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A Gazeta dos Municípios

Comércio da região perde cerca 
de 50 milhões por dia com
pandemia do Coronavírus

O Futuro do mercado de trabalho. 
Esse é o momento de adaptações 

e preparos profissionais

Um estudo realizado pelo 
Sincovat (Sindicato do 
Comércio Varejista de 
Taubaté e região), com 
base nos dados da Fede-
ração do Comercio de 
Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP), revela 
que o varejo da RM Vale, 
considerado não essencial, 
faturava, em dias normais, 
cerca de R$ 50 milhões 
por dia.
No entanto, desde o dia24 
de março, o governador 
João Doria (PSDB) de-
cretou o isolamento social 
como medida para evitar 
a propagação do Corona-
vírus. O comércio em ge-
ral foi obrigado a fechar 
o atendimento em todo o 
Estado, mantendo somen-
te o funcionamento dos 
serviços essenciais, como 
saúde, alimentação e segu-
rança.
Muitos lojistas estão ten-
tando minimizar as per-
das, oferecendo serviços 
pelas redes sociais e deli-
very. No entanto, o esta-
belecimento fechado ao 
atendimento presencial 
dos clientes está causan-
do, além das perdas, uma 
grande ansiedade nos em-
presários. Mais um capí-
tulo dessa ansiedade foi 
transposto na última se-
mana quando o Governo 
do Estado anunciou o Pla-
no São Paulo, projeto onde 
estará calcada a flexibili-
zação do fechamento dos 
estabelecimentos e que 
deve ser aplicado a partir 
do dia onze de maio. Mes-
mo com a anúncio da data, 
o que se sabe apenas é que 
o retorno será faseado, se-
torizado e regionalizado.
Independentemente do 
que o plano trará, a flexi-
bilização da quarentena, 
quando possível e res-
peitando os protocolos 
de saúde, irá representar 
o início de normalização 

Especialistas em recursos 
humanos, economia, ci-
ências sociais e educação 
com visões diferenciadas 
sobre o momento global 
vivenciado pelo mundo 
devido ao isolamento so-
cial, concordam em suas 
declarações em um ponto: 
o pós pandemia exigirá 
adaptações para retomada 
da normalidade.
Jovens ou veteranos que 
estão motivados a in-
gressar no mercado de 
trabalho buscando uma 
oportunidade nas organi-
zações, trabalhadores que 
estão empregados e que 
tem atribuições nas em-
presas, ou ainda  empre-
endedores e empresários 
que enfrentaram o desafio 
de remodelar seus proje-
tos e negócios passam por 
um momento de dúvida de 
como será o mercado de 
trabalho após o coronaví-
rus.
Seja em formato home of-
fice, delivery ou até mes-
mo no formato tradicional, 
parte da população en-
tende que as sequelas da 
pandemia e do período de 
quarentena exigirá novos 
hábitos e comportamentos 
do empresariado e do ci-
dadão comum.
Aprimorar aptidões e ha-
bilidades, exercitar a con-
centração e foco, ser um 
profissional diferenciado 
para organizações e, pro-
mover soluções criativas 
e negócios que atendam as 
novas necessidades para 

das atividades e ponto de 
partida de boa parte da 
retomada econômica no 
estado, principalmente 
aos setores de comércio 
e serviços não essenciais. 
A despeito dessa realida-
de, o que os empresários 
varejistas podem esperar 
das características do con-
sumo e do desempenho do 
setor pós quarentena?
Desde o início do processo 
pandêmico do Covid-19, o 
Sincovat alerta que essa é 
uma crise sem precedentes 
e, por isso, sem horizon-
tes. Mas sendo uma crise 
econômica, além de ser 
prioritariamente de saúde 
humana, ela traz movi-
mentos comuns a outros 
momentos de fortes recu-
os da atividade. No âmbito 
macroeconômico pode-se 
esperar forte queda do PIB 
brasileiro, algo por volta 
dos 5% em 2020. A taxa 
de desemprego pode saltar 
acima dos 16% e veremos 
avanço do endividamento 
das famílias, bem como de 
sua inadimplência.
O cenário acima já diz 
muito o que o varejo pode 
esperar. A redução do 
consumo, já sentida de 
forma muito aguda, deve 
se amenizar com tempo, 
mas continuará latente aos 
próximos meses. A dete-
rioração dos determinan-
tes do poder de compra 
das famílias trará o velho 
direcionamento da renda 
existente para atividades 
de mercadorias essenciais 
(gêneros alimentícios, 
higiene, medicamentos, 
etc). Outro movimento 
esperado são as idas mais 
pontuais e planejadas do 
consumidor ao comércio, 
bem como sua busca mais 
ativa por promoções e par-
celamentos. Esta realida-
de traz desafios evidentes 
principalmente ao varejo 
não essencial. Seja o de 
não-duráveis, seja aquele 

