúncia de plantação de 
maconha.
E o fazendeiro responde:
- Tudo bem seu moço. Fique a vontade. Só não vai praquelas bandas por-
que...
Cortando o que o fazendeiro explicava, o policial diz:
- O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo?
Ele tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro e diz:
- Este crachá me dá a autoridade de ir onde eu quiser e entrar em qualquer 
propriedade. Eu não preciso pedir ou responder a nenhuma pergunta. Fi-
cou claro?
O fazendeiro todo educado, pede desculpas e volta para os seus afazeres.
Pouco tempo depois, o fazendeiro, escuta uma gritaria e vê o oficial do 
governo federal correndo em direção dele, para salvar a sua própria vida, 
sendo perseguido pelo touro Diamante, o maior touro das redondezas. A 
cada paço que dava o touro chegava mais perto e vendo o fazendeiro, o 
oficial gritou:
- Me ajuda!
O fazendeiro corre até a cerca e grita com toda força:
- Seu crachá! Mostre o seu crachá pra ele!

Mensagens

Pratique o desapego

Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos 
em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria 
e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Feche a porta, mude 
o disco, limpe a casa e sacuda a poeira. Desapegar-se é renovar votos de 
esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma 
nova história melhor. Libertar-se de tudo que não tem lhe feito muito bem.
***
Faça seu próprio caminho na vida. Não sejas tão severo consigo mesmo. 
Não se preocupe tanto com coisas sem importância. Sinta-se livre, sem 
perder o rumo. Se necessário, peça ajuda. Aprenda a dizer basta quando 
for demais. Contribua pitando um mundo melhor. Deixe-se guiar por teus 
sonhos. Divirta-se com seus amigos. Pare de caminhar em círculos. Prefira 
ser e não parecer. Deixe de ter medo. Aceita ver-te tal como és. Evita-se 
prender a fundo as coisas, em vez de contribuir com as bases da ilusão. 
Aceita que o caminho, às vezes, é muito difícil. Que a luz te guie, porém, 
não se encandeie, seja realista, não desanime, se acha que perdeu o eleva-
dor, pois sempre haverá uma escada e a vida será esplêndida. Seja feliz!

Pensamentos, provérbios e citações

Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Os espelhos são usados para ver o rosto e a arte para ver a alma.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
042/2020. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Cestas Básicas para os Servidores Municipais. Data para 
recebimento de proposta: das 08h00min do dia 27/11/2020, até as 
08h00min do dia 09/12/2020; data da abertura de propostas: das 
08h00min às 09h00min do dia 09/12/2020; data de início da sessão 
pública: às 09h00min do dia 09/12/2020, horário de Brasília/DF, local 
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na 
íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. 
Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
042/2020. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Água Mineral e Gás de Cozinha. Data para recebimen-
to de proposta: das 09h00min do dia 27/11/2020, até as 13h00min 
do dia 09/12/2020; data da abertura de propostas: das 13h00min às 
14h00min do dia 09/12/2020; data de início da sessão pública: às 
14h00min do dia 09/12/2020, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra 
poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores 
informações através do telefone (12) 3112-9200.

Aviso de Resultado de Julgamento de Impugnação – Pregão Eletrô-
nico Nº 037/2020 - Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Oxigênio Medicinal Hospitalar. Tendo em vista despacho 
da Sra. Secretária de Administração, Raphaela C. P. Abrantes, fica 
determinado: O DEFERIMENTO parcial da impugnação ao Edital de 
Pregão em epígrafe realizada pela empresa AIR LIQUIDE BRASIL 
LTDA, e via de consequência, a retificação do Edital. A resposta à im-
pugnação na íntegra se encontra disponível no site da Administração 
e Portal BNC. Data para recebimento de proposta: das 09h00min do 
dia 27/11/2020, até as 09h00min do dia 10/12/2020; data da abertura 
de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 10/12/2020; data de 
início da sessão pública: às 10h00min do dia 10/12/2020, horário de 
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. Potim, 26 de novembro de 2020 – André L. S. Oliveira – Pre-
goeiro.
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Sites de Forex Atuam de 
Forma Ilegal no País

Estado de São Paulo anuncia
investimento de R$ 700 milhões para
o Programa Dinheiro Direto na Escola

