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Panificadoras de Pinda são liberadas para
atendimento, porém sem consumo no local

Homenageada a mulher em Tremembé

Foi realizado no dia 
06 de marco na 
Camara Munici-

pal de            Tremembé 
evento em          home-

nagem ao Dia da Mulher 
O evento foi realiza-
do pela Casa de Cultura                               
Professor Quintino Ju-
nior com apoio da OAB 

de Tremembé Rotary de 
Tremembé e A Gazeta dos 
Municipios.
Dorly David de Assis 
(Educação), Elizabete 

Ribeiro das Neves (Saú-
de), Josmara Secomandi 
Goulart (Jurídica), Iría 
de                     Carva-
lho Britto (Esporte), Sílvia 

Migotto (Empreendedoris-
mo), Marisa Aparecida M. 
do Amaral (Cultura), Lucia 
Maria Manfredini Santos 
(Cultura), Roselene Mo-

lica (Segurança), Patricia 
Alvarenga Carvalho (So-
cial), Dolores Russo (Me-
lhor Idade), Rita Nogaroto 
Lazarini (In Memorian).

A Prefeitura de Pin-
d a m o n h a n g a b a 
reuniu-se na tarde 

da última quarta-feira (25) 
com o Sindicato da Indús-
tria de Panificação e Con-
feitaria do Vale do Paraíba 
e alguns comerciantes do 
ramo para discussão do 
atendimento neste tipo de 
estabelecimento.
Foi acertado a inclusão 
da categoria no ramo de 

comércio essencial, libe-
rando que fiquem abertas, 
porém sem a consumação 
de alimentos e bebidas no 
local. Representando o sin-
dicato participaram o ad-
vogado Rui Moreira Leite 
e o secretário da entidade 
Carlos César Rezende.
O prefeito Isael Domin-
gues explicou a todos o 
motivo da alteração e as 
ações que o comitê de en-

frentamento ao coronaví-
rus vem tomando no muni-
cípio. “Com essa liberação 
pedimos às padarias que fi-
quem atentas às regras sa-
nitárias para funcionamen-
to, higienização, entrada 
controlado de clientes, 
manutenção de distancia-
mento na fila do balcão e 
do caixa, bem como na 
parte externa”, salientou o 
prefeito.
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Coronavírus: como fazer
a higienização correta

dos alimentos?

Com a mudança na 
rotina por conta do 
novo coronavírus, 

as pessoas estão mais aten-
tas nas atividades do dia a 
dia. Apesar do isolamento 
social ser uma medida im-
portante para evitar a pro-
pagação do vírus, algumas 
pessoas precisam fazer 
compras no mercado quan-
do necessário. A higieni-
zação desses alimentos e 
produtos são importantes 
para evitar outras doenças 
durante esse período.
Ainda não há evidências 
científicas indicando que 
um alimento pode ser ve-
tor de transmissão do Co-
vid-19, mas é recomen-
dado lavar corretamente 
alimentos como verduras, 
legumes e frutas antes do 
consumo e fazer a limpeza 
das embalagens.
A nutricionista Simone 
Saab, orienta como deve 
ser feito esse processo. 

“Para higienizar alimentos 
como legumes, verduras e 
frutas, é necessário antes 
de tudo, lavar as mãos com 
água e sabão”, explica. 
“Lave as frutas, verduras 
e legumes com água cor-
rente, de preferência use 
uma escovinha para retirar 
a sujeira. Em uma vasilha, 
deixe os alimentos por dez 
minutos em uma solução 
de hipoclorito de sódio, 
sendo uma colher de sopa 
em um litro de água”, fina-
liza a nutricionista.
Deixar os alimentos nessa 
solução é importante para 
matar os microrganismos, 
sendo interessante colocar 
até mesmo os alimentos 
que retiramos as cascas. 
Quando terminar, basta la-
var os alimentos em água 
corrente, secar e colocar 
em tigelas com tampa na 
geladeira. No caso das em-
balagens, a nutricionista 
recomenda sempre lavar 

com água, esponja e sabão, 
ou então utilizar o álcool 
70%. “O ideal é sempre 
higienizar as embalagens 
antes de guardar em casa, 
assim evitamos a prolife-
ração de bactérias e fun-
gos dentro dos armários e 
refrigeradores”, pontua. A 
especialista reforça que até 
mesmo a bolsa reutilizável 
usada nas compras, deve 
ser higienizada.
Durante as idas ao merca-
do, procure fazer uma lista 
dos alimentos que irá com-
prar, assim, terá foco e irá 
ficar menos tempo no esta-
belecimento. Fique atento 
para não tocar olhos, nariz 
e boca já que outros pro-
dutos expostos no local 
podem ter sido tocados por 
outras pessoas. Após fina-
lizar as compras, mantenha 
a limpeza no local em que 
você manipulou os alimen-
tos e   higienize as mãos 
com água e sabão.
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EXPEDIENTE

EDITORIAL
Quer ficar em casa?