que o indivíduo enfrente o 
retorno de sua rotina com 
mais segurança.
A sugestão da psicóloga 
organizacional e educado-
ra de empreendedorismo, 
Wanessa de Oliveira Las-
chi é: “ Não deixe o tempo 
em casa ser desperdiça-
do. Buscar conteúdos que 
promovam novos conhe-
cimentos, criar novos há-
bitos e tirar projetos do pa-
pel e ideias da mente com 
estratégia de ter uma ren-
da extra ou se tornar um 
empregado essencial para 
a sua empresa é a melhor 
escolha para este momen-
to onde já conseguimos 
prever uma nova fase pós 
COVID-19 com a abertu-
ra gradativa do comércio 
e fim das restrições mais 
rígidas decretadas pelos 
governantes”, comenta.
A jovem de 17 anos, Yas-
mim de Faria, estudante 
universitária de adminis-
tração foi em busca de 
uma oportunidade de es-
tágio antes da quarentena, 
fez inúmeras entrevistas e 
estava perto de conquis-
tar uma vaga no mercado 
de trabalho na região do 
Vale do Paraíba. Com as 
restrições das atividades 
presenciais em algumas 
empresas, e mesmo já sen-
do aprovada, viu seu so-
nho ter que esperar mais 
um pouco, e foi na qua-
rentena que ela enxergou 
uma oportunidade de se 
preparar ainda mais pro-
fissionalmente para que 

que comercializa produ-
tos de maior valor agre-
gado e, por isso, necessita 
de crédito para aquisição. 
O primeiro caso exem-
plificamos pelo varejo de 
vestuário. O segundo o de 
bens duráveis e semidurá-
veis, como móveis, eletro-
domésticos e automóveis, 
entre outros.
Da porta da loja para fora, 
é hora de planejamento 
calcado em extensão de 
tipo de atendimento, utili-
zação profissional de redes 
sociais, criatividade em 
campanhas e promoções, 
bem como a busca por 
identidade mais moderna 
da marca e apresentação 
das mercadorias. Do bal-
cão para dentro, será mais 
um capítulo da busca por 
maior produtividade. No-
vamente intensificaremos 
o pragmatismo para ava-
liar o quadro de trabalha-
dores, o fôlego diário do 
caixa, os estoques mais 
baixos para evitar alta 
imobilização de recurso, e 
falta de liquidez em capi-
tal de giro, e a difícil, mas 
necessária tarefa de ne-
gociar com fornecedores, 
bem como credores. 
Independente do que for 
mais difícil de se aplicar 
ou não no negócio, desta-
camos que a alma da em-
presa está no seu caixa. Ele 
se manter positivo com o 
cuidado máximo dos pra-
zos de pagamento, de es-
toque e venda é que dará 
o tom da subsistência da 
empresa, para honrar com-
promissos com os funcio-
nários, com fornecedores, 
tributos e demais credores. 
No restante, somente um 
foco de profissionalização 
da gestão empresarial tra-
rá eficiência. E, como em 
todas as crises, o mais efi-
ciente tem maior chance 
de sobreviver, de avançar 
e, quem diria, no médio 
prazo até mesmo crescer.

o empregador não perca 
interesse na sua contrata-
ção.” Estou fazendo cur-
so de mentoria on-line 
em desenvolvimento hu-
mano, estudando muitos 
conteúdos relacionados as 
minhas habilidades pela 
internet e me preparando 
para o momento da volta. 
E quem sabe posso pensar 
em empreender no ramo 
de Recursos Humanos que 
é uma das áreas que tenho 
me identificado.”, relata a 
jovem.
“É importante de todos 
percebam que os indi-
víduos que pertencem 
a                 geração Nativo 
Digital nascida após 1990 
tem uma vantagem. Estão 
sempre em busca de novos 
conhecimentos e se adap-
tam mais facilmente as 
mudanças. 
Grande parte das empre-
sas contam com esse pro-
fissional no seu quadro de 
funcionários, e além disso, 
muitos destes jovens não 
estão inseridos no mer-
cado de trabalho buscan-
do uma posição ou tendo 
ideias para ter uma renda 
extra. Então a dica para 
essa época de isolamen-
to é focar em projetos de 
desenvolvimento humano 
e tornar essencial no mer-
cado de trabalho. Vale a 
pena investir em Cursos 
on-line, conteúdos grátis 
e muitos temas que ajude 
na promoção da sua capa-
citação.”, conclui Wanessa 
Laschi.
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Miscelânea
Curiosidades

