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Caixa abre hoje para saque
de auxílio emergencial

Em audiência, Unitau destaca 
ações para resguardar

finanças durante pandemia

A Caixa vai abrir 2.213 
agências hoje, das 8h às 
12h, para atendimento aos 
beneficiários do auxílio 
emergencial que recebe-
ram a primeira parcela até 
30 de abril, nascidos em ja-
neiro e que queiram fazer 
o saque em espécie do be-
nefício. A partir desta data, 
também será possível a 
transferência do benefício 
para contas da Caixa ou de 
outros bancos.
Em época de pandemia, o 
auxílio emergencial está 
sendo pago a trabalhadores 
informais, microempreen-
dedores individuais, autô-
nomos e desempregados.
Antes de ir a uma agência, 
orienta a Caixa, os clientes 
devem consultar as unida-
des que estarão abertas em 
sua localidade.
Desde o dia 20 de maio, foi 
creditado em 31 milhões 
de contas o pagamento da 
segunda parcela, totalizan-
do R$ 20,3 bilhões.
Outras datas
Ontem, terminaram os es-
calonamentos definidos 
para pagamento da segun-
da parcela aos beneficiá-
rios do auxílio emergen-
cial que integram o Bolsa 
Família, contemplando 9,5 
milhões de pessoas, e para 
o pagamento da primeira 
parcela aos 8,3 milhões 
que ainda não tinham rece-
bido o recurso, totalizando 
R$ 5,3 bilhões.
Segundo a Caixa, mesmo 
após o encerramento des-
ses prazos, os valores do 
auxílio continuarão dispo-
níveis para recebimento.
Horário de chegada

Em audiência pública para 
prestar contas das ações re-
alizadas durante os quatro 
primeiros meses de 2020, 
a Universidade de Taubaté 
(Unitau) demonstrou como 
está lidando com a crise 
causada pela pandemia 
do coronavírus, de forma 
a resguardar as contas da 
instituição e não atrasar os 
compromissos financeiros.
A autarquia de ensino não 
atingiu um terço da receita 
anual, o que seria esperado 
no quadrimestre. De acor-
do com a apresentação de 
contas no dia 27, a Unitau 
alcançou R$ 46 milhões 
de receita entre janeiro e 
abril, o que corresponde a 
24,57% do estimado para 
o ano. “Houve queda da 
arrecadação, mas pouca 
queda na despesa, porque 
continuamos pagando to-
dos os salários, encargos 
e contratos. Houve redu-
ção de água, luz e telefone, 
mas isso não vai a zero, 
provavelmente, deve ter 
caído 30%, pois parte da 
Universidade está funcio-
nando”, explicou o pró-rei-
tor de Finanças, Francisco 

A Caixa reforça que não é 
preciso madrugar nas filas. 
Todas as pessoas que che-
garem às agências durante 
o horário de funcionamen-
to, das 8h às 12h, serão 
atendidas. Elas vão receber 
senhas e, mesmo com as 
unidades fechando às 12h, 
o atendimento continua até 
o último cliente.
O banco informou ainda 
que fechou parceria com 
1.190 prefeituras em todo 
o país para reforçar a orga-
nização das filas e manter o 
distanciamento mínimo de 
2 metros entre as pessoas. 
De acordo com a Caixa, a 
triagem nas filas foi refor-
çada, de forma que aqueles 
que não estão na data res-
pectiva de pagamento em 
espécie não permaneçam 
no local.
Veja o calendário para sa-
que e transferência da pou-
pança social:Nascidos em:                  
Liberado em:
janeiro                              30 
de maio
fevereiro                           1 
de junho
março                                2 
de junho
abril                                   3 
de junho
maio                                  4 
de junho
junho                                 5 
de junho
julho                                  6 
de junho
agosto                               8 
de junho
setembro                         9 
de junho
outubro                            10 
de junho
novembro                        12 

Grandinetti.
Ele falou sobre as medidas 
que têm sido adotadas pela 
Universidade para contri-
buir com o estudante, tais 
como a retirada de multa 
contratual %, adiamento 
de até 70% da mensalida-
de e descontos para matrí-
culas e rematrículas, além 
da possibilidade de indivi-
dualização dos acordos de 
mensalidades em atraso.
As fundações universitá-
rias também apresenta-
ram o resultado financeiro 
durante o quadrimestre e 
demonstraram o impacto 
sofrido pela queda nas ati-
vidades em decorrência da 
pandemia.
A Fundação de Artes, Cul-
tura, Educação, Turismo 
e Comunicação (Funac) 
realizou R$ 5 mil durante 
o primeiro quadrimestre, 
equivalente a 7,15% do es-
perado para o ano. A Fun-
dação Caixa Beneficente 
dos Servidores (Funcabes) 
obteve receita de R$ 1,9 
milhão, corresponden-
te a 20% da expectativa 
para 2020. A Fundação de 
Apoio à Pesquisa,

