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Brasil bate recorde e
registra 4.195 mortes por
Covid-19 em 24 horas

Só outros dois países em
todo o mundo já ultrapassaram mais de 4.000 mortes em um só dia
O Brasil bateu nesta terça-feira, 6, novo recorde e
registrou mais 4.195 mortes por Covid-19, de acordo com levantamento do
Conass (Conselho Nacional de Secretários da Saúde). Isso equivale a uma
morte a cada 20 segundos.
Segundo dados da plataforma Our World in Data,
associada à Universidade
de Oxford, apenas dois
outros países já tiveram
mais de 4.000 vítimas da
doença em um só dia: os
Estados Unidos, em janeiro deste ano, e o Peru,
em agosto de 2020, após a
revisão de números represados. Desde o início de
março, o Brasil é o país em
que mais se morre por Covid-19. Os Estados Unidos, que estão em segundo
lugar nessa lista, tiveram
515 óbitos nesta segunda,
o último dado disponível
— menos que a metade
dos 1.319 registrados por

aqui no mesmo dia.
Ao todo, 336.947 brasileiros perderam a vida para a
doença causada pelo novo
coronavírus.
Também foram confirmados mais 86.979 casos, totalizando 13.100.580.
Essa máxima é puxada
pelos dados do estado de
São Paulo, que registrou
mais 1.139 mortes por Covid-19 nesta terça, o maior
número até o momento.
De acordo com a secretaria estadual de Saúde, a
atualização contém dados
acumulados desde o feriado da última sexta-feira, 2.
Pesquisadores da Fiocruz
(Fundação Oswaldo Cruz)
ouvidos pela CNN disseram que só um lockdown
nacional, com duração
mínima de duas semanas,
seria capaz de conter o
avanço da doença no país.
Para eles, apenas medidas
rígidas podem evitar que
o mês de abril seja ainda pior que março, o mês
mais fatal da pandemia até
o momento, com 66.868
óbitos registrados.

Outra maneira de frear a
pandemia seria o avanço
da vacinação. No entanto,
até esta terça, o país aplicou ao menos 26 milhões
de doses —dessas 20,3
milhões são referentes à
primeira dose e 5,6 milhões, à segunda, necessária para ser considerado
imunizado. Os números
correspondem à 9,6% e
2,6% da população, respectivamente.
O presidente Jair Bolsonaro disse à CNN que há
grande probabilidade que
o país fabrique a vacina
Sputnik V e que uma equipe do governo deve visitar
as instalações de produção
na Rússia em breve.
No entanto, o imunizante
ainda não recebeu aprovação para uso emergencial ou registro da Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária). No
último dia 27, o órgão suspendeu o prazo de análise
do requerimento feito pela
Neo Química, representante da Sputnik no Brasil,
por falta de dados.

Volks Taubaté retoma
produção após parada
por conta da pandemia

Os trabalhadores e trabalhadoras na Volkswagen
retornaram à produção na
fábrica de Taubaté nesta
terça-feira, 6. A unidade
estava parada desde 24 de
março por conta do agravamento da pandemia de
coronavírus no país.
A suspensão da produção
teve como objetivo contribuir com o isolamento social e a segurança dos trabalhadores. A decisão da

montadora foi tomada em
conjunto com o Sindmetau
(Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região).
Os dias parados serão
compensados em dois feriados e sete sábados.
O acordo entre Sindicato
e empresa também prevê
a aplicação de testes em
massa de COVID-19 nos
trabalhadores neste retorno.
A Volkswagen em Taubaté

conta com cerca de 3.100
trabalhadores. Apenas os
funcionários do grupo de
risco para COVID-19 permanecem afastados.
Em Defesa da Vida
Desde março de 2020 o
Sindicato está na campanha Em Defesa da Vida,
com ações de monitoramento nas fábricas e atendendo as determinações
sanitárias em sua própria
sede.