Uma das principais causas do desaparecimento dos animais é o desmata-
mento. Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o ha-
bitat natural dos pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Sem lugar para 
viver, essas espécies entram em extinção prejudicando também outros ani-
mais maiores que se alimentam dele e causando um grande desequilíbrio 
ecológico. Os cientistas acreditam que cerca de cem espécies de animais 
desaparecem todos os anos por causa do desmatamento das florestas. O 
principal motivo para que o desmatamento ocorra é a falta de planejamen-
to urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser humano tem. Só 
na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são desmatados 
todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, 
também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de 
desastres ambientais, como tsunami e aquecimento global, prejudicando 
irreversivelmente a natureza e, conseqüentemente, o ser humano.  

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

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Ninguém pode fazê-lo infeliz sem a sua permissão.
Não sou suficiente jovem para saber de tudo.
Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.
Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.
Os últimos serão os primeiros. 
Todo homem é poeta quando está apaixonado.
O mestre disse: Quem modera raramente se perde.
Um defeito meu é não ver maldade nas pessoas.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não se cansa de amar, a gente se cansa de não ser amado.
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EXPEDIENTE

Caçapava realiza audiência
pública online dia 29 de abril

para metas do orçamento de 2021

Uma audiência públi-
ca para apresentação das 
metas e prioridades do 
planejamento orçamentá-
rio do município de Ca-
çapava para o ano 2021 
está programada para esta 
quarta-feira (29), às 15h. 
Segundo a Secretaria de 
Finanças, a audiência será 
realizada de forma onli-
ne  em virtude das ações 
de isolamento para o en-
frentamento da pandemia 
no novo coronavírus (Co-
vid-19)
A audiência será transmi-
tida no site oficial da Pre-
feitura Municipal (www.
cacapava.sp.gov.br). A Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) tem como prin-
cipal finalidade orientar a 
elaboração dos orçamen-
tos fiscais e da seguridade 
social e de investimento 
do Poder Público, incluin-

do os poderes Executivo, 
Legislativo, FUSAM e 
Fundo de Previdência. 
De acordo com a Prefei-
tura, a LDO também pos-
sibilita a conexão entre o 
planejamento de curto pra-
zo que é a LOA (Lei Or-
çamentária Anual) e o pla-
nejamento de médio prazo 
contido no PPA (Plano 
Plurianual).
O documento, com deta-
lhamento das receitas e a 
previsão das despesas para 
o ano de 2021, será apre-
sentado pela equipe técni-
ca da Secretaria de Finan-
ças. 
O projeto de lei será envia-
do à Câmara Municipal no 
hoje para aprovação.
As audiências públicas, 
que antes eram realizadas 
presencialmente, reuniam 
servidores públicos e eram 
abertas à população, tive-

ram o formato adaptado 
para ser realizado pela in-
ternet neste momento de 
pandemia, alinhando-se 
a todos os esforços que o 
Município vem adotando 
para evitar a disseminação 
do novo coronavírus.
Pela primeira vez foi 
disponibilizado, no site 
oficial, um questioná-
rio para a participação 
da população, que ficou                                   
disponível até 23h de 
sexta-feira (24/04) e 
está auxiliando os ges-
tores a identificar quais 
as áreas prioritárias e                                   
possibilitando a melhoria 
constante dos investimen-
tos, proporcionando maior 
efetividade à gestão públi-
ca.
Qualquer pessoa pode en-
viar sugestões ou solicitar 
informações pelo e- mail:  
ldo@cacapava.sp.gov.br