de junho
dezembro                        13 
de junho
Cartão de débito virtual
O beneficiário não precisa 
sacar o auxílio para usar o 
dinheiro. O aplicativo Cai-
xa Tem possibilita ao ci-
dadão fazer transferências 
bancárias e pagar contas, 
como as de água, luz e te-
lefone.
Além disso, o aplicativo 
disponibiliza gratuitamen-
te o cartão de débito virtual 
Caixa para fazer compras 
pela internet, aplicativos 
e sites. O cartão também 
é aceito em maquininhas 
autorizadas com a funcio-
nalidade do cartão virtual 
de débito.
Para usar o serviço, o be-
neficiário precisa gerar o 
cartão virtual. 
Para isso, o primeiro passo 
é atualizar o Caixa Tem. 
Depois, entrar no aplicati-
vo e acessar o ícone Cartão 
de Débito Virtual. 
É o último da tela inicial. 
Feito isso, o usuário deve 
digitar a senha do Caixa 
Tem. Em seguida, apare-
cem os seguintes dados: 
nome do cidadão, número 
e validade do cartão e có-
digo de segurança. Ao lado 
do código, é preciso clicar 
em “gerar”.
O código de segurança 
vale para uma compra ou 
por alguns minutos. Para 
fazer outra compra, é pre-
ciso gerar novo código.
Até a última segunda-feira 
(25), foram movimentados 
R$ 719,2 milhões pelo car-
tão de débito virtual Caixa, 
informou o banco.

Tecnologia e Inovação 
(Fapeti) realizou R$ 32 
mil no período, 1,88% da 
meta.
A Fundação Universitária 
de Taubaté (Fust) alcançou 
R$ 9,9 milhões, totalizan-
do 19,58% do esperado no 
ano. Na presidência dos 
trabalhos, o vereador Dou-
glas Carbonne (DEM) pa-
rabenizou a Fundação por 
manter os contratos dos 
1.500 oficineiros e auxi-
liares de educação durante 
a pandemia, uma vez que 
a demissão deles poderia 
agravar a crise econômica 
no município.
Ainda na audiência foram 
apresentados os dados do 
Instituto de Previdência 
do Município (IPMT). O 
órgão previdenciário rea-
lizou 22,18% da meta para 
o ano, em valores, R$ 37,9 
milhões.
A vereadora Loreny (Ci-
dadania) participou da 
audiência. O vídeo está 
disponível no canal da TV 
Câmara Taubaté no Youtu-
be (https://youtu.be/jRLq-
Q0MXeYM) e no site da 
emissora.
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Bimestre tem queda
expressiva de ocorrências

policiais em Taubaté

Balanço da Secretaria de 
Segurança Pública do Es-
tado de São Paulo demons-
tra uma queda consolidada 
dos principais indicado-
res da criminalidade em 
Taubaté no segundo bimes-
tre deste ano em compara-
ção com o mesmo período 
de 2019. Os meses de mar-
ço e abril coincidem com a 
pandemia do coronavírus 
em toda a região. Entre 
os principais indicadores 
com expressiva redução 
estão lesões corporais, le-
sões corporais provocadas 
por acidentes de trânsito, 

roubos e furtos. A redução 
do fluxo de veículos nas 
rodovias e vias municipais 
colaborou com menos aci-
dentes de trânsito uma das 
maiores quedas percentu-
ais entre os indicadores. 
Mesmo com o período de 
isolamento social, a Prefei-
tura de Taubaté, por meio 
de uma parceria com a Po-
lícia Militar, mantém o pa-
trulhamento ostensivo com 
os efetivos regulares, ativi-
dade delegada e a Guarda 
Civil Municipal, além do 
monitoramento por meio 
do Centro de Operações 

Integradas (COI).
Lesão corporal
2º bimestre de 2020 – 142
2º bimestre de 2019 – 165
Redução de 13,65%
Lesão corporal (acidente 
de trânsito)
2º bimestre de 2020 – 36
2º bimestre de 2019 – 84
Redução de 57,14%
Roubo
2º bimestre de 2020 – 87
2º bimestre de 2019 – 163
Redução de 46,62%
Furto
2º bimestre de 2020 – 286
2º bimestre de 2019 – 476
Redução de 39,91%

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

Livro D-25, FLS. nº 160, Termo nº 7188
Faço saber que pretendem se casar GUILHERME ARAUJO DA ROCHA e CAMILA BRANDÃO, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Salto-SP, nascido 
no dia 26 de fevereiro de 1993, de profissão motorista, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Avenida do Con-
torno, nº 724, bl. B, Apto.111, Centro, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de DIRCEU SOARES DA ROCHA, de 55 anos, 
natural de Mariluz/PR, nascido na data de 16 de maio de 1965 e de MARIA APARECIDA ARAUJO ROCHA, de 54 anos, 
natural de Mariluz/PR, nascida na data de 24 de março de 1966, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é 
natural de Tremembé-SP, nascida em 07 de junho de 1982, de profissão professora, de estado civil divorciada, residente e do-
miciliada no mesmo endereço do contraente, filha de APARECIDA BRANDÃO, de 69 anos, natural de Ubatuba/SP, nascida 
na data de 30 de abril de 1951, residente e domiciliada em Taubaté/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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Brasil registra 177.604 pessoas curadas do coronavírus

