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A Gazeta dos Municípios

A Embraer é o primeiro fabricante 
aeronáutico a receber a

aprovação da certificação SVGS.

Saiba como reforçar os cuidados 
no plantio de árvores na primavera

A Embraer anunciou que 
o Sistema de Orientação 
por Visão Sintética, do in-
glês Synthetic Vision Gui-
dance System (SVGS), 
para os jatos executivos 
de porte médio Praetor 
500 e supermédio Praetor 
600, recebeu a certificação 
da Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC) e 
da Federal Aviation Admi-
nistration (FAA), autori-
dades de aviação civil do 
Brasil e dos Estados Uni-
dos. A Embraer é o primei-
ro fabricante aeronáutico 
a receber a aprovação da 
certificação SVGS.
 O sistema SVGS orienta 
os pilotos quanto à po-
sição, velocidade e tra-
jetória de aproximação 
para pouso, facilitando a 
transição entre o voo por 
instrumentos e a utiliza-
ção de referências visuais 
e permitindo a conclusão 
segura de mais missões 
sob baixa visibilidade. O 
sistema permite que os pi-
lotos operem a aeronave 
até uma altura de decisão 
de 150 pés (SA-CAT I), ao 
contrário da altura de de-
cisão normal de 200 pés, 

Conhecida como a esta-
ção das flores, a primavera 
chega trazendo mais vigor 
à vegetação. E para contri-
buir para uma melhor har-
monia entre a arborização 
e as redes de distribuição 
de energia das cidades, 
a EDP promove ação de 
orientação para população 
se conscientizar e tomar 
cuidados especiais na hora 
de plantar árvores.
A queda de árvores e ga-
lhos sobre a rede elétrica é 
uma das principais causas 
de impacto na continuida-
de da energia. Este cenário 
reforça a necessidade do 
plantio adequado de novas 
árvores para que futura-
mente não haja interferên-
cia no serviço de energia 
elétrica para as residên-
cias, comércios, indústrias 
e, principalmente, neste 
contexto de pandemia da 
Covid-19, nas unidades de 
saúde, hospitais e centros 
médicos.
“A Distribuidora investe 
continuamente em redes 
de energia mais protegi-
das para garantir um con-
vívio mais harmonioso da 
vegetação com o sistema 
elétrico das cidades, po-
rém, a queda de galhos e 
árvores inteiras nas redes 
tem potencial para causar 

aumentando a eficiência 
operacional e permitindo 
o pouso durante condi-
ções climáticas adversas. 
O SVGS pode ser usado 
com ou sem o Head-Up 
Display (HUD) e agora 
está disponível para novas 
aeronaves e é compatível 
com todas as aeronaves 
Legacy 450, Legacy 500, 
Praetor 500 e Praetor 600, 
podendo ser instalado em 
qualquer Centro de Servi-
ços Autorizado ou próprio 
da Embraer. 
“Na Embraer, temos o 
compromisso de sem-
pre melhorar nossos                           
produtos, que já são os 
melhores em suas catego-
rias, para oferecer a me-
lhor experiência em avia-
ção  executiva. 
Apenas dois meses após 
certificar a porta elétri-
ca e implementar o filtro 
HEPA como padrão, te-
mos o orgulho de certificar 
mais uma inovação para 
os jatos Praetor 500 e Pra-
etor 600”, disse Michael 
Amalfitano, Presidente e 
CEO da Embraer Avia-
ção Executiva. “Graças à 
nossa equipe de engenha-

rompimento de fios e que-
bra de postes, curto-cir-
cuito, além de provocar 
acidentes com passantes”, 
destaca Afonso Celso Fer-
reira, gestor de operação 
da EDP.
Para reduzir esse impac-
to de forma sustentável, a 
empresa sugere ações sim-
ples:
No momento do plantio, 
opte por árvores de me-
nor porte e evite as espé-
cies altas, como eucalip-
tos, palmeiras e similares, 
próximas ou embaixo da 
rede elétrica para que não 
ofereçam riscos de inter-
ferência no fornecimento 
da energia ao longo do seu 
crescimento.
O alerta vale também para 
as folhagens que podem 
ocultar a fiação. Elas são 
fator de risco, pois au-
mentam a probabilidade 
de contatos acidentais na 
rede, por exemplo, por 
crianças que brincam pró-
ximas da vegetação. Em 
zonas rurais, há ainda risco 
de incêndios com o tom-
bamento de árvores sobre 
redes elétricas, ocasionado 
por reflorestamentos im-
prudentes.
Para realizar o plantio de 
árvores em área urbana 
é importante que a pre-