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 157, Termo nº 7182
Faço saber que pretendem se casar NÍCOLAS DINIZ LOPES CAETANO e WESLEY DIEGO ANGELO, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de São José dos 
Campos-SP, nascido no dia 16 de janeiro de 1997, de profissão atendente, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na 
Rodovia Amador Bueno da Veiga, Km 138,5, Una, Tremembé/SP, CEP: 12120-000, filho de JOAQUIM LOPES CAETANO, 
natural de São Luis do Paraitinga/SP e de SILVANIA COSTA DINIZ, natural de São José dos Campos/SP, ambos residentes 
e domiciliados em São José dos Campos/SP. Ela é natural de Itajubá-MG, nascida em 16 de agosto de 1989, de profissão 
empresário, de estado civil solteiro, residente e domiciliada na Rua João Pereira de Castro, nº 322, Jardim São José I, São José 
dos Campos/SP, CEP: 12248-634, filho de SÉRGIO LUIZ ANGELO, natural de Itajubá/MG, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP e de SONIA PEREIRA DA SILVA, natural de Jequitinhonha/MG, residente e domiciliada em São José dos Campos/
SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e 
cópia para a imprensa local desta cidade. 
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São Sebastião é a primeira
do Litoral Norte a utilizar
cabines de desinfecção

Cresce 14,6% a produção
total da Petrobras, apesar 

da crise da covid-19 Tenaris entrega itens de
proteção e equipamentos à 

saúde de Pindamonhangaba

Helicóptero Águia da PM auxilia
na captura de criminosos que

roubaram casa em Guaratinguetá

São Sebastião é a pri-
meira cidade da região a 
fazer uso de cabines de 
desinfecção para o enfren-
tamento ao Novo Corona-
vírus. Nesta segunda-feira 
(27), dois corredores de 
desinfecção foram insta-
lados em áreas de fluxo 
constante de pessoas. 
Os boxes neutralizadores 
foram alocados na Região 
Central e no bairro de Boi-
çucanga, Costa Sul do mu-
nicípio.
Segundo a Prefeitura de 

A Petrobrás anunciou nes-
ta segunda-feira (27) um 
relatório que aponta cres-
cimento da produção no 
primeiro trimestre deste 
ano, comparado a igual 
período de 2019. O dado 
faz parte do relatório tri-
mestral divulgado pela 
companhia.
Apesar da crise da co-
vid-19, segundo o relató-
rio, houve um crescimen-
to de 14,6% na produção 
total, 13,3% na produção 
comercial e 17,7% na pro-
dução de óleo. Um dos 
fatores do crescimento na 
produção é o crescimento 
da produção de platafor-
mas que entraram em ope-
ração nos anos de 2018 e 
2019, como P-74, P-75, 
P-76 e P-77 no campo pe-
trolífero de Búzios, P-67 e 
P-69 no campo de Lula e 
P-68 nos campos de Ber-
bigão e Sururu.
“Os efeitos negativos da 
recessão global provocada 
pela crise de saúde públi-

A Tenaris entregou nesta 
segunda-feira (27) para 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vários itens para 
o enfrentamento do novo 
coronavírus. A empresa 
tem realizado uma série de 
entregas de itens e equi-
pamentos de saúde a Pin-
damonhangaba visando a 
apoiar o município na pre-
paração da infraestrutura 
necessária para o combate 
a pandemia.
Na ação mais recente, a 
empresa entregou na UPA 
(Unidade de Pronto Aten-
dimento) do bairro Cidade 
Nova, quatro monitores 
multiparâmetro - equipa-
mento utilizado na área da 
saúde para acompanhar a 

Um trio de criminosos in-
vadiu uma residência na 
tarde desta segunda-feira 
(27) em Guaratinguetá, 
onde renderam a família 
e roubaram diversos per-
tences como dinheiro (R$ 
1.300), veículo, uma tele-
visão, um relógio,anéis de 
ouro e prata e queijo pro-
duzido na casa.Também 
amarraram o morador, fa-
bricante de queijos e fugi-
ram no carro da família.

São Sebastião, a iniciativa 
tem por objetivo propor-
cionar mais uma alterna-
tiva de desinfecção. Esta 
ação acontecerá 24 horas 
por dia, durante três me-
ses, em conformidade 
com o Plano Municipal de 
Contingência.
Ao passar pelo corredor 
de desinfecção, acontece 
a pulverização com um 
desinfetante sanitizante, 
eficaz contra bactérias, 
fungos, algas e alguns ti-
pos de vírus, incluindo a 

