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Lei taubateana proíbe
fumo em parques e

próximo de hospitais

210 vagas para cursos
profissionalizantes gratuitos 

para munícipes de Pinda

São José Futsal recebe o Brasília 
para a estreia da Liga Nacional

Secretaria de Educação de Pindamonhangaba promove “Encontro” 
online de alunos da Rede Municipal Secretaria de Educação de Pinda 

promove “Encontro” online de alunos da Rede Municipal

Entrou em vigência no 
dia 27 a Lei 5.571, que 
proíbe o consumo de ci-
garros, cigarrilhas, charu-
tos, cachimbos, narguilés 
ou qualquer outro tipo de 
fumo, derivado ou não do 
tabaco, em parques públi-
cos municipais e no entor-
no da rede pública de saú-
de de Taubaté.

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Pindamo-
nhangaba está com vagas 
abertas para cursos profis-
sionalizantes online e gra-
tuitos em sete áreas: elétri-
ca básica, eletroeletrônica, 
mantenedor de microcom-
putadores, inclusão digital, 

Nesta sexta-feira, (28), às 
21h, o São José Futsal es-
treia na Liga Nacional con-
tra o Brasília no ginásio do 
Tênis Clube, em São José 
dos Campos. O jogo acon-
tece pelo grupo A da com-
petição, que ainda conta 
com Praia Clube, Corin-
thians, Magnus, Intelli e 
Minas. A LNF vem com 
a novidade de ter todos os 
seus jogos transmitidos via 
LNFTV, SporTV e pela TV 
Brasil (canal aberto). No 
entanto para que a pessoa 
consiga assistir a todos os 
jogos, disponibilizado pela 
LNFTV, a mesma terá que 
aderir ao PayPerView do 

A Secretaria de Educação 
realizará, no dia 12 de se-
tembro, às 10 horas, o 1º 
Encontrão dos Alunos da 
Rede. 
O evento vai acontecer on-
line pelo canal no Youtube 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.
De acordo com informa-

A área circundante à rede 
de saúde inclui pátio, 
calçada, corredor exter-
no, porões e acesso ao           
prédio. 
Nos parques e nesses lo-
cais deverá ser fixada pla-
ca avisando a proibição, as 
sanções e os telefones dos 
órgãos de fiscalização.
Multa

manicure, culinária e ma-
quiagem.
A formação faz parte do 
programa Reinvente à Dis-
tância, organizado pelo 
Fundo Social, com apoio 
da Prefeitura. Ao todo são 
30 vagas para cada curso, 
para pessoas com mais de 

campeonato, disponível no 
próprio site da Liga Nacio-
nal.
A equipe joseense inicia 
o torneio preparado após 
algumas semanas de trei-
no em quadra. O foco foi 
em aprimorar a parte táti-
ca e física, deixando todos 
os atletas aptos para os 40 
minutos de jogo. Com isso 
o técnico Fernando Cabral 
trabalhou muito, junto aos 
atletas, toda a parte tática 
da equipe, resgatando a 
pré temporada feita antes 
da paralisação. Já o pre-
parador físico Firma ficou 
responsável pela melhora 
da parte física de todos, 

ções da Secretaria, a ativi-
dade tem intenção de reu-
nir crianças e famílias para 
brincar, jogar, aprender e 
se divertir com os orienta-
dores de Educação Física e 
Artes que prestam serviço 
na Rede. 
Na oportunidade, as crian-
ças poderão interagir pelo 

Aqueles que forem fla-
grados fumando ficarão 
sujeitos à multa de uma 
Unidade Fiscal do Muni-
cípio (UFMT), valor que 
atualmente corresponde a 
R$ 199.
Para conhecer esta e ou-
tras leis municipais aces-
se o portal da Câmara de 
Taubaté na internet.

18 anos.
As inscrições podem ser 
feitas pelo site e ficarão 
abertas até esgotarem as 
vagas, ou até o início dos 
cursos. 
A previsão para o início 
das aulas é na próxima se-
gunda-feira (1).

contando com uma ajuda 
do Fábio, Fisioterapeuta 
da equipe, que trabalhou 
bem a parte de prevenção 
de lesões da equipe para 
que os mesmos pudessem 
se dedicar ao máximo em 
seus treinamentos.
Vale ressaltar que o jogo 
será sem a presença do 
público, com portões fe-
chados, seguindo as orien-
tações e protocolos im-
postos a todas as equipes. 
Felizmente todas as parti-
das terão transmissão via 
streaming ou televisão, 
sendo que a partida contra 
o Brasília acontecerá via 
LNFTV.

chat e mandar recadinhos 
para os professores e ami-
gos.
Os professores colocarão 
na plataforma o link para 
acesso, assim como as ati-
vidades relacionadas ao 
evento online. Este é o pri-
meiro dos outros três “En-
contrões” que virão.
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Empresa odontólógica investe
R$1 milhão em São José dos Campos

São José dos Campos vai 
receber, na próxima terça-
-feira (1), a nova unidade 
da Oral Unic Implantes, 
clínica odontológica es-
pecializada em implanto-
dontia e procedimentos de 
estética orofacial, como 
lentes de contato dental, 
ortodontia, botox, bichec-
tomia, entre outros. 
A Oral Unic São José dos 
Campos está localizada à 
Avenida 9 de julho, 529, 
no Jardim Apolo, próximo 
ao Parque Vicentina Ara-
nha. A clínica traz para o 
município o conceito All-