O número representa 
40,5% do total de casos 
confirmados no país. Em 
24h, foram 10.957 pessoas 
recuperadas da doença
O Brasil confirmou nesta 
quinta-feira (28) o maior 
número de pessoas recu-
peradas em um dia. Nas 
últimas 24h, 10.957 pa-
cientes se curaram do co-
ronavírus, número que 
representa 40,5% do total 
de casos confirmados atu-
almente no país (438.238). 
Outros 233.880 pacientes 
seguem em acompanha-
mento médico. As infor-
mações foram atualizadas 
pelas Secretarias Estaduais 
de Saúde até as 19h desta 
quinta (28/5).
Os números crescentes de 
pessoas curadas da doença 
são resultado do empenho 
constante e diário do Go-
verno do Brasil, que não 
tem medido esforços para 
garantir atendimento mé-
dico e diagnóstico de qua-

lidade dos casos leves, mo-
derados e graves da doença 
por meio do Sistema Único 
de Saúde (SUS). A pasta 
tem trabalhado em parceria 
com estados e municípios 
para adotar iniciativas que 
cuidem da saúde de todas 
as pessoas que necessita-
rem de assistência médica.
As ações são monitoradas 
e avaliadas diariamente, 
seguindo os parâmetros, 
demandas e necessidades 
de cada estado ou muni-
cípio. O objetivo é auxi-
liar Secretarias Estaduais 
e Municipais de Saúde na 
melhoria e ampliação das 
ações de combate à do-
ença, além da assistência 
necessária à saúde da po-
pulação.
Veja o detalhamento de ca-
sos e óbitos por UF
Além de recursos financei-
ros, o Ministério da Saú-
de tem feito investimen-
tos constantes e apoiado 
na aquisição de insumos, 

respiradores, testes de 
diagnóstico, remédios e 
equipamentos de proteção 
individual aos profissio-
nais de saúde, além da ha-
bilitação de leitos de UTI 
exclusivos para os pacien-
tes graves ou gravíssimos 
do coronavírus.
Até o momento, são 7.441 
leitos habilitados e 1.612 
respiradores distribuídos 
para praticamente todos os 
estados brasileiros, além 
de 93,2 milhões de EPIS 
entregues, entre máscaras 
cirúrgicas, máscaras N95, 
aventais, luvas, óculos e 
protetores faciais e sapati-
lhas e toucas. Também já 
foram entregues 554 mil 

litros de álcool em gel, 
além de 3 milhões de testes 
RT-PCR. No quesito me-
dicamento, o Governo do 
Brasil já comprou e entre-
gou 2,9 milhões caixas de 
cloroquina e 8,4 milhões 
de oseltamivir.
Até o momento, o país re-
gistra 26.754 óbitos, sendo 
que 1.156 foram registra-
dos nos sistemas de infor-
mação oficiais do Minis-
tério da Saúde nas últimas 
24h. No entanto, maioria 
dos casos aconteceu em 
outros dias. Isso porque as 
notificações ocorrem ape-
nas após a conclusão da in-
vestigação dos motivos das 
mortes pelas Secretarias 

Estaduais e Municipais de 
Saúde. Assim, do total de 
novos registros, 539 óbi-
tos ocorreram, de fato, nos 
últimos três dias e outros 
4.211 estão em investiga-
ção.
Cerca de dois mil municí-
pios do país não possuem 
casos de coronavírus e 
mais de 70% das cidades 
não registram nenhum óbi-
to pela doença. A taxa de 
letalidade atualmente da 
doença é de 6,3%, consi-
derando o total de casos 
confirmados.
Cenário internacional
Até a última quinta-feira 
(21), o Brasil ocupava a 
terceira posição em rela-

ção ao número de casos 
(291.579) e a sexta con-
siderando o registro de 
óbitos (18.859). Contudo, 
quando considerado o pa-
râmetro populacional, por 
milhão de habitantes, entre 
os países de todo o mundo, 
o Brasil ocupa a 51ª posi-
ção em relação aos casos 
confirmados e a 14ª colo-
cação no que se refere ao 
número de óbitos. A me-
dida populacional é a taxa 
padrão para comparações 
entre os países.
Saiba mais sobre coronaví-
rus acessando nossa página 
especial
Por Gustavo Frasão, da 
Agência Saúde
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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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Fachin deixa com
plenário decisão sobre 
inquérito das fake news

O ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), decidiu dei-
xar com o plenário da 
Corte a decisão sobre a 
continuidade ou não das 
investigações do inquéri-
to das fake news. Não há 
previsão de quando o tri-
bunal vai analisar o tema. 
Ao submeter o caso para 
o colegiado, Fachin optou 
por não conceder a liminar 
pedida pelo procurador-
-geral da República, Au-
gusto Aras, para suspender 
imediatamente a apuração, 
que atingiu empresários e 
aliados do presidente Jair 
Bolsonaro.
Fachin é o relator de uma 
ação do partido Rede Sus-
tentabilidade que contesta 
o inquérito das fake news, 
aberto no ano passado por 
iniciativa do presidente do 
STF, ministro Dias Toffo-
li, à revelia do Ministério 
Público.
Em maio do ano passado, 
Fachin já havia decidido 
levar ao plenário da Corte 
um pedido de medida limi-
nar do partido Rede Sus-
tentabilidade para suspen-
der o inquérito das fake 
news, instaurado pelo pró-
prio Supremo para apurar 
ameaças, ofensas e fake 
news disparadas contra in-
tegrantes da Corte e seus 
familiares. Até agora, os 
11 integrantes do tribunal 
ainda não se debruçaram 
sobre o caso.
Bolsonaro declarou nesta 
quinta-feira que não ad-
mitirá “decisões indivi-
duais” e “monocráticas”. 
Bolsonaro fez um alerta 
velado ao Supremo di-
zendo: “Chega”. “Aca-
bou, porra!”, esbravejou o 
presidente. “Não dá para 
admitir mais atitudes de 
certas pessoas individuais, 
tomando de forma quase 
que pessoais certas ações”, 
disse.
Na última quarta-feira 
(27), o STF fechou o cer-
co contra o chamado “ga-
binete do ódio”, grupo de 
assessores do Palácio do 
Planalto comandado pelo 
vereador Carlos Bolso-
naro (Republicanos-PR), 
filho de Bolsonaro. Em 
uma operação determina-
da pelo ministro Alexan-
dre de Moraes, relator do 
inquérito das fake news, 
a Polícia Federal apreen-
deu ontem documentos, 
computadores e celula-
res em endereços de 17 
pessoas suspeitas de inte-

grar uma rede de ataques 
a integrantes da Corte e 
convocou oito deputa-
dos bolsonaristas a depor. 
Considerada “abusiva” 
pelo Palácio do Planalto, 
a ação da PF estremeceu 
ainda mais a relação entre 
magistrados e o Palácio do                                       
Planalto, que avalia um 
contra-ataque.
No despacho que ordenou 
a operação, Moraes definiu 
o gabinete do ódio como 
“associação criminosa”, 
mas não incluiu Carlos ou 
seus fiéis aliados do Palá-
cio do Planalto como alvo 
da operação de ontem, 
apenas aliados próximos, 
como o blogueiro Allan 
dos Santos, do site bol-
sonarista Terça Livre. As 
referências ao grupo, no 
entanto, indicam que eles 
podem ser alvo numa fase 
futura da investigação.
O ministro apontou ainda 
indícios de que empresá-
rios financiam de forma 
velada a disseminação de 
fake news e conteúdo de 
ódio contra integrantes do 
STF e outras instituições, 
como revelou o Estadão 
em março deste ano. Se-
gundo Moraes, há “fortes 
indícios” de que os inves-
tigados cometeram crimes 
de calúnia (6 meses a 2 
anos de prisão), difamação 
(3 meses a 1 ano), injúria 
(1 a 6 meses), além de vio-
lações previstas na Lei de 
Segurança Nacional.
Entre os financiadores do 
grupo criminoso citados 
pelo ministro do STF es-
tão os empresários Lucia-
no Hang, da rede de lojas 
de departamento Havan, 
Edgard Gomes Corona, 
dono da rede de academias 
Smart Fit, Otavio Fakhou-
ry, sócio do site Crítica 
Nacional, o humorista 
Reynaldo Bianchi Júnior 
e o coordenador do Bloco 
Movimento Brasil, Wins-
ton Rodrigues Lima. Eles 
foram alvo da operação de 
ontem.
“Há informações de que 
os empresários aqui in-
vestigados integrariam 
um grupo autodenomi-
nado de ‘Brasil 200 Em-
presarial’, em que os                                           
participantes colaboram 
entre si para impulsionar 
vídeos e materiais con-
tendo ofensas e notícias 
falsas com o objetivo de 
desestabilizar as institui-
ções democráticas e a in-
dependência dos poderes”, 
escreveu Moraes.
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Parabéns Paraibuna
13 de junho 353  anos

A história de Paraibuna 
inicia-se em 13 de junho 
de 1666, quando um gru-
po de homens, vindos de 
Taubaté, seguiam pelo Rio 
Paraíba e resolveram pa-
rar próximos à junção dos 
Rios Paraibuna e Paraitin-
ga para descansar. 
Ali, ergueram uma capela 
em honra ao santo do dia, 
Santo Antônio – e em ação 
de graças pela boa viagem 
que fizeram – e alguns ho-
mens se fixaram, dando 
início a uma povoação.
A fama do local correu 
atraindo mais pessoas – 
muitas com o ideal patrió-
tico de povoar novas terras 
– e tornou-se um ponto es-
tratégico para o pouso de 
tropeiros e viajantes que 
iam para o litoral.
Em 07 de dezembro de 
1812, Paraibuna é eleva-
da à categoria de Distrito 
de Paz, em 10 de julho de 
1832, à Vila de Santo An-
tônio de Paraibuna, e final-
mente, em 30 de abril de 
1857, à cidade.
No princípio, sua econo-
mia estava voltada, sobre-
tudo, para a agricultura 
de subsistência. Mas, esta 
situação começa a mu-
dar com o surgimento de 
alguns engenhos de ca-
na-de-açúcar e principal-
mente, com a introdução 
da lavoura cafeeira.
Paraibuna viveu o seu 
auge neste período. Sob 
forte influência do ciclo do 
café (1830 – 1870), o mu-
nicípio se desenvolveu. A 
área rural se expandiu, di-
versas e grandes fazendas 
foram construídas, assim 
como, casarões no centro 
da cidade, que chamam a 
atenção pela beleza e ta-
manho.
Em 1835, Paraibuna já re-
gistrava cerca de 34 fazen-
das cafeeiras e 87 sítios de 