Primeiramente, antes de 
entrar nos sites ilegais de 
Forex, você sabe o que 
significa essa palavra?
Forex, ou FX (como tam-
bém é chamado), é uma 
abreviação de Foreign Ex-
change Market, que sig-
nifica moeda estrangeira. 
Foi criado em 1971, e mo-
vimenta grandes volumes 
de dinheiro atualmente, 
funcionando de domingo 
a sexta feira, 24 horas por 
dia.
É um mercado gigantesco, 
que movimenta cerca de 5 
trilhões de dólares por dia, 
segundo dados de 2018.
Porém, assim como ou-
tros tipos de investimento, 
existem riscos, que estarão 
detalhados mais abaixo.
Como Funciona?
Sempre funciona em pares 
de moeda. É basicamente 
trocar uma por outra. Ven-
de uma, e compra a mesma 
quantidade em outro tipo.
Na verdade, o investidor 
aposta na queda de uma 
das moedas do par, e no 
aumento da outra. Assim, 
se acertar a direção, ele 
lucra com o resultado da 
operação.
Quais são os Riscos do Fo-
rex?
Assim como todos os ou-
tros mercados de inves-
timento, o Forex não é 
só ganhos, e tem perdas 
também, que podem ser 
muitas. Sendo assim, de-
pendendo do resultado, 
você pode tanto ter ganhos 
expressivos, como perdas 
enormes também.
Pensando nisso, abaixo há 
uma lista com os princi-

O Governador João Doria 
anunciou nesta quinta-fei-
ra (26) o repasse de mais 
R$ 700 milhões para o 
Programa Dinheiro Direto 
na Escola (PDDE-SP) em 
2021. Além disso, haverá 
mudanças nos critérios de 
repasse do recurso. 
O repasse do PDDE-SP é 
transferido para a Asso-
ciação de Pais e Mestres 
(APM) das escolas para 
que realizem pequenas 
reformas, manutenções 
emergenciais e adquiram 
equipamentos de forma 
mais ágil e menos buro-
crática, e contribuam para 
a melhoria do ambiente 
escolar e do ensino. 
Em 2020, primeiro ano 
do PDDE-SP, as 5,1 mil 
escolas estaduais recebe-
ram R$ 700 milhões: R$ 
650 milhões e R$ 50 mi-
lhões específicos para a 
COVID-19. Os R$ 700 
milhões representam um 
valor 13 vezes superior 
aos destinados em anos 
anteriores. 
“Com o PDDE-SP, as es-
colas estaduais ganharam 
agilidade para executar re-
cursos a qualquer momen-
to do ano letivo. E a Se-
cretaria da Educação pode 
realizar a transferência 
direta de verba às APMs, 

pais riscos que esse tipo de 
investimento pode trazer. 
Então, confira com aten-
ção para estar ciente no 
momento de realizar suas 
operações:
O mercado Forex não é 
regularizado pela CVM 
(Comissão de Valores Mo-
biliários). Portanto, ne-
nhuma corretora brasileira 
possui licença para atuar 
nesse segmento no país. 
Por isso, pode aumentar 
e muito o risco de golpes, 
já que, em um dos casos 
identificados pela CVM, 
uma das “empresas” que 
dava a impressão de ser de 
Nova York era, na verda-
de, uma pessoa usando um 
notebook no interior do 
Rio de Janeiro.
Existem instituições que 
atuam como “agentes lo-
cais” de corretoras em 
países onde o Forex é le-
galizado e regulamenta-
do. Eles captam recursos 
e clientes para, com isso, 
viabilizarem aplicações 
no exterior. Porém, essa é 
uma prática ilegal.
Alta volatilidade de va-
lores. Imagine que você 
decidiu fazer um investi-
mento às 9h da manhã, e 
às 10h, seu dinheiro bai-
xou em 90%. Isso é possí-
vel no Forex. Já que mui-
tos fatores influenciam na 
taxa de câmbio como, por 
exemplo, inflação, medi-
das governamentais, etc.
Por ser um tipo de inves-
timento que movimenta 
muito dinheiro com um 
lucro alto, o Forex acaba 
atraindo muitas pessoas, 
que acham que o ganho é 

com agilidade, sem carga 
de trabalho excessiva ou 
muita burocracia”, destaca 
o Secretário de Estado da 
Educação, Rossieli Soa-
res. 
Novos critérios 
Até 2019, os critérios para 
a distribuição do PDDE-
-SP consideravam apenas 
um valor fixo por escola 
e um valor per capita por 
aluno, a partir da quanti-
dade de alunos matricu-
lados. Neste ano, a partir 
de escuta feita na rede, o 
Governo de São Paulo fez 
uma adequação dos crité-
rios para o repasse da ver-
ba do PDDE-SP. A partir 
da inclusão de novos crité-
rios, o valor per capita dos 
alunos matriculados em 
escolas de tempo integral 
passará a ser maior do que 
das regulares, dado que os 
alunos ficam mais tempo 
na escola. 
Outro critério adiciona-
do será o Índice Paulista 
de Vulnerabilidade Social 
(IPVS), da Fundação Sea-
de. Serão priorizadas com 
um montante maior de re-
curso as escolas localiza-
das em áreas de vulnerabi-
lidade alta e muito alta. 
A área em que a escola 
está construída também 
passará a ser avaliada. 