ria incomparável e à ex-
celente parceria mundial 
com a Collins Aerospace, 
a Embraer tem o orgulho 
de oferecer o primeiro Sis-
tema de Orientação por 
Visão Sintética da aviação 
executiva nos jatos Prae-
tor 500 e Praetor 600, re-
forçando ainda mais sua 
posição como os jatos 
executivos de porte médio 
e supermédio, respectiva-
mente, mais disruptivos e 
tecnologicamente avança-
dos no mercado.
O SVGS é um item opcio-
nal que se soma à consa-
grada cabine de comando 
Collins Aerospace Pro 
Line Fusion no Praetor 
500 e Praetor 600. Quan-
do instalado sozinho, o 
SVGS permite aumentar 
a consciência situacional 
em relação aos equipa-
mentos básicos do avião. 
Quando combinado com 
o Embraer Enhanced Vi-
sion System (E2VS), a 
eficiência operacional da 
aeronave ainda superior, 
maximizando o incompa-
rável desempenho de pista 
da família Praetor.  
Fonte: Embraer 

feitura do município seja 
acionada para a liberação 
ambiental.
A poda, manutenção e 
conservação da vegeta-
ção, caracterizada como 
limpeza urbana é respon-
sabilidade do governo mu-
nicipal. A solicitação do 
serviço deve ser realizada 
diretamente ao órgão com-
petente da cidade.
A EDP atua no serviço de 
poda quando os galhos 
se encontram muito pró-
ximos da rede elétrica e 
podem interferir no fun-
cionamento do sistema. 
O trabalho é realizado a 
partir de poda preventiva 
feita de forma contínua da 
vegetação próxima da fia-
ção e reforçada no período 
que antecede o verão.
Como solicitar ajuda
Importante destacar que 
a qualquer momento, o 
consumidor pode solici-
tar o serviço de poda de 
vegetação com impacto à 
rede elétrica diretamente 
nos canais de atendimento 
da EDP, pelo site (clique 
AQUI) ou pelo aplicati-
vo EDP Online. Nestes 
canais, o consumidor tem 
a possibilidade de inserir 
um registro fotográfico, 
facilitando a localização 
para a equipe de campo.
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Miscelânea
Curiosidades

Qual a diferença entre verduras, legumes e hortaliças?

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas di-
ferenças entre esses tipos de alimentos.   Verduras: A palavra verdura re-
presenta um termo genético para designar alimentos verdes, como folhas, 
entre elas: coentro, alface, couve, etc. Também fazem parte deste grupo a 
acelga, o agrião, o almeirão, a chicória, a escarola, o espinafre, o repolho, 
a rúcula, a salsa, o salsão e muitos outros alimentos nutritivos. As verduras 
são muito utilizadas em saladas ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e os legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem 
ser chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo 
familiar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são: aspargo, tomate, 
couve-flor, brócolis, etc.

Humor   

A esposa do caipira, grávida de oito meses, olhava o tempo e procurava 
um jeito de começar uma prosa com o marido, que descansava na rede:
- Ô bem... Você acredita em Deus?
- Ora se acredito... Claro!
- Então, se fosse vontade de Deus, nesse clima seco da peste se ele quises-
se fazer chover de repente, chovia?
- Uai, mulher, se é da vontade de Deus, chovia na mesma hora.
- Se é vontade de Deus, o dia podia virar noite num minutinho?
- Ora, se é vontade de Deus, porque não?
- Se é vontade de Deus e sendo nos branquinhos azedo desse jeito, nosso 
filho podia nascer pretinho, quase azulzinho... Podia?
- Arre égua mulher... Se é vontade de Deus nosso filho nascer pretinho, 
nascia... Mas que você ia tomar uma surra de virar os olhos e arriar moli-
nha... molinha no chão, ia... Ah se ia!