culturas diversas.
Com o declínio do café, 
diversas fazendas passa-
ram por dificuldades. Foi 
então, que o cultivo do 
algodão foi introduzido, 
como uma alternativa de 
renda.
Paraibuna viveu um perí-
odo de crise, declínio fi-
nanceiro e pouca evolução 
(1890 – 1920).
A situação começou a mu-
dar com a implantação do 
Porto de São Sebastião 
e a construção da estra-
da ligando São José dos 
Campos ao Litoral Norte, 
e passando por Paraibuna.
A economia voltou-se para 
a pecuária leiteira – sobre-
tudo, por causa das diver-
sas famílias mineiras que 
se mudaram para o muni-
cípio. 
A produção de leite se 
torna forte, chegando por 
volta de 1960, aos 50 mil 
litros por dia.
Mas, a construção da re-
presa de Paraibuna e Pa-
raitinga, neste mesmo ano 
traria grandes mudanças 
para o município. Boa 
parte das terras baixas, as 
várzeas, foram alagadas, 
prejudicando de maneira 
significativa a produção de 
diversos produtos, inclusi-
ve, o leite.
Sem muitas perspectivas 
de crescimento, uma par-
cela considerável da po-
pulação rural deixa o cam-
po em busca de trabalho 
e melhores condições de 
vida. Muitos encontram 
emprego na construção ci-
vil, diversos deles, na pró-
pria obra da represa – no 
auge da construção, a obra 
chegou a empregar cerca 
de 5 mil pessoas.
O êxodo rural torna-se fato 
que se comprova pelo nú-
mero de habitantes na zona 
rural, que em 1950 era de 

15.112 e cai em 1960 para 
13.031.
Na década seguinte, as 
obras da represa são con-
cluídas gerando um pro-
blema maior ainda. Pois, 
o que fariam os milhares 
de homens que perderam 
seus empregos com o fim 
da construção? 
Muitos retornaram ao 
campo e buscaram uma 
alternativa na agricultura. 
A lavoura de feijão foi a 
principal, tornando Parai-
buna, em 1980, como a 
maior produtora no Vale 
do Paraíba.
O tomate e o milho tam-
bém foram outras opções 
de investimento.
Na pecuária, os produtores 
preferiram apostar no gado 
de corte, que necessita de 
menos mão-de-obra e apli-
cação financeira.
Houve um aumento das 
atividades terciárias – 
prestação de serviços. O 
ramo imobiliário teve um 
grande crescimento, como 
afirma Celenrozi Santos, 
em sua dissertação: “os 
produtores que não se 
adaptaram aos novos usos 
do solo, viram no setor 
imobiliário uma nova for-
ma de recursos, muitos di-
vidiram suas propriedades 
em chácaras que foram 
vendidas a outros que viam 
no ambiente tranqüilo do  
município uma forma de 
obter o sossego que não 
encontram nos grandes 
centros urbanos”.
As atividades turísticas ga-
nham impulso e passam a 
ser a grande aposta de de-
senvolvimento.
Cenário este,  
que pouco mudou até hoje. 
A economia atual baseia-
-se na agropecuária, no 
beneficiamento de seus 
produtos, no artesanato e 
no turismo. 

Parabéns Santo Antônio do 
Pinhal 13 de junho 159  anos

Após índios e bandeiran-
tes, ouro e escravos, no 
Sertão do Alto do Sapucaí 
Mirim em 1785 foiconce-
dida a primeira sesmaria 
da região pela Capitania de 
São Paulo. Um conflito se 
instalou por muitos anos, 
por causa da disputa da di-
visa entre as Capitanias de 
São Paulo (1714) e Minas 
Gerais (1720). 
Sertão do alto da Serra 
para os Paulistas que não 
aceitavam a divisa, e para 
os mineiros, seria no alto 
da Serra da Mantiqueira, 
região denominada Sertão 
de Camanducaia.
Em 1809, foi aberto um ca-
minho pelos mineiros em 
terras habitadas pelos pau-
listas da Vila de Pindamo-
nhangaba que já possuíam 
as Sesmarias na região, 
mas logo foi fechada pelo 
então Capitão Mor Ignácio 
Marcondes do Amaral.
Após um acordo amigável 
em 1811, ficou combina-
do que continuaria aberta 
a estrada com uma guarda 
mantida por São Paulo no 
lugar denominado sertão 
em terras de Claro Mon-
teiro do Amaral, cerca de 