Você quer quarentena, ficar em casa? Mas exige um frentista e posto de 
combustível aberto!
Você quer ficar em casa? Mas exige o mercado aberto com atendentes, 
senão você surta!
Quer ficar em casa? Mas quer que o porteiro do seu prédio e o zelador 
estejam trabalhando!
Quer ficar em casa? Mas precisa de dinheiro e quer que o bancário es-
teja no banco pra resolver seu problema! Quer ficar em casa? Mas tem 
motoristas e cobradores de ônibus trabalhando pra transportar quem 
precisa de transporte!
Quer ficar em casa? Mas o farmacêutico e balconista tem que estar lá 
pra te servir né!
Quer comprar pão? A padaria tem que tá aberta né?
Quer ficar em casa? Claro, mas Deus o livre se o caminhoneiro parar 
né!
Em casa sim, mas a coleta de lixo tem que estar em dia pelos garis!
Quer ficar em casa?
A vida dos outros vale menos que a sua?
Por quê eles são obrigados a trabalhar para seu conforto mesmo num 
momento desse, e vc não?
*Isolamento social sim, mas pra grupos de riscos, claro!*
*Precauções conscientes sim de todos!!!*
Não reclame depois que a economia estiver afundada e você ser demi-
tido para reduzir gastos da empresa.
Foi vc quem optou por isso, fez baderna, bateu panela e foi a favor de 
tudo isso!
E não culpe os outros pois avisado foi!!!

Miscelânea
Curiosidades

O gargarejo com água morna e sal alivia dor de garganta. O calor da água 
dilata os vasos e facilita a circulação do sangue na região contribuindo 
assim para uma diminuição da inflamação. A água pura desde que morna, 
já aliviaria a inflamação. O objetivo da mistura com sal é fazer com que o 
líquido tenha uma concentração semelhante a do que circula dentro o nos-
so próprio corpo, tornando-o assim menos agressivo. O sal também ajuda 
a higienização da boca e da garganta. 
***
O pára-raios foi considerado heresia na época de sua invenção. No século 
18, inventado por Benjamim Franklin, o pára-raios foi considerado pela 
Igreja como invenção do diabo. Sendo o raio expressão de cólera do Se-
nhor, só podia ser tentação do demo de impedir que o castigo divino caísse 
sobre o mundo. Na França, a excomunhão foi levada a sério em Saint-O-
mer, Vissery de Bois foi processado por heresia por instalar um pára-raios 
em sua casa.

Humor

Um mineirinho comprou um sitiozinho lá pras bandas de Juiz de Fora. O 
trem tava abandonado, mato alto, sujeira pra todos os lados. Aos poucos 
arrumou tudo, reformou e pintou a casinha, fez um chiqueirinho, um gali-
nheirinho, podou e pintou os pés das árvores frutíferas de branco, até que 
deixou tudo bem bonitinho, tudo bem cuidadinho.
O padre da cidade, de passagem pelo local, viu tudo aquilo e interessado 
no dízimo, parou para um cafezinho e diz:
- Uai! Mas que belo trabalho você fizeram!
E o mineirinho perguntou:
- Vocês? Vocês quem?
E o padre respondeu:
- O senhor e Deus!
E o mineirinho retrucou:
- Óia! Mas o senhor precisava de ver quando ele cuidava disso aqui sozi-
nho...
***
Juquinha e seu amigo Jesus, voltavam pra casa quando passaram por um 
pé de goiaba. Jesus descalço por ser um garotinho pobre diz ao Juquinha:
- Vou subir e pegar umas goiabas. Me empreste o seu chinelo?
Juquinha empresta e Jesus começa a escalar a goiabeira. Na copa estavam 
as melhores goiabas. Jesus então sobe e sai do campo de visão do Juqui-
nha. Cinco minutos se passaram e nada de Jesus descer. Juquinha, impa-
ciente, olhando para o alto, começa a gritar:
- Desce Jesus! Desce logo Jesus!
O padre da paróquia local passava e tocado pelo que via diz ao Juquinha:
- Que lindo de sua parte, chamar por Jesus, mas infelizmente Jesus subiu 
para nunca mais voltar!
E o Juquinha responde:
- Filho da mãe, ele levou os meus únicos chinelos!

Mensagens

Hoje diga com convicção, tenho a certeza de possuir uma força viva e 
cósmica divina que suplanta qualquer problema e pode me conduzir às al-
turas. Peço a essa força se apresentar, produzir resultados e me dar prazer. 
Confio e me apoio nela. Ponho em prática os pensamentos positivos. Tra-
balho e oro com vontade e esperança. Quando me vejo com capacidade, 
essa força é a capacidade. Se me vejo inteligente, ela é a inteligência. O 
mesmo acontece quando penso em ser bom e ser feliz. Amo essa força e 
agradeço a Deus por isso.
***
A aparência é um vitral gracioso para as suas horas de laser, é amparo 
destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dou-
rados, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma 
não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis, é valor 
substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboro-
so vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que 
você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos evoluídos. A 
boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é o meio 
de você ajudar o companheiro que necessita. A confiança não e um néctar 
para as suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. 
O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos 
de anil, é manancial de força para os seus dias de luta. A resistência não é 
adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de 
simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que compe-
tem ao seu espírito. A virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado de 
esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.  

