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A Gazeta dos Municípios

Ford encerra as operações de manufatura no Brasil e 
atende clientes com nova linha de produtos

Golpe virtual: um em cada seis brasileiro
já teve o cartão de crédito
clonado, revela pesquisa

Três fábricas brasileiras 
serão fechadas: Camaçari 
(BA), Taubaté (SP) e Ho-
rizonte (CE), onde é fabri-
cado o Troller.
Com mais de 100 anos atu-
ando no mercado Brasilei-
ro, na cidade de Taubaté a 
fabrica de motores FORD 
há mais de 50 anos deixa 
muitos desempregados. 
A Ford Motor Company 
anunciou hoje que aten-
derá os consumidores na 
América do Sul com um 
portfólio empolgante de 
veículos conectados, e 
cada vez mais eletrifi-
cados, incluindo SUVs, 
picapes e veículos co-
merciais, provenientes da 
Argentina, Uruguai e ou-
tros mercados, ao mesmo 
tempo em que a Ford Bra-
sil encerra as operações de 
manufatura em 2021. 
A Ford atenderá a região 

Que o digital veio para 
facilitar as nossas vidas, 
isso é fato. Mas, ao mes-
mo tempo, requer um cui-
dado redobrado para não 
acabar caindo em golpes. 
Uma pesquisa realizada 
pelo laboratório especia-
lizado em segurança digi-
tal da PSafe mostrou que 
16% dos entrevistados já 
tiveram o cartão de crédito 
clonado, o que correspon-
de a um em cada seis bra-
sileiros. Entre os princi-
pais métodos de clonagem 
de cartão está o phishing, 
que, apenas em 2020, teve 

com seu portfólio global 
de produtos, incluindo al-
guns dos veículos mais co-
nhecidos da marca como a 
nova picape Ranger pro-
duzida na Argentina, a 
nova Transit, o Bronco, o 
Mustang Mach 1, e plane-
ja acelerar o lançamento 
de diversos novos modelos 
conectados e eletrificados. 
A Ford mantém assistência 
total ao consumidor com 
operações de vendas, ser-
viços, peças de reposição e 
garantia para seus clientes 
no Brasil e na América do 
Sul. A empresa também 
manterá o Centro de De-
senvolvimento de Produ-
to, na Bahia, o Campo de 
Provas, em Tatuí (SP), e 
sua sede regional em São 
Paulo.“A Ford está presen-
te há mais de um século na 
América do Sul e no Brasil 
e sabemos que essas são 

47 milhões de sites identi-
ficados. O golpe consiste 
em atrair as vítimas por 
meio de sites falsos bas-
tante similares aos origi-
nais, oferecendo produtos 
com preços abaixo do va-
lor de mercado, para que 
os consumidores forne-
çam informações pessoais 
e dados bancários.
As fraudes também po-
dem ser feitas por meio 
do cadastro de cartões de 
crédito em aplicativos, 
pelo compartilhamento 
dos dados em aplicativos 
de mensagens que podem 

ações muito difíceis, mas 
necessárias, para a criação 
de um negócio saudável 
e sustentável”, disse Jim 
Farley, presidente e CEO 
da Ford. “Estamos mu-
dando para um modelo 
de negócios ágil e enxuto 
ao encerrar a produção no 
Brasil, atendendo nossos 
consumidores com alguns 
dos produtos mais empol-
gantes do nosso portfólio 
global. Vamos também 
acelerar a disponibilida-
de dos benefícios trazidos 
pela conectividade, eletri-
ficação e tecnologias autô-
nomas suprindo, de forma 
eficaz, a necessidade de 
veículos ambientalmente 
mais eficientes e seguros 
no futuro.”
A empresa irá trabalhar 
imediatamente em estreita 
colaboração com os sindi-
catos e outros parceiros no 

ser acessados por hackers, 
assim como a clonagem 
presencial, onde o cartão é 
entregue em mãos e troca-
do ou fotografado sem que 
a vítima perceba. 
E, se o número de consu-
midores adeptos às com-
pras online já estava em 
ascensão, durante a pan-
demia, ele disparou. Uma 
pesquisa da Ebit/Nielsen 
aponta que 7,3 milhões 
de brasileiros compra-
ram pela primeira vez em 
e-commerce no primei-
ro semestre deste ano. 
Existem hoje cerca de 41 

