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Lotofácil passará a ter sorteios 
de segunda a sábado e prêmio 

máximo com 20 acertos

ACEG promove retorno
gradativo do comércio com a 

campanha “Compre em Guara”

Sesc São José propõe reflexão 
sobre o cenário agroecológico 

do Vale do Paraíba

Vereadores de Pindamonhangaba
autorizam Prefeitura a abrir crédito
adicional suplementar e especial

para emendas impositivas

A Caixa Econômica Fe-
deral resolveu dobrar o 
número de concursos da 
Lotofácil, que passará a 
ser quase diário. O mo-
delo, que atualmente tem 
três sorteios por semana 
(segundas, quartas e sex-
tas-feiras), passará a ter 
seis sorteios, de segunda à 
sábado.

Guaratinguetá tem um dos 
três comércios mais mo-
vimentados do Vale do 
Paraíba, que agora volta a 
funcionar de acordo com 
o plano de reabertura es-
tabelecido pelo Governo 
do Estado de São Paulo. 
Após cerca de dois meses 
de portas fechadas, as lojas 
e pequenas empresas têm 
permissão para atender no 
período de 4h, cumprin-
do horários alternativos 
e uma série de medidas 
preventivas estabelecidas 
no decreto. Para essa reto-

A partir de uma matéria 
escrita pelo agrônomo e 
pesquisador, Antônio De-
vide; e da exibição de um 
webdoc, o Sesc São José 
dos Campos destaca o tra-
balho realizado pela Rede 
Agroflorestal do Vale do 
Paraíba, situada em Pinda-
monhangaba.
A matéria do pesquisador 
traz uma explanação do 
cenário atual, inclusive so-
bre o aumento na procura 
por alimentos agroecoló-
gicos durante a pandemia 
do novo coronavírus. Já o 

A Câmara de Pindamo-
nhangaba promoveu no pe-
ríodo da tarde, a 22ª Sessão 
Ordinária do ano. Na pauta 
da Ordem do Dia estava 2 
Projetos de Lei, sendo que 
um foi retirado. Também 
foram incluídos na pauta 
de votação outros 2 Pro-
jetos de Lei. Todos os três 
projetos foram aprovados 
por unanimidade. Também 
foram aprovados diversos 
requerimentos e Indica-
ções dos parlamentares.
O primeiro item a ser ana-
lisado e votado pelos vere-
adores foi o Projeto de Lei 
n° 67/2019, do vereador 
Renato Nogueira Guima-
rães - Renato Cebola (PV), 
que “Denomina de ALOY-
SIO IVAHY DANTAS DA 
GAMA NETO a Rua 06 do 
Loteamento Residencial 
Santa Clara, localizado no 

Publicada pelo Ministério 
da Economia no Diário 
Oficial da União, a portaria 
que altera o regulamento 
da Lotofácil. A previsão 
é de que as novas regras 
comecem a valer após o 
início da campanha publi-
citária a ser veiculada pela 
Caixa.
Pelo novo regulamento, o 

mada gradual das ativida-
des, a ACEG (Associação 
Comercial e Empresarial 
e Guaratinguetá), a Pre-
feitura e outras entidades 
parceiras desenvolveram 
a campanha “Compre em 
Guará”. A ação iniciativa 
busca fortalecer ainda mais 
o comércio local e diminuir 
os impactos econômicos 
causados pela pandemia.
Para que a campanha atinja 
o objetivo e ofereça os me-
lhores resultados aos lojis-
tas e à população, a ACEG 
ressalta a necessidade de 

webdoc mostra um recorte 
do documentário “Corpos, 
Territórios e Saberes: Mo-
dos de Agir e Pensar nos 
Ambientes”, cuja pauta 
fala sobre a importância da 
recuperação da terra para 
ter qualidade de vida.
Estas ações integram o 
projeto Ideias e Ações para 
um Novo Tempo, que con-
siste em mapear iniciativas 
socioambientais focadas 
na valorização da comuni-
dade, no desenvolvimento 
local e na educação para a 
sustentabilidade, com po-

bairro do Crispim”. O pro-
jeto recebeu voto favorável 
de todos os parlamentares 
do plenário. Na sequência 
dos trabalhos, o presiden-
te, vereador Felipe César, 
informou ao plenário que o 
Projeto de Lei n° 69/2020, 
de autoria do Poder Exe-
cutivo, que “Dispõe sobre 
a abertura de crédito adi-
cional suplementar e espe-
cial” havia sido retirado, 
mas que o Executivo ha-
via reenviado o Projeto nº 
78/2020, com igual teor e 
as devidas correções para 
ser votado em regime de 
inclusão. Com os parece-
res todos favoráveis e por 
unanimidade, o Projeto foi 
aprovado e com isso o Exe-
cutivo Municipal foi auto-
rizado a abrir, por Decreto, 
nos termos do artigo 42, 
da Lei 4.320/64, um cré-

apostador terá outra novi-
dade: a Lotofácil terá o au-
mento da aposta máxima, 
passando de 18 para 20 
números marcados, entre 
os 25 da cartela. A aposta 
mínima é de 15 números. 
As premiações são distri-
buídas aos apostadores que 
acertarem entre 11 e 15 nú-
meros.