Pensamentos, provérbios e citações

As verdadeiras convicções não se mostram, provam-se.
A saudade não é uma virtude é pelo menos uma força. 
A recompensa de uma coisa bem feita é tê-la feito. 
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MEIs puxam recorde histórico 
de novas empresas em 2019, 

revela Serasa Experian

O ano de 2019 foi 
histórico para o 
surgimento de no-

vos empreendimentos, se-
gundo informa o Indicador 
de Nascimento de Empre-
sas da Serasa Experian. O 
índice aponta que surgiram 
3,1 milhões de novas em-
presas no ano passado, a 
maioria delas Micro-Em-
presa Individual - MEI. É 
o maior número desde o 
início da série história em 
2010. Segundo, Luiz Rabi, 
economista do Serasa Ex-
perian, 2019 foi marcado 
pela necessidade de gera-
ção de renda da popula-
ção. Do total, 80,7% são 
microempreendedores in-
dividuais, que chegaram a 
2,5 milhões no período. A 

alta no acumulado do ano 
foi de 23,1% com relação a 
2018 e a variação no com-
parativo entre dezembro de 
2018 e 2019 foi de 19,6%.
O indicador aponta que os 
setores de maior destaque 
em 2019 foram de Serviços 
de Alimentação (8,2%), 
seguido pelos Serviços de 
Higiene e Embelezamento 
Pessoal (6,9%) e Repara-
ção e Manutenção de Pré-
dios e Instalações Elétricas 
(6,6%). Confira abaixo:
“A economia não cresceu 
como o esperado e o de-
semprego continuou em 
patamares elevados. Por 
isso, a população buscou 
alternativas para pagar 
suas contas e se tornou 
empreendedora. Um indi-

cativo disso são os setores 
de maior destaque, que de-
mandam um investimento 
baixo do empreendedor 
para iniciar o negócio”, 
disse o economista  Luiz 
Rabi.
A maior alta de novos ne-
gócios em 2019 foi a da 
região Norte (30,7%), com 
relação ao ano anterior. Fo-
ram 144 mil aberturas no 
ano passado, sendo pouco 
mais de 8 mil em dezem-
bro. A variação interanual 
do último mês de 2019 foi 
de 35,7% com relação ao 
ano anterior. O Nordeste 
aparece em segundo lugar 
no acumulado do ano, com 
aumento de 23,1%. Entre 
os Estados, o Amapá se 
destaca, com alta 39,5%.

Webinar reúne especialistas em
inovação para ajudar pequenas

empresas a se reinventarem na crise

Taubaté tem segundo caso 
confirmado de coronavírus

Reinventar o pró-
prio negócio em 
situações normais 

já é uma tarefa difícil. Em 
tempos de crise, como a 
provocada pela pandemia 
do novo coronavírus, pode 
parecer quase impossível. 
Mas especialistas garan-
tem: encontrar novos mo-
delos de negócio não só 
é necessário, como o mo-
mento também é um dos 
mais propícios para se per-
mitir fazer algo novo. 
Para ajudar os empreen-
dedores nesta tarefa, a 
PALAS convidou quatro 
especialistas em inovação 
para o webinar “Inovação 
para pequenas empresas”, 
que ocorre nesta sexta-fei-
ra, dia 27, às 16h. O bate-
-papo será transmitido ao 
vivo pelo YouTube. Para 
se inscrever, basta acessar 
o link: https://forms.gle/
oo6ZLURp636avVQK9.

Taubaté confirmou na 
tarde desta quarta-
-feira (25) o segun-

do caso de coronavírus na 
cidade. O paciente é um 
homem de 67 anos, que 
está internado no Hospital 
Universitário.
De acordo com a prefeitu-
ra a confirmação foi rece-
bida nesta quarta-feira. O 
homem é morador de São 
Paulo e está na cidade para 
visitar parentes. Seu qua-
dro de saúde é estável.
O caso será contabilizado 

No encontro, os profissio-
nais darão dicas de como 
as empresas podem se 
planejar para os próximos 
meses, tirarão dúvidas dos 
internautas e, principal-
mente, mostrarão como 
inovar é importante para 
combater os efeitos desse 
tipo de instabilidade. 
Além da equipe da PA-
LAS, os sócios-fundadores 
Marília Cardoso e Alexan-
dre Pierro, especialista na 
ISO 56.002, o evento con-
tará com o especialista em 
futuro e tendências Luis 
Rasquilha, o professor e 
futurista Gil Giardelli, o 
fundador do Instituto de 
Transformação Digital, 
Paulo Kendzerski, e o con-
selheiro profissional Jua-
rez Araújo. 
“Nós sentimos que pre-
cisávamos fazer alguma 
coisa pelos pequenos em-
preendedores. Os grandes 

como importado, já que o 
paciente não é morador da 
cidade.
O primeiro caso confirma-
do em Taubaté foi de uma 
mulher de 35 anos com 
histórico de viagem para a 
Espanha. De acordo com a 
secretaria de saúde, a mu-
lher está bem e se encontra 
em isolamento domiciliar.
Casos confirmados na re-
gião
A região do Vale do Pa-
raíba e Litoral Norte tem 
onze casos confirmados 