Mensagens

Aqui estamos nós. Aí está você. O importante mesmo é saber que você 
está bem. Seja como for, você acaba de ganhar mais um dia de presen-
te para viver. Por isso, comemore este novo dia e agradeça. A partir de 
agora você retoma o contato com a magia de fazer parte da raça humana. 
Viva este evento como algo fantástico. Afinal, você também é um milagre 
da natureza. Cada manhã faz a oportunidade de sintonia com o Universo 
através de múltiplos canais de percepção. Enquanto você ainda está no 
silêncio, na intimidade dos seus pensamentos, nos devaneios do espírito 
da rotina de mais um despertar, a vida se revela. Emocione-se com os fe-
nômenos da natureza: a chuva, o vento, as nuvens, os trovões, os primeiros 
raios do Sol que estão começando a colorir o Céu e principalmente, emo-
cione-se porque você faz parte desse espetáculo. Esperamos demais para 
fazer o que precisa ser feito, num mundo que só nos dá um dia de cada 
vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que a vida 
fosse curta, agimos como se estivéssemos à nossa disposição um estoque 
inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer palavras de perdão 
que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem ser expulsos, 
para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. Esperamos 
demais para ser generosos, deixando que demora diminua a alegria de dar 
espontaneamente. Esperamos demais para ser pais de nossos filhos peque-
nos, esquecendo quão curto é o tempo em que eles são pequenos, quão 
depressa a vida os faz crescer e ir embora. Esperamos demais para dar 
carinho aos nossos pais, irmãos e amigos, quem sabe quão logo será tarde 
demais. Esperamos demais para enunciar as preces que estão esperando 
para atravessar nossos lábios, para executar as tarefas que estão esperando 
para serem cumpridas, para demonstrar o amor que talvez não seja mais 
necessário amanhã. Esperamos demais nos bastidores, quando a vida tem 
um papel para desempenharmos no palco. Deus também está esperando 
nós pararmos de esperar.
Esperando nós começarmos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia 
e esta vida nos foram dados

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem sem propósito é como um navio sem rumo.
Tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Não me preocupo com o futuro, muito em breve ele virá.
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EXPEDIENTE

Projeto com costureiras de São José
receberá verba da Petrobras

para produzir máscaras

A Petrobras fez uma doa-
ção de R$ 2 milhões para 
a iniciativa “Máscara Ren-
da”, idealizada pela Rede 
Asta. O investimento 
possibilitará a seleção de 
cerca de 200 costureiras 
em regiões no entorno de 
unidades operacionais da 
Petrobras, como São José 
dos Campos, para confec-
ção de mais de 500 mil 
máscaras de tecido, que 
serão doadas às comunida-
des visando a proteção ao 
Coronavírus. Durante cin-
co meses, cada costurei-
ra receberá valor mensal 
de aproximadamente R$ 
900. O objetivo é ofere-
cer oportunidade de renda 
para mulheres em situação 
de vulnerabilidade social, 
além de promover cons-
cientização e incentivar o 
uso da proteção. 
“A geração de renda para 
mulheres, que muitas ve-
zes são chefes de família, 

num momento crítico de 
pandemia, sem dúvida é 
uma oportunidade de cola-
borar de maneira solidária, 
com eficiência e eficácia. 
Conhecemos de perto nos-
sas comunidades e sabe-
mos que essa iniciativa vai 
chegar numa boa hora”, 
avalia a gerente executiva 
de Responsabilidade So-
cial da Petrobras, Olinta 
Cardoso.
Outro destaque é o fato 
de que as mulheres parti-
cipantes da iniciativa irão 
produzir e gerar a própria 
renda sem precisar sair de 
casa, mantendo o isola-
mento social e preservan-
do a sua saúde e de seus 
familiares, além de poder 
conciliar o trabalho com 
os cuidados com a casa e 
com os filhos.    
Todo o material para con-
fecção das máscaras é cus-
teado pelo projeto. Nesse 
período, as costureiras te-