participação do público 
consumidor em colaborar 
para que o município saia 
ainda mais forte deste perí-
odo de dificuldade.
Assim, havendo a neces-
sidade de ir às compras, a 
população guaratingueta-
ense é convidada a com-
prar e dessa forma, investir 
nas em estabelecimentos 
locais. Com a economia 
girando, o comércio só se 
fortalece e pode oferecer 
mais vantagens aos seus 
clientes, é o propósito da 
associação comercial.

tencial educativo e práticas 
de respeito ao ambiente e à 
diversidade cultural, trans-
formando a realidade em 
perspectivas justas, éticas 
e sustentáveis.
O webdoc estará dispo-
nível nas redes sociais do 
Sesc São José dos Campos 
- Instagram, Twitter e Fa-
cebook (@sescsjcampos); 
Acompanhe a programa-
ção do Sesc São José dos 
Campos pelo site oficial e 
redes sociais Twitter, Ins-
tagram e Facebook em @
sescsjcampos.

dito adicional suplementar 
e especial no valor de R$ 
1.600.363,60 (um milhão, 
seiscentos e sessenta e três 
reais e sessenta centavos), 
em atendimento a Lei Or-
gânica Municipal, com re-
dação dada pela Emenda 
n° 34, de 06 de julho de 
2017, para as adequações 
necessárias referente às 
emendas impositivas.
Outra inclusão na Ordem 
do Dia foi o da Projeto de 
Lei nº 73/2020, de auto-
ria dos vereadores Carlos 
Moura - Magrão e Felipe 
César que “Denomina de 
VOLNEI PEREIRA, o 
Núcleo de Apoio a Saúde 
da Família - NASF (Far-
mácia Municipal, fisiotera-
pia e nutrição), localizado 
na Rua Bulgária, Residen-
cial Pasin, no Distrito de 
Moreira César”.
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Faturamento do e-commerce 
cresce 56,8% neste ano e
chega a R$ 105,6 bilhões

O comércio eletrônico no 
Brasil teve uma fatura de 
105,06 bilhões nos primei-
ros cinco meses de 2020, 
segundo estudo do Com-
pre&Confie em parceria 
com Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico 
(ABComm).
Isso representa 56,8% a 
mais em vendas do que no 
igual período do ano pas-
sado, quando o e-commer-
ce brasileiro teve pedidos 
de 63,4 bilhões.
O levantamento revela 
também que, embora o va-
lor do tíquete médio tenha 
caído 5,4% - de R$ 420,78 
para R$ 398,03, o aumento 
do faturamento foi possí-
vel porque houve alta de 
65,7% no número de pedi-
dos no período.
Três categorias registraram 
as maiores variações de 
crescimento. Foram elas 
Beleza e Perfumaria, que 
apurou alta de 107,4%, 
com faturamento de R$ 

2,11 bilhões no período; 
Móveis, com alta de 94,4% 
e faturamento de R$ 2,51 
bilhões; e Eletroportáteis, 
com 85,7% e faturamento 
de R$ 1,02 bilhão.
O desempenho das demais 
categorias pesquisadas fi-
cou assim: Eletrônicos, 
alta de 68,4% e fatura-
mento de R$ 3,93 bilhões; 
Esporte e Lazer, 66,8% e 
R$ 1,57 bilhão; Telefonia, 
52,2% e R$ 7 bilhões; Ele-
trodomésticos, 51% e R$ 
4,21 bilhões; Informática, 
46,7% e R$ 4,20 bilhões; 
Moda e Acessórios, 34,9% 
e R$ 4,1 bilhões; Ar e Ven-
tilação, 17,2% e R$ 1,22 
bilhão.
“Os consumidores deverão 
ficar cada vez mais engaja-
dos nas compras à distân-
cia e movimentar de forma 
significativa o consumo de 
categorias relacionadas às 
necessidades básicas do 
dia a dia e ao esforço de 
prevenção da Covid-19”, 