10 km acima de Sapucaí 
Mirim.
Na região onde existe hoje 
a Cidade de Sapucaí Mi-
rim, estabeleceram-se di-
versos moradores sob a 
proteção do Capitão Ma-
noel Furquim de Almeida, 
representante de Minas. 
Essas terras eram recla-
madas pelo paulista Inácio 
Caetano Vieira de Carva-
lho, antigo sesmeiro, que 
conseguiu reavê-las em 
1813 com intervenção da 
câmara de Pindamonhan-
gaba a seu favor.
Em abril do ano seguinte, 
houve um contra movi-
mento por parte de Minas 
retirando a guarda do local 
combinado e, em julho foi 
instalado um quartel no 
alto da Serra da Mantiquei-
ra. 
Em 31 de agosto do mes-
mo ano, a Câmara de Pin-
damonhangaba obrigou 
os mineiros a retirarem o 
quartel, que ficou abando-
nado até novembro quando 
foi queimado pelas autori-
dades de Pindamonhanga-
ba. A denominação “Quar-
tel Queimado” figura nos 
documentos de 1847 e no 

mapa de Minas de 1855.
Com a abertura oficial da 
estrada em 1811, ligando 
as duas Capitanias, a região 
começou a prosperar. Com 
a fundação da Freguesia de 
São Bento do Sapucaí em 
1828, as terras do alto da 
Serra ficaram pertencendo 
à nova freguesia.
Foram feitas muitas doa-
ções para a Capela de San-
to Antonio no local deno-
minado Fazenda Pinhal. A 
mais conhecida delas ocor-
reu em 11 de abril de 1856, 
quando o senhor Antonio 
José de Oliveira e sua mu-
lher doaram terras ao santo 
de devoção.
Após cem anos de submis-
são, os descendentes dos 
antigos povoadores decidi-
ram conquistar a indepen-
dência. 
O antigo Bairro do Pinhal 
dependia unicamente de 
São Bento do Sapucaí, 
mas graças aos esforços de 
heróis Pinhalenses, após 
demandas judiciais, come-
morou-se a emancipação 
em 1960. Dessa data em 
diante a nova cidade pros-
perou e transformou-se no 
“Charme da Serra”.
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Matemático da Anhembi Morumbi 
projeta cenários para a

possível saída da quarentena

Com o objetivo de modu-
lar os efeitos das estraté-
gias do distanciamento so-
cial, o matemático Osmar 
Pinto Neto, docente e pes-
quisador dos programas 
de Mestrado e Doutorado 
em Engenharia Biomédica 
da Universidade Anhembi 
Morumbi, cruzou dados, 
que levaram em considera-
ção o número de leitos de 
UTI disponíveis no Estado 
de São Paulo e a quantida-
de populacional, chegando 
à conclusão de que se as 
pessoas tivessem extre-
ma cautela fora de casa, 
tomando todos os cuida-
dos orientados pela OMS 
(Organização Mundial 
da Saúde), como uso de 
máscara adequadamente, 
protocolo de higiene res-
piratória e distanciamen-
to mínimo de 1,5 metros, 
a magnitude e a duração 

do distanciamento social 
necessários para manter o 
controle da pandemia po-
deriam ser menores.
São Paulo é o estado com 
maior número               po-
pulacional do Brasil, com 
mais de 44 milhões de ha-
bitantes. 
Portanto, explorando es-
tratégias alternativas de 
intervenção de Distancia-
mento Social para o Esta-
do é de extrema importân-
cia observar vários fatores, 
que podem levar a diferen-
ças nas estratégias de in-
tervenção na COVID-19, 
como a quantidade de 
pessoas dentro do grupo 
de risco, condições am-
bientais e desigualdades 
socioeconômicas e socio-
culturais.
Os modelos sugerem, en-
tão, que o cenário ideal 
seria manter o Distancia-

mento Social atual (em 
torno de 50%), aumentan-
do a proteção em 10% para 
usar a estratégia de janela 
de tempo entre 60 e 80 
dias, conseguindo conter 
os dois primeiros picos da 
pandemia no Estado, ga-
rantindo que não haja co-
lapso no sistema de saúde. 
“Isso significa que ao lon-
go do tempo, poderíamos 
diminuir o Distanciamen-
to Social, se as pessoas 
aumentarem seu nível de 
proteção.
Ou seja, temos que nos 
conscientizar de que não 
voltaremos ao normal, 
mas teremos que ter novas 
posturas e seguir à risca 
a etiqueta respiratória ao 
sair de casa. Do contrário, 
só poderemos sair do Dis-
tanciamento Social quan-
do houver vacina”, explica 
o pesquisador.

Aviso de Resultado de Julgamento de Proposta Técnica Após Recur-
sos e Contrarrazões – Processo Administrativo Nº 210/2019 – Con-
corrência Nº 001/2019 - Concessão dos Serviços Públicos dos Siste-
mas de Abastecimento de Água Potável e de Esgotamento Sanitário 
e dos Serviços Complementares no Município de Potim, no Estado de 
São Paulo, conforme as especificações constantes no Edital e seus 
Anexos – A Prefeitura Municipal de Potim/SP, por meio de sua Comis-
são Especial de Licitação e, de acordo com despacho da Sra. Prefeita 
Municipal, Erica Soler Santos de Oliveira, torna Público aos interes-
sados os resultados da fase de Julgamento das Propostas Técnicas 
após recursos e contrarrazões: CONSÓRCIO SANEAMENTO PO-
TIM – NTPT = 58,60; CONSÓRCIO POTIM AMBIENTAL – NTPT = 
46,00; EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA – NTPT = 
22,60; ÁGUAS CRISTALINAS DE POTIM – NTPT = 78,60; PLANEX 
S/A CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO – NTPT 
= 41,40; TERRACOM CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA – 
NTPT = 87,60. O Relatório de Julgamento dos recursos e contrarra-
zões da Comissão Especial de Licitação na íntegra encontra-se dis-
ponível no site da Prefeitura Municipal de Potim. Fica designado o 
dia 03/06/2020 às 10h00min, para abertura do Envelope de Proposta 
Comercial. Potim 29 de maio de 2020. André L. S. Oliveira – Presi-
dente da Comissão Especial de licitação.