desenvolvimento de um 
plano justo e equilibrado 
para minimizar os impac-
tos do encerramento da 
produção.
“Nosso dedicado time da 
América do Sul fez pro-
gressos significativos na 
transformação das nossas 
operações, incluindo a 
descontinuidade de pro-
dutos não lucrativos e a 
saída do segmento de ca-
minhões”, disse Lyle Wat-
ters, presidente da Ford 
América do Sul e Grupo 
de Mercados Internacio-
nais. “Além de reduzir 
custos em todos os aspec-
tos do negócio, lançamos, 
na região, a Ranger Storm, 
o Territory e o Escape, e 
introduzimos serviços ino-
vadores para nossos clien-
tes. Esses esforços melho-
raram os resultados nos 
últimos quatro trimestres, 
entretanto a continuidade 
do ambiente econômico 
desfavorável e a pressão 
adicional causada pela 
pandemia deixaram claro 
que era necessário muito 
mais para criar um futuro 
sustentável e lucrativo.”
A Ford está constantemen-
te avaliando seus negócios 
em todo o mundo, incluin-
do a América do Sul, fa-
zendo escolhas e alocando 
capital de forma a avançar 
em seu plano de atingir 
uma margem corporativa 
EBIT de 8% e gerando um 
forte e sustentável fluxo 
de caixa. O plano da Ford 
prevê o desenvolvimento e 
a oferta de veículos conec-
tados de alto valor agrega-
do e qualidade - cada vez 
mais eletrificados -, com 
serviços acessíveis a uma 
gama mais ampla de con-

sumidores.
A empresa se move rapi-
damente, com o objetivo 
de:
Transformar seu negócio 
automotivo - competindo 
de maneira desafiadora, 
simplificando e moderni-
zando todos os aspectos da 
empresa; e
Crescer alavancando os 
pontos fortes já existentes, 
desafiando o negócio au-
tomotivo convencional e 
realizando parcerias para 
expandir eficiência e co-
nhecimento.
“Trabalharemos intensa-
mente com os sindicatos, 
nossos funcionários e ou-
tros parceiros para desen-
volver medidas que aju-
dem a enfrentar o difícil 
impacto desse anúncio”, 
continuou Watters. “Que-
ro enfatizar que estamos 
comprometidos com a re-
gião para o longo prazo e 
continuaremos a oferecer 
aos nossos clientes ampla 
assistência e cobertura de 
vendas, serviços e garan-
tia. Isso se tornará evi-
dente ao trazermos para o 
mercado uma linha empol-
gante e robusta de SUVs, 
picapes e veículos comer-
ciais conectados e eletrifi-
cados, de dentro e fora da 
região.”
Watters acrescentou que, 
além da confirmação da 
produção da nova geração 
da Ranger, da chegada do 
Bronco, do Mustang Mach 
1 e da Transit, a Ford 
também planeja anunciar 
outros modelos totalmen-
te novos, incluindo um 
veículo híbrido plug-in. 
“Isso se alia à expansão de 
serviços conectados e de 
novas tecnologias autôno-

mas e de eletrificação nos 
mercados da América do 
Sul.”
A produção será encer-
rada imediatamente em 
Camaçari e Taubaté, man-
tendo-se apenas a fabrica-
ção de peças por alguns 
meses para garantir dis-
ponibilidade dos estoques 
de pós-venda. A fábrica 
da Troller em Horizonte 
continuará operando até o 
quarto trimestre de 2021. 
Como resultado, a Ford 
encerrará as vendas do 
EcoSport, Ka e T4 assim 
que terminarem os esto-
ques. As operações de ma-
nufatura na Argentina e no 
Uruguai e as organizações 
de vendas em outros mer-
cados da América do Sul 
não serão impactadas.
A Ford continuará faci-
litando alternativas pos-
síveis e razoáveis para 
partes interessadas adqui-
rirem as instalações pro-
dutivas disponíveis.
Em decorrência desse 
anúncio, a Ford prevê um 
impacto de aproximada-
mente US$ 4,1 bilhões em 
despesas não recorrentes, 
incluindo cerca de US$ 
2,5 bilhões em 2020 e US$ 
1,6 bilhão em 2021.
Aproximadamente US$ 
1,6 bilhão será relacio-
nado ao impacto contábil 
atribuído à baixa de cré-
ditos fiscais, depreciação 
acelerada e amortização 
de ativos fixos. Os valores 
remanescentes de aproxi-
madamente US$ 2,5 bi-
lhões impactarão direta-
mente o caixa e estão, em 
sua maioria, relacionados 
a compensações, resci-
sões, acordos e outros pa-
gamentos.

milhões de compradores 
virtuais, que, entre abril 
e junho, aumentaram em 
70% o faturamento e os 
pedidos feitos online em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. 
Esse aumento junto das 
diversas formas de clona-
gem, que não permitem 
descobrir de que maneira 
o golpe aconteceu, tornam 
ainda mais importante 
pensar em segurança di-
gital. Por isso, é preciso 
estar atento a todas as pos-
sibilidades para se pro-
teger da maneira correta. 