rão aulas sobre empreen-
dedorismo, para aprender 
a identificar custos, deter-
minar preço e como pro-
mover a divulgação de um 
produto. Ao todo, 500 mil 
máscaras serão produzidas 
e depois distribuídas em 
comunidades de 14 muni-
cípios de nove estados di-
ferentes do país.
“A Rede Asta nasceu para 
fazer com que mulheres 
artesãs e costureiras pu-
dessem viver dos seus 
negócios, fazendo o que 
amam. 
O Máscara Renda trouxe 
oportunidade real de renda 
num momento em que a 
maioria das mulheres per-
deram as suas. 
Uma grande oportunidade 
em escala de gerar impac-
to duplo: de renda para 
mulheres e de proteção 
para quem mais precisa”, 
explica Alice Freitas, da 
Rede Asta.
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EMS Taubaté Funvic vence Sesi e 
segue no Campeonato Masculino

No jogo deste domingo, 
(27), o EMS Taubaté Fun-
vic venceu seu terceiro 
jogo consecutivo no Cam-
peonato Paulista Masculi-
no de Vôlei. Fora de casa, 
a equipe derrotou o SESI-
-SP por 3 sets a 0 (25x18 / 
25x23 / 25x22). O jogo foi 
válido pela 4ª rodada da 
primeira fase do Campe-
onato Paulista Masculino 
de Vôlei.
Com o resultado positivo, 
o terceiro em três jogos 
disputados, o EMS Tauba-
té Funvic chega aos nove 
pontos ganhos, seguindo 
com 100% de aproveita-
mento na competição. O 
Taubaté empatada na lide-
rança com o Vôlei Rena-
ta, ambos com três jogos 
disputados e três vitórias. 
Os dois times se enfren-
tam na próxima sexta-fei-
ra, (2), na última rodada 
da primeira fase, em jogo 
que definirá quem vai aos 
playoffs com a vantagem 
de decidir semifinais e fi-
nais em casa.
O jogo
O técnico Javier Weber 
colocou em quadra o time 
inicial com Rapha, Gabriel 
Cândido, Lucão, Riad, 
Douglas Souza, Maurício 
Borges e Thales como lí-
bero. Entraram ao longo 
do jogo Bruno Rezende, 

Felipe Roque, Yudi, Fa-
biano, João Franck e João 
Rafael.
Após a partida, o levanta-
dor e capitão Rapha falou 
de mais uma vitória do 
EMS Taubaté Funvic no 
estadual. “Jogo de hoje 
teve importância para nós 
por ser o nosso primei-
ro compromisso fora de 
casa. Acredito que o time 
hoje, com praticamente 
todo mundo entrando, e 
mantendo o bom nível de 
jogo, mostra a força que 
nosso elenco tem. E a vi-
tória foi importante para 
colocar em prática todo o 
treinamento que estamos 
desenvolvendo com o We-
ber durante a semana, e a 
evolução do time está apa-
recendo. Saímos muito fe-
lizes com esses três pontos 
hoje.”, disse.
Próximo jogo
O EMS Taubaté Funvic 
volta a jogar na próxima 
sexta-feira, (2), quando 
recebe o Vôlei Renata no 
ginásio do Abaeté, em 
Taubaté. Esta partida será 
válida pela 5ª e última 
rodada da primeira fase 
do Campeonato Paulista 
Masculino. O jogo come-
ça às 21h30, e vai definir 
qual equipe terminará a 
primeira fase do estadual 
na liderança.
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Matrículas em cursos on-line do SENAI-SP mais que dobram em 2020
Em um comparativo en-
tre os períodos de março a 
agosto de 2019 e de 2020, 
o SENAI-SP concluiu que 
os cursos on-line tiveram 
expressivo aumento de 
procura. Tantos os cursos 
rápidos gratuitos, quanto 
os cursos técnicos pagos 
tiveram substancial cresci-
mento - os números dobra-
ram e em certos casos au-
mentaram em até 4 vezes. 
No cursos gratuitos, houve 
um aumento de 170% e 
nos técnicos pagos, 328%. 
Vale ressaltar que todos os 
cursos foram oriundos da 
estratégia à distância in-
tensificada pela instituição 