certo. Então, muita gen-
te acaba investindo uma 
quantia alta, correndo o 
risco de perder tudo, devi-
do à volatilidade do mer-
cado. 
Na maioria das vezes, 
você não faz investimen-
to diretamente no Forex, 
e sim por meio de um in-
termediário, que pode não 
existir, e acabar aplicando 
um golpe.
Portanto, antes de come-
çar a investir, avalie muito 
bem a instituição escolhi-
da, as avaliações de usu-
ários, e todas as demais 
informações que puder a 
esse respeito. Dessa for-
ma, você garante um me-
nor risco de fraude.
Corretoras como iq op-
tion, xm corretora e Bi-
nary debatem com a CVM 
para suas regularização. 
Por mais que eles estejam 
no mercado pagando seus 
membros, ainda não são 
regularizadas.
Pesquise sobre a reputa-
ção das corretoras, e certi-
fique-se de que se trata de 
uma empresa conceituada 
e séria. 
Afinal de contas, assim 
como há muitas fraudes 
no mercado, também há 
inúmeras corretoras sérias, 
que trabalham de manei-
ra segura e que, por isso, 
você pode investir sem 
medo.
Além disso, também é im-
portante conhecer sobre 
o mercado, para investir 
com mais segurança, e es-
tar mais preparado para os 
possíveis resultados que 
poderá obter.

Dessa forma, serão con-
templadas com um repasse 
maior as escolas construí-
das em áreas mais amplas, 
visto que estas unidades 
possuem custo de manu-
tenção maior. 
Outra novidade é que as 
escolas que dispõem de 
salas de recurso vão re-
ceber um valor destinado 
para sua manutenção. As 
unidades que ainda não 
têm poderão usar a verba 
do PDDE-SP para sua im-
plementação. 
Os novos critérios buscam 
aprimorar ainda o PD-
DE-SP, por meio de um 
repasse mais equânime, 
que contemple melhor às 
necessidades da rede. O 
cálculo da quantia de cada 
escola será feito pela Se-
cretaria de Estado da Edu-
cação. 
Para receber o recurso, as 
escolas terão de fazer um 
Plano de Aplicação Fi-
nanceira. Assim, poderão 
prever a quantia destinada 
para custeio, para realizar 
gastos com pequenos re-
paros ou manutenção, por 
exemplo, e a quantia des-
tinada para capital, que 
pode ser destinada para a 
aquisição de equipamen-
tos, dentre outros investi-
mentos. 
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Receita Federal simplifica 
seção Meu CPF do site

São José dos Campos é
finalista ao prêmio AC Mais

Embraer instala filtros 
HEPA nos jatos ERJ 145

Tendo em vista um au-
mento significativo na 
demanda por atendimento 
para obter serviços rela-
cionados ao CPF nas uni-
dades físicas, a Receita 
Federal lançou em seu site 
uma nova seção chamada 
Meu CPF.
A seção pretende reunir 
os principais serviços e 
orientações voltadas à re-
gularização do cadastro, 
simplificando a interação 

A Associação Comercial e 
Industrial de São José dos 
Campos está na final do 
Prêmio AC Mais, criado 
pela Federação das As-
sociações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Fa-
cesp).
A entidade concorre na 
categoria de Desenvolvi-
mento Local, ao lado de 
outras associações comer-
ciais como Guarulhos e 
Franca, entre as ACs pau-
listas de grande porte.
“A ACI recebeu ontem 
com muita alegria a infor-
mação de que está entre as 
três  finalistas no prêmio 
AC Mais 2020, na cate-
goria Desenvolvimento 
Local. É uma grande sa-