negócios sentirão o impac-
to do coronavírus, mas irão 
sobreviver. Os pequenos 
não podem se dar ao luxo 
de não vender por um, 
dois, três meses”, explica 
Marília Cardoso. 
A transmissão é aberta a 
todos os públicos, mas os 
organizadores fazem um 
convite especial para quem 
comanda o próprio negó-
cio. “Essa é a oportunida-
de de você ficar por den-
tro das melhores práticas 
de inovação no mercado, 
já que estarão reunidos os 
mais renomados profissio-
nais da área”, ressalta Ale-
xandre Pierro. 
Serviço: 
Webinar: Inovação para 
pequenas empresas 
Sexta-feira, 27 de março, 
às 16h 
Inscrições pelo link: ht-
tps://forms.gle/oo6ZLUR-
p636avVQK9

de coronavírus. Sendo sete 
em São José dos Campos, 
dois em São Sebastião e 
dois em Taubaté. Também 
são investigadas duas mor-
tes por coronavírus, uma 
em Cachoeira Paulista e 
uma em São Sebastião, os 
exames são aguardados 
para confirmação.
A região Bragantina tem 
três casos confirmados de 
coronavírus em Atibaia e 
investiga duas mortes sus-
peitas em Bragança Paulis-
ta.

Prefeitura de Ubatuba dá continuidade 
aos serviços de proteção a

vítimas de violência doméstica

Ubatuba está se-
guindo as reco-
mendações da 

Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e de todas as 
autoridades que ressaltam 
a importância do isolamen-
to social para minimizar a 
disseminação do novo co-
ronavírus (Covid-19).
Mesmo com a denomina-
da “quarentena”, a secre-
taria de Assistência Social 
destaca que os serviços de 
proteção às pessoas víti-
mas de violência domésti-
ca não param.
Caso presencie ou tome 
conhecimento de casos de 
violência doméstica, é pos-
sível efetuar denúncia por 
meio de diversos mecanis-
mos.
Além do Disque 100, 

que é um serviço de 
proteção de crianças e                                             
adolescentes com foco em 
violência sexual, vincu-
lado ao Programa Nacio-
nal de Enfrentamento da 
Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes, 
da SPDCA/SDH, e do Dis-
que 180, que é a Central 
de Atendimento à Mulher 
em situação de violência, 
canais municipais e esta-
duais também podem ser                 
utilizados para essa finali-
dade.
A Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM) continua 
aberta para atender os ca-
sos de violência contra 
mulheres e pessoas idosas. 
O endereço é rua Minas 
Gerais, 12 (atrás da Dele-
gacia de Polícia Civil, na 

av. Prof Thomaz Galhardo, 
789 - Centro).
Já os atendimentos no 
Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social (CREAS) continu-
am, mas de forma reduzi-
da. Para mais informações, 
o telefone é 3833-3316.
Em casos de crianças e 
adolescentes vítimas de 
violência, a denúncia pode 
ser feita pelo Conselho 
Tutelar. Nesse período, 
os conselheiros tutelares 
atenderão em caráter de 
plantão, nos seguintes te-
lefones:
(12) 99721-6548
(12) 99790-1034
(12) 98125-8973
(12) 99717-3080
(12) 99611-4778
(12) 99672-9100
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Profissionais de saúde de
Pindamonhangaba terão protetor 
facial na luta contra coronavírus

Parabéns Jambeiro,
pelos seus 144 anos!

Para oferecer ain-
da mais segurança 
aos profissionais de 

saúde que estão na linha 
de frente do atendimento 
à população, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba vai 
entregar protetores faciais 
(FaceShield) a esse grupo 
de trabalhadores.
Os equipamentos, que se-
rão doados pela papelaria 
Papel Machê ao municí-
pio, funcionam como uma 
espécie de ‘escudo’ e ser-
vem também para prolon-
gar a vida útil de outros 
materiais, embora não os 
substitua. A ideia é utilizar 
o protetor facial em cima 
das máscaras de respira-
ção. Trata-se de um proje-
to sueco, com aprovação e 
certificação européia ISO 
838. Basicamente é uma 

“Algumas vezes se ouve 
dizer que JAMBEIRO as-
sim se chama pelo fato 
de aqui existirem muitos 
jambeiros (o que não cor-
responde à realidade), ou 
por causa da predileção de 
nossos moradores pela fru-
ta dessa árvore”.
De nossa parte, achamos 
que a origem do nome de 
JAMBEIRO se deve a ou-
tra circunstância. Vamos 
aos documentos: Quando o 
antigo bairro do Capivari, 
do município de Caçapa-
va, foi elevado à categoria 
de Freguesia (= Paróquia) 
pela Lei Provincial nº 52, 
de 10 de abril de 1872, as-
sim foram definidas suas 
divisas : “… pelo lado de 
Paraibuna, pelo morro da 
Samambaia, antiga divisa 
de Caçapava, e pelo lado 
desta Villa, pelos altos do 
morro do Jambeiro, fican-
do pertencendo a nova Fre-
guesia todas as vertentes 
do Capivari”.
Dessa forma, antes que 
Jambeiro fosse Jambeiro, 
o morro (entenda-se “ser-
ra”), na divisa com Caça-
pava, já era denominado 
oficialmente “morro do 
Jambeiro”.
Qual a razão dessa deno-
minação? Muito prova-
velmente, porque ali nes-
se morro teria havido (ou 
ainda existia, na época) 
um jambeiro, a cuja som-
bra os viajantes e tropeiros 
daqueles tempos descansa-
vam da caminhada, tendo 
chegado a servir de ponto 
de referência.
Quatro anos depois, em 
30 de março de 1876, pela 
Lei Provincial nº 56, “A 
Freguesia de Capivari, 
município de Caçapava, 
fica elevada à categoria de 
Villa”, o que significou sua 
emancipação político-ad-
ministrativa, tendo, porém, 
sido conservada a mesma 
denominação de Capivari.
Mais um ano se escoa e a 8 
de maio de 1877, pela Lei 
Provincial nº 36, “A Villa 
de Nossa Senhora de Ca-
pivari de Caçapava passa 
a denominar-se Villa do 
Jambeiro”.
Em 10/08/1878 “com 
grande regozijo de seus 
habitantes e perante nume-
roso concurso de pessoas 
gradas” foram empossados 
os primeiros Vereadores 