Segundo a PSafe, cerca de 
15 mil pessoas por dia têm 
suas contas em aplicativos 
de mensagem acessadas, e 
57% dos brasileiros utili-
zam o Wi-Fi sem nenhum 
tipo de proteção.
Caso você seja vítima de 
algum desses golpes, o 
mais indicado é bloque-
ar o cartão assim que a 
fraude for identificada e 
registrar uma ocorrência 
em uma delegacia. Admi-
nistradoras de cartão de 
crédito sem anuidade ou 
com devem se responsabi-
lizar pelos danos causados 

aos clientes, ressarcindo 
ou não cobrando eventuais 
gastos feitos por terceiros. 
Para proteger a clonagem 
por aplicativos de mensa-
gem, instale programas de 
segurança confiáveis e ati-
ve a autenticação em dois 
fatores. Já para não cair no 
phishing confira sempre, 
e com bastante atenção, a 
URL dos sites, confirme a 
veracidade das ofertas nos 
canais oficiais das lojas 
verificadas e não informe 
dados pessoais ou bancá-
rios em sites que não apre-
sentarem segurança.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influência da 
Igreja Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando a 
cerimônia tradicional o casamento se firmou entre os anos de 1534 a 1539. 
E como o mês é dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de todas as 
mães, por uma questão analógica, as mulheres escolheram a época para 
lhes trazer bons presságios. Mas outros costumes e apetrechos usados pe-
los nubentes no dia do casório são até hoje aproveitados por elas, mas seus 
significados, desconhecidos. Por exemplo, o vestido branco e a marcha 
nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da rainha Vi-
tória, no século 19, dos gregos vieram o buquê (para espantar o mal) e a 
grinalda (que significa pureza). A posição da noiva servia para que o noivo 
ficasse com a mão direita livre para se defender de um eventual ataque. Já 
o beijo surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges ficassem uni-
das para sempre e assim se selasse a união. E a aliança, embora represen-
tada para os egípcios antigos a perfeição, no século 13, foi adotada como 
um símbolo de união cristã. E por fim, o arroz que, jogado sobre os noivos 
resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas passam 
a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que é fa-
vorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, 
esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine o que 
quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o bom 
possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.

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

Livro D-25, FLS. nº 223, Termo nº 7315
Faço saber que pretendem se casar GERALDO BENEDITO MENDES e LUCINÉIA BATISTA CHAVES, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascido no dia 23 de julho de 1965, de estado civil divorciado, de profissão mestre de obra construção civil, residente 
e domiciliado na Rua Maria Rita Marques, nº 10, Vera Cruz, Tremembé/SP, filho de GERALDO MENDES, de 76 anos, natural 
de Taubaté/SP, nascido na data de 30 de julho de 1944, residente e domiciliado em Caçapava/SP e de ANTONIA ROSELY RO-
DRIGUES MENDES, falecida em Taubaté/SP na data de 29 de julho de 1992. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no 
dia 15 de fevereiro de 1969, de estado civil solteira, de profissão doméstica, residente e domiciliada na Rua Maria Rita Marques, 
nº 10, Vera Cruz, Tremembé/SP, filha de EROTIDES DANIEL CHAVES, falecido em Taubaté/SP na data de 09 de dezembro de 
1990 e de TERESA BATISTA CHAVES, de 72 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 04 de julho de 1948, 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. 

Livro D-25, FLS. nº 224, Termo nº 7316
Faço saber que pretendem se casar JOÃO EDSON MARTINS DOS SANTOS e ANA LUCIA DE FREITAS ORTIZ, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural 
de Canarana-BA, nascido no dia 17 de agosto de 1981, de estado civil divorciado, de profissão líder de produção, residente e 
domiciliado na Rua Poços de Caldas, nº 413, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filho de VALNIER MARTINS DOS SANTOS, 
natural de Canarana/BA e de ALICE MADALENA DOS SANTOS, natural de Canarana/BA, ambos residentes e domiciliados 
em Canarana/BA. A habilitante é natural de São Paulo-SP, nascida no dia 06 de abril de 1977, de estado civil divorciada, de 
profissão professora, residente e domiciliada na Rua Poços de Caldas, nº 413, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filha de AU-
GUSTO ORTIZ SOARES, falecido em São Paulo/SP na data de 05 de dezembro de 2014 e de ADELINA ROSA DE FREITAS 
ORTIZ, de 69 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 10 de abril de 1951, residente e domiciliada 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. 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 047/2020 – No dia 11 
de janeiro 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 047/2020, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Materiais Elétricos, as empresas: MORK SOLAR-PRODUTOS 
E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, com valor total de R$ 38.976,80; 
LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, com valor total de R$ 
118.914,50; PLINIO HALBEN CORREA EPP, com valor total de R$ 
19.218,20; VERA LUCIA DA SILVA 06844698801, com valor total de 
R$ 41.479,70 e COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, 
com valor total de R$ 10.000,00. Ficam as empresas convocadas a 
assinarem as Atas de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a 
partir desta publicação.