ISA CTEEP investe R$ 46 milhões em melhorias
na rede de transmissão de energia do
Vale do Paraíba e do Litoral Norte Paulista

Projeto na subestação
Taubaté assegura mais
qualidade e segurança no
fornecimento de energia
para a região. A ISA CTEEP, maior transmissora
privada de energia elétrica do país, realizou obras
de reforço na subestação
Taubaté, no interior do
estado de São Paulo. A
companhia investiu R$ 46
milhões em um novo banco de autotransformadores
com 1.200 MVA de potência, que proporcionará
mais segurança e flexibilidade à rede elétrica que
atende a região do Vale
do Paraíba e Litoral Norte
Paulista. A Receita Anual
Permitida (RAP) é de R$
R$ 13,3 milhões no ciclo

2020/2021. “Atualmente, somos responsáveis
por 94% de toda energia
transmitida no estado de
São Paulo. Por isso, temos
realizado uma série de melhorias e reforços no sistema de transmissão, dentro
do nosso propósito de gerar valor sustentável para
a sociedade e contribuir
para a robustez da entrega
do serviço para o Vale do
Paraíba e do Litoral Norte
Paulista”, afirma Gabriela
Desiré, diretora executiva
de operações da ISA CTEEP. Com um programa estruturado de gestão de ativos que permite identificar
e priorizar as atividades e
reforços de forma adequada, já foram substituídos

mais de 1.000 equipamentos. Somente em 2020, a
ISA CTEEP investiu R$
231 milhões na modernização dos ativos, representando um aumento de
74% em relação ao último
ano. O plano de renovação, iniciado em 2019, seguirá de forma perene em
2021, contribuindo para
a maior confiabilidade do
Sistema Interligado Nacional (SIN). A empresa
já conta com a autorização
da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL)
para outros 277 projetos
com investimento previsto
de R$ 1,5 bilhão. A expectativa é energizar metade
do pipeline ao longo de
2021.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 245, Termo nº 7358
Faço saber que pretendem se casar DANIEL GONÇALVES DE SOUZA e RUBIA MARA TRESSOLDI PEREIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é
natural de Taubaté/SP, nascido no dia 19 de setembro de 1983, de estado civil solteiro, de profissão vendedor, residente e
domiciliado na Rua Maria do Carmo Ribeiro, nº 1086, Benvirá, Tremembé/SP, filho de VANDIR GONÇALVES DE SOUZA,
de 68 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 25 de maio de 1952 e de BERENICE SANTOS DE SOUZA, de 64
anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 18 de agosto de 1956, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
SP. A habilitante é natural de Taubaté/SP, nascida no dia 30 de maio de 1988, de estado civil solteira, de profissão autônoma,
residente e domiciliada na Rua Costa Cabral, nº 166, Centro, Tremembé/SP, filha de HILTAMAR JOSÉ PEREIRA, de 68
anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 29 de maio de 1952 e de ROSE MIRIAN SOARES TRESSOLDI PEREIRA,
de 64 anos, natural de São José do Turvoí/RJ, nascida na data de 29 de setembro de 1956, ambos residentes e domiciliados
em Tremembé/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.