haste de plástico e uma fo-
lha de acetato - produzida 
em uma impressora 3D.
Inicialmente a capacidade 
de produção e entrega será 
de 50 protetores por dia, 
mas o volume total pode 
variar de acordo com a ne-
cessidade da Secretaria de 
Saúde.
Segundo o produtor, Pablo 
Sica, da empresa Labora-
tório Secreto, os profissio-
nais vão se adaptar facil-
mente ao material por ser 
leve e confortável e de já 
ter experiências de suces-
so em vários países. Os 
equipamentos, que serão 
utilizados como proteção 
extra aos profissionais de 
saúde (médicos, enfermei-
ros, dentistas, agentes de 
saúde e outros), podem ser 
uma tendência em outras 

do novo Município: Fran-
cisco Alves Moreira – pre-
sidente; Ladislao de Bar-
ros Nogueira, Vasco Pinto 
Rebello Pestana, Capitão 
Jesuíno Antonio Baptista, 
Luiz Bernardo de Almei-
da Gil, José Francisco de 
Moura e Joaquim Silvério 
dos Santos.
Pela Lei Municipal nº 7, de 
15/07/1898, promulgada 
pelo presidente da Câmara 
Municipal, Major João do 
Amaral Gurgel, e publi-
cada no “Diário Oficial” 
do Estado nº 24.244, de 
27/07/1898, “Fica elevada 
à categoria de cidade esta 
Villa de Jambeiro, com a 
mesma denominação”.
O Prefeito fazia parte da 
Câmara Municipal e os 
vereadores escolhiam anu-
almente um de seus Pares 
para exercer a função de 
Prefeito, tendo tal situação 
perdurado até 1930.
A escolha do Prefeito em 
eleição direta pelo voto po-
pular só aconteceu após a 
queda do regime ditatorial 
de Getúlio Dornelles Var-
gas, em 1947, para o qua-
driênio 1948/1951.
LOCALIZAÇÃO
A sede municipal de Jam-
beiro localiza-se na la-
titude aproximada de 
23º15’13” sul e na longi-
tude 45º41’16″oeste, es-
tando a uma altitude de 
695 metros. Sua população 
estimada em 2009 era de 
5.550 habitantes. A área do 
município é de densidade 
demográfica resultava em 
30,20 hab/km².
Os municípios limítrofes 
são Caçapava e São José 
dos Campos a norte, Re-
denção da Serra a leste, Pa-
raibuna a sul, Santa Branca 
a sudoeste e Jacareí a oes-
te.
A cidade é alcançada a 
partir da capital através 
da rodovias Ayrton Sena, 
Carvalho Pinto, Tamoios e 
finalmente a Rodovia João 
do Amaral Gurgel, num 
percurso de 172 km.
Fonte: Wikipaedia
ECONOMIA
No início do século XX 
a região possuía grandes 
plantações de café. Com a 
queda do preço do café no 
final dos anos 20 do sécu-
lo XX, houve o êxodo de 
muitas famílias jambeiren-
ses para outras regiões do 

cidades na área da saúde 
também. 
De acordo com o diretor de 
Vigilância Epidemiológica 
de Pindamonhangaba, o 
material foi apresentado à 
equipe de saúde e a aceita-
ção foi muito boa. “É uma 
nova ferramenta para au-
xiliar na proteção dos pro-
fissionais de saúde e com 
isso afastarmos ainda mais 
o risco de contaminação 
por coronavírus e qualquer 
outro vírus transmissível 
pelo ar, bem como sangue 
ou secreção. Além disso, a 
iniciativa vem em um bom 
momento porque existe 
uma dificuldade de encon-
trar EPI - Equipamento de 
Proteção Individual - no 
mercado e de entrega no 
tempo necessário”, expli-
cou .

