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A Gazeta dos Municípios

Sebrae oferece programa de
capacitação voltado para

mulheres empreendedoras

Prêmio da Mega-Sena pode
pagar R$12 milhões hoje

São José dos Campos
terá interdições nas
estradas por 30 dias

O Sebrae Delas é um mo-
vimento voltado ao apoio 
e fortalecimento do em-
preendedorismo feminino, 
e em parceria com a Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, será 
realizada uma capacitação 
para mulheres  empreen-
dedoras formalizadas do 
município (com CNPJ).
O programa, integrado por 
meio do projeto Pinda De-
las, terá inicio na próxima 
terça-feira (15). Os encon-
tros do curso serão online 
e gratuitos, do dia 15 a 23 
de junho, das 14h30 às 
16h30. As interessadas de-
vem fazer a inscrição pelo 
link.
Além das aulas previstas, 
as mulheres que finaliza-
rem o programa poderão 
agendar uma mentoria in-
dividual, para trabalhar os 
temas abordados nas ca-
pacitações. Para garantir 
o certificado ao final do 
programa, a empreende-
dora deverá ter, no míni-
mo, 75% de presença nas 
aulas. De acordo com a 
diretora de Indústria, Co-

O concurso 2.379 da Me-
ga-Sena pode pagar R$ 
12 milhões nesta quarta-
-feira (09). O sorteio será 
realizado a partir das 20h 
(horário de Brasília) no 
Espaço Loterias CAIXA, 
localizado no Terminal 
Rodoviário do Tietê, em 
São Paulo (SP). As apos-
tas podem ser feitas até as 
19h do dia do sorteio nas 
lotéricas de todo o país, 
pelo portal Loterias CAI-
XA, no app Loterias CAI-
XA ou por meio do Inter-
net Banking CAIXA para 
clientes do banco.
Caso apenas um apostador 
leve o prêmio e aplique 
todo o valor na Poupança 
da CAIXA, receberá R$ 
14,4 mil de rendimento no 

Em São José dos Campos, 
obras da Linha Verde in-
terdita rotatórias para a 
execução de novas pistas. 
A partir desta quarta-fei-
ra (9), duas rotatórias da 
Estrada do Imperador na 
região sul do município, 
serão interditadas. A pre-
visão é que as interdições 
durem 30 dias.
Na interdição, o tráfego 
terá estreitamento de pis-
tas apenas nos trechos das 

mércio e Serviço, Daniela 
Marcondes, o objetivo da 
implantação do Pinda De-
las é o fortalecimento de 
uma rede empreendedora 
feminina local.
“A ideia é promover o em-
preendedorismo feminino 
e possibilitar o crescimen-
to da rede de contatos, 
além de aumentar a com-
petitividade dos negócios 
liderados por mulheres”, 
destaca a diretora.
Confira abaixo a progra-
mação completa:
15/06 - Inteligência Emo-
cional
Abertura do Programa Se-
brae Delas Palestra
16/06 - Inove nas Vendas
Nesse momento tão deli-
cado, existe algo em co-
mum para todas as empre-
sárias: é preciso vender. 
Conheça as estratégias que 
sua empresa pode adotar 
para continuar vendendo 
e se relacionando com o 
cliente.
17/06 - Planejamento Tra-
balhista
Vamos conhecer os princi-
pais pontos da legislação 
trabalhista e também as 

primeiro mês. Se preferir 
investir no ramo imobi-
liário, o prêmio seria su-
ficiente para comprar 50 
imóveis de R$ 240 mil 
cada. O valor de uma apos-
ta simples na Mega-Sena é 
de R$ 4,50.
Quina de São João
Faltam três semanas para 
o sorteio do segundo con-
curso especial das Loterias 
CAIXA no ano. O sorteio 
da Quina de São João será 
realizado em 26 de junho e 
vai pagar o maior prêmio 
da história da modalidade, 
estimado em R$ 170 mi-
lhões. 
As apostas podem ser re-
alizadas nas lotéricas de 
todo o país, pelo portal 
Loterias CAIXA e no app 

