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A Gazeta dos Municípios

Interior paulista recebe mais 
de R$ 7,7 milhões em ISS no 
primeiro semestre deste ano

Feira de discos em São Paulo adota formato
online e reúne 20 expositores e DJs

Tenda Atacado inaugura o 
serviço “Clique & Retira”,

em Pindamonhangaba
No primeiro semestre 
deste ano, oito prefeitu-
ras da região de São José 
dos Campos foram bene-
ficiadas com mais de R$ 
7,7 milhões em repasses 
provenientes do Imposto 
Sobre Serviço de Qual-
quer Natureza (ISS-QN), 

Como parte dos planos da 
empresa, a loja de Pinda-
monhangaba passou a ter 
recentemente o serviço 
Clique & Retire. Agora, é 
possível comprar online e 
retirar os produtos no es-
tacionamento da loja, sem 
contato com funcionários 
ou outros clientes.
Em tempos de pandemia, o 
Tenda Atacado aumentou 
ainda mais o cuidado com 
a saúde de seus funcioná-
rios e clientes. Por isso, a 
empresa acelerou a expan-
são de alguns serviços em 
lojas estratégicas para que 
os clientes possam fazer 
suas compras com maior 
comodidade e segurança.

Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza (ISS-
-QN) 
Os valores arrecadados 
incidem sobre as tarifas 
de pedágio das rodovias 
estaduais que integram o 
Programa de Concessões 
Rodoviárias do Governo 
do Estado de São Paulo. 
Desde 2000, quando o ISS 
foi incorporado, um mon-
tante de R? 138 milhões 
já foi repassado às cidades 
da região. A alíquota do 
imposto é definida por le-
gislação federal e regula-
mentada pelos municípios, 
portanto, varia para cada 

Com a pademia que atinge 
o Brasil desde março, foi 
necessaria a imediata pa-
ralisação do setor cultural 
brasileiro e suspensão das 
atividades do segmento. 
Pensando nisso, a Feira de 
Discos de Reggae, evento 

de acordo com balanço da 
Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (AR-
TESP). 
A quantia arrecadada na 
região neste primeiro se-
mestre apresenta uma que-
da de 17% em comparação 
ao mesmo período do ano 

Compra online
Para tornar a experiência 
da compra online mais 
agradável e intuitiva, o 
Tenda Atacado reformu-
lou o site e o aplicativo 
de e-commerce. As novas 
versões possuem novas 
funcionalidades e visual 
mais moderno, mais rápi-
da e de fácil de navega-
ção, e inclui facilidades 
como a lista e histórico de 
produtos comprados. As 
compras online devem ser 
feitas no site ou pelo apli-
cativo Tenda. 
Cuidados nas compras 
presenciais
Para aqueles que preferi-
rem fazer as compras pes-

prefeitura. O repasse é 
feito proporcionalmente à 
extensão das rodovias sob 
concessão que atravessam 
o município. A verba tem 
importante impacto no or-
çamento, principalmente 
nas cidades menores.
 Cada prefeitura tem a li-
berdade para estabelecer 
a utilização deste recurso 
na área em que julgar ser 
de maior prioridade, seja 
em saúde, educação, se-
gurança ou na expansão 
de infraestrutura de trans-
porte, por exemplo. Desta 
forma, parte das tarifas 
dos pedágios acaba sendo 

itinerante criado em 2017 
pela produtora cultural 
Daniella Pimenta, reali-
zará no próximo dia 5 de 
setembro sua primeira edi-
ção totalmente online e 11ª 
edição geral da Feira.
“A ideia da edição virtu-

passado. Entre os muni-
cípios da região, Jacareí 
recebeu maior volume de 
repasse de ISS, com mais 
de R? 2,3 milhões, nos 
seis primeiros meses deste 
ano. Em 2019, os repasses 
na região totalizaram R? 
19,6 milhões.

soalmente na loja física, o 
Tenda adotou uma série de 
medidas de segurança. Em 
todas as lojas, está sendo 
disponibilizado álcool em 
gel, todos os carrinhos de 
compra são desinfetados 
e barreiras acrílicas foram 
instaladas nos caixas.
Além disso, a rede tam-
bém recomenda aos clien-
tes que utilizem sacolas 
retornáveis, devidamente 
higienizadas, e que as fa-
mílias evitem levar pesso-
as que estejam no grupo 
de risco da pandemia. Há 
também o controle de en-
trada de pessoas para evi-
tar aglomerações dentro 
das lojas.

destinada para beneficiar 
segmentos que vão além 
das melhorias na malha 
rodoviária.
ISS no Estado
De janeiro a junho de 
2020, foram mais de R? 
235 milhões em arreca-
dações no Estado, verba 
compartilhada entre as 
283 prefeituras atendidas 
pelo Programa de Conces-
sões Rodoviárias. Desde 
2000, ano em que o im-
posto começou a incidir 
sobre as tarifas de pedá-
gio, os repasses para as 
prefeituras totalizaram R$ 
5,8 bilhões.

al da Feira é movimentar 
os expositores, que ob-
viamente também foram 
muito impactados pela 
pandemia, e facilitar a co-
nexão entre eles e o públi-
co interessado”, observa, 
Daniella.