disse André Dias, diretor 
executivo do Compre&-
Confie. Para ele, os resul-
tados refletem mudança de 
comportamento do consu-
midor ao comprar na inter-
net, que deve permanecer 
mesmo com o fim da pan-
demia.
A região brasileira que re-
gistrou proporcionalmente 
o maior aumento no fatu-
ramento foi a Nordeste, 
com alta de 60,9% sobre o 
desempenho de 2019. Em 
segundo lugar, com cres-
cimento de 54,9%, ficou o 
Sudeste com 62,2% do fa-
turamento total do comér-
cio eletrônico no período. 
Em terceiro, o Centro-Oes-
te teve alta de 47,1% e par-
ticipação de 6,6% no fatu-
ramento deste ano, seguida 
pela Sul, que subiu 39,2% 
e participação de 13,2% no 
faturamento deste ano. Fi-
nalmente, a Norte teve alta 
de 44,1% e participação de 
2,7%.
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São José dos Campos é a 3ª melhor cidade do
mundo para investimento no setor aeroespacial

Novamente, São José dos 
Campos é destaque da re-
vista Foreign Direct In-
vestment Strategy, do con-
ceituado grupo britânico 
Financial Times, um dos 
mais famosos periódicos 
especializados em econo-
mia do mundo.
São José foi apontada 
como a 3ª melhor cidade 
estratégica do mundo para 
receber investimento es-
trangeiro, direto no setor 
aeroespacial. A cidade re-
cebe o selo chamado FDI´s 

Aerospace Cities of the 
Future 2020/21 pela Finan-
cial Times.
No ranking geral, São José 
dos Campos ficou atrás 
somente de Montreal, no 
Canadá, seguida por Tou-
louse, na França.
Primeiro lugar
No Brasil, São José dos 
Campos ocupa o primeiro 
lugar neste ranking graças 
à sua vocação altamente 
tecnológica, concentração 
de institutos de pesquisas 
e desenvolvimento e em-

presas aeroespaciais. Isto, 
além de sediar a 3ª maior 
fabricante de aeronaves 
comerciais a jato do mun-
do, a Embraer.
Atrativos
E o que isso significa para 
São José? Esse reconheci-
mento internacional, além 
de motivo de orgulho para 
cada investidor que esco-
lheu São José para investir, 
reforça a sólida reputação 
da cidade com relação ao 
seu suntuoso pólo tecnoló-
gico, lugar onde os negó-

cios são prósperos e unem 
qualidade de vida com ce-
nário econômico produti-
vo.
A cidade acomoda o cluster 
(núcleo) aeroespacial bra-
sileiro, que reúne mais de 
100 empresas aeronáuticas 
e espaciais, promovendo 
e estabelecendo parcerias, 
fortalecendo a integração e 
promovendo o desenvolvi-
mento econômico e social.
Além disso, o grupo tem 
acordos assinados de co-
operação com clusters 
no Canadá, França, Sué-
cia, Inglaterra, Holanda e 
também com dois parques 

tecnológicos e instituições 
governamentais chinesas 
e, ainda faz parte da parce-
ria dos clusters aeroespa-
ciais europeus.
Vocação empreendedora
O reconhecimento inter-
nacional é um reflexo da 
vocação industrial e em-
preendedora da cidade e 
do empenho da Prefeitura 
de implementar uma ges-
tão integrada de fortaleci-
mento e desenvolvimento 
econômico, atraindo e in-
centivando investimentos 
para a cidade.
Na penúltima publicação, 
a cidade ocupou o mais 

alto lugar no pódio, o 1º 
lugar no ranking. Ou seja, 
a melhor cidade no mun-
do para se investir no setor 
aeroespacial, recebendo o 
selo Winner - FDI Aeros-
pace Cities of the Future 
2018/2019.
Além desse significativo 
reconhecimento pela mí-
dia internacional no setor 
aeroespacial, São José dos 
Campos voltou aos holo-
fotes em 2019, e dessa vez 
como a 4ª melhor cidade 
das Américas na categoria 
Melhor Custo-Benefício 
para investimentos futuros.
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EXPEDIENTE