Aviso de Abertura de Diligência – Processo Administrativo Nº 189/2020 
- Tomada de Preços Nº 009/2020 – Objeto: Contratação de Empresa 
para Execução de Obra de Revitalização da Praça Francisco de Assis 
Galvão, conforme as especificações constantes do Edital e seus Ane-
xos. Convocamos a empresa EDE TERRAPLANAGEM PAV. ENG. 
E CONSTRUÇÕES EIRELI, a informar, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, o item e planilha de referência oficial, utilizada na execução 
do item: “Barracão de obra em tábuas de madeira, com banheiro, 
cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro sanitárias 
e elétricas” – presente no Atestado de Capacidade Técnica emitido 
pela Prefeitura Municipal de Tremembé, além de material fotográfico 
do item em questão, a fim de elucidar a composição do mesmo. O 
não atendimento ao solicitado resultará na inabilitação da empresa. 
Potim, 29 de maio de 2020. André L. S. Oliveira – Presidente da Co-
missão de Licitação.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso e Contrarrazão - Pro-
cesso Administrativo Nº 007/2020 – Tomada de Preços Nº 004/2020 
– Objeto: Contratação de Empresa para Continuação da Reforma e 
Ampliação Escola Amador Galvão César, conforme as especificações 
constantes do Edital e seus Anexos. De acordo com despacho da Sra. 
Prefeita Municipal, Erica Soler Santos de Oliveira, fica determinado o 
indeferimento do recurso interposto pela sociedade empresária EDE 
TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA CONSTRU-
ÇÕES EIRELI, acatando a contrarrazão protocolada pela empresa 
CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI e, por consequência, 
manter sua habilitação. Fica designado o dia 02/06/2020 para abertu-
ra do envelope de preço das empresas habilitadas. Potim, 29 de maio 
de 2020. André Luís Soares de Oliveira – Presidente da Comissão de 
Licitação e Avaliação.
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Inquérito das fake news ‘não tem 
base legal’ e é ‘inconstitucional’, 

afirma Bolsonaro

Planos de Saúde incluirão mais 
6 exames na lista obrigatória

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou nesta quinta-
-feira, 28, que o inquérito 
das fake news “não tem 
base legal nenhuma” e é 
“inconstitucional”. Em 
transmissão ao vivo no 
Facebook, o mandatário 
criticou a ação de busca e 
apreensão da Polícia Fede-
ral na última terça, 27, que 
mirou nomes ligados ao 
“gabinete do ódio” e seus 
aliados. “Estou chateado 
com o inquérito, sim. É um 
inquérito que não tem base 
legal nenhuma, é inconsti-
tucional.”
Bolsonaro afirmou ain-
da que os alvos da PF são 
“pessoas de bem” e apoiam 
o seu mandato. “São con-
servadores, respeitam a 
família, são armamentis-
tas, defendem o livre mer-
cado”, disse o presidente, 
acrescentando que desco-
nhece qualquer uma que 
tenha uma vida pregressa 
que “comprometa”. O pre-
sidente classificou o dia 
da operação como “triste” 
para todos aqueles que, se-
gundo ele, “amam a liber-
dade de imprensa” e lutam 
por um País democrático.
Publicidade
O inquérito foi aberto em 
março do ano passado para 
apurar ameaças, ofensas e 
fake news disparadas con-
tra os integrantes do Su-
premo e seus familiares.
Na operação da última 
terça-feira, o ministro 
Alexandre de Moraes de-
terminou a oitiva de oito 
deputados, a quebra do si-
gilo bancário e fiscal dos 
supostos financiadores do 

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
incluirá mais seis exames 
na cobertura obrigatória 
dos planos de saúde. Os 
procedimentos auxiliam 
na detecção diferencial do 
novo coronavírus, descar-
tando ou confirmando ou-
tras suspeitas, ou ajudam 
na identificação de compli-
cações em pacientes com a 
covid-19, como tromboses.
A decisão foi tomada 
pela diretoria colegiada 
da agência reguladora em 
reunião realizada na quar-
ta-feira (27) e passará a 
valer quando for publicada 
no Diário Oficial da União, 
em forma de resolução 
normativa, assim que o do-
cumento for assinado pelo 
diretor-presidente substitu-
to da ANS, Rogério Scara-
bel, e encaminhado à Im-
prensa Nacional.
Esta é a segunda vez que 
a agência inclui exames 
obrigatórios na cobertu-
ra dos planos de saúde no 
contexto da pandemia. 
Desde o dia 13 de março, 
os planos são obrigados a 
cobrir o exame Pesquisa 