Ablutofobia... medo de tomar banho
Ambulofobia... medo de andar
Anuptafobia... medo de ficar solteiro
Biofobia... medo da vida
Corofobia... medo de dançar
Deipnofobia... medo de jantar
Dipsofobia... medo de beber
Dromofobia... medo de cruzar as ruas
Eremofobia... medo de ficar só
Ergasiofobia... medo de trabalhar
Falacrofobia... medo de ficar careca
Filemafobia... medo de beijar
Fonofobia... medo da própria voz
Fronemofobia... medo de pensar
Gamofobia... medo de casar
Geliofobia... medo de rir
Gerascofobia... medo de envelhecer
Heterofobia... medo do sexo oposto
Hipnofobia... medo de dormir
Latiofobia... medo de falar
Lissofobia... medo de ficar louco
Megeirocofobia... medo de cozinhar
Moloxofobia... medo de amar
Nidofobia... medo de nudez
Obsesofobia... medo de engordar
Oneirofobia... medo de sonhar
Pantofobia... medo de todas as fobias
Pedofobia... medo das crianças
Penterofobia... medo da sogra ou do sogro
Sitofobia... medo de comida
Socerafobia... medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia... medo dos parentes
Tafofobia... medo de ser enterrado vivo
Uiofobia... medo dos próprios filhos
Humor
Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido chegou em casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e ligou
a TV. Nesse momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinicius enquanto eu faço nosso
jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem. Você troca essa e eu troco a próxima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o
jantar. Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança...
Mensagens
Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos
tragados pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração
tornou-se uma reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A
duração é o que importa e não a velocidade. Se você está se tornando uma
pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, encontra-se na direção
certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos dando
dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É
mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que
estejamos regredindo, estamos consolidando e descansando. O progresso
não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade e
a compreensão, mas somos principiantes em relação â raiva e â paciência.
É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e nem
permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.
Pensamentos, provérbios e citações
O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sábio.
Os homens sempre são sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não seu se a vida está me levando ou se está me atropelando.
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Nova onda da pandemia
gera maior incerteza
sobre Brasil, diz Guedes

Em discurso enviado ao
FMI, ministro elogiou
PEC Emergencial
O agravamento da pandemia da covid-19 gerou
maior incerteza e aumentou as pressões sobre a
economia brasileira, disse
nesta terça-feira, 6, o ministro da Economia, Paulo
Guedes. Em discurso enviado ao Fundo Monetário
Internacional (FMI), ele
disse que a nova onda da
doença submeteu o país
a um “estresse acima do
normal para o cenário atual”.
Nesta semana, o FMI promove a Reunião de Primavera, que ocorre no início
de abril de cada ano. Por
causa da pandemia da covid-19, o ministro brasileiro não comparecerá ao
encontro, mas enviou um
discurso ao Comitê Monetário e Financeiro Internacional, em que expressa
visões da equipe econômica sobre diversos temas.
Na avaliação de Guedes, o
governo brasileiro forneceu uma resposta adequada e coordenada no enfrentamento à crise econômica
gerada pela pandemia, no
ano passado. Agora, ressaltou o ministro, o desafio
está em prosseguir com as
reformas estruturais para
sustentar um período de
“forte recuperação”.
Segundo o ministro, a liberação de uma nova rodada
do auxílio emergencial
por meio de uma emenda
à Constituição que exigiu
contrapartidas fiscais permite garantir a contenção
da dívida pública no médio prazo. Ele ressaltou
que as novas medidas de
proteção social estão atreladas à preocupação com a
sustentabilidade das contas públicas, com medidas como o congelamento
temporário de salários no
serviço público e de contratações nos níveis federal, estadual e municipal.
“Amplo apoio parlamentar
foi obtido para esta abor-

dagem em que o auxílio
emergencial foi acionado
junto com regras mais fortes para controlar as despesas públicas. Portanto, o
suporte fiscal e a proteção
da população vulnerável
vieram ao lado de medidas
para preservar a sustentabilidade das contas públicas”, destacou Guedes no
discurso.
Desafios
Apesar da nova onda da
covid-19, o ministro disse estar confiante de uma
retomada rápida na atividade econômica assim que
as restrições impostas pela
pandemia acabarem. Segundo ele, isso será possível porque a pandemia
teve impacto maior sobre
o setor informal, que, nas
palavras do ministro, teria
“maior flexibilidade para
se recuperar”.
No discurso, Guedes mencionou a necessidade de
promover uma vacinação
em massa e de continuar
com a agenda de reformas
estruturais e microeconômicas para que o Brasil
possa crescer de maneira
sustentável. “Em suma, a
abordagem para impulsionar o crescimento sustentável e inclusivo no Brasil
é tripla: intensificar a vacinação em massa, fornecer
apoio fiscal de curto prazo
juntamente com consolidação [reequilíbrio das
contas públicas] a médio
prazo e prossecução das
reformas pró-mercado”,
disse. Em relação ao recente aumento de juros
pelo Comitê de Política
Monetária (Copom) do
Banco Central, Guedes
disse que a medida indica
a “normalização” da política monetária, depois que
a taxa Selic (juros básicos
da economia) teve de ser
reduzida para níveis abaixo da inflação. Para ele, a
elevação da Selic mostra
que a autoridade monetária está comprometida
com o retorno da inflação
ao intervalo de metas “no