EDITORIAL
A raridade ao contrario da abundancia e que normalmente da 
maior valor a tudo, o diamante tem alto valor porque é raro, 
assim como o ouro. Na vida as coisas se procedem assim, o ho-
mem quando se vê em risco, ele daria toda sua fortuna para ter 
algum tempo mais de vida, até porque ele gostaria de aprovei-
tar tudo que conseguiu durante sua vida. Enfim o idoso deve 
sim ser preferencial e priorizado, porque a mais valorosa cria-
ção de Deus é a vida. A vida do homem quanto se aproxima 
do fim torna se cada vez mais valiosa, porque resta lhe pouco 
tempo.
Para o jovem a estrada geralmente é longa e o tempo esta a 
seu favor, poderá ele plantar e colher o fruto da sua plantação, 
por exemplo, uma jaqueira, uma jabuticabeira e etc. Enquanto 
que para o idoso, dependendo da arvore que plantar os frutos 
serão deixados para seus dependentes. Em resumo é por isso e 
por outras que o idoso deve sim ser preferencial, normalmen-
te nem tudo que construíram será aproveitados por eles. Por 
outro lado, a vida e o tempo que se passa na terra terminou, o 
tempo pro idoso que vê a vida passar e que seu tempo e cada 
vez menor passa a ter o valor do diamante, porque se tornou 
escasso. Por isso e por outros motivos, o idoso deve ser sempre 
preferencial, pouco tempo de vida lhe resta e ele precisa apro-
veitar minuto a minuto fazendo o que lhe deixa feliz e podem 
estar certo que a idade ensina que pra ser feliz deve haver o 
compartilhamento. 

Miscelânea
Curiosidades

O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como 
em animais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Es-
tudos científicos recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao 
sono, no entanto, conforme apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma 
do organismo driblar o sono. Ao bocejar, a pessoa estimula a circulação 
sanguínea e diminui a temperatura corporal, o que colabora para aumen-
tar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente corrobora com as 
informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a momentos 
de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes em 
geral, como no desenho animado A Bela Adormecida de Walt Disney. Na 
literatura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito 
fenômeno. Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas cren-
ças acreditam que o bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando 
uma pessoa boceja o reflexo humano é de circunstâncias complexas, sem 
nenhuma percepção aparente, bocejar em resposta. A sobrenaturalidade 
pode ser observada em proximidades especiais, mas sem nenhum contato 
direto, esse efeito ocorre.

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizon-
te, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles 
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer 
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra 
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo 
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo 
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela 
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência. 
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos 
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para 
sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Não tenha medo, tenha fé.
Um homem não envelhece, quando sente paixão.
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
A noite todas as pardas são gatas.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.
As oportunidades nunca chegam elas estão entre nós.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Desculpar por quê? Ignorar vale mais a pena.
Nas horas da crise, o difícil é não cumprir com o dever.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Aquele que sabe comandar sempre encontra quem sabe obedecer.
De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.
O tempo dura o bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.  
A felicidade nasce quando se dá felicidade.
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar. 
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Museu Felícia Leirner e Auditório 
Claudio Santoro promovem

eventos virtuais nesta semana

Prefeitura de São Sebastião conclui 
obras da Escola Municipal Profª Nair 

Ribeiro de Almeida em Juquehy

Momento de isolamento social 
exige cuidado redobrado para 

evitar acidentes elétricos

A semana começou com 
muitas atividades no Mu-
seu Felícia Leirner e Audi-
tório Claudio Santoro, ins-
tituições da Secretaria de 
Cultura e Economia Cria-
tiva do Governo do Estado 
de São Paulo, localizadas 
em Campos do Jordão e 
geridas pela ACAM Porti-
nari.
Arte, música, desafios e po-
esia estão entre as atrações 
disponíveis virtualmente 
para o público. Todas as 
atividades são postadas 
ao longo do dia nas redes 
sociais do Museu Felícia 
Leirner e Auditório Clau-
dio Santoro (@museufeli-
cialeirner) e, também, na 
página especial do site.
Na terça-feira (23), o pro-
jeto Encontros com Arte 
abordou a literatura negra 
no Brasil.  
Ministrado pelo professor 
Valmir Luis Saldanha, do 
Instituto Federal de São 

A Prefeitura de São Sebas-
tião concluiu a obra reali-
zada na Escola Municipal 
Profª Nair Ribeiro de Al-
meida, em Juquehy, Costa 
Sul do município.
Com valor de investimen-
to de R$ 600 mil, 10 novas 

Com a chegada do novo 
coronavírus, a recomenda-
ção para conter o número 
de contaminações da doen-
ça é respeitar o isolamento 
social. Assim, muitas pes-
soas têm ficado mais tem-
po dentro de casa, reali-
zando todas as atividades, 
como trabalhar e estudar, 
seguindo essa recomenda-
ção. Dessa forma, o con-
sumo de energia elétrica 
aumentou, com aparelhos 
eletrônicos e eletrodomés-
ticos sendo usados com 
uma frequência maior do 
que antes da pandemia.
De acordo com o Anuário 
Estatístico de Acidentes 
de Origem Elétrica 2020 
da Abracopel (Associação 
Brasileira de Conscienti-
zação para os Perigos da 
Eletricidade), em 2019, 
o Brasil registrou um au-
mento de 12% no número 
de mortes ocasionadas por 
acidentes elétricos - entre 
os maiores motivos para 
isso está a má qualidade de 
instalações elétricas. 
Agora, com o uso cons-
tante de computadores, 
televisões, geladeira, mi-
cro-ondas e outros itens, 
espera-se que, infelizmen-
te, esse número aumente 
ainda mais em 2020, prin-