-in-one, que possibilita aos 
pacientes realizar todos os 
exames e acompanhamen-
tos necessários para o tra-
tamento em um só lugar.
Instalada em um ambiente 
com 700 metros quadra-
dos de área construída e 
estrutura climatizada, a ela 
foi projetada para que o 
paciente tenha um atendi-
mento com equipamentos 
de última geração, como 
raio-x panorâmico digital, 
estúdio fotográfico e labo-
ratório de próteses próprio.
“Estamos trazendo para 
São José dos Campos o 

que existe de mais mo-
derno em equipamentos e 
procedimentos odontoló-
gicos e estéticos, além de 
uma estrutura completa e 
segura. 
Nosso objetivo é ofere-
cer um atendimento único 
onde o paciente esqueça 
que está no dentista, com 
o conforto de um ambien-
te diferente de uma clínica 
comum”, disse a doutora 
Natália Rosa Lima, dire-
tora clínica e responsável 
técnica da da Oral Unic 
São José dos Campos, es-
pecialista em ortodontia.
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Fazenda Nova Gokula,
de Pindamonhangaba,

volta a abrir

Nutrição adequada com 
maior dose de lactose

resolve obstipação em bebês

Shopping Buriti Guará estende 
horário de funcionamento

Polícia Rodoviária Federal prende passageira 
de aplicativo por tráfico de drogas, em Jacareí

Fazenda Nova Gokula 
volta a receber vistantes 
durante a flexibilização 
da fase amarela do Plano 
São Paulo. O espaço es-
tará aberto para visitação 
somente aos sábados, do-
mingos e feriados das 10h 
às 16h. E será obrigatório o 
uso de máscaras em todos 
os ambientes, álcool gel e 
distanciamento mínimo de 
dois metros.
Conforme as regras de se-
gurança do município para 
este período de retomada, 
os ambientes terão número 
restrito de pessoas. A di-
reção da Fazenda afirmou 
que as medidas são uma 
ação de zelo “pela saúde 
de todos”. Medidas de se-
gurança contra a Covid-19

Quando um bebê nasce é 
comum ter algum dos cha-
mados “distúrbio funcio-
nal do sistema digestivo”. 
Apesar do nome comple-
xo, trata-se de uma condi-
ção relativamente normal, 
especialmente quando o 
sistema digestivo da crian-
ça ainda não está totalmen-
te formado, o que acontece 
nos primeiros meses de 
vida. Com esse resultado, 
os bebês podem apresentar 
três problemas: cólica, re-
fluxo e obstipação, sendo 
este último o menos apon-
tado pelos pais. A obsti-
pação é a dificuldade ou a 
falta de evacuação. Nesse 
caso, a criança sente dor 
para eliminar as fezes e 
precisa fazer um grande es-
forço para isso. Isso ocorre 
devido ao pouco reflexo 
para eliminação das fezes 
ou menos movimentação 
do intestino que o normal.
“O ideal é oferecer à crian-
ça fórmulas nutricionais 
adequadas, com maior ní-
vel de lactose, o que auxi-
lia a excreção de água no 
cólon e aumenta a moti-
lidade intestinal. Estudos 
comprovam que 91,6% 
dos casos de constipação 
foram resolvidos dentro 
de 7 dias com formulação 

Seguindo o protocolo 
do Governo do Estado 
de reabertura do comér-
cio para as cidades que 
estão na fase amarela, 
o                                     Buriti 
Shopping Guará começa a 
funcionar durante 8h dia-
riamente, abrindo também 
aos finais de semana.
O Buriti Shopping Guará 
estará aberto das 12h às 
20h de segunda a domingo. 
As Lojas Americanas pas-
sa a funcionar de segunda 
a sábado, das 12h às 21h, 
e aos domingos das 12h às 

No fim da noite de ontem, 
quinta feira (27), às 23h50, 
a PRF prendeu uma mu-
lher, de 37 anos, transpor-
tando quase dois quilos de 
cocaína em um transporte 
por aplicativo, no km 165 
norte da BR 116, em Jaca-
reí.
Os policiais rodoviários 
federais abordaram um 
veículo Renault Logan, 
conduzido por um homem, 
transportando no banco 
dianteiro direito uma pas-

- Na portaria haverá uma 
equipe medindo a tempe-
ratura e dando as devidas 
orientações. Caso, em um 
grupo, um pessoa tenha 
febre, todos deverão retor-
nar;
- Lojas, lanchonetes e res-
taurantes farão atendimen-
to de acordo com sua ca-
pacidade e distanciamento 
adequados;
- Todos os banheiros serão 
higienizados a cada duas 
horas;
- O Templo principal e Sa-
madhi não terão acesso a 
parte interna;
Cuidados pessoais
- Evite aglomerações nos 
ambientes externos e aces-
so ao rio;
- Cubra seu nariz e boca 

minerais essenciais, como 
magnésio, cálcio e fósfo-
ro, que são essenciais para 
a redução dos sintomas. 
Essa recomendação é para 
as crianças que não rece-
bem leite materno, pois 
ele sempre será a primeira 
indicação”, diz o Prof. Dr. 
Fábio Ancona, pediatra es-
pecialista em nutrição in-
fantil.
Ainda segundo o pediatra, 
produtos com essa formu-
lação reduzem a dor e a di-
ficuldade para defecar e até 
ajudam a aumentar o apeti-
te das crianças. Prof. Anco-
na alerta sobre as fórmulas 
para dois ou mais sintomas 
do distúrbio funcional do 
sistema digestivo, “pois 
com a melhora de um, o 
outro tende a piorar”. Ele 
indica que para resolver o 
problema da obstipação é 
necessário oferecer mais 
lactose, mas para cólica 
menos. “Logo, uma úni-
ca fórmula não consegue 
atender os dois sintomas”, 
explica o especialista.
Para os bebês que não são 
mais amamentados pelas 
mães, é possível encontrar 
diversas opções de fórmu-
las que auxiliam o contro-
le da obstipação. Porém, é 
preciso orientação do pe-