durante a pandemia.
Os temas mais buscados 
entre as pessoas que qui-
seram se especializar de 
forma mais rápida e gra-
tuita, estiveram o Excel 
Básico, com mais de 53 
mil matrículas, seguido 
por Indústria 4.0, com 
mais de 45 mil, Segurança 
no Trabalho, cerca de 44 
mil, e Economia Circular, 
com mais de 30 mil. Tanto 
o curso sobre Excel quan-
to o de Economia Circular 
são novos cursos, o que 
demonstra o alinhamento 
do SENAI-SP à deman-
da atual tanto do público 
quanto do mercado, res-

pondendo rapidamente à 
uma recente necessidade.
Entre os cursos que já 
eram vigentes em 2019, 
destacamos a abordagem 
sobre Lógica de Progra-
mação, que obteve 285% 
de aumento de procura em 
relação à 2019.
Já nos cursos técnicos pa-
gos, o mais buscado foi o 
de Informática para Inter-
net, com mais de 1,8 mil 
inscritos, o que representa 
55% do total dos matricu-
lados dos 8 principais cur-
sos ofertados. Novamente, 
trata-se de um curso novo, 
inserido mediante à uma 
nova demanda da indústria 

visualizada prontamente 
pelo SENAI-SP.
Além deste, ressalta-se o 
crescimento de 458% de 
matrículas no curso de Lo-
gística, de 2019 a 2020; 
“Redes e Computadores” 
também obteve destaque 
com um aumento de 200% 

no número de matricula-
dos.
Outro dado importante é 
o crescimento na taxa de 
conclusão de alguns cur-
sos, como “Desvendando 
a Blockchain” e “Desven-
dando a Indústria 4.0” que 
apresentaram um aumento 

de 18% e 25%, respecti-
vamente, na comparação 
entre 2019 e 2020. Um 
retrato de como os temas 
tecnológicos avançam na 
indústria e como se adap-
taram ao período de ensi-
no on-line durante a pan-
demia.
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Motociclista colide com
ônibus em Taubaté

Brasil acumula 141.406
mortes pelo novo coronavírus

Nesta tarde de sábado 
(26), um motociclista co-
lidiu frontalmente com 
um ônibus do transporte 
público, no bairro Parque 
Três Marias, em Taubaté. 
O acidente aconteceu na 
esquina da Rua Astério 
Braga.
Segundo informações de 

O Brasil soma 141.406 
pessoas mortas pelo novo 
coronavírus desde o iní-
cio da pandemia. A taxa 
de letalidade, segundo o 
Ministério da Saúde está 
em 3%. Em 24 horas des-
de o boletim divulgado 
ontem, foram registrados 
28.378 novos diagnósticos 
positivos para covid-19. 
Com isso, o país soma 

pedestres, o condutor da 
moto que vinha pela ave-
nida Professor Gentil de 
Camargo passou pelo cru-
zamento até bater de fren-
te com o ônibus que estava 
fazendo a linha Chácara 
Silvestre/Rodoviária Ve-
lha.
O impacto da batida foi tão 

4.717.991 pessoas que já 
foram infectadas com o 
vírus.
Os dados foram divulga-
dos pelo Ministério da 
Saúde no início da noite 
deste sábado (26), na atu-
alização diária publicada 
pela pasta. 
O número de recupera-
dos da covid-19 chega a 
4.050.837.

forte que a moto ficou pre-
sa nas ferragens do ônibus. 
As câmeras de segurança 
do transporte público fil-
maram a colisão e as ima-
gens serão apuradas para 
investigação. O condutor 
da moto estava ferido e foi 
conduzido para o Hospital 
Regional.

Entre os dias (25) e (26), 
os novos óbitos registra-
dos pelas secretarias esta-
duais de saúde totalizaram 
869, mantendo a média 
abaixo dos 1 mil diários 
das últimas semanas.
Ainda de acordo com a 
atualização, 525.748 pa-
cientes estão em acompa-
nhamento.
Fonte: Agência Brasil
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Caiu a máscara