Paulo, o vídeo apresenta a 
temática e convida a todos 
para uma importante refle-
xão.
Os apaixonados por músi-
ca têm um encontro espe-
cial com a Banda Tardis, 
de Campos do Jordão, na 
quinta-feira (25). Por con-
ta do isolamento social, os 
integrantes fazem ensaios 
a distância e um deles será 
exibido para os fãs das re-
des sociais do equipamen-
to e, claro, do grupo. Frê 
Carey, baixista, mostrará 
os bastidores das produ-
ções e o resultado desse 
Ensaio Aberto poderá ser 
assistido em julho, com a 
apresentação do vídeo em 
comemoração ao Dia do 
Rock, comemorado no dia 
13 de julho.
Dia 27, sábado, o projeto 
Fora da Caixa será on-line 
para comemorar o Dia da 
Língua Portuguesa no Bra-
sil (10/6) com uma progra-

salas foram construídas, 
oferecendo mais conforto 
e espaço aos alunos.
A escola, que passou por 
serviços de reparos e ma-
nutenção, também recebe-
rá ares-condicionados nas 
novas instalações.

cipalmente por conta da 
pandemia. Ocorrências du-
rante o período de quarenta 
podem gerar situações ain-
da mais complexas, já que 
há o risco do atendimento 
ficar mais demorado por 
conta da sobrecarga de ta-
refas de profissionais da 
saúde. 
Um dos fatores principais 
que podem causar esse tipo 
de acidente é o problema 
nas instalações elétricas, 
que, quando não são fei-
tas de maneira adequada, 
podem apresentar riscos à 
segurança dos moradores. 
Fios desencapados e sem 
o isolamento correto, ins-
talações elétricas impro-
visadas, entre outros, são 
algumas situações que po-
dem gerar acidentes. Ga-
rantir a instalação de um 
Dispositivo Residual (DR) 
nos quadros elétricos, por 
exemplo, além de utilizar 
separadores de fios e res-
peitar as tensões e diferen-
ças de potência, são medi-
das essenciais para reduzir 
o risco de acidentes.
É essencial para a segu-
rança que um profissional 
seja chamado para realizar 
reparos específicos. Me-
xer na fiação elétrica, por 
exemplo, pode colocar a 

mação especial. A primeira 
atração será a apresentação 
musical do Duo Rios Araú-
jo, composto por Geicia-
ne Rios e pelo violonista 
paulista Adailson Araújo, 
com grandes sucessos da 
música clássica e também 
da MPB. Na mesma data, 
o educador Paulo ensinará 
o público a fazer poemas 
dadaístas. Por meio de ví-
deo, ele contará mais sobre 
esse movimento artístico e 
como construir estrofes e 
versos com recortes de re-
vistas.
No domingo (28), durante 
todo o dia, Museu e Audi-
tório recebem virtualmente 
membros da Academia Jo-
vem de Letras de Campos 
do Jordão para declama-
rem seus poemas autorais 
para o público. Além dis-
so, os seguidores das redes 
sociais serão desafiados a 
postar a capa ou um trecho 
do livro que estiver lendo.

Com isso, em torno de 
360 estudantes serão be-
neficiados e poderão fre-
quentar uma escola nova 
quando essa pandemia de 
Covid-19 chegar ao fim e 
as atividades presenciais 
retornarem.