horizonte relevante” e a
alta da inflação representa
um fenômeno temporário,
decorrente da alta do dólar
e do preço das commodities (bens primários com
cotação internacional).
“O Banco Central elevou
a taxa básica de juros para
garantir que a inflação e as
expectativas sigam dentro
da meta para o horizonte
relevante para a política
monetária. Mesmo com o
recente aumento da taxa
de juros, a política monetária permanece muito
acomodatícia. Além disso, o setor financeiro, que
estava muito bem posicionado quando a crise estourou, tem mostrado notável
resiliência”, explicou o
ministro, comentando que
a inflação recente subiu
por conta da alta de commodities e do câmbio.
Previsões
Nesta terça-feira, 6, o FMI
elevou a previsão de crescimento da economia brasileira de 3,6% para 3,7%
em 2021. O aumento na
projeção para o Brasil foi
inferior à expansão da
economia global, que passou de 5,5% para 6% neste
ano.
Em seu discurso, Guedes
citou as projeções do ano
passado, quando o FMI e
diversos órgãos internacionais estimaram queda
de 8% a 9% do PIB brasileiro em 2020. Na avaliação do ministro, o desempenho da economia
brasileira no ano passado,
que encolheu 4,8%, mostrou que as previsões nem
sempre estão certas.
“A ação decisiva [com o
auxílio emergencial e outras medidas] mitigou o
impacto da pandemia e
levou a revisões generalizadas de previsão de crescimento. O crescimento
em 2020 surpreendeu positivamente algumas organizações internacionais,
no entanto, não deveria ser
totalmente inesperado”,
disse Guedes.
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Educação SP inicia pagamento do Merenda em
Casa para alunos da rede estadual do Vale
do Paraíba a partir desta quarta-feira, 7

Beneficiários são cadastrados no sistema do CadÚnico; repasse é feito diretamente pelo aplicativo
PicPay
A Secretaria Estadual da
Educação inicia nesta
quarta-feira, 7, o pagamento da nova etapa do
Merenda em Casa para
cerca de 46,7 mil alunos
da rede estadual da região
do Vale do Paraíba. No total, 920 mil alunos de todo
o estado de São Paulo serão beneficiados. O valor
do subsídio, de R$ 55 reais por aluno, é destinado
à compra de alimentos.
Destinado às famílias que
se encontram em situação de pobreza, o programa considera os dados
cadastrados no sistema
do CadÚnico e repassa
o benefício diretamente
pelo aplicativo PicPay. Os
únicos dados necessários
são aqueles solicitados no
aplicativo, como e-mail e
senha, para efetuar login,
e foto pessoal e do RG ou
habilitação, para confirmar identidade.
A Seduc lembra que a
população não deve acessar links disponibilizados
em canais não oficiais do
Governo de SP ou preencher dados em formulários