esquema de disseminação 
de “notícias falsas” e ain-
da o cumprimento de 29 
mandados de busca e apre-
ensão no Distrito Federal, 
Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Mato Grosso, Paraná e 
Santa Catarina.
Entre os alvos de buscas 
estão Roberto Jefferson 
Monteiro Francisco,ex-
-deputado e presidente do 
PTB; preso no mensalão e 
hoje aliado do presidente, 
e Luciano Hang – empre-
sário bolsonarista dono das 
lojas Havan.
Apreensão de celular
Após adotar um tom de 
ameaça ao tratar sobre me-
didas do STF mais cedo, 
Bolsonaro afirmou que não 
deseja brigar com nenhum 
dos poderes, mas que a re-
cíproca tem de ser verda-
deira. A declaração se deu 
após o presidente criticar o 
pedido de apreensão de seu 
celular, o que segundo ele 
não tem “cabimento”, pois 
trata-se de um “segredo de 
estado”.
O presidente declarou que 
usa o telefone para falar 
com presidentes de outros 
países, como Paraguais, 
Argentina e Chile. “Tro-
co WhastApp com várias 
pessoas, não pode cair em 
domínio público, na mão 
de quem quer que seja. 
Não estou sendo acusado 
de corrupção, tráfico. Mes-
mo se fosse dessa maneira, 
telefone é um segredo de 
Estado, não tem cabimen-
to entregar, se não me en-
gano, para fazer parte de 
uma CPI da Fake News”, 
disse Bolsonaro. “Alguns 

por RT-PCR, teste labora-
torial considerado padrão 
ouro para a confirmação da 
covid-19.
Os exames que a ANS in-
cluirá entre os de cobertura 
obrigatória pelos planos de 
saúde são os seguintes:
Dímero D (dosagem) – O 
procedimento já é de co-
bertura obrigatória pelos 
planos de saúde, porém, 
ainda não era utilizado 
para casos relacionados 
à covid-19. É um exame 
fundamental para diag-
nóstico e acompanhamen-
to do quadro trombótico 
e tem papel importante na 
avaliação prognóstica na 
evolução dos pacientes 
com covid-19. Procalcito-
nina (dosagem) – O pro-
cedimento é recomendado 
entre as investigações clí-
nico-laboratoriais em pa-
cientes graves de covid-19, 
auxiliando na distinção 
entre situações de maior 
severidade e quadros mais 
brandos da doença.
Pesquisa rápida para in-
fluenza A e B e PCR em 
tempo real para os vírus in-
fluenza A e B – São testes 

dizem que é um praxe do 
Supremo fazer isso. Mas 
praxe com o presidente da 
República? Não quero ser 
diferente dos demais brasi-
leiros, mas essa questão é 
diferente.”
Vaga no Supremo
Bolsonaro afirmou que 
daria uma vaga ao procu-
rador-geral da República, 
Augusto Aras, para o Su-
premo. “Se aparecer uma 
terceira vaga, espero que 
ninguém ali (no Supremo) 
desapareça, para o Supre-
mo, o nome de Augusto 
Aras entra fortemente”, 
declarou o mandatário.
Segundo ele, Aras está ten-
do uma “atuação excepcio-
nal”. “Ele procura cada vez 
mais defender o livre mer-
cado, o Governo Federal 
nessas questões que mui-
tas vezes nos amarram”, 
declarou o presidente na 
tramissão.
Weintraub
Bolsonaro afirmou que 
o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, “ex-
trapolou” ao pedir a demis-
são de ministros do Supre-
mo em reunião ministerial 
de 22 de abril. Segundo o 
presidente, o ministro ja-
mais daria a declaração 
em uma reunião aberta. Na 
ocasião, o ministro decla-
rou: “botava esses vaga-
bundos todos na cadeia”, 
“começando no STF”.
Na última terça-feira, 26, 
o ministro Alexandre de 
Moraes estabeleceu um 
prazo de cinco dias para 
que Weintraub preste de-
poimento à Polícia Federal 
para esclarecer sua fala.

indicados para diagnóstico 
da influenza. A proposta 
consiste na incorporação 
dos dois procedimentos 
para minimizar questões 
de disponibilidade e para 
otimizar o arsenal diagnós-
tico disponível. A pesquisa 
rápida é recomendada para 
investigações clínico-la-
boratoriais em pacientes 
graves. O diagnóstico dife-
rencial é importante, pois a 
influenza também pode ser 
causa de síndrome respira-
tória aguda grave (SRAG).
Pesquisa rápida para Ví-
rus Sincicial Respiratório 
e PCR em tempo real para 
Vírus Sincicial Respirató-
rio – Esses testes são indi-
cados para diagnóstico da 
infecção pelo Vírus Sin-
cicial Respiratório (VSR). 
A proposta consiste na in-
corporação dos dois proce-
dimentos para minimizar 
questões de disponibilida-
de e para aprimorar as pos-
sibilidades. O teste rápido 
para o VSR é útil no diag-
nóstico diferencial de co-
vid-19 em crianças com 
infecção viral grave respi-
ratória.
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