Serão 20 expositores de 
várias partes do país - SP, 
RJ, DF, Ceará, Pernambu-
co, Paraná, entre outros 
estados - além do coletivo 
Ruffneck Sound System, 
de Campinas (SP), que 
fará uma discotecagem ao 
vivo durante o evento. 
O setor cultural foi um 

dos primeiros a parar e, 
possivelmente, será um 
dos últimos que voltarão 
a funcionar em sua total 
capacidade. Com isso, 
muitos artistas - cantores, 
atores, DJs, entre outros - 
buscaram no meio virtual 
uma forma de continua-
rem ativos.

“Dessa forma, a gente leva 
de alguma forma essa ex-
periência para o público 
em casa, em total segu-
rança, e estimula que essa 
roda gire positivamente, 
resultando em vendas e 
renda para os lojistas inde-
pendentes”, conclui, Da-
niella.
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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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PUBLICAÇÃO DA DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
torna pública a Dispensa de Licitação Nº 114/2020 para CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
PARA COMBATE À PANDEMIA CORONAVIRUS COVID 19 pelo va-
lor total de R$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos reais) ao 
Fornecedor CARPER - SERVIÇOS MÉDICOS E MEDICINA OCU-
PACIONAL S/S LTDA nos termos do Artigo 24, Inciso IV, da Lei Nº 
8.666/93. Potim, 27 de agosto de 2020. Erica Soler Santos de Oliveira 
- Prefeita Municipal.

Volkswagen T-Cross Sense 
chega à linha 2021

Sucesso absoluto de ven-
das entre o público PcD 
(Pessoa com Deficiência), 
o Volkswagen T-Cross 
Sense chega à linha 2021 
com uma série de novida-
des, que entregam ainda 
mais conforto, comodida-
de e praticidade aos clien-
tes. O modelo referência 
em espaço, design e per-
formance custa R$ 69.990 
e está disponível para pré-
-reserva nas concessio-
nárias Volkswagen. “Não 
por acaso, a versão Sense 
contribuiu para fazer do 
T-Cross o primeiro SUV, 
na história do mercado 
brasileiro, o carro mais 
vendido em um único mês 
no ranking geral”, com-
pleta o executivo, Gustavo 
Schmidt, vice-presidente 
de Vendas e Marketing da 
Volkswagen América Lati-
na. O T-Cross também foi 
o SUV mais vendido do 
país no mês de junho.
Eixos e balanceamento
O Volkswagen T-Cross 
utiliza a Estratégia Mo-
dular MQB A0, base para 
outros veículos da marca, 
como Polo, Virtus e Ni-
vus. Versátil, ela permite 
variar inúmeras dimen-
sões dos veículos, como 
a distância entre os eixos 

e os balanços dianteiro e 
traseiro, além de possibili-
tar o compartilhamento de 
módulos tecnológicos de 
segmentos superiores.
O SUV compacto da 
Volkswagen tem 4.199 
milímetros de comprimen-
to, 1.760 milímetros de 
largura (sem os espelhos 
retrovisores) e 1.570 milí-
metros de altura. Destaque 
para a excelente distância 
entre-eixos de 2.651 milí-
metros, uma referência no 
segmento, e para o porta-
-malas, com capacidade 
entre 373 litros e 420 li-
tros.
Total Flex
O T-Cross Sense é equi-
pado com motor três ci-
lindros 200 TSI Total 
Flex com injeção direta de 
combustível e turbo ali-
mentado, que entrega até 
128 cv (94 kW) e torque 
de 20,4 kgfm (200 Nm), 
totalmente à disposição 
entre 2.000 rpm e 3.500 
rpm, faixa de torque que 
garante acelerações e reto-
madas robustas.
Nesta configuração, a 
transmissão é sempre au-
tomática de 6 marchas  
(conversor de torque), 
com opção de trocas ma-
nuais pela alavanca (Tip-

tronic). T-Cross Sense
A configuração Sense se 
destaca pela lista de equi-
pamentos de série com-
pleta, sob medida para o 
cliente PcD. Entre os itens, 
destaque para os 6 airbags 
(2 frotais, 2 laterais nos 
bancos dianteiros e 2 de 
cortina), ar-condicionado 
com filtro de poeira e pó-
len, assistente de partidas 
em aclives/subidas (Hill 
Hold Control), controles 
de tração (ASR) e esta-
bilidade (ESC), bloqueio 
eletrônico do diferencial 
(XDS ), direção elétrica, 
faróis com função ‘Co-
ming & Leaving Home’, 
faróis de neblina com 
função ‘Cornering Light’, 
DRL (Daytime Running 
Light) em LED na região 
dos faróis de neblina, lan-
ternas traseiras em LED, 
rack de teto, alarme an-
ti-furto, volante multi-
funcional, ISOFIX e top 
tether para fixação da ca-
deirinha infantil, banco do 
passageiro dianteiro com 
encosto rebatível, freio 
à disco nas rodas trasei-
ras, entre outros. E agora, 
complementando a lista, 
a linha 2021 ganha regu-
lagem de altura dos faróis 
dianteiros.
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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