A Embraer divulgou re-
centemente um Boletim 
de Serviços que permite 
aos operadores dessas ae-
ronaves a instalação dos 
filtros HEPA de alta efici-
ência. Os kits dos primei-
ros 70 aviões já estão em 
montagem e deverão ser 
entregues até meados de 
dezembro.
“O foco da Embraer está 
sempre no nosso cliente, 
em como apoiá-lo e me-
lhorar ainda mais o pro-
duto que está em opera-
ção. Neste sentido, pelo 
momento que estamos vi-
vendo em todo o mundo, a 
certificação e a instalação 
dos filtros HEPA nos jatos 
ERJ 145 é uma solução in-
dispensável que a Embra-
er desenvolveu para tornar 
ainda mais seguras as con-
dições da cabine para os 
passageiros que utilizam 
as nossas aeronaves”, ex-
plica Johann Bordais, Pre-

dos cidadãos com a Recei-
ta Federal e esclarecendo 
de forma visual as princi-
pais dúvidas sobre o as-
sunto.
A página temática traz um 
infográfico com as princi-
pais situações irregulares 
do CPF e informa o que o 
cidadão deve fazer para se 
regularizar. 
Nas situações mais co-
muns, não há necessidade 
de sair de casa, o cidadão 

tisfação estar na reta final 
desta premiação tão im-
portante. Isso nos motiva, 
como entidade, a trabalhar 
ainda mais, fazendo o me-
lhor possível para comuni-
dade e para os empresários 
de São José dos Campos”, 
disse Eliane Maia, presi-
dente da ACI de São José 
dos Campos, entidade que 
já foi destaque no AC Mais 
como modelo de gestão, 
de 2016 a 2019.
O Prêmio AC Mais é uma 
iniciativa da Facesp com 
o objetivo de destacar e 
reconhecer as associações 
comerciais por meio das 
melhores práticas e resul-
tados. Serão premiadas as 
associações comerciais 

sidente e CEO da Embraer 
Serviços & Suporte.
 Foram cerca de cinco me-
ses e meio para desenvol-
ver esta solução. Durante 
este período a Embraer 
selecionou o filtro e tra-
balhou nas etapas neces-
sárias para criar o boletim 
de serviços, fabricando e 
comprando várias das pe-
ças necessárias para de-
senvolver os kits. Além 
disso, o estudo de instala-
ção para os jatos ERJ 135 
e o ERJ 140 também deve 
ser concluído em breve.
 Na maioria das aerona-
ves, a troca todo o volume 
de ar da cabine de passa-
geiros ocorre de 20 a 30 
vezes por hora, o que é 
mais frequente do que a 
troca do ar em um escritó-
rio e de cinco a seis vezes 
mais que em hospitais. Os 
filtros HEPA, que são pa-
drão em todas as versões 
das famílias de E-Jets e 

pode atualizar o CPF pela 
internet e, se houver ne-
cessidade de apresentar 
seus documentos de iden-
tificação, pode enviar por 
e-mail à Receita Federal, 
anexando uma selfie sua 
segurando o documento, 
para comprovar sua legiti-
midade.
Para saber mais sobre o 
cadastro de pessoas físicas 
(CPF), visite o site e cli-
que em Meu CPF.

que atingirem a maior 
pontuação e que atendam 
aos fundamentos avalia-
dos pelos critérios da pre-
miação. 
O resultado será divulgado 
no dia 11 de dezembro, às 
10h30 em quatro catego-
rias: Gestão, Desenvolvi-
mento Local, Produtos e 
Serviços e Melhores Práti-
cas Boa Vista SCPC.
Na área de indicação da 
ACI de São José, também 
concorrem, por porte de 
município: Franca e Gua-
rulhos, no grande porte; 
Batatais, Leme e Santa 
Barbara D’Oeste no mé-
dio porte; Bariri, Itanhaém 
e Novo Horizonte no pe-
queno porte.

E-Jets E2 de aviões co-
merciais da Embraer, são 
extremamente eficientes, 
capturando 99,97% das 
partículas transportadas 
pelo ar e outros contami-
nantes biológicos, como 
bactérias, vírus e fungos.
 Essa tecnologia também 
está disponível nos jatos 
executivos da Embraer, 
com os filtros HEPA sendo 
padrão nos jatos Praetor 
600 e Praetor 500.
Outra solução preven-
tiva foi a aprovação do 
uso de MicroShield360, 
um sistema de revesti-
mento preventivo que, 
quando aplicado no inte-
rior das aeronaves, inibe                                       
continuamente o cresci-
mento de micróbios nas 
superfícies. 
A combinação desses no-
vos recursos com os já 
existentes equivale a um 
maior nível de proteção 
para os passageiros. 