enviados por terceiros. A
única forma de receber
o benefício é a partir do
download do PicPay disponível na loja de aplicativos do seu smartphone,
podendo ser acessado tanto na Play Store, do sistema Android, quanto na
App Store, do iOS.
Importante destacar que as
refeições que estão sendo
servidas nas escolas estaduais neste período continuam disponíveis também
aos estudantes contemplados no Merenda em Casa,
independentemente
do
benefício. Mesmo na fase
mais restritiva da pandemia, as escolas estaduais
continuam abertas, para
que seja servida a merenda escolar, e também para
a entrega de materiais e do
chip de internet.
“A escola estadual está
sempre aberta para quem
mais precisa. Nesta terrível pandemia, ofertar alimento é um ato de humanidade que os funcionários
das escolas, junto com as
merendeiras, têm feito
para os nossos estudantes”, destaca o secretário
de Estado da Educação,
Rossieli Soares.
Confira o passo a passo
para ter acesso ao benefí-

cio:
– Pesquise por “PicPay”
nas lojas virtuais Apple
Store (para dispositivos
iOS) ou Google Play (para
dispositivos Android) e
faça o download do aplicativo;
– Crie uma conta no PicPay com seu nome, CPF
e data de nascimento;
– Valide sua identidade. O
usuário receberá notificações no aplicativo pedindo o envio de uma selfie
e uma foto do RG ou carteira de habilitação. A medida garante a segurança
do usuário no aplicativo e
a confirmação da família
como beneficiária do programa;
– Após a confirmação da
selfie e do documento, o
benefício é creditado na
conta PicPay do usuário;
Não é necessário ter conta bancária ou cartão de
crédito para ter acesso ao
subsídio.
É possível sacar o dinheiro em um caixa eletrônico
da rede 24Horas, ou ainda,
transferir o valor para outras contas, sem taxa adicional.
Mais informações podem
ser obtidas em https://merendaemcasa.educacao.
sp.gov.br/

A Gazeta dos Municípios

página 4

08 de Abril de 2021

Volkswagen do Brasil destaca PSOL e deputada Sâmia Bomfim
questionam prefeito de Taubaté
avanços de 2020 no
sobre Auxílio Emergencial
Anuário de Sustentabilidade

Ofensiva
de
SUVs,
com sucesso do Nivus e
T-Cross e apresentação
do Taos, central de infotainment VW Play, digitalização e novos modelos
de negócios estão entre as
conquistas
A Volkswagen do Brasil
lança seu Anuário de Sustentabilidade 2020, acessado pelo site da Marca
(www.vw.com.br – Menu
– opção Volkswagen; em
seguida, Sustentabilidade). Em sua 9ª edição, o
Anuário reúne os principais indicadores e avanços
da empresa no ano passado.
“Em um ano desafiado
pela pandemia, conseguimos colocar a Volkswagen em destaque no Brasil e na Região América
do Sul. Evoluímos com a
nossa Ofensiva de SUVs,
terminando o ano como
líderes do segmento, lançamos novos modelos de
negócios e intensificamos
as ferramentas digitais de
vendas e pós-vendas para
atender um consumidor
cada vez mais conectado”, afirmou o presidente e CEO da Volkswagen
América Latina, Pablo Di
Si.
“Mesmo a distância, continuamos próximos. Tudo
isso é fruto de uma Transformação Cultural profunda que estamos vivendo,
com foco na valorização
humana e na digitalização
da VW”.
Ofensiva de SUVs
O Anuário traz os avanços da Ofensiva de SUVs
da VW no Brasil e Região
América do Sul em 2020,
com destaque para o lançamento do VW Nivus, o
1º modelo desenvolvido
na região a ser produzido
e comercializado também
na Europa.
Com design arrojado, alto
nível de conectividade,
tecnologia e segurança,
o Nivus foi idealizado e
lançado de forma 100%
digital e foi o carro mais
premiado de 2020.
Produzido na fábrica Anchieta, em São Bernardo
do Campo (SP), o VW Nivus é também o 1º smart
car do País, com o sistema de infotainment de
última geração VW Play,
desenvolvido na região e
exportado. O VW Play representa uma nova era em

