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A Gazeta dos Municípios

Mais 10 mortos por
Covid-19 em Taubaté

Bancos não terão
expediente durante
feriado de Carnaval

Ações de despejo em São Paulo 
caem ao menor patamar em 23 anos

Além dos 10 óbitos, a ci-
dade confirma mas 171 
casos; a UTI tem 67% de 
ocupação e Enfermaria, 
64%. A primeira vítima é 
um idoso de 80 anos, mo-
rador da Chácara do Vis-
conde, portador de doença 
cardíaca crônica e diabe-
tes. A segunda vítima é 
uma idosa de 80 anos, 
moradora do Jaraguá, por-
tadora de fragilidade imu-
nológica. A terceira vítima 
é um homem de 47 anos, 
morador do Jaraguá, por-
tador de diabetes. A quarta 
vítima é um idoso de 73 
anos, morador do Regis-
tro, portador de doença 
cardíaca crônica. A quinta 
vítima é uma idosa de 78 
anos, moradora da Chácara 

Segundo Febraban, apesar 
de ponto facultativo ter 
sido revogado em algumas 
cidades