vida em risco, além de difi-
cilmente resolver o proble-
ma sem que um imprevis-
to aconteça. Os aparelhos 
corretos, como alicate 
amperímetro, medidor de 
termografia infravermelha 
e sistemas de proteção, são 
ferramentas que devem ser 
usadas por técnicos e aju-
dam a garantir o reparo de-
finitivo, e não uma solução 
temporária.
Para quem precisa realizar 
pequenos reparos, como 
trocar a resistência do chu-
veiro ou substituir uma 
lâmpada, e não pode con-
tar com ajuda profissional, 
é necessário tomar alguns 
cuidados. A primeira coisa 
a se fazer é desligar a cha-
ve geral ou os disjuntores, 
impedindo que a corrente 
elétrica passe. O uso de 
sapatos é outra medida de 
segurança importante, im-
pedindo que o corpo fun-
cione como condutor du-
rante a descarga elétrica. 
Além disso, nunca encoste 
no chuveiro se ele estiver 
ligado e úmido. Além dis-
so, extensões de tomadas 
devem ser usadas de ma-
neira temporária, já que 
seu uso constante pode ge-
rar o aquecimento de fios e 
até causar um incêndio.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 026/2020. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de 
Teste Rápido - COVID 19. Data para recebimento de proposta: das 
09h00min do dia 29/06/2020, até as 09h00min do dia 08/07/2020; 
data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
08/07/2020; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
08/07/2020, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 226/2020 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020 - A comissão de licitações da 
Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a aber-
tura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
NAS RUAS BENEDITO LINO, OSWALDO M. DE CASTRO E JOÃO 
DE PAULA E CALÇADAS NAS RUAS OSWALDO M. DE CASTRO, 
ARISTEU V. VILELA E MARINHO BRASIL, CONFORME AS ESPE-
CIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entre-
ga dos Envelopes: até as 09h45min do dia 14/07/2020. Abertura dos 
Envelopes: 10h00min do dia 14/07/2020. Local da realização: Prédio 
da Prefeitura Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratui-
tamente na Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.
potim.sp.gov.br.
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Parabéns Pinda 10 de
julho 315  anos

Secretaria de Educação 
realiza seminário online 

sobre ensino à distância, 
em Pindamonhangaba

Não se sabe exatamente 
quando o local, uma sim-
ples paragem, passou a 
ser chamado de PINDA-
MONHANGABA, nome 
indígena que significa “lu-
gar onde se fazem anzóis”. 
Data do final do século 
XVI a ocupação da área 
onde hoje se situa Pinda-
monhangaba. 
O primeiro morador, 
que ganhou terras no lo-
cal e implantou sítio 
com ranchos e pastaria,  
foi João do Prado Martins, 
em 1643.
A “paragem” estava fada-
da a se desenvolver rapi-
damente, já que suas terras 
eram excelentes; o clima 
ameno e sua posição geo-
gráfica a tornavam passa-
gem obrigatória dos via-
jantes que se deslocavam 
de São Paulo para Minas 
Gerais através do Vale do 
Paraíba. 
Por volta de 1680,  
Pindamonhangaba já era 
um povoado, vinculado 
ao Termo (Município) de 
Taubaté. Data dessa época 
a construção do primeiro 
templo, a capela de Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
no lugar onde hoje fica a 
Praça Padre João de Faria 
Fialho.
Em 10 de julho de 1705, 
o povoado recebeu fo-
ros de vila, por ato da 
Rainha Dona Catarina, 

A Secretaria de Educação 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba realiza, no 
dia 2 de julho, às 16h, o 
1° Webinário Práticas da 
gente, ao vivo, pelo canal 
do Youtube da Prefeitura. 
O evento online terá como 
tema “Compartilhando 
boas práticas de Educação 
à distância”. O seminário 
online apresentará boas 
experiências com o ensi-
no à distância, ferramen-
tas tecnológicas, canais no 
youtube, conversas online, 

ficando, portanto, politi-
camente emancipado de 
Taubaté. Por isto, o Dez 
de Julho é a data mag-
na de Pindamonhangaba,  
que não tem uma data 
de fundação, mas sim de 
emancipação. Durante 
o século XVIII, desen-
volveu-se em Pindamo-
nhangaba uma atividade 
agropastoril, com predo-
minância da cultura de ca-
na-de-açúcar e a produção 
de açúcar e aguardente, em 
engenhos.
Durante o período do café 
no Brasil, a cidade viveu 
sua fase de maior brilho e 
se destacou no cenário na-
cional. 
O cultivo do café foi ini-
ciado no Município a par-
tir dos anos de 1820. 
Duas décadas após, 
P i n d a m o n h a n g a b a  
se tornou um grande centro 
cafeeiro, apoiado em suas 
terras férteis e na mão-de-
-obra escrava. Nessa épo-
ca, foram construídos o 
Palacete 10 de Julho, o Pa-
lacete Visconde da Palmei-
ra, o Palacete Tiradentes, 
a Igreja São José e outros 
grandes casarões. A Igreja 
Matriz Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, construída 
nos primeiros anos dos 
1700, foi remodelada, ga-
nhando sua fachada impo-
nente.
Pindamonhangaba, que 