conectividade, streaming
e serviços, com destaque
para a VW Play Apps, uma
loja exclusiva de aplicativos.
Outro destaque de 2020 foi
o VW T-Cross, produzido
na fábrica da VW em São
José dos Pinhais (PR), que
encerrou o ano como líder
de vendas entre os SUVs
no Brasil e Argentina.
A Ofensiva de SUVs da
VW na Região América
do Sul estará completa
com lançamento do VW
Taos no segundo trimestre
de 2021. O SUV, que será
produzido na fábrica da
VW em General Pacheco,
na Argentina, foi revelado
em live no ano passado e
se destaca pelo design e
tecnologia, com tudo o
que há de mais moderno
nos modelos premium da
VW: acabamento exclusivo, diversos itens de segurança, espaço interno, performance e conectividade.
Outros lançamentos importantes de 2020 destacados no Anuário são a
Amarok V6 com 258 cv,
produzida na Argentina, e
o Novo Polo GTS e Virtus
GTS, fabricados na Anchieta. O documento traz
também nossa Ofensiva de
Eletrificação, com a meta
de lançar mais cinco modelos híbridos ou elétricos
até 2023 na América Latina.
Acelerando a nossa Transformação Digital
O Anuário destaca a
Transformação Digital da
Volkswagen,
acelerada
durante a pandemia para
atender clientes cada vez
mais conectados. A Concessionária Digital (DDX
Digital Dealer eXperience) já está presente em
toda a rede Volkswagen e
permite que o cliente conheça o portfólio da marca por óculos de realidade
virtual e configure o VW
dos sonhos na TV touchscreen. E o DDX Sales
(Venda Móvel) permite ao
cliente comprar seu VW
pelo tablet do vendedor,
onde e quando quiser; sem
ir à concessionária.
Em 2020, a VW também
lançou o VW Sign&Drive,
serviço on-line de assinatura de veículos, e a VW
e-store, a nova loja on-line da Marca, em parceria
com toda a rede de concessionárias do País.

A Anuário também aborda a Jornada Digital 360º
da Volkswagen em todo
o ciclo do veículo: desde
o desenvolvimento, com
protótipo digital; processos produtivos com tecnologias da Indústria 4.0,
como a Fábrica Digital,
até ferramentas digitais de
vendas e pós-vendas.
Uma marca mais digital e
humana
Em 2020, a Volkswagen
estreou uma nova atitude de marca voltada para
o futuro, com novo logo
VW, cores vibrantes e pessoas em primeiro lugar.
Assim é o New Brand Design (nova identidade visual) da Volkswagen, que
revitalizou os canais de
comunicação, estreou na
linha de produtos com o
Nivus e, progressivamente, chega à rede de concessionárias.
O Anuário de Sustentabilidade 2020 segue a nova
identidade visual da Marca, trazendo um layout
mais clean e agradável
para o website.
Saúde é a nossa prioridade
O Anuário destaca também as ações da Volkswagen do Brasil para proteger
seus empregados durante
a pandemia de Covid-19,
priorizando a saúde e segurança de todos. A VW
foi a primeira montadora a
parar a produção em 2020,
repetindo o feito em 2021
(24/3 a 4/4). Para o retorno
seguro, a VW adotou rígidos protocolos de saúde e
segurança.
A empresa também atuou
em diversas frentes para
apoiar a sociedade com
ações voluntárias como
manutenção de ventiladores pulmonares, doação de
máscaras, empréstimo de
veículos da frota a autoridades de saúde municipais
e estaduais, entre outras
iniciativas dentro e fora da
empresa. Em 2020, a VW
também avançou em sua
Transformação Cultural
priorizando temas como a
Diversidade.
Acessibilidade digital
O Anuário conta com ferramentas de acessibilidade
digital como áudio descrição, tradução em Libras
(Linguagem Brasileira de
Sinais) feita por um avatar, aumento da fonte, alteração do contraste e destaque de links.