20h.
A praça de alimentação 
segue em delivery e reti-
rada no local e aguarda a 
Prefeitura do município 
fazer o anúncio oficial da 
reabertura dos serviços de 
restaurantes entre, quinta-
-feira (27) e a publicação 
do decreto municipal até 
hoje, sexta-feira (28), para 
retomada das atividades 
econômicas e funciona-
mentos na próxima sema-
na, quando avançar para a 
fase amarela do Plano São 
Paulo.

sageira. Durante a aborda-
gem, o condutor declarou 
que foi contratado por vol-
ta das 22h por um aplicati-
vo de transporte, para levar 
a passageira da rodoviária 
do Tietê em São Paulo, até 
São José dos Campos.
Ao ser questionada sobre o 
motivo da viagem, a pas-
sageira demonstrou nervo-
sismo excessivo e tentou 
ocultar sobre os pés uma 
sacola de plástico preta. 
No interior da sacola fo-

com o braço ou lenço ao 
tossir ou espirrar, mesmo 
com máscara;
- Não toque nos olhos, no 
nariz ou na boca;
- Fique em casa se você se 
sentir indisposto;
- Procure imediatamente 
atendimento médico se ti-
ver febre, tosse e dificulda-
de para respirar.
A Fazenda Nova Goku-
la ainda reforçou que “ a 
responsabilidade social 
é muito importante neste 
momento”. Acompanhe a 
programação de cursos de 
yoga e meditação pelo site, 
ou pelo facebook e insta-
gram. Também é possivel 
entrar em contato através 
do e-mail comunicacao@
novagokula.com.br.

diatra para identificar qual 
a opção mais adequada, 
pois nesses casos a fórmu-
la substituirá o leite utiliza-
do e, dessa forma, precisa 
oferecer todos os benefí-
cios necessários e mais os 
específicos para a obstipa-
ção.
“Nos primeiros meses de 
vida, o ritmo do intestino 
do nenê é irregular. So-
mente com o tempo ele 
amadurece, passando a ter 
uma rotina. Os pais preci-
sam ficar atentos à reação 
das crianças nos momentos 
de evacuação, pois embora 
não exista tratamento, há 
fórmulas nutricionais in-
dicados para a redução dos 
sintomas”, diz o pediatra.
O especialista lembra que 
a obstipação não é uma 
doença, mas seus sintomas 
podem afetar a qualidade 
de vida do bebê e de toda 
a família. Com a dificulda-
de para evacuar, a criança 
tende a ficar irritada e cho-
ra mais do que o normal. 
Em crianças mais velhas, 
a obstipação pode estar 
associada ao medo. Por 
isso, o processo de deixar 
as fraldas precisa ser na-
tural e tranquilo, evitando 
traumas na hora de ir ao 
banheiro.

Cuidados
O centro comercial con-
tinua realizando procedi-
mentos de higiene e pre-
venção contra o Covid-19, 
entre eles desinfecção de 
todas as áreas, aferição de 
temperatura de clientes e 
funcionários nas entradas, 
pontos de álcool em gel 
a 70% para utilização de 
clientes e funcionários, re-
forço nas sinalizações in-
ternas, obrigatoriedade do 
uso de máscaras e redução 
dos acessos de entrada aos 
empreendimentos.

ram encontrados 18 paco-
tes, totalizando 1,928 kg 
de cocaína, e dois pacotes 
somando 965 gramas de 
maconha. A mulher negou 
a posse da droga, porém o 
motorista confirmou que 
a passageira embarcou no 
veículo com a sacola na 
mão.
A mulher foi conduzida 
para a Delegacia de Polí-
cia Civil de Jacareí, onde 
foi presa em flagrante por 
tráfico de drogas.
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EXPEDIENTE

EDITORIAL
Declara a Caixa Econômica Federal que já distribuiu a mais de 50 milhões de cidadãos o 
benefício de R$ 600,00 creio eu que muita gente aproveitou da oportunidade, teve gente 
que recebeu sem direito o dinheiro, tem gente recebendo no lugar do outro, e outros que 
estão recebendo sem necessidade em detrimento de outros que realmente necessitam. E o 
que se chama de farra do boi. Numa pesquisa realizada por jornalista foram entrevistados 
três cidadãos e perguntado aos três. O que vai fazer com os seiscentos reais? O primeiro 
respondeu. Vou comprar comida. O segundo disse vou pagar umas dívidas. O terceiro 
respondeu vou guardar na poupança. Em outra entrevista o jornalista foi a uma fila e falou 
com um cidadão que aguardava. Faz tempo que o senhor esta na fila. Respondeu. Estou 
aqui desde cinco horas e até agora não fui atendido, perdi até o dia do serviço pra ficar ate 
agora aqui na fila. O mesmo acontece em relação aos municípios que declaram estado de 
calamidade na saúde para receberem verbas e gastarem sem licitação praticando o mau 
uso do dinheiro público e isto não é apenas uma simples suspeita, pois existem várias 
prefeituras e empresários respondendo por corrupção e super faturamento e mas existem 
suspeitas que estejam enterrando caixões lacrados com pedras dentro alegando que esta-
vam enterrando vítimas do corona vírus para aumentar a estatística de mortes e receberem 
maior verba em função do número de falecidos. Este é realmente o país da lei do Gerson 
que dizia Você precisa levar vantagem em tudo. Ou nos remete a declaração do presidente 
Frances Charles de Gaulle em visita ao Brasil há muitos anos atrás. Este país não é sério.
E por estas e outras é que tem muitos políticos que querem acabar com a imprensa e 
com os jornalistas As boas informações muitas vezes contrariam e denunciam políticos 
corruptos e desonestos. Por isso fazem de tudo para impedir a imprensa quando não con-
seguem nos métodos tradicionais fazem ameaças praticam perseguições e revanchismo 
tudo isso para fazer com que se deixe de atender um direito fundamental do cidadão no 
estado democrático que é o direito a informação. A proposito ressalte-se os bons funcio-
nários da saúde aqueles que de forma imparcial atendem a todos sem distinção e aqueles 
cidadãos solidários que procuram prestar auxílio aos verdadeiros necessitados ainda mais 
neste momento de endemia,
DIA 1 DE JUNHO
DIA DA IMPRENSA 
NÃO EXISTE DEMOCRACIA SEM A IMPRENSA.
JUTEM-SE A NÓS QUE ESTAMOS TEMOS 32 ANOS DE HISTÓRIA NESTA DATA 
EM QUE TAMBÉM SAUDAMOS A TODOS OS COLEGAS QUE CORAJOSAMEN-
TE ENFRENTAM ADVFERSIDADES COM UM ÚNICO PROPÓSITO QUE A FA-
ZER PREVAL3ESCER A JUSTIÇA SOCIAL