página 3A GAzetA dos Municípios12 de Janeiro de 2021



página 4 A GAzetA dos Municípios 12 de Janeiro de 2021

Anitta defende SUS e
rebate as críticas: “não 

nasci em berço de ouro”

Sabesp informa cronograma de
atendimento da agência móvel até a

1ª quinzena de fevereiro no Litoral Norte

Que o papel dos internau-
tas é criticar antes mesmo 
de saber o que está acon-
tecendo, isso nós sabemos 
muito bem. E novamente 
quem se envolveu em po-
lêmica e acordou no meio 
dos julgadores da web foi 
a cantora Anitta.
Recentemente, em sua 
passagem por Miami, nos 
Estados Unidos, a artista 
contou que um taxista pu-
xou assunto sobre a vaci-
nação no Brasil.
“Foi o primeiro assunto 
que ele puxou comigo, a 
vacina que já tem no Bra-
sil. Não vou mentir que 
fiquei me gabando. ‘No 
Brasil temos o SUS, o Sis-
tema Público de Saúde, o 
Butantan’”, contou. Bom, 
é claro que os internautas 
iriam criticar a morena, 

A Agência Móvel da Sa-
besp voltou a oferecer 
atendimento presencial à 
população do Litoral Nor-
te, levando soluções ao 
cliente que não pode ser 
atendido na agência física, 
que se encontra fechada 
em razão do distanciamen-
to social devido à pande-
mia da COVID-19.
O serviço, que é prestado 
nos municípios de Cara-
guatatuba, São Sebastião 
e Ubatuba em endereços 
fixos nos bairros de Mas-
saguaçu, Boiçucanga e 
Maranduba, já possui um 
cronograma fixo até a 1ª 
quinzena de fevereiro, 
mas deve permanecer nos 
mesmos locais na sequên-
cia, ganhando nova agen-
da de atendimento a partir 
do mês de março.

que não deixou barato.
“Acordei sabendo que vi-
rei uma polêmica porque 
falei do SUS. Número 
um: o SUS não é só isso, 
já foi falado isso 750 mil 
vezes. Número dois: não 
nasci em berço de ouro, tá, 
gente? Já fui em hospitais 
públicos 750 milhões de 
vezes na minha vida. In-
clusive, tem pouquíssimos 
anos que eu tenho plano 
de saúde particular. Eu e 
minha família. Tá bom? 
Durante muitos anos era 
o público. Beijão!”, finali-
zou Anitta. Para quem des-
conhece, o SUS surgiu em 
22 de setembro 1988. Con-
siderado um dos melhores 
sistemas de saúde público 
do mundo, o Sistema Úni-
co de Saúde realiza desde 
atendimentos simples aos 

O atendimento móvel ofe-
rece uma série de serviços 
a comunidades mais dis-
tantes, entre eles a nego-
ciação de dívidas, altera-
ções cadastrais, segunda 
via de contas, pedido de 
ligação de água e esgoto, 
religação (em caso de cor-
te), além do esclarecimen-
to de dúvidas, tudo isso 
com o conforto e a pratici-
dade que o cliente Sabesp 
merece. 
De segunda a sexta-feira 
a agência móvel tem fun-
cionado em horário co-
mercial, e aos sábados no 
período da manhã (sempre 
das 8h30 às 11h).
Em Caraguatatuba, a agên-
cia fica na rua Herman Pe-
reira de Faria, em frente ao 
açougue Nelore, no bairro 
Massaguaçu; em São Se-

mais complexos e oferece 
também atendimento de 
emergência as pessoas que 
sofrem acidentes (graves 
ou não) através do SAMU 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência).
Além disso, o SUS oferece 
vacinas e remédios gratui-
tamente para pessoas com 
diversas doenças (diabe-
tes, pressão alta, asma, 
HIV e Alzheimer), finan-
cia pesquisas na área de 
epidemiologia e fiscaliza 
a qualidade dos alimentos 
oferecidos em estabele-
cimentos comercias por 
meio da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).
Em resumo: todos os bra-
sileiros precisam e depen-
dem do SUS sejam por um 
motivo ou outro.

bastião a agência segue 
para a Costa Sul, com 
atendimento na praça El-
pídio Romão Teixeira, 220 
- em frente à Escola Wa-
lkir Vergani - Boiçucanga; 
e em Ubatuba o cliente 
Sabesp pode comparecer à 
Sub Prefeitura, que fica na 
rua Cabo Oscar Rossini, 
10 - Maranduba, na região 
Sul do município. 
Confira o cronograma do 
atendimento móvel nos 
municípios do Litoral 
Norte.
Vale lembrar que a Sabesp 
oferece todos os serviços 
da agência móvel tam-
bém o Sabesp Mobile, 
que pode ser acessado na 
loja de aplicativos para 
Android e IOS, e também 
por meio do portal www.
sabesp.com.br.