rotatórias, mas estará livre 
com uma faixa à direita nos 
dois sentidos. Com isso, o 
retorno dos veículos no 
sentido Centro será feito 
apenas no trevo próximo à 
Avenida dos Evangélicos, 
e o retorno no sentido bair-
ro na última rotatória antes 
da Estrada Velha, na altura 
da Rua Benedito Nunes de 
Campos.
Também a partir desta 
quarta-feira (9), será ini-

medidas trabalhistas edi-
tadas pelo Governo para 
o enfrentamento da crise 
gerada pela pandemia.
18/06 - Crédito certo para 
o seu negócio
Calcule sua real necessi-
dade de capital e conheça 
as principais linhas de cré-
dito para seu negócio.
21/06 - Proteja o Caixa de 
sua Empresa
Aprenda como analisar a 
situação financeira da sua 
empresa, conheça alterna-
tivas para reduzir os cus-
tos e avalie seu nível de 
endividamento.
22/06 - Negociação
Em um momento de incer-
tezas, a negociação pode 
salvar a empresa e abrir 
caminho para novos negó-
cios. Saiba como utilizar 
técnicas de negociação e 
tire proveito desse recurso 
para obter melhores resul-
tados para sua empresa.
23/06 Encerramento do 
Programa Sebrae Delas
Palestra “Tríade do Ne-
tworking - Relaciona-
mento, Comunicação e 
Decisão”, ministrada pela 
convidada Kátia Teixeira.

Loterias CAIXA.
No portal Loterias CAI-
XA é possível adquirir um 
combo especial do sor-
teio, com 15 apostas para 
o concurso 5.590 ou ain-
da outro combo contendo 
apostas de diversas moda-
lidades, além do concurso 
especial. Para apostar na 
Quina, basta marcar de 5 
a 15 números dentre os 80 
disponíveis.
O apostador também pode 
deixar o sistema escolher 
os números, por meio da 
aposta no formato Surpre-
sinha. Ganham prêmios os 
apostadores que acertarem 
2, 3, 4 ou 5 números. 
O preço de uma aposta 
simples, com cinco núme-
ros, é de R$ 2,00. 

ciada a aplicação de massa 
asfáltica em todo trecho 
aberto do Terminal Sul da 
Linha Verde. Na próxima 
segunda-feira (14), na Rua 
Carlos Nunes de Paula, 
será realizada a fresagem 
e aplicação da massa as-
fáltica na Estrada do Im-
perador.
As interdições são acom-
panhadas pelos agentes da 
mobilidade e estarão devi-
damente sinalizadas.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

As unhas podem informar mais sobre a nossa saúde do que imaginamos. 
Análise da cor, do formato, da textura, do aspecto e da composição pode 
auxiliar no diagnóstico de diversos males que vai de uma simples carência 
alimentar até doenças como o câncer. Esse exame se baseia numa milenar 
prática terapêutica chinesa que faz diagnóstico através de um estudo geral 
de fisiognomonia corporal e suas extremidades. A unha é um exemplo de 
extremidade que precisa ser protegida e bem cuidada para poder evidenciar 
a saúde de quem a possui. Na unha é analisada toda deformação, mancha, 
depressão, sinais, pontos coloridos e mudanças de aspecto que revelam 
sintomas e doenças diversas que podem ainda não ter se manifestado. Esse 
tipo de exame permite a realização de um trabalho da Medicina Preventiva 
e faz parte de um método mais abrangente da Medicina Chinesa, devido 
a uma eficaz rapidez. A análise da unha revela aspectos muito pessoais de 
cada paciente. Ao contrário do que imagina a maioria as pessoas, a unha 
está sempre mudando de aspecto. O problema é que são poucas as pessoas 
que tem o hábito de observar os detalhes de seu próprio corpo. Se elas se 
preocupassem mais com as nuances, notariam as pequenas alterações no 
organismo. Uma vez registrada a mudança o terapeuta possui um método 
bastante preciso. O exame das unhas não tem mistério, o fundamental é 
saber o significado exato de cada aspecto delas. Saber observar é o grande 
aprendizado. A unha nunca recebe atenção como método de diagnóstico 
pela Medicina Alopata, entretanto, ela pode revelar segredos do corpo em 
suas mãos. Unhas aparadas, a fim de se preservar contra qualquer sintoma 
interno.