Miscelânea
Curiosidades

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 dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, 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 legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar 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 o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.
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42,2% dos consumidores
pretendem continuar fazendo 

compras online no pós-pandemia

Coronavírus: São Sebastião 
lidera ranking de isolamento 

social no estado

A pandemia causada pelo 
novo coronavírus resultou 
em várias mudanças para o 
setor do comércio, exigin-
do que empresas e presta-
dores de serviço reinven-
tassem a maneira com a 
qual atingiam o público e 
ofereciam seus produtos. 
O uso das plataformas on-
line e da modalidade de 
e-commerce foi um dos ar-
tifícios mais usados, mos-
trando como o comércio 
por canais a distância pode 
trazer benefícios tanto para 
o público, quanto para as 
empresas. Com a chegada 
do segundo semestre do 
ano e a esperança de que as 
coisas estejam mais próxi-
mas da normalidade daqui 
para a frente, muito tem se 
falado sobre o comporta-
mento dos consumidores 
no cenário pós-pandemia 
e qual será o impacto dos 
novos hábitos desenvolvi-
dos durante este período. A 
pesquisa “O futuro do con-
sumo em um cenário pós-
-covid-19”, realizada pela 
Social Miner, entrevistou 
2.004 brasileiros acima de 
16 anos para entender o 
que mudou entre o público.
Durante a quarentena
De acordo com o estudo, 
7,5% dos entrevistados 
realizaram sua primeira 
compra online durante a 
quarentena e 10,9% reali-
zaram suas compras exclu-
sivamente por canais onli-
ne. Um ponto interessante 
é que 22,4% dos consumi-
dores optaram por comprar 
online de marcas das quais 
já eram clientes no varejo 

Do início da pandemia 
até esta quinta-feira (27), 
32.187 pessoas ja contra-
íram Covid-19 na região 
do Vale do Paraíba. Entre 
esse total de confirmações 
da doença, 950 pessoas já 
morreram e 20.609 estão 
plenamente curadas. Os 
dados são das secretarias 
de saúde dos 40 municí-
pios da região. São Sebas-
tião continua na liderança 

físico, mostrando que em-
presas que já tinham uma 
base de consumidores, mas 
mantinham boas ferramen-
tas de comunicação e ven-
da online, conseguiram 
atingir mais clientes, redu-
zindo a chance de quedas 
de performance.
As redes sociais também 
tiveram importância em 
relação à performance de 
vendas no e-commerce, já 
que muitos consumidores 
encontram as lojas online 
por meio desses canais. 
Entre as pessoas que de-
clararam ter comprado on-
line durante o isolamento, 
31,3% encontraram o por-
tal da loja por meio do Ins-
tagram, enquanto 26,9% 
acharam por meio do Face-
book. O WhatsApp da loja 
foi usado por 40,7% do 
público como canal usado 
para fechar uma compra 
online durante o período. 
Assim, fica claro o impac-
to das redes sociais, tan-
to para atingir o público, 
quanto para efetuar uma 
venda. Além disso, investir 
em um serviço persona-
lizado no tratamento dos 
clientes nas redes sociais, 
criando uma lista de trans-
missão no WhatsApp e 
sempre checando as men-
sagens privadas do Insta-
gram e do Facebook, cola-
bora para que o público se 
sinta mais confiante quanto 
à venda.
Cenário pós-pandemia
A previsão do comporta-
mento do cliente em um 
cenário pós-pandemia é de 
trânsito, já que a maioria 

do ranking de isolamento 
social no estado. Segundo 
os dados publicados ainda 
na quarta-feira (26), o mu-
nicípio apresentou o índice 
de 56% de isolamento so-
cial, seis pontos acima do 
segundo lugar e 13 pontos 
percentuais acima da mé-
dia do Estado. Segundo a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), medidas 
de isolamento social são a 

dos consumidores afirma 
que pretende consumir tan-
to online, quanto em lojas 
físicas, o que vale para os 
mais diferentes setores. Em 
alimentação, por exemplo, 
62,7% dos entrevistados 
planejam fazer suas com-
pras de mercado em lojas 
online e no ambiente físi-
co. Em farmácia e saúde, 
espera-se que 73,2% das 
pessoas comprem de ma-
neira mesclada, e no setor 
de moda e acessórios esse 
será o comportamento de 
71,8% do público.
Ainda de acordo com a 
pesquisa, 42,4% dos entre-
vistados esperam continu-
ar comprando online desde 
que possam gastar menos 
com a entrega, 33,8% de-
sejam mais agilidade na 
entrega dos produtos e 
18,1% gostariam de um 
atendimento personaliza-
do. Os resultados do es-
tudo deixam claro que as 
empresas precisam investir 
cada vez mais na quali-
dade do seu e-commerce, 
garantindo que os clientes 
possam escolher entre as 
diferentes modalidades de 
serviço e recebam um ser-
viço adequado e com bom 
custo-benefício. Além dis-
so, garantir a relação com 
o cliente, por meio de ca-
nais virtuais e atendimen-
to diferenciado, é um di-
ferencial que pode refletir 
diretamente nas vendas. O 
consumo do brasileiro não 
será o mesmo após a pan-
demia, e o comportamento 
das empresas deve acom-
panhar essa mudança.

melhor alternativa pra con-
ter a propagação do vírus.
Brasil
Até hoje, 3.761.391 pesso-
as já contraíram a doença. 
Entre elas,118.649 falece-
ram. Ainda há 2.947.250 
que estão curadas e outras 
695.492 que estão se re-
cuperando. A taxa de leta-
lidade está em 3,2 %. Os 
dados são do Ministério da 
Saúde.