Com mais de 105 mil 
mortes no total, cerca de 
mil óbitos e 45 mil novos 
casos por dia, a Covid-19 
segue ameaçando de modo 
grave a saúde pública, os 
brasileiros e a economia 
do País, que, segundo a 
prévia do PIB, divulga-
da em 14 de agosto pelo 
Banco Central, teve queda 
de 10,94% no segundo tri-
mestre, caminhando para 

a recessão técnica. Nesse 
contexto, com o contágio 
ainda acelerado na maioria 
dos Estados e em algumas 
das mais populosas cida-
des, é desolador observar 
crescente descuido com as 
medidas preventivas.
Nas minhas poucas e es-
senciais saídas do iso-
lamento social - ainda 
imprescindível para os 
maiores de 60 anos - e nos 

relatos que recebo de fa-
miliares e colaboradores 
de nosso grupo, de dis-
tintas regiões, constata-se 
número cada vez maior 
de pessoas sem máscara 
nas ruas, praças, pistas de 
caminhadas e corridas nos 
canteiros centrais das ave-
nidas, ciclovias e até den-
tro de estabelecimentos 
comerciais.
Nota-se ser decrescente o 

uso de álcool em gel na 
entrada e corredores de 
shoppings, supermercados 
e grandes lojas, bem como 
descumprido o distancia-
mento de 1,5 metro entre 
frequentadores, embora os 
estabelecimentos estejam 
adotando rigorosamente 
os protocolos de seguran-
ça. A questão é que muitos 
indivíduos ainda parecem 
colocar-se acima do bem 
e do mal, como se fossem 
imunes e, pior do que isso, 
como se o seu desleixo 
não pusesse em risco a 
vida de outros. Muitas ve-
zes, quando abordados por 
seguranças ou pessoas de 
boa vontade, reagem com 
arrogância e truculência, 
como às vezes são flagra-
dos em vídeos que virali-
zam nas redes sociais.
Tais observações não re-
sultam de pesquisa com 
bases técnicas de amos-
tragem e tabulação, mas é 
visível a olho nu, inclusi-
ve nas matérias da mídia, 
o desrespeito às medidas 
preventivas, nos espaços 
públicos e comerciais, 
incluindo aglomerações 
noturnas nas calçadas de 
bares, em distintas cida-
des. Quem atenta contra as 
normas de segurança alia-
-se ao novo coronavírus 
no “ataque” à saúde públi-

ca e à Nação.
Tal negligência é uma des-
consideração com o pró-
ximo e, mais ainda, com 
os milhares de brasileiros 
que, desde o início da pan-
demia, estão na linha de 
frente da guerra contra o 
inimigo invisível. Refiro-
-me aos profissionais da 
saúde, produtores, mulhe-
res e homens do campo, o 
pessoal das redes de abas-
tecimento de alimentos, 
bens básicos, remédios e 
combustíveis - da distri-
buição à ponta do consu-
mo -, policiais, entrega-
dores, varredores de rua e 
coletores de lixo, cientis-
tas e pesquisadores, cami-
nhoneiros e todos os tra-
balhadores dos transportes 
de passageiros e cargas.
Cabe ressaltar que cerca 
de 26% dos servidores do 
sistema médico-hospitalar 
da cidade de São Paulo 
já contraíram a Covid-19. 
Segundo a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, dos 90 
mil profissionais, 23.679 
foram infectados, até julho 
de 2020, e 45 faleceram 
em decorrência da doença. 
Este exemplo é emblemá-
tico quanto ao significado 
e valor do contingente de 
heróis anônimos que, com 
risco próprio e de suas fa-
mílias, está mantendo a 

população viva e seguran-
do minimamente o nível 
de atividade, que já teria 
entrado em rota insusten-
tável não fosse seu traba-
lho e luta.
Num alarmante contraste, 
assistimos à negligência 
de milhares de pessoas, 
que, aos desrespeitarem os 
protocolos de prevenção, 
conspiram contra a pró-
pria saúde, de suas famí-
lias, a vida e a economia. 
Parecem banalizar as es-
tatísticas e a tristeza pelo 
elevado número de mortes 
e demonstram não enten-
der que precisamos barrar 
a onda de contágio para a 
retomada plena dos negó-
cios e resgate dos mais de 
13 milhões de desempre-
gados.
Sim, a máscara caiu dos 
rostos de numerosos brasi-
leiros, desnudando a face 
de uma pátria constran-
gida. Não há mais como 
esconder: precisamos de 
um choque de educação e 
civismo. A epidêmica ca-
rência de cidadania com-
promete nosso desenvol-
vimento. *João Guilherme 
Sabino Ometto, engenhei-
ro (Escola de Engenharia 
de São Carlos - EESC/
USP), empresário, é mem-
bro da Academia Nacional 
de Agricultura (ANA).