Humor

Dois fazendeiros, um brasileiro e um argentino, se encontram e começa-
ram a jogar conversa fora. O argentino pergunta ao brasileiro:
- Qual é o tamanho da sua fazenda?
E o brasileiro responde:
- Para o tamanho do Brasil é uma fazenda mais ou menos boa, tenho mil 
hectares de terra. E a sua?
E o argentino, com ar de superioridade, responde:
- Olha! Eu saio da sede pela manhã com a minha caminhonete Peugeot 
argentina e na hora do almoço eu ainda não cheguei na metade da fazenda.
Imediatamente, o brasileiro interrompe:
- Cara! Eu também já tive uma caminhonete Peugeot feita na Argentina e 
é mesmo uma porcaria.
***
Um menino de doze anos apaixonou-se perdidamente pela vizinha que 
tinha uns 30 anos. Meiga e gentil, ela lhe disse que não seria possível ne-
nhum relacionamento entre os dois. Triste, o menino quis saber o porquê 
e ela lhe disse: 
- Eu não gosto de crianças!
E ele imediatamente respondeu:
- Não tem problemas, a gente evita!
***
Três sujeitos discutiam quem tinha a profissão mais antiga e o carpinteiro 
se antecipa e diz:
- Não que eu queira contar vantagem, mas os nossos antepassados cons-
truíram a Arca de Noé!
E o jardineiro respondeu:
- Isso não é nada, foram os meus antepassados que plantaram o Jardim do 
Éden!
Disse o eletricista:
- Tudo bem! Mas quando Deus disse: Faça a luz! Quem vocês acham que 
tinha puxado a fiação?

Mensagens

Se aceite tal como és, buscando melhorar-se. Suportar com paciência as 
provas do caminho. Se você cair, erga-se logo para seguir adiante. Se já 
conhece o que seja tentação, já sabe claramente como evitá-la. Deixe de 
relações que lhe prejudique a paz. Não tente sanar amarguras da alma 
com modificações que lhe criem exagerada dependências. Cultive forta-
leza de ânimo e escolha a realidade tal como se apresenta. Faça todo bem 
que puder, auxiliando a todos, mesmo quando não possa estar com todos. 
Trabalhe sempre. Não diga que isso é obvio ou que já sabe tudo, porque 
os planos do bem devem ser infinitamente repetidos e a construção mais 
simples é sempre a mais difícil de fazer.

Pensamentos, provérbios e citações

Que seja feita a vontade de Deus.
Bom em tudo, bom em nada.
Quem pensa pouco erra muito.
Não diga que algo é impossível antes de tentar primeiro.
Tudo aquilo que não se explica em trinta segundos é confusão.
Haja ou não deuses, deles sempre seremos servos.
A arte e a auto-estima lutam para serem absolutas.
O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 020/2021 – No dia 10 
de junho de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº 020/2021, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Medicamentos de Ordem Judicial II, às empresas: BD BARBOSA 
EIRELI EPP, com valor total de R$ 108.680,00 e FABRICIO DE RA-
MOS & CIA LTDA EPP, com valor total de R$ 2.800,00. Ficam as em-
presas convocadas a assinarem a Ata de Registro de Preço no prazo 
de 05 dias úteis a partir desta publicação.

AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL - 
A Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de abertura 
dos envelopes de Proposta Comercial referente à Tomada de Preços 
Nº 003/2021 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONS-
TRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM E RECICLAGEM DE RESÍDUOS, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS. Na data de 10/06/2021 no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão nomeada através Portaria 
Nº 015/2021 e os representantes das licitantes, para julgamento dos 
preços apresentados. Após aberto o envelope chegou-se ao seguinte 
resultado classificatório: 1º COLOCADO: E. D. DOS SANTOS ME, 
com valor total de R$ 450.733,39. Fica aberto o prazo recursal. André 
L. S. Oliveira – Presidente da Comissão de Licitações.
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Prefeitura de Pinda realiza reunião 
com feirantes do município

Prefeitura de Pinda realiza reunião 
com feirantes do município

Redução de custos e monetização 
de créditos do segmento automotivo 

será tema de Live da Becomex

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Administração, 
realizou, nesta última se-
gunda-feira (7), uma reu-
nião com os feirantes do 
Mercado Municipal e da 
Feira Livre reforçando as 
informações já transmiti-
das por comunicado para 
a regularização dos atuais 
permissionários.
Estiveram presentes no 
encontro o prefeito Isael 
Domingues, vice-prefeito 
Ricardo Piorino, secretá-
rio de Administração em 
exercício Danilo Veloso e 
o chefe de Gabinete Ro-
drigo Lóssio, além da di-
retora Soleane Isidoro e da 
chefe de Postura, Eliana 
Wolff. A reunião contou 
com a presença de mais de 
30 feirantes, que tiveram 
dúvidas esclarecidas para 
que o processo de regula-
rização seja efetivado até 
o próximo dia 11 de junho.
A regularização dos per-
missionários do Mercado 
Municipal e Feira livre 
é um processo que se ar-

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou 
no fim de terça-feira (8), 
que o auxílio emergencial 
será prorrogado por pelo 
menos mais dois meses. 
Previsto para terminar em 
julho, o benefício será es-
tendido até setembro, mas 
esse período ainda poderá 
ser ampliado, caso a vaci-
nação da população adulta 
não esteja avançada.
“Todos os governadores 
estão dizendo que toda a 
população adulta estará 
vacinada no final de se-
tembro. Se isso não acon-
tecer, a gente estende o 
auxílio emergencial. Nós 
estamos estendendo para 
agosto e setembro. Se for 
necessário, estenderemos 
mais”, afirmou Guedes, 
durante conferência vir-
tual do Bradesco BBI em 
Londres.
“O presidente Jair Bolso-
naro é quem vai decidir o 
prazo. Primeiro, esses dois 
ou três meses, e então de-
vemos aterrissar em um 

Como tornar a relação 
entre fornecedores e 
montadoras economica-
mente mais sustentável, 
principalmente em razão 
das adversidades geradas 
pela pandemia? Este será 
o principal tema da Live 
promovida pela Becomex, 
que acontecerá no próxi-
mo dia 10 de junho, das 
16h às 17h, com inscrição 
gratuita no https://mate-
riais.becomex.com.br/li-
ves-automotivo
Ao mesmo tempo em que 
os profissionais de toda a 
cadeia automotiva querem 
saber sobre os planeja-
mentos, desenvolvimento 
de novos negócios, produ-
tos e expectativas para os 
próximos anos do setor, 
eles também buscam opor-
tunidades de redução de 
custos, principalmente no 
que diz respeito aos insu-

rastava há muitos anos. 
Em 2011, a Prefeitura e o 
Ministério Público assi-
naram um TAC - Termo 
de Ajustamento de Con-
duta - acordando ações e 
em 2019 o TAC recebeu 
um aditamento com novas 
ações.
“Alguns itens deste acor-
do já foram realizados e 
neste momento estamos 
cumprindo a determinação 
de convocar os permis-
sionários que apresentam 
irregularidades ou débitos 
para sanar, sob pena de re-
vogar automaticamente as 
permissões para quem não 
celebrar um acordo”, afir-
mou Rodrigo Lóssio.
Durante o encontro, a Pre-
feitura orientou o caminho 
correto via protocolo digi-
tal para que o acordo seja 
realizado, com a possibili-
dade de parcelamento dos 
débitos em até 60 vezes. 
Os permissionários que 
já fizeram parcelamento 
anteriormente e não con-
seguiram finalizar devem 
pagar 20% de entrada para 