Extrato de Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2020 – Proc. Adm. Mun. 
Nº 324/2020 - Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento 
de Energia Elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Muni-
cípio de Potim - Contratante: Prefeitura Municipal de Potim - Contra-
tada: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. - CNPJ: 
02.302.100/0001-06 - Valor: R$ 0,30445 kWh - Data: 28/08/2020 - 
Base Legal: Art. 25, Inciso I, da Lei Nº 8.666/93.

DISPENSA DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, tor-
na pública a Dispensa de Licitação Nº 121/2020 -  Contratação de 
Empresa Concessionária de Energia Elétrica para Execução da Ar-
recadação da Contribuição de Iluminação Pública - CIP no Município 
de Potim, pelo valor de R$ 0,39 (trinta e nove centavos) por Conta de 
Energia Elétrica/Nota Fiscal arrecadada com a cobrança da CIP, ao 
fornecedor EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A., 
nos termos do Artigo 24, Inciso XXII, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 28 de 
agosto de 2020. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 302/2020 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020 - A comissão de licitações 
da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a 
abertura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONTINUAÇÃO DA REFORMA DA UBS BAIRRO FREI GALVÃO, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 09h45min do dia 
14/09/2020. Abertura dos Envelopes: 10h00min do dia 14/09/2020. 
Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital completo 
poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal de Potim, 
ou através do site: www.potim.sp.gov.br.
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3 de Setembro
Aniversário de Ilhabela

25 de Agosto Aniversário de 
Redenção da Serra

Pesquisas arqueológicas re-
alizadas desde o final da dé-
cada de 1990 mostram que 
pelo menos quatro das ilhas 
do arquipélago de Ilhabela 
foram habitadas muito an-
tes da chegada dos europeus 
ao Brasil. Isso foi possível 
graças à descoberta de sítios 
arqueológicos pré-coloniais 
denominados “concheiros”, 
“abrigos sob rocha” e “al-
deias indígenas”. Os “con-
cheiros” permitiram aos 
arqueólogos concluírem 
que os primeiros habitan-
tes do arquipélago foram os 
chamados “homens pesca-
dores-coletores do litoral”, 
indígenas que não domina-
vam a agricultura e nem a 
produção de cerâmica, so-
brevivendo apenas do que 
encontravam na natureza, 
especialmente animais ma-
rinhos. Não existe ainda a 
datação de nenhum desses 
“concheiros”. Também foi 
encontrada na Ilha de São 
Sebastião grande quantida-
de de cerâmica indígena da 
tradição Itararé, possivel-
mente produzida por indí-
genas do tronco linguístico 
macro-jê. Não há, até o mo-
mento, nenhuma evidência 
arqueológica de que tenha 
existido no arquipélago al-
guma aldeia do tronco lin-
guístico tupi.
Em 20 de janeiro de 1502 
a primeira expedição ex-
ploradora enviada ao Bra-
sil pelos portugueses, co-
mandada pelo navegador 
português Gonçalo Coelho 
e trazendo a bordo o cos-
mógrafo italiano Américo 
Vespúcio, encontrou uma 
grande ilha que, segundo 
o aventureiro alemão Hans 
Staden, era chamada pelos 
tupis de Maembipe (“lugar 
de troca de mercadorias e 
resgate de prisioneiros”). 
Essa ilha, assim como fora 
feito em outros acidentes 
geográficos importantes, foi 
batizada pelos membros da 
expedição com o nome do 
santo do dia, São Sebastião. 
Também se diz que era cha-
mada pelos indígenas por 
Ciribaí (lugar tranquilo). 
Com a chegada do portu-
guês Francisco de Escobar 
Ortiz sendo o primeiro po-
voador da ilha de S. Sebas-
tião, onde obteve de Pero 
Lopes de Sousa, donatário 
da capitania, cem léguas de 
terra para si e sua nobre ge-
ração e de sua mulher Ignez 
de Oliveira Cotrim, que am-
bos vieram da capitania do 

A história de Redenção da 
Serra, tem início no come-
ço do século XIX. Com o 
esgotamento do ouro nas 
Minas Gerais, a economia 
brasileira se deslocou para 
o Vale do Paraíba movida 
pelo fenômeno do ciclo do 
café. A monocultura do café 
trouxe a expansão cafeeira 
na região, ocupando vales 
e montanhas, possibilitan-
do o surgimento de cidades 
e vilarejos, dinamizando e 
enriquecendo importantes 
centros urbanos na época 
como, Taubaté, Pindamo-
nhangaba, Guaratinguetá, 
Lorena e Bananal.
Visando ampliar a exten-
são das lavouras cafeeiras 
em territórios ainda desco-
nhecidos, o governador da 
província de São Paulo no-
meou o sertanista e grande 
desbravador capitão-mor, 
Francisco Ferraz de Araújo, 
juntamente com sua espo-
sa, moradores da então Vila 
Real de Nossa Senhora do 
Bom Sucesso de Pindamo-
nhangaba, filho do ilustre 
paulista Miguel Godoy Mo-
reira, um importante e rico 
proprietário de terras, que 
ocupou cargos de confiança 
no governo da Capitania de 
São Paulo.
Cumprindo a determinação 
do governador e alimenta-
dos pelo sonho de fazer for-
tuna com o ciclo do café que 
ganhava forças na região, o 
casal de desbravadores se-
guiram rumo aos sertões da 
Serra do Mar acompanha-
dos de um grande número 
de escravos a procura de 
territórios e terras férteis 
para o cultivo de café.
Se instalaram às margens 
do rio Paraitinga num pe-
queno vale entre as monta-
nhas da região no que hoje 
é conhecido como sertão da 
Samambaia, em terras ou-
trora pertencentes a Tauba-
té e construíram ali uma 
fazenda.
Após a instalação e o início 
das lavouras, um dos me-
lhores escravos do capitão, 
ao abrir por entre a mata tri-
lhas e caminhos de acesso à 
fazenda, morreu picado por 
uma cobra. O bravo escravo 
desbravador, foi sepultado 
em um local aos arredores 
da fazenda e a sepultura foi 
assinalada por uma grande 
cruz de madeira em sua me-
mória.
Com início do povoamen-
to nas proximidades da fa-
zenda, Ferraz de Araújo, a 
todos que lhe solicitavam 
terras, mandava que fosse 
usadas as terras próximas 
à cruz, sendo esta a única 
condição e consequente-
mente o caminho da cruz se 
tornou popular entre as pes-
soas que ali vinham morar.