entre outras práticas bem-
-sucedidas entre os profes-
sores da rede municipal. 
Participam os professores: 
Kelsley, Luciana Rabelo, 
Luciana Cristina, Maria 
Isabel (Bel), Amanda Ho-
norato e Ana Miranda.
A secretária de Educação, 
Luciana Ferreira, explica 
que o webinário possibi-
litará o compartilhamento 
de boas práticas dos pro-
fessores sobre as estra-
tégias por eles utilizados 
para abordar as habilida-

ganhou do cronista e po-
eta Emílio Zaluar o título 
de “Princesa do Norte”, 
foi elevada a cidade por 
lei provincial de 03 de 
abril de 1849. O ciclo do 
café extinguiu-se no final 
da década de 1920, não 
tendo resistido aos golpes 
produzidos pela exaustão 
das terras, a libertação dos 
escravos e a crise econô-
mica mundial. A partir 
daí, a economia de Pinda-
monhangaba passou a se 
apoiar na constituição de 
uma importante bacia lei-
teira, em extensas culturas 
de arroz e na produção de  
hortigranjeiros. Foi uma 
época de pequeno cres-
cimento econômico, que 
se estendeu até o final da 
década de 1950, quando 
o Município entrou no ci-
clo pré-industrial. O pe-
ríodo de 1970 a 1985 foi, 
para Pindamonhangaba, 
uma fase de crescimento 
industrial extremamen-
te acelerado, que mudou, 
profundamente, a face do 
Município.
DADOS HISTÓRICOS 
TOPÔNIMO : Pindamo-
nhangaba - lugar onde se 
fabricam anzóis. 
FUNDAÇÃO : Não teve 
uma fundação intencional. 
PRIMEIRO MORADOR : 
João do Prado Martins
EMANCIPAÇÃO: 10 de 
julho de 1705.

des cognitivas, emocionais 
e sociais, como as diferen-
tes formas de acolhimento 
e relação com as famílias. 
“A ideia é fazermos vários 
webinários, pois são mui-
tas as boas práticas que 
precisam ter visibilidade. 
A partilha oportuniza a 
ressignificação das práti-
cas pedagógicas, pois per-
mite refletir sobre as ações 
de quem também vive se-
melhante desafio e está a 
descobrir caminhos”, en-
fatizou.
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Caçapava tem 6 mortes
por coronavírus

Brasil inaugura Centro 
de Operações Espaciais

Caçapava confirmou duas 
mortes por coronavírus na 
manhã desta terça-feira 
(23). A cidade contabiliza 
agora seis mortes e 103 ca-
sos de covid-19.
As mortes foram divulga-
das pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde. Elas ainda 

Foi inaugurado, em Brasí-
lia, nesta terça-feira (23),o 
Centro de Operações Es-
paciais (COPE), referên-
cia nacional e internacio-
nal pela complexidade e                                                                         
modernidade de suas ins-
talações. 
Entre as atribuições da 
base estão: atender di-
versos satélites geoesta-
cionários e satélites de                               
baixa órbita, além de 
receber os pedidos de 

não constam nos balanços 
dos governos estadual e 
federal.
De acordo a Secretaria 
Municipal de Saúde, uma 
mulher de 70 anos, mor-
reu no dia 10 de junho. Ela 
tinha diabetes e hiperten-
são e apresentou sintomas 

aquisição de imagens de 
outros satélites e adequá-
-los às capacidades dos 
sensores orbitais de sua                                                                
responsabilidade. 
O satélites contratados 
apoiam o processo decisó-
rio das principais ativida-
des das Forças Armadas, 
a exemplo das Operações 
Verde Brasil e Amazônia 
Azul 2019.
Com a inauguração, to-
das as estações terres-

como febre e tosse.
A outra vítima foi um ho-
mem de 79 anos,        que 
morreu no último sábado 
(20).
Ele era asmático e apresen-
tou sintomas como tosse, 
dispneia, desconforto res-
piratório e baixa saturação.

tres do projeto Satéli-
te Geoestacionário de 
Defesa e Comunicações 
Estratégicas (SGDC) estão                                                
concluídas.
O sistema SGDC é com-
posto de um satélite, que 
atende ao uso dual (militar 
e civil), operado por duas 
estações de solo para con-
trole, gerenciamento e mo-
nitoramento da operação 
do satélite e dos serviços 
embarcados.
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Anhanguera lança app Consultoria 
Educação e incentiva geração

de renda extra para MEIs

Fundo Social de Ubatuba
realiza campanha de

arrecadação de cobertores

Para concorrer na eleição deste 
ano, Datena deve sair da Band

até a próxima segunda

A Anhanguera acaba de 
lançar o aplicativo Con-
sultoria Educação, uma 
oportunidade para micro-
empreendedores indivi-
duais (MEIs) que querem 
complementar a renda e, 
ao mesmo tempo, ajudar a 
transformar vidas por meio 
da educação.
Pela plataforma, o partici-
pante do programa indica 
a potenciais alunos, cursos 
de graduação — nas mo-
dalidades presencial, se-
mipresencial ou a distância 
(EAD).
A cada pessoa inscrita por 
meio do app que realizar 
a matrícula, o promotor 
receberá um prêmio equi-
valente ao valor de uma 
mensalidade do curso es-
colhido. As possibilidades 
de ganhos são ilimitadas.
O modelo é simples e prá-
tico, já que as indicações 
podem ser feitas a qual-
quer hora, sem sair de casa 
— um detalhe importante 
diante da necessidade de 