A deputada federal Sâmia
Bomfim, em conjunto com
o diretório municipal do
PSOL, protocolou um Requerimento de Informação
cobrando explicações do
prefeito de Taubaté sobre
o pagamento do auxílio
emergencial.
“Queremos saber se o sr.
Prefeito do Município de
Taubaté, José Saud, tem
um projeto para o Programa de Auxílio Emergencial para os moradores do

município”, disse Sâmia.
São Paulo está sob a vigência da fase vermelha
desde o dia 15 de março
e diversos trabalhadores
estão sem trabalhar e sem
apoio do Estado.
A presidente do PSOL de
Taubaté, Aneska Souza,
declarou que a luta pelo
auxílio emergencial vale
tanto para o nível federal,
como também estadual e
municipal.
“Alguns municípios já to-

maram essa iniciativa e é
importante que os demais,
como Taubaté, sigam o
exemplo”, disse.
“A situação social e sanitária do país se deteriora a
cada dia. Por essa razão, é
urgente tomar medidas de
combate a propagação do
vírus, como também ações
emergenciais mitigatórias
que possam socorrer às
populações mais afetadas
economicamente pela tragédia sanitária.”

Alta no preço do gás para distribuidoras
impactará consumidor, diz especialista

Preço de gás natural para
distribuidoras subirá 39%
a partir de 1º de maio
Os consumidores de gás
natural vão sentir o impacto do aumento do preço para as distribuidoras e
não há como evitar o efeito negativo no bolso dos
compradores finais, segundo o professor do Instituto de Energia da PUC,
Edmar Almeida.
O especialista afirma que,
apesar da margem das distribuidoras não ser determinada pelo valor do gás
que é comprado, o preço
pago à Petrobras é integralmente repassado aos
consumidores.
O acréscimo de 39% anunciado nesta segunda-feira, 5, pela estatal também
pode causar dificuldades
em alguns segmentos do
mercado, como no caso
do Gás Natural Veicular, o
GNV. Os carros convertidos para o GNV se tornam
bicombustíveis, permitindo ao motorista escolher
a melhor opção na hora do
abastecimento.

Segundo Almeida, o novo
reajuste pode retirar a
competitividade com outros combustíveis, como
etanol e gasolina, já que o
preço dos outros energéticos concorrentes não sobe
necessariamente ao mesmo tempo que o do gás e,
dessa forma, a diferença
nos postos de combustíveis pode ficar pequena.
O servidor público Wallace Huguenin, mora a 165
quilômetros do trabalho,
no centro do Rio, e precisa
fazer o trajeto cinco vezes
na semana.
Ele afirma que teve uma
breve satisfação ao pensar
que seria vantajoso pagar
caro pela instalação de um
Kit GNV e economizar ao
longo do tempo, uma vez
que diminuiu os gastos de
R$ 150 para R$ 80 por dia.
Contudo, após receber a
notícia do aumento do preço com tristeza, Wallace
acredita que o benefício
irá acabar.
“Depois de tantos reajustes simultâneos, em plena
pandemia, fui pego com a

notícia do reajuste. Esse
novo aumento praticamente anula a economia e
coloca o combustível gasoso no mesmo patamar
dos combustíveis líquidos,
tornando inviável o uso”,
disse.
O anúncio sobre a alta
na cotação do gás natural
encerra uma tendência de
queda que já durava um
ano. Em 2020, o combustível registrou uma redução
acumulada de 35% em reais e 48% em dólares. De
acordo com Edmar Almeida, os próximos reajustes
trimestrais não devem ser
tão altos como esse.
“Acho que temos um problema pontual, um reajuste concentrado no tempo.
Com relação à commodity, vai depender do preço
do petróleo. Mas também
não há muita perspectiva
do preço do petróleo continuar subindo de forma
significativa no restante
do ano. E em relação ao
transporte, parece que o
processo já está estabilizando.”