Espírito Santo para a ilha de 
S. Sebastião.
Ignez de Oliveira Cotrim 
era bisavó do Capitão Bar-
tolomeu Pais de Abreu, de 
João Leite da Silva Ortiz e 
de sua neta de mesmo nome 
Ignez de Oliveira Cotrim 
casada com Antônio de Fa-
ria Sodré irmão do Padre 
João de Faria Fialho.
Segundo escreveu Pedro 
Taques de Almeida Pais 
Leme, foi Francisco de Es-
cobar Ortiz senhor de dois 
engenhos de açúcar, os pri-
meiros na ilha.
Devido a sua posição estra-
tégica era muito utilizada 
para fazer “aguada” ou seja, 
caravelas e galeões de pas-
sagem paravam na ilha para 
pegar água fresca e viveres.
Entre os anos de 1588 e 
1590 passaram por essa 
ilha os corsários ingleses 
Edward Fenton[6] e Tho-
mas Cavendish. Este últi-
mo, acompanhado de John 
Davis[7], depois de ter 
sido derrotado em Vitória 
do Espírito Santo, voltou à 
ilha buscando refúgio, mas 
sofreu mais uma grande 
perda de homens em um 
embate quando uma milicia 
de portugueses os atacaram 
em uma noite sem que es-
perassem.[6] Outras fontes 
indicam que Thomas teria 
passado pela ilha em 1591, 
e que ele teria feito o cami-
nho inverso: aportado em 
Ilhabela (e aproveitado para 
saquear Santos e São Vicen-
te) e só depois sofrido a der-
rota em Vitória.[8]
Em 1608 chegariam outros 
sesmeiros que viriam a se 
estabelecer em ambas as 
margens do Canal de São 
Sebastião. Em 16 de mar-
ço de 1636 seria criada a 
Vila de São Sebastião, que 
se desmembrou político ad-
ministrativamente da Vila 
do Porto de Santos. A nova 
Vila abrangeu também o 
território da Ilha de São Se-
bastião.
No começo do século XIX, 
quando a Ilha de São Se-
bastião contava com cerca 
de três mil habitantes e seu 
principal povoado chama-
va-se Capela de Nossa Se-
nhora D’Ajuda e Bom Su-
cesso.
Nessa época foi iniciado 
um movimento por eman-
cipação da Ilha de São 
Sebastião da Vila de São 
Sebastião, liderado pelo 
capitão Julião de Moura 
Negrão, pelo Alferes José 

Mais tarde com o declínio 
do café no Vale do Paraíba, 
o vilarejo passou a sobrevi-
ver somente da agricultura 
de subsistência, destacando 
o cultivo de linho. Por esse 
motivo recebeu popular-
mente o nome de Paiolinho 
(paiol + linho), referência 
direta à plantação de linho 
feita pelos moradores e às 
fibras secas recolhidas que 
eram depositadas em uma 
cabana de madeira chamada 
paiol destinadas ao armaze-
namento.
O vilarejo crescia e por vol-
ta do ano de 1850, no lugar 
da antiga cruz de madeira, 
foi construída uma pequena 
capela que possuía duas tor-
res e um sino com ajuda dos 
moradores e de fazendeiros 
da região, sendo chamada 
de capela de Santa Cruz 
pelo vigário Padre João 
Alves Coelho Guimarães. 
O vilarejo ganhava assim 
a sua primeira paróquia, a 
paróquia de Santa Cruz do 
Paiolinho.
Em 24 de março de 1860 o 
povoado foi elevado a fre-
guesia em terras do muni-
cípio de Taubaté. A popu-
lação cresceu e a produção 
agrícola dava bons lucros, 
o que levou Paiolinho a ser 
elevada à categoria de mu-
nicípio segundo Lei Provin-
cial nº 33, de 8 de maio de 
1877.
O município possuía sede 
na povoação de Paiolinho e 
seus territórios foram des-
membrados do município 
de Taubaté tendo sua ins-
talação a 1 de dezembro de 
1877.
Em 1882, inspirados pelo 
progresso na região, deu-se 
início a construção da nova 
igreja matriz de Santa Cruz, 
com a ajuda de escravos e 
pedreiros. Porém antes do 
término das obras, em 1890, 
o idealizador do projeto, vi-
gário padre José Grecco, 
deixou a paróquia, parali-
sando sua construção e após 
onze anos, as obras foram 
reiniciadas, com a posse do 
Padre Francisco Filipe em 
1904, a Igreja Matriz final-
mente foi inaugurada
Basicamente, o núcleo prin-
cipal da história de Reden-
ção da Serra foi ligada à 
Abolição da Escravatura 
(Lei Áurea). Com a extin-
ção do tráfico negreiro em 
1850, a Lei do Ventre Livre 
em 1871 e a Lei dos Sexa-
genários em 1885, a ideia 
de total libertação dos es-
cravos já iniciava entre os 
conservadores e liberais da 
região. Em Paiolinho che-
garam também os ecos da 
campanha abolicionista e 
aderidos ao movimento cí-
vico, Redenção da Serra foi 
a primeiro município pau-