Corpo de Bombeiros 
é acionado por

incêndio na Dutra

Fogo em mato com gran-
des proporções dentro do 
Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (INPE) 
de Cachoeira Paulista, na 
rodovia presidente Dutra 
KM 40.
Não foi possível ve-
rificar a metragem                                         
atingida até o momento, 
porém                       foram 
mobilizados para o aten-

dimento três viaturas do 
Corpo de bombeiros para 
combate direto e apoio de 
água.
Em razão da fumaça o 
INPE paralisou as ativi-
dades e dispensou alguns 
funcionários. 
Viaturas de Guaratinguetá, 
Cruzeiro e Lorena foram 
acionados às 13h, desse 
domingo (27). 
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Latasa aprova nova
proposta de PLR após greve

Governo de São Paulo encerra 
funcionamento de Hospital de 

Campanha do Ibirapuera

Os trabalhadores da fá-
brica Latasa, em Pinda-
monhangaba, aprovaram 
nesta sexta-feira (25), uma 
nova proposta de PLR 
(Participação nos Lucros 
e Resultados) apresentada 
após um dia de greve.
Segundo o secretário geral 
do sindicato, Odirley Pra-
do, a proposta não seria 
possível sem a greve. “A 
empresa não queria pagar 

Governo estadual de São 
Paulo anunciou nessa 
sexta-feira (25) o encer-
ramento do Hospital de 
Campanha que foi monta-
do no Parque Ibirapuera. 
O serviço será encerrado 
oficialmente na próxima 
quarta-feira (30), após cin-
co meses de funcionamen-
to. Ao longo do período, 
o hospital atendeu 3.189 
pacientes e obteve uma 
aprovação de 99% dos 
usuários.
O encerramento das ativi-
dades está atrelado à re-
dução nos índices da pan-
demia em todo Estado. As 
estatísticas de novas inter-
nações registram queda há 
nove semanas consecuti-

nada de PLR, insistia na 
crise, mesmo tendo recor-
de de produção. Alguns 
meses atingiram 120% da 
meta. Com mais de um 
mês de negociação, várias 
assembleias e até greve, 
chegamos em uma pro-
posta que contempla o de-
sejo dos trabalhadores, foi 
aprovada por unanimida-
de, temos agora o primeiro 
acordo de reajuste salarial, 

vas. Além disso, na Gran-
de São Paulo, as taxas de 
ocupação dos leitos de 
UTI e de enfermaria estão 
entre as menores do Plano 
São Paulo, sendo 45,3% e 
39,3%, respectivamente.
Ao todo, o estado de 
São Paulo já confirmou 
958.240 infectados pelo 
Sars-Cov-2. Somente na 
RMVale, cidades como 
São José dos Campos já 
somam 17.334 casos con-
firmados desde o início 
da quarentena. Já Pinda-
monhangaba apresentou, 
nessa sexta, um total de 
2.240 desde o início da 
manifestação da Covid-19 
na região. 
Taubaté tem 5.568 confir-

e ainda a garantia do em-
prego”, disse.
Ainda de acordo com o 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos, a proposta inclui o 
pagamento de R$ 2.500 de 
PLR, o reajuste salarial de 
3,44%, que contempla a 
inflação mais 0,5% de au-
mento real, e também esta-
bilidade de emprego por 6 
meses. O dia da greve será 
abonado.