novo programa social que 
vai substituir o Bolsa Fa-
mília”, acrescentou.
Segundo Guedes, os re-
cursos para a prorrogação 
do auxílio serão viabiliza-
dos por meio de abertura 
de crédito extraordinário. 
Atualmente, o custo men-
sal do programa, que paga 
um benefício médio de R$ 
250 por família, é de R$ 9 
bilhões.
“O auxílio emergencial 
são R$ 9 bilhões por mês. 
Então, seriam R$ 18 bi-
lhões por dois meses. Só 
que R$ 7 bilhões já estão 
lá de remanescente do au-
xílio emergencial do ano 
passado. Precisaríamos de 
R$ 11 bilhões, que viriam 
por crédito extraordiná-
rio”, explicou.
O novo programa social 
que substituirá o Bolsa 
Família não foi detalha-
do pelo ministro durante 
a palestra. Segundo ele, 
será um programa que vai 
incluir mais beneficiários, 
mas terá “linhas conserva-

mos, início ou ampliação 
das exportações, melhora 
no relacionamento com os 
fornecedores e muito mais.
Na opinião de Marcos 
Gonzalez, diretor respon-
sável pelo segmento au-
tomotivo da Becomex, “a 
relação comercial entre 
montadoras de autoveícu-
los e fornecedores deverá 
ser repensada a partir de 
agora. Nesta Live discu-
tiremos sobre possibilida-
des de redução de custos 
e monetização de créditos, 
que amenizam os impac-
tos causados pela escalada 
tributária e fiscal impostas 
ao dia a dia do segmento 
automotivo”, explica.
“A concentração da produ-
ção de commodities auto-
motivas em determinadas 
regiões está transforman-
do as áreas de compras no 
setor. Enquanto políticas 

possibilitar novo parcela-
mento.
Os comerciantes que re-
alizarem a regularização 
fiscal estarão aptos a as-
sinarem o novo termo de 
permissão. Caso aconteça 
de vagar box, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba pro-
cederá através de um pro-
cesso administrativo o seu 
preenchimento, alocando 
novo permissionário que 
atenda com a devida regu-
laridade fiscal, trabalhista 
e antecedentes cíveis e cri-
minais.
“Os comerciantes do mer-
cado sempre tiveram uma 
atenção muito especial 
em nosso governo. Nosso 
maior interesse é colaborar 
com suas atividades, me-
lhorando suas instalações 
e condições físicas, para 
que possam atuar dentro 
da legalidade”, afirmou o 
prefeito Dr. Isael.
Para outras informações 
sobre a regularização, os 
interessados podem fazer 
contato através do telefone 
3644-5606 ou 3644-5737.

doras” e ficará dentro da 
regra de teto de gastos.
O ministro também dis-
se que o governo estuda 
a criação de um fundo 
de para a erradicação da 
pobreza, que poderia ser 
abastecido com recursos 
de privatizações de em-
presas estatais. Durante 
sua fala, Guedes defendeu 
a venda de ativos públi-
cos e citou sua expectativa 
quanto à aprovação, pelo 
Senado Federal, da venda 
da Eletrobras, maior em-
presa de energia da Amé-
rica Latina. A privatização 
já foi aprovada na Câmara 
dos Deputados.
Sobre o programa de de-
sestatizações, o ministro 
ainda mencionou o pro-
cesso de venda dos Cor-
reios, de privatização da 
Cedae, a companhia de 
saneamento do estado do 
Rio de Janeiro, além da 
concessão recente de por-
tos e aeroportos.
*com informações de 
Agencia Brasil