O Fundo Social de Solida-
riedade de Ubatuba infor-
ma que, devido à pandemia 
da Covid-19, a tradicional 
campanha do agasalho 
deste ano terá como foco 
a doação de cobertores no-
vos.

O apresentador José Luiz 
Datena, da Band, terá que 
se desligar da emissora até 
a próxima segunda (29) 
caso queira concorrer na 
eleição deste ano. 
A partir da próxima ter-
ça-feira (30), televisões 
e rádios não podem mais 
exibir programas de apre-
sentadores que desejem 
concorrer.
No entanto, os prazos po-
dem ser alterados caso seja 
aprovada a proposta de 
emenda constitucional que 

isolamento social imposta 
pela pandemia do novo co-
ronavírus.
“Esse cenário impactou se-
riamente a economia e um 
dos públicos mais afetados 
foram microempreende-
dores, além de diversas 
pessoas que perderam o 
emprego ou que tiveram 
redução da renda. O Con-
sultoria Educação possi-
bilitará a essas pessoas 
ganhar dinheiro ou incre-
mentar a renda, sem que se 
coloquem em risco”, co-
menta Fábio Novaes Fer-
nandes, gerente comercial 
da Kroton, mantenedora 
da Anhanguera.
Para se tornar um promo-
tor do programa, é preciso 
realizar cadastro no site ht-
tps://consultoriaeducacao.
com, clicar no botão “Que-
ro ser promotor”, preen-
cher o nome completo, 
CPF, data de nascimento, 
e-mail, celular e endereço. 
O aplicativo também está 
disponível no Google Play.

As doações devem ser en-
tregues até 22 de setembro 
no Centro de Capacitação 
Profissional, que fica na 
av. Governador de Abreu 
Sodré s/n, ao lado do Ter-
minal Turístico da Comtur, 
no Perequê-Açu, de segun-

adia em 42 dias a eleição. 
Com isso, todos os outros 
prazos o calendário elei-
toral também seriam adia-
dos. 
De acordo com a coluna 
Painel, do jornal Folha de 
S.Paulo, no Senado, a pro-
messa é votar o texto nesta 
terça-feira (23). Na Câma-
ra, líderes acham difícil a 
aprovação.
No último dia 11, Datena 
revelou à coluna do Leo 
Dias, do site Metrópole, 
que irá entrar na disputa 

Uma vez incluído na base 
de promotores, o partici-
pante passa receber trei-
namento, por meio de uma 
plataforma online, para 
que esteja apto a iniciar 
suas vendas e fornecer as 
informações mais deta-
lhados sobre os cursos e 
as instituições de ensino. 
Além disso, terão acesso 
a conteúdo de desenvol-
vimento profissional, com 
informações sobre técni-
cas de venda, marketing e 
experiência do cliente.
São elegíveis, usuários 
pessoas físicas que tenham 
formalizado e mantenham 
em vigor seu cadastro 
como Microempreendedor 
Individual (MEI) – os in-
teressados que não tiveram 
o MEI, poderão realizar o 
cadastro inicial no app e 
finalizado posteriormente. 
Importante: é necessário 
que uma das atividades 
vinculadas ao CNPJ seja 
“Promotor de Vendas In-
dependente”.

da a sexta-feira, das 8 às 17 
horas.
Os cobertores arrecada-
dos serão destinados às 
organizações sociais do 
município e famílias mais 
carentes registradas junto à 
Assistência Social.

pelo cargo de prefeito da 
cidade de São Paulo. Se-
gundo o apresentador, ele 
ainda não decidiu se estará 
na cabeça da chapa ou se 
sairá como vice.
Em 2018, o comunicador 
chegou a deixar o coman-
do de seus dois programas: 
o ‘Brasil Urgente’ e do 
dominical ‘Agora é com 
Datena’ para disputar uma 
vaga ao Senado pelo par-
tido Democratas, mas ele 
acabou desistindo da can-
didatura antes das eleições.