mações do novo corona-
vírus. E no litoral norte, 
Ubatuba apresentou 1.335 
casos totais até agora. Em 
Campos do Jordão, já são 
947 casos apresentados 
até o último boletim epi-
demiológico.
Brasil apresenta 4.657.702 
casos totais confirmados. 
Entre eles, 139.808 já mor-
reram e outros 4.023.789 
venceram a doença. Ainda 
há 494.105 que lutam con-
tra a doença atualmente. A 
taxa de letalidade da doen-
ça está em 3%.
Fonte: Secretaria de Saúde 
do Estado de SP, Minis-
tperio da Saúde, Prefeitu-
ras Municipais das cidades 
mencionadas. 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE PENALIZAÇÃO - Processo Admi-
nistrativo Municipal Nº 257/2019 - Pregão (Presencial) Nº 035/2019 
- Edital Nº 049/2019 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-
SIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS II. 
Contratada: MARKA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA EPP. Penali-
dade e Sanção: Multa de 10 (dez) por cento do valor total da Ata de 
Registro de Preços, tendo em vista a inexecução parcial da Ata (item 
7.1); Suspensão temporária de contratar com o Município de Potim, 
pelo prazo de dois anos (item 3.2 do Edital). Motivo: A presente resci-
são se justifica pelo não cumprimento na íntegra do edital do Pregão, 
a que se refere ao prazo de entrega do item registrado, em descum-
primento mormente à cláusula 2ª da Ata. De acordo com o item 7.1 da 
Ata de Registro de Preços aplica-se à Detentora as punições citadas, 
uma vez que foi observado o contraditório e ampla defesa, pelo pe-
ríodo de 27/07/2020 à 26/07/2022, conforme Art. 87, inciso III da Lei 
8.666/93. Erica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE POTIM – PERÍODO: SETEMBRO À OUTUBRO 2020: 2º AO CONTRATO 
Nº 082/2020 - MAJORAÇÃO - CONTRATADO: ATHO ASSISTENCIA TRANS-
PORTES & SERVICOS LTDA - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL 
DE RESIDUOS HOSPITALARES (SÓLIDOS E QUÍMICOS), PELO PERÍODO 
DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - DATA: 28/08/2020 - VALOR: R$ 
12.025,00 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2018; 2º AO CON-
TRATO Nº 052/2020 - SUPRESSÃO - CONTRATADO: OSAKA CONSTRUTORA 
EIRELI - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE CONSTRUÇÃO DE JAZIGO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME 
AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS - DATA: 
31/08/2020 - VALOR: R$ 10.590,74 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 
007/2020; 4º AO CONTRATO Nº 052/2020 - PRAZO - CONTRATADO: OSAKA 
CONSTRUTORA EIRELI - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE JAZIGO NO CEMITÉRIO MUNICI-
PAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS - VIGÊNCIA: 11/09/2020 À 10/09/2020 - MODALIDADE: TOMADA DE 
PREÇOS Nº 007/2020; 2º AO CONTRATO Nº 054/2020 - MAJORAÇÃO - CON-
TRATADO: EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÕES EIRELI - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS ANTONIO O. PORTES, 
RUA LUIZ D. CASTRO, RUA PEDRO ANDRINI E ROTATÓRIA ORLANDO E. 
FERNANDES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS - DATA: 11/09/2020 - VALOR: R$ 10.061,49 - MODALIDADE: 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020; 1º AO CONTRATO Nº 060/2020 - SUPRES-
SÃO - CONTRATADO: EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHA-
RIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA AMADOR GAL-
VÃO CÉSAR, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS - DATA: 15/09/2020 - VALOR: R$ 18.091,92 - MODALIDADE: 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020; 2º AO CONTRATO Nº 060/2020 - MAJO-
RAÇÃO - CONTRATADO: EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGE-
NHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA AMADOR GAL-
VÃO CÉSAR, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS - DATA: 15/09/2020 - VALOR: R$ 121.295,37 - MODALIDADE: 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020; 1º A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
059/2020 - REALINHAMENTO - DETENTORA: D. R. MARTINEZ ME - OBJE-
TO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS 
ANEXOS DO EDITAL - DATA: 22/09/2020 - VALOR: R$ 37.143,40 - MODALI-
DADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020; 3º AO CONTRATO Nº 054/2020 
- MAJORAÇÃO - CONTRATADO: EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS 
RUAS ANTONIO O. PORTES, RUA LUIZ D. CASTRO, RUA PEDRO ANDRINI E 
ROTATÓRIA ORLANDO E. FERNANDES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS - DATA: 11/09/2020 - VALOR: R$ 
9.987,92 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020.