Estado (fenômeno também 
ocorrido em todas as pe-
quenas cidades do Vale), 
passando a economia a ba-
sear-se na pecuária leitei-
ra, que emprega reduzida 
mão-de-obra. Em conse-
qüência, a população do 
município chegou a cair, 
na década de 60, para me-
nos de 3.000 habitantes.
A atividade comercial, bas-
tante intensa na época do 
café, ficou muito abalada 
na década de 30 do sécu-
lo XX em virtude da mu-
dança de grande número 
de famílias para as cidades 
industrializadas da região e 
da Grande São Paulo.
No final dos anos 70 do sé-
culo passado foi a vez da 
“invasão dos eucaliptos” 
: indústrias de papel (Pa-
pel Simão, depois, Voto-
rantim) arrendaram gran-
de parte das fazendas do 
município e, empregando 
mão-de-obra barata – ali-
ciada principalmente em 
regiões distantes – ini-
ciaram a plantação com o 
posterior corte de eucalip-
to, fato que se estendeu por 
muitos outros municípios 
valeparaibanos.
No final do século passado 
teve início a era industrial 
do Município, com a cria-
ção do Distrito Industrial e 
Comercial de Jambeiro no 
bairro Santa Bárbara, o que 
incrementou a atividade 
comercial no município.
Hidrografia
Parte do Município é ba-
nhada pela represa de San-
ta Branca, formada pelas 
águas dos rios Paraibuna e 
Paraitinga. 
A sede do Município é 
cortada pelo rio Capivari 
(afluente do rio Paraíba) 
que nasce no perímetro ur-
bano, formado pela junção 
dos ribeirões Jambeiro e 
dos Francos, que passam 
pela cidade.
O rio Capivari, ainda no 
perímetro urbano, forma a 
conhecida Cascata, distan-
te apenas 1 km do centro 
da cidade, em área de pro-
priedade da Municipalida-
de.
O município também é 
banhado pelo rio Piraí 
(afluente do rio Capiva-
ri), pelo riacho da Serra 
(afluente do ribeirão Jam-
beiro) e pelos ribeirões Ta-
panhão e Taperão.

Igrejas se adaptam à
quarentena e fazem
celebrações online

Com a quarentena 
pela pandemia do 
coronavírus em 

todo o estado de São Paulo, 
as igrejas estão fechadas e 
uma alternativa para que as 
pessoas tenham acesso às 
celebrações, são as trans-
missões pela internet, atra-
vés das redes sociais.
A Igreja da Cidade de 
São José dos Campos está 
usando a modalidade para 
transmitir online, celebra-
ções para todas as idades e 
públicos, 7 dias por sema-
na, com horários que va-
riam entre manhã e noite.
Em média, são 3 mil pes-
soas que assistem online a 
cada culto durante a sema-
na e aos domingos, a marca 
ultrapassa 10 mil usuários 
online. Semanalmente, são 
mais de 100 mil visualiza-
ções durante este período 

de isolamento social.
De acordo com o pas-
tor líder da comunicação 
na Igreja da Cidade, Yan 
Lima, durante a quaren-
tena, as redes sociais da 
instituição tiveram um 
crescimento exponencial 
de mais de 112% no Face-
book,  Instagram e canal 
no Youtube.
A igreja também conta 
com um aplicativo próprio 
que divulga a agenda de 
celebrações, transmite ao 
vivo os cultos, entre outras 
funcionalidades. Somente 
neste mês de março, quan-
do começou a preocupação 
com a COVID-19, mais de 
2.500 downloads do app 
foram feitos.
“Já transmitíamos ao vivo 
algumas celebrações, mas 
não tínhamos uma agen-
da de transmissões diárias 

com um alcance tão am-
plo, como estamos tendo 
agora. Isso cresceu muito 
da semana passada para 
cá”, destacou Yan Lima.
Transmissões com segu-
rança
As celebrações online são 
transmitidas a partir do 
Campus Colina da Igre-
ja da Cidade, utilizando a 
mínima equipe e com to-
dos os cuidados de higiene 
necessários, inclusive com 
distância segura entre as 
pessoas.
“Estamos 100% compro-
metidos na luta contra essa 
pandemia, enquanto esti-
ver mantida a orientação de 
isolamento social, vamos 
recorrer à tecnologia para 
a transmissão dos cultos”, 
finalizou o pastor líder da 
comunicação na Igreja da 
Cidade, Yan Lima.
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Atenção para o
aumento dos casos de 
dengue em Tremembé

Hoje estamos com 
22 casos confir-
mados de dengue, 

sendo 16 autóctones e 6 
importados, 37 negativos e 
72 em aberto.
Sobre os trabalhos, a equi-

pe continua realizando 
seus trabalhos em campo, 
intensificando os bloqueios 
com a nebulização.
Pedimos também a cola-
boração da população em 
receber nossos agentes, 

pois estamos com um au-
mento grande no número 
de notificações nessas duas 
últimas semanas e a equi-
pe está diariamente na rua 
para diminuir os índices de 
dengue no município.

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - 
A Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de abertura 
dos envelopes de Proposta Comercial referente à Tomada de Preços 
Nº 003/2020 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS 
COM FORMAÇÃO AOS EDUCADORES INCLUINDO MATERIAL 
PEDAGÓGICO. Na data de 23/03/2020 no setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão nomeada através da Por-
taria Nº 015/2020 para julgamento dos preços apresentados. Após 
aberto os envelopes chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 
1º COLOCADO: REAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, com va-
lor total de R$ 751.404,60. Fica aberto o prazo recursal. Potim, 27 de 
março de 2020. Bruno C. F. Abreu – Vice-presidente da Comissão de 
Licitações.