ca não chegaram a impac-
tar de forma substancial 
a performance da produ-
ção e vendas no 1T20. A 
produção média de óleo, 
LGN [líquido de gás na-
tural] e gás natural foi de 
2.909 Mboed [milhões de 
barris de óleo equivalente] 
implicando em produção 
comercial de 2.606 Mboed 
e produção de petróleo de 
2.320 Mbpd”, informou a 
estatal.
O relatório aos acionistas 
inicia o texto prestando 
solidariedade a todos os 
atingidos pelo coronavírus 
no Brasil e no mundo, es-
pecialmente aos profissio-
nais de saúde. Em seguida, 
reproduz uma fala do pre-
sidente da estatal, Roberto 
Castello Branco, tecendo 
considerações ao momen-
to atual da empresa.
“O petróleo tem sido e 
será ainda por muito tem-
po essencial para o fun-
cionamento da economia 
moderna. Estamos forte-

evolução dos indicadores 
de saúde de um paciente. 
A unidade está prevista 
para entrar em funciona-
mento na primeira semana 
de maio.
Na mesma oportunida-
de, a Secretaria de Saú-
de do município recebeu 
400 óculos de proteção e 
5.000 máscaras cirúrgicas, 
somando mais de 18 mil 
equipamentos de proteção 
para profissionais entre-
gues ao município, como 
máscaras PFF2, aventais 
e luvas, entre outros itens.
“Sobretudo em momentos 
de crise, reforçamos nos-
sa responsabilidade junto 
às comunidades onde vi-
vemos e atuamos e essas 

O crime ocorreu por volta 
das 14h, na região da es-
trada que liga Guaratin-
guetá a Lagoinha. A Po-
lícia Militar foi acionada 
e, contando como o apoio 
do helicóptero Águia, dois 
criminosos foram presos 
após perseguição ao ve-
ículo de propriedade da 
família, utilizado na tenta-
tiva de fuga.
Um dos assaltantes foi de-
tido quando tentava esca-

COVID-19.
A administração pública 
destaca que, diariamente, 
são atualizados os proto-
colos do Plano Municipal 
de Continência para Infec-
ção Humana pelo Novo 
Coronavírus.
Desde o início do primeiro 
decreto municipal, em 15 
de março, a Prefeitura de 
São Sebastião tem realiza-
do diversas ações de en-
frentamento ao novo vírus 
e na promoção da vida do 
sebastianense.

mente comprometidos em 
promover a resiliência da 
Petrobras ao cenário glo-
bal extremamente hostil à 
indústria do petróleo. Ape-
sar dos enormes desafios 
estamos confiantes que, 
com a dedicação e o talen-
to de nossos colaborado-
res, concretizaremos esse 
objetivo. As lições apren-
didas nesta crise contribui-
rão para nos transformar 
numa companhia mais 
forte e geradora de valor”, 
disse Castello Branco.
A companhia admitiu que 
os esforços de redução na 
mobilidade dos brasilei-
ros, feitos por prefeituras 
e governos dos estados, 
no mês de março, acaba-
ram reduzindo o consumo 
de derivados de petróleo, 
notadamente gasolina e 
diesel. Porém, ao mesmo 
tempo, foi verificado um 
crescimento no uso do 
gás liquefeito de petróleo 
(GLP), usado como gás de 
cozinha.

ajudas são parte desse 
compromisso”, destaca o 
diretor de Recursos Hu-
manos da Tenaris, Luiz 
Marcondes.
A Tenaris disponibilizou 
ainda às instituições de 
saúde da cidade materiais 
informativos sobre o novo 
coronavírus, que foram 
produzidos pela equipe do 
Humanitas Research Hos-
pital, na Itália - unidade 
que pertence ao mesmo 
grupo da empresa e desen-
volveu grande experiência 
técnica no combate à pan-
demia.
Outros itens e equipamen-
tos hospitalares estão pre-
vistos para ser entregues 
nas próximas semanas.

par pela estrada da Santa 
Lucrécia, em Lorena. Os 
outros dois saiam do car-
ro e tentaram escapar por 
uma área de mata, mas um 
deles foi detido com o au-
xílio aéreo do helicóptero 
Águia. O terceiro envolvi-
do conseguiu fugir.
A polícia também apreen-
deu uma faca e munições 
de calibre 38. O caso foi 
registrado no 1º DP de Lo-
rena.
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AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 05/2020 
- A Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a convocação dos candidatos classificados no Concurso 
Público 01/2019 - CARGOS: MOTORISTA E PSICÓLOGO - A relação 
de classificados na integra e demais informações estão disponíveis 
no site da Prefeitura Municipal de Potim – www.potim.sp.gov.br. Os 
candidatos aprovados serão também convocados por correspondên-
cia conforme o disposto no item 10.15 do Edital.

ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108
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Serasa Experian lança curso
online e gratuito para apoiar a 

saúde financeira dos brasileiros
A Serasa Experian lançou 
um curso online e gratuito 
para contribuir com a saú-
de financeira e empoderar 
economicamente a popu-
lação brasileira em tempos 
de incertezas econômicas. 
O conteúdo apresenta fun-
damentos básicos de edu-
cação financeira, essenciais 
para ajudar aqueles que 
precisam organizar as fi-
nanças da família e até do 
próprio micro negócio, que 
pode ter sido criado neste 
momento para gerar renda 
extra e vai precisar de dis-
ciplina financeira pessoal 
para se manter. “A área de 
responsabilidade corporati-
va da Serasa Experian ele-
geu como foco de atuação 
a educação financeira. O 
crédito é o motor da eco-
nomia sendo a forma como 
os cidadãos realizam seus 
sonhos de consumo, assim 
nosso objetivo é criar um 
mercado de crédito susten-
tável, evitando o superendi-
vidamento.  Até o momento 
nossos programas sociais já 
impactaram mais de 65 mil 
pessoas direta e indireta-
mente. Assim, principal-
mente diante deste momen-
to, nos empenhamos para 
lançar um conteúdo que 
pode dar técnicas básicas 
para apoiar os consumido-
res e pequenos empreen-

dedores”, diz a diretora de 
Responsabilidade Corpora-
tiva, Marketing e Comuni-
cação da Serasa Experian, 
Sirlene Cavaliere. Entre os 
aprendizados, o curso indi-
ca a melhor forma de ela-
borar o orçamento domés-
tico - com dicas de como 
priorizar pagamentos, divi-
dir os ganhos entre as des-
pesas e o envolvimento da 
família -, o planejamento 
e construção de fundo de 
emergência, consideran-
do o volume de renda e o 
tempo de planejamento ne-
cessário para atingir uma 
meta estipulada e concreti-
zar ambições de curto, mé-
dio e longo prazos. Outros 
pontos abordados orientam 
a melhor forma de renego-
ciar dívidas com o auxílio 
de ferramentas online e 
gratuitas, como o Serasa 
Limpa Nome, e o Serasa 
Score, para acompanhar e 
gerenciar a pontuação de 
crédito a fim de conseguir 
as melhores ofertas de cré-
dito. Cavaliere reforça que 
o curso é uma oportunida-
de e que este é o momento 
ideal para a sociedade se 
unir ainda mais em prol de 
uma recuperação econômi-
ca mais acelerada. “Com 
as finanças sob controle, 
as pessoas conseguem se 
programar melhor para 

voltar a movimentar a eco-
nomia. Educação Financei-
ra sempre foi importante, 
mas agora é fundamental, 
por isso, recomendo que a 
população aproveite esta 
iniciativa e multiplique o 
aprendizado com familia-
res, amigos e toda a comu-
nidade. O consumidor que 
é microempreendedor ou 
pretende ser, também vai se 
beneficiar porque é impor-
tante primeiro organizar as 
finanças pessoais para po-
der replicar as boas atitudes 
no dia a dia da empresa.” O 
curso integra uma série de 
iniciativas promovidas pela 
área de Responsabilidade 
Corporativa da companhia, 
que há anos atua na promo-
ção da educação financeira 
do país. Entre elas estão a 
ida de mais de 300 volun-
tários às ruas para ajudar os 
brasileiros a renegociarem 
suas dívidas e a construção 
de um espaço público em 
São Carlos, no interior de 
São Paulo, que provoca a 
reflexão sobre a importân-
cia da saúde financeira dos 
brasileiros. Além do curso, 
a empresa disponibiliza 
uma série de conteúdo on-
line no Serasa Ensina. Lá, é 
possível conferir várias di-
cas, como geração de renda 
neste momento em que as 
pessoas estão mais em casa.
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Prefeitura de Cruzeiro pavimenta 
ruas no município

A prefeitura concluiu a 
pavimentação da Rua Hé-
lio Olivas no bairro La-
goa Dourada. A melhoria 
foi realizada com recursos 
próprios pela Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos, 

por meio da fábrica de blo-
quetes, em parceria com 
o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE). Na 
próxima semana, terá início 
a pavimentação das ruas 
Carlos Pinto e João Bosco 

Varajão na Lagoa Dourada. 
O programa “Pavimenta 
Cruzeiro” continua atuando 
em vários bairros da cida-
de, contribuindo com o de-
senvolvimento e a qualida-
de de vida da população.