e negociações cada vez 
mais globalizadas entre 
fornecedores e montado-
ras ganham força, a regio-
nalização também avança 
em razão da pandemia”, 
diz Gonzalez. A Live terá 
a mediação do jornalista 
Márcio Krohen, editor do 
E-Investidor do Estadão e 
participações do anfitrião 
Marcos Gonzalez, Mar-
cos Gisoldi, Gerente de 
Compras Powertrain da 
Mercedes-Benz do Brasil 
e Júlio Mulato, Diretor de 
Operações de Compras da 
ZF CV.
Serviço Live “Como tor-
nar a relação entre for-
necedores e montadoras 
economicamente mais 
sustentável?” Data: 10 de 
junho das 16h às 17h. Ins-
crição gratuita em https://
materiais.becomex.com.
br/lives-automotivo
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São José dos Campos
participa de conferência sobre 

indústria aeroespacial

Acordo garante emprego para
50 trabalhadores na Gerdau

Em Pindamonhangaba,
Vereadores aprovam nova honraria 

da “Medalha Percy Lacerda”

São Sebastião tem novos
equipamentos de Ventilação
Mecânica Não Invasiva (VNI)

A Prefeitura de São José 
dos Campos está partici-
pando como palestrante da 
Conferência Digital Bra-
sil-Alemanha sobre indús-
tria aeroespacial. O evento 
está acontecendo durante 
esta semana e é promovi-
do pela Câmara de Comér-
cio e Indústria Brasil-Ale-
manha.
O objetivo da conferência 
é debater tendências, esta-
belecer oportunidades de 
diálogo e promover avan-
ços bilaterais entre insti-
tuições e especialistas do 
segmento, além de poten-
cializar parcerias entre os 
dois países. 
Também participam como 
palestrantes representan-
tes do Ministério Federal 
de Economia e Energia da 
Alemanha, empresários 
alemães e representantes 
do Instituto Tecnológi-
co de Aeronáutica (ITA), 

Um grupo de trabalhado-
res da Gerdau de Pindamo-
nhangaba aprovou em as-
sembleia nessa terça-feira 
(8), um acordo entre o Sin-
dicato dos Metalúrgicos e 
a direção da empresa para 
suspensão dos contratos 
de trabalho. A Gerdau atua 
no ramo do aço e tem cer-
ca de 2.300 funcionários 
em Pindamonhangaba. A 
medida será aplicada para 
50 funcionários que fazem 

O plenário aprovou por 
unanimidade o Projeto 
de Decreto Legislativo 
n° 01/2021, do vereador 
Francisco Norberto Silva 
Rocha de Moraes - Nor-
bertinho (PP), que “Con-
cede a Medalha Percy 
Newton de Lacerda Cé-
sar”. A votação aconteceu 
ainda na última reunião na 
Câmara dos vereadores, 
na segunda-feira (7).
Nesta nova homenagem, o 
agraciado com a honraria 
foi o senhor Astério Gal-
vão Alves, por sua signifi-
cante atuação como radia-
lista e jornalista. 
Mais conhecido como As-

A Prefeitura de São Sebas-
tião, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SESAU), adquiriu dois 
equipamentos de Ventila-
ção Mecânica Não Invasi-
va (VNI), chamados Hel-
met, para tratamento de 
pacientes com Covid-19 
internados na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) 
Respiratória do Hospital 
de Clínicas de São Sebas-