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA COMER-
CIAL - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura dos 
envelopes de Proposta Comercial referente a Tomada de Preços Nº 
007/2020 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECU-
ÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE JAZIGO NO CEMITÉRIO 
MUNICIPAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Data da realização: 31/03/2020 – às 
14h00min no setor de Licitações da Prefeitura Municipal, Praça Mi-
guel Correa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP – Bruno C. F. Abreu 
– Vice-presidente da Comissão de Licitação.

Aviso de Abertura de Diligência – Pregão Eletrônico Nº 005/2020 - Re-
gistro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Equipamentos 
de Fisioterapia II. Tendo em vista a interposição de recurso pela em-
presa ENTEK EQUIP. TAUBATÉ LTDA EPP quanto à classificação da 
proposta da empresa ROGÉRIO V. INSUMOS ME para o item 035 e 
a não protocolização de contrarrazão ao recurso interposto, informa-
mos a abertura de diligência para comprovação de atendimento às 
características solicitadas em Edital para o item 035 – Multifuncional 
Laser Color; e item 038 – Notebook (por tratar-se de item de mesma 
natureza que o questionado) ofertados pela empresa ROGÉRIO V. 
INSUMOS ME. Potim, 26 de março de 2020. André L. S. Oliveira – 
Pregoeiro.

Aviso de Abertura de Diligência – Pregão Eletrônico Nº 007/2020 - 
Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Uniforme 
Escolar. Convocamos a empresa ROBERTA DIOGENIS - EIRELI a 
apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, Notas Fiscais e Termos 
de Referência detalhando e especificando os produtos descritos nos 
Atestados de Capacidade Técnica apresentados pela empresa, ten-
do em vista que as informações presentes nos atestados não foram 
suficientes para identificar a quantidade solicitada no Edital. O não 
atendimento ao solicitado resultará na desclassificação da Proposta. 
Potim, 27 de março de 2020. Bruno C. F. Abreu.
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Pindamonhangaba fará entrega de 
cestas básicas para funcionários 

em ordem alfabética Coronavírus: imprensa 
tem a confiança da

maioria da população

Excepcionalmente 
neste mês de mar-
ço, a Prefeitura de 

Pindamonhangaba mudou 
a forma de entrega das ces-
tas básicas aos seus funcio-
nários. Em razão do estado 
de emergência em que se 
encontra o município pelo 
coronavírus, a entrega do 
mês será realizada por or-
dem alfabética.
Importante destacar que, 
caso não tenha retirada a 
cesta básica no dia corres-
pondente à inicial do seu 
nome, o servidor poderá 
retirar nos dias 03/04 (sex-
ta-feira) e 06/04 (segunda-
-feira).
Outro esclarecimento é 
que a entrega das cestas 
básicas obedecerá a ordem 
alfabética das iniciais dos 
servidores beneficiados e 
não da pessoa que estiver 
retirando a cestas (no caso 
de retirada da cesta básica 
por terceiros).

Ser alvo de ataques 
virulentos de gover-
nos é da natureza do 

jornalismo independente, 
e tem sido assim ao longo 
da história. Mas ser alvo 
de ataques por defender e 
estar ao lado da população, 
numa causa humanitária e 
de graves consequências 
para a sociedade, até onde 
a memória alcança, nunca 
se havia visto no Brasil.
Nessa terça-feira (24/3) o 
presidente Bolsonaro usou 
a rede nacional de rádio e 
TV para atacar a impren-
sa, segundo ele a principal 
causadora “dessa histeria 

Os servidores aposenta-
dos, acima de 60 anos e 
gestantes, serão atendidos 
de forma preferencial, ou 
seja, por ordem de chega-
da e sem obedecer à ordem 
alfabética nos dias já men-
cionados.
Além das entregas na Pre-
feitura, haverá entregas na 
Subprefeitura de Moreira 
César, para facilitar aos 
servidores que residem ou 
trabalham naquela região.
Essas medidas foram de-
terminadas pelo Comitê 
de Combate à Crise do 
Coronavírus (COVID-19), 
e estarão valendo até se-
gunda ordem. A intenção é 
atender da melhor maneira 
possível a todos os servi-
dores e seus familiares.
“O período das entregas 
não será prorrogado em hi-
pótese alguma, assim, soli-
citamos que todos os servi-
dores se atentem às datas 
e horários, para que exista 

coletiva que domina o País 
e o mundo inteiro”, e, si-
multaneamente, conclamar 
o fim do isolamento da po-
pulação fora da faixa de 
risco (os com menos de 60 
anos), contrariando as me-
didas que seu próprio Mi-
nistério da Saúde apregoa 
e que vem sendo seguidas 
à risca pela quase totalida-
de dos governadores.
Coincidentemente, no 
mesmo dia o Datafolha 
divulgou pesquisa sobre 
a confiança da população 
nos meios de comunica-
ção, mostrando de que lado 
ela está. Pelos números, ao 

um trabalho mais eficien-
te”, informou o secretário 
de Administração da Pre-
feitura, Fabrício Pereira.
Dias da retirada - Começa 
nesta sexta-feira (27) das 8 
às 16 horas, no Almoxari-
fado Central, somente para 
os funcionários com no-
mes iniciados pelas letras 
A, B e C.
Na segunda-feira (39) po-
derão receber a cesta so-
mente os servidores com 
nomes iniciados pelas le-
tras D, E, F, G, H, I.
No dia 31, terça-feira, para 
os servidores com nomes 
iniciados pelas letras J, K, 
L.
Já no dia 01/04, quarta-fei-
ra, apenas para os servido-
res com nomes iniciados 
pelas letras M, N, O, P, Q.
E no dia 02/04, quinta-fei-
ra, somente para os servi-
dores com nomes iniciados 
pelas letras R, S, T, U, V, 
W, X, Y, Z.