Garcia Veiga e pelo senhor 
de engenho Carlos Gomes 
Pereira. Sensibilizado, o ca-
pitão-general (cargo equi-
valente, nos dias de hoje, 
ao de governador) António 
José da Franca e Horta bai-
xou, em 3 de setembro de 
1805 a portaria elevando a 
antiga Capela de Nossa Se-
nhora D’Ajuda e Bom Su-
cesso à condição de Vila. 
Por indicação do próprio 
Franca e Horta, a nova vila 
seria denominada Vila Bela 
da Princesa, em homena-
gem à Princesa da Beira, a 
Infanta Dona Maria Teresa 
Francisca, filha mais velha 
de D. João VI e D. Carlota 
Joaquina, irmã de D. Pedro 
I. Vila Bela da Princesa foi 
oficialmente instalada à 23 
de janeiro de 1806.
Em 21 de maio de 1934, o 
governo paulista realizou, 
em meio a grave crise eco-
nômica pela qual atravessa-
va o país, uma reestrutura-
ção na divisão territorial do 
Estado, quando extinguiu 
18 pequenos municípios, 
entre eles o de Vila Bela 
da Princesa (cujo nome já 
havia mudado para Vila 
Bela), que voltou a inte-
grar o território da Vila de 
São Sebastião. A extinção 
do município foi revogada 
em 5 de dezembro de 1934. 
Por imposição do governo 
ditatorial de Getúlio Vargas 
que baixou o decreto fede-
ral nº 2140, o nome de Vila 
Bela mudou, a partir de 1º 
de janeiro de 1939, para 
Formosa. Inconformados, 
os moradores iniciaram um 
movimento popular contra 
o novo nome até que, em 
30 de novembro de 1944, o 
governo estadual baixou o 
decreto nº 14334, mudando 
o nome do município, a par-
tir de 1º de janeiro de 1945, 
para Ilhabela.
Em fevereiro de 2016, a 
prefeitura de Ilhabela anun-
ciou um investimento de R$ 
12 milhões para criar um 
sistema de esgoto na região 
sul da cidade. Na época do 
anuncio, o município era 
o pior de todo o litoral de 
São Paulo no quesito “tra-
tamento sanitário” segundo 
avaliação da Secretaria Es-
tadual do Meio Ambiente - 
35% do esgoto da cidade é 
coletado, pré-condicionado 
e lançado ao mar, segun-
do o órgão, enquanto que 
a prefeitura aponta 61% de 
cobertura de rede de esgo-
to[9].

lista a libertar seus escravos 
em 10 de fevereiro de 1888, 
em documento assinado pe-
los ilustres moradores de 
Paiolinho, Maria Augusta 
d’Almeida, Gabriel Ortiz 
Monteiro, Joaquim Camar-
go Ortiz, Antônio da Palma, 
monsenhor José Alves Coe-
lho Guimarães, José Lopes 
Leite de Abreu, Joaquim 
Antônio Alves dos Santos 
e Lourenço Ottoni de Gou-
veia Castro. 
Nesta data, declararam as-
sim seus escravos livres, 
que continuaram a trabalhar 
mediante salário convencio-
nal. No mesmo documento 
e motivados pelo movimen-
to que ali nascia, resolve-
ram trocar a designação do 
município de Santa Cruz do 
Paiolinho para Redenção.
Em 21 de maio de 1934, Re-
denção deixou de ser muni-
cípio e voltou à condição 
de distrito pela Lei nº 6448, 
sendo incorporada ao muni-
cípio de Jambeiro, do qual 
se separou em 5 de julho de 
1935 e passou a pertencer a 
comarca de Taubaté, sendo 
reinstalado novamente o 
município em 1 de janeiro 
de 1936.
Em 30 de novembro de 
1944, numa reunião do qua-
dro administrativo, territo-
rial e judiciário do estado 
de São Paulo, segundo o 
Decreto-Lei nº 14.334, dis-
cutiu-se que Redenção sen-
do o primeiro local paulis-
ta a libertar seus escravos, 
nada mais justo do que de-
signá-lo com um nome que 
eternizasse o feito grandio-
so, assim o antigo povoado 
de Santa Cruz do Paiolinho, 
chamada de Redenção, pas-
sou a se chamar Redenção 
da Serra, também devido a 
sua situação geográfica en-
tre os contrafortes da Serra 
do Mar.
No começo da década de 
1970, por uma necessidade 
de atendimento sócio-eco-
nômico regional, o esta-
do deu início à construção 
da Usina Hidrelétrica de 
Paraibuna, represando os 
rios Paraibuna e Paraitin-
ga e formando a represa da 
Companhia Energética de 
São Paulo (CESP).
A construção porém de 
inusitadas implicações, 
determinou o desapareci-
mento de Natividade da 
Serra e Redenção da Ser-
ra. Da velha Redenção da                              
Serra, cheia de tradições e 
fatos históricos, restou na 
parte mais alta do municí-
pio que não foi atingida pe-
las águas a Igreja Matriz, o 
sobrado com sacadas de fer-
ro que sediava a prefeitura 
e outros poucos sobrados e 
residenciais da rua Capitão 
Alvim.
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Feirão online da Serasa 
para quitar dívidas