Parque Tecnológico, entre 
outros.
São José dos Campos é a 
capital da indústria aeroes-
pacial no Brasil e também 
sedia o Cluster Aeroespa-
cial Brasileiro, que conta 
atualmente com 103 em-
presas do setor. Por sua 
vez, a indústria aeroespa-
cial alemã está em grande 
ascensão desde a metade 
dos anos 90. O país está 
entre os maiores mercados 
produtores e consumido-
res do mundo em indústria 
aeroespacial.
Cooperação
Segundo Sabine Honer, 
responsável pela Divisão 
Aeroespacial no Ministé-
rio Federal de Economia e 
Energia da Alemanha, há 
um enorme potencial de 
cooperação entre os paí-
ses.
“É muito bom que, apesar 
da crise do coronavírus, a 

parte do chamado gru-
po de risco da pandemia 
de Covid-19 e que ainda 
não podem retornar para 
a fábrica. A assembleia 
foi organizada na sede do 
sindicato, respeitando as 
medidas de prevenção da 
pandemia, com controle 
de acesso, em ambiente 
arejado, oferta de álcool 
gel e distanciamento nos 
assentos.
Segundo o sindicato, o 

tério Galvão, nasceu em 
São Paulo, capital, no dia 
27 de janeiro de 1963. Ele 
estudou na Escola Padre 
Zacarias Tavares, na cida-
de de Caruaru, estado de 
Pernambuco.
Após vir morar em Pin-
damonhangaba, casou-se 
com Simone Rodrigues 
Galvão, com quem teve 4 
filhos: Leandro, Gabriel, 
Sofia e André. Trabalhou 
grande parte de sua vida 
na fábrica Villares, onde 
hoje funciona a Gerdau, e 
após muito tempo na fá-
brica, se tornou represen-
tante comercial autônomo. 
Radialista há 17 anos, As-

tião. 
Trata-se de capacete que 
realiza ventilação não in-
vasiva e permite fornecer 
ao paciente quantidade 
graduada e desejada de 
oxigênio, melhorando, 
assim, a oxigenação san-
guínea (saturação de oxi-
gênio) e aumentando a ex-
pansão pulmonar. É mais 
um recurso empregado na 
tentativa de evitar a entu-

indústria agora possa olhar 
para o futuro e se preparar 
para a recuperação após 
a pandemia. As empresas 
brasileiras e alemãs têm 
uma profunda amizade de 
muitos anos e vemos mui-
to potencial na coopera-
ção”, afirmou
Em 2016 as cidades de 
São Paulo e São José dos 
Campos receberam uma 
delegação alemã para o 
segmento aeroespacial e 
em 2018 foi a vez de uma 
delegação brasileira visi-
tar Berlim.
O público-alvo do evento 
são profissionais e em-
presas atuantes no setor 
aeroespacial, como de-
senvolvedores de tecnolo-
gia, fabricantes de peças e 
componentes para aerona-
ves, prestadores de servi-
ços técnicos, instituições 
de pesquisa e desenvolvi-
mento e outros.

acordo é melhor do que 
a Medida Provisória 
nº1.045, uma vez que os 
funcionários terão a garan-
tia de receber no mínimo 
80% do salário líquido, 
os descontos de convênio 
médico e cooperativa de 
crédito serão congelados, 
e o 13º salário será pago 
de forma integral, além da 
garantia de emprego por 
mais três meses após o fim 
da medida.

tério empresta sua voz di-
vertida para as rádios Vale 
104,9 FM e também na 
FM 107,1.
Conhecido por sua ale-
gria, educação, cordiali-
dade e atenção dada aos 
ouvintes, é muito queri-
do na cidade. Muito en-
graçado e com voz forte,                                                 
conquista quem sintonize 
sua estação, e assim vem 
sendo na sua trajetória de 
sucesso na cidade de Pin-
damonhangaba. Astério 
Galvão continua na ativa 
e afirma que não pretende 
parar tão cedo. 
*Com informações de Ro-
bson Monteiro.

bação de pacientes.
O equipamento é utilizado 
por pelo menos 48 horas 
ininterruptas, período mí-
nimo para que o pulmão 
possa responder à terapia 
de VNI. É produzido com 
PVC atóxico e a membra-
na de vedação do pescoço 
é composta por látex ou si-
licone, garantindo confor-
to e adequado ajuste para 
diferentes pacientes.