menos no que se refere à 
divulgação da crise do co-
ronavírus, não há dúvida 
de que o povo, hoje, mais 
do que nunca, está do lado 
do jornalismo de qualida-
de, da imprensa que tem 
se desdobrado para levar 
informações confiáveis aos 
lares brasileiros, contra-
pondo-se à imensa fábrica 
de fake news que assola o 
convívio social virtual.
A leitura mais alvissareira, 
em toda essa crise mundial 
de proporções dramáticas, 
é que a imprensa está vi-
rando o jogo e o faz com 
total apoio da sociedade.

Governo de SP oferece 18 mil vagas 
para cursos rápidos e gratuitos do 

programa Via Rápida Virtual

Prefeitura de Aparecida
inaugura espaço emergencial 

para moradores de rua
O Governo do Esta-

do de São Paulo, 
por meio da Secre-

taria de Desenvolvimento 
Econômico, está com 18 
mil vagas para cursos gra-
tuitos de qualificação pro-
fissional do programa Via 
Rápida Virtual. 
Essa é uma boa alternati-
va para estudar e apren-
der algo novo durante o 
período de recomendação 
de isolamento social no 
enfrentamento ao coro-
navírus (COVID-19). As 
inscrições e as aulas são 
realizadas de forma onli-
ne, no modelo de Ensino à 
Distância (EAD), sem que 

Na manhã desta 
quarta-feira (25) o 
albergue de Apa-

recida passou a atender em 
novo local. A medida faz 
parte do Plano Municipal 
de Contigência ao Corona-
vírus. A partir desta quarta 
e pelos próximos 30 dias, 
as pessoas em situação de 
rua que estejam na cidade 
serão atendidas na escola 
MAE - Maria Aparecida da 
Encarnação, que fica à Rua 
Leopoldo Macedo, 106, 
Ponte Alta.
A mudança proposta pela 
Secretaria de Promoção 
Social tem apoio da Prefei-
tura e parceria com a Se-
cretaria da Educação, que 
cedeu o espaço. A medida 
em caráter emergencial 
amplia o espaço de acolhi-

o interessado precise sair 
de casa.
São quatro cursos de curta 
duração (80 horas), em áre-
as de gestão e tecnologia 
de informação, oferecidos 
pela Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo 
(Univesp): Gestão Admi-
nistrativa; Planejamento 
Empresarial; Lógica de 
Programação e Banco de 
Dados. As inscrições têm 
início na próxima quinta-
-feira (26) e podem ser re-
alizadas até o dia 5 de abril 
através do site www.viara-
pida.sp.gov.br.
Podem se inscrever can-
didatos que tenham idade 

mento aos moradores de 
rua da cidade.
“Este espaço é mais are-
jado, tudo foi muito bem 
planejado. Aqui é mais 
amplo e tudo foi feito vi-
sando melhores condições 
de atendimento e assistên-
cia a população de rua. As 
salas estão adaptadas com 
os leitos, além de ficar 
mais fácil o controle das 
pessoas, evitando possível 
contaminação pela doen-
ça”, afirma a prefeita Dina 
Morais Moreira.
Em obediência ao decreto 
publicado na última se-
gunda-feira (23), todas as 
recomendações da Vigi-
lância Sanitária serão se-
guidas. A escola conta com 
três salas, sendo separadas 
da seguinte forma: femi-

mínima de 16 anos, alfa-
betizados e domiciliados 
no Estado de São Paulo. 
Caso o número de inscritos 
seja superior ao número de 
vagas, serão priorizadas as 
pessoas desempregadas, 
com baixa renda e com de-
ficiência.
A convocação dos candi-
datos selecionados ocor-
rerá por e-mail. As aulas 
têm previsão de início no 
dia 13 de abril e os cursos 
virtuais deverão ser con-
cluídos em até dois meses. 
Para receber o certificado, 
o aluno deve completar a 
carga horária completa do 
curso virtual.

nino, masculino e apoio 
(caso haja superlotação).
Segundo o secretário de 
Promoção Social, Alexan-
dre Dias, o Albergue de 
Aparecida oferece diaria-
mente, alimentação, servi-
ços de higiene e pernoite, e 
recebe cerca de 300 mora-
dores de rua mensalmente, 
muitos de outras cidades, 
que estão de passagem 
pelo município. Segundo 
o secretário, da cidade são 
18 moradores cadastrados 
no sistema da secretaria. 
“O novo local foi total-
mente higienizado e pre-
parado sem perigo de con-
taminação. O atendimento 
emergencial será realizado 
por 15 dias, podendo ser 
prorrogado”, afirma Ale-
xandre.