vai até segunda-feira

O feirão online da Serasa 
para a renegociação de dí-
vidas funcionará até a pró-
xima segunda-feira (31). 
De acordo com a entida-
de, além de limpar o nome 
dos consumidores, o feirão 
oferece até 98% de des-
conto em dívidas que vão 
de R$ 200 a R$ 1.000.
“Estamos trabalhando com 
diversas ações para aju-
dar o momento delicado 
da economia com muitas 
pessoas com perda parcial 

ou total de renda, trazendo 
mais empresas parceiras 
para a iniciativa de facili-
tar o pagamento de dívi-
das. Essa facilidade que 
estamos oferecendo em 
parceria com as empresas 
participantes é uma das 
alternativas da população 
sair da dificuldade”, disse 
o diretor da Serasa Limpa 
Nome, Lucas Lopes.
Para participar, os consu-
midores deverão acessar o 
site da Serasa ou baixar o 

aplicativo no celular, digi-
tar o CPF e preencher um 
breve cadastro. Também 
é possível regularizar os 
débitos financeiros pelo 
WhatsApp, número 11 
98870-7025.
Se o consumidor preferir 
o atendimento presencial, 
a Serasa disponibiliza seus 
serviços nos Correios, ofe-
recendo as mesmas con-
dições de negociação nas 
mais de sete mil agências 
espalhadas pelo Brasil.
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Caixa inicia hoje
Ciclo 2 de pagamentos
do Auxílio Emergencial

Via Vale realiza drive-thru 
de testes do Covid-19

A Caixa inicia hoje, sexta-
-feira (28) o Ciclo 2 de pa-
gamentos das parcelas do 
Auxílio Emergencial. Os 
créditos começam pelos 
beneficiários nascidos em 
janeiro. 
Ao todo, cerca de 4 mi-
lhões de brasileiros vão 
receber o benefício e já 
poderão movimentar os 
recursos por meio do apli-
cativo Caixa Tem. Com ele 
é possível pagar boletos e 
fazer compras na internet e 
nas maquininhas em mais 
de 1 milhão de estabeleci-
mentos comerciais.
Neste ciclo, também foram 
incluídos os trabalhado-
res que fizeram o cadastro 
nas agências dos Correios 
entre 2 de junho e 8 de ju-
lho e aqueles que fizeram 

No local são realizados o 
teste rápido e o convencio-
nal
Desde quarta (26) a cidade 
de Taubaté e toda a região 
ganha mais um reforço na 
testagem de pessoas com 
Covid-19. A iniciativa do 
shopping, firmada em par-
ceria com o laboratório CI-
PAX Medicina Diagnósti-
ca, apresenta três tipos de 
testes aos visitantes do em-
preendimento: Teste Rápi-
do, Sorologia e RT-PCR.
Os testes são realizados 
no sistema drive-thru, e o 
cliente não precisa sair do 
carro. Uma tenda monta-
da no estacionamento, em 
espaço isolado, garante o 
conforto e segurança de to-
dos, clientes, funcionários 
do shopping e profissio-

a contestação pelo site da 
Caixa ou pelo aplicativo 
App Caixa | Auxilio Emer-
gencial de 3 de julho a 16 
de agosto e foram conside-
rados elegíveis. Outro gru-
po é o de beneficiários que 
tenham recebido a primei-
ra parcela em meses an-
teriores, mas tenham tido 
o pagamento reavaliado 
em agosto. O calendário 
de pagamentos do Auxílio 
Emergencial é organizado 
em ciclos de crédito em 
conta Poupança Social Di-
gital e saque em espécie. 
Os beneficiários recebem 
a parcela a que têm direito 
no período de acordo com 
o mês de nascimento.
Aqueles que tiveram os pa-
gamentos retidos vão rece-
ber todas as parcelas a que 

nais da saúde.
Os exames são feitos por 
ordem de chegada, e o pa-
gamento deve ser feito no 
local. 
O laboratório oferece des-
contos especiais para em-
presas e atende a diversos 
convênios médicos. 
Os prazos para resulta-
do dos exames variam de 
acordo com a complexida-
de, de 1 a 3 dias úteis. Os 
clientes que realizarem o 
teste terão a isenção de es-
tacionamento do período.
“Essa ação reforça o nos-
so compromisso com a 
cidade, em contribuir com 
as estatísticas de pessoas 
testadas e reforçar a im-
portância do cuidado com 
a saúde de todos que nos 
visitam diariamente” afir-

têm direito de uma só vez, 
dentro do Ciclo 2, que co-
meça nesta sexta-feira (28) 
e vai até 27 de outubro.
Já os trabalhadores que op-
taram por realizar o cadas-
tro nos Correios e aqueles 
que contestaram vão rece-
ber a primeira parcela tam-
bém nesta sexta-feira (28), 
dentro do Ciclo 2. As par-
celas P2 e P3 serão pagas 
no Ciclo 3 e as parcelas P4 
e P5, no Ciclo 4.
Até o momento, já foram 
pagos R$ 179 bilhões para 
66,9 milhões de pessoas. 
Foram realizados 254,2 
milhões de pagamentos. 
O site auxilio.caixa.gov.br 
recebeu 1,66 bilhão de vi-
sitas e a central exclusiva 
111 registra cerca de 463 
milhões de ligações.

ma Stefano Mattioli, supe-
rintendente do empreendi-
mento.
Vale reforçar que o sho-
pping está de portas aber-
tas, seguindo todos os 
protocolos de higiene e 
segurança exigidos pelo 
decreto municipal e vigi-
lância sanitária, atendendo 
de segunda a sábado, das 
12h às 20h, e aos domin-
gos e feriados, apenas com 
as operações consideradas 
essenciais.
Serviço
Testes para Covid-19: Dri-
ve Thru
Data: a partir de 26 de 
agosto, por tempo indeter-
minado
Segunda a sexta-feira, das 
10h às 17h e Sábado das 
10h às 16h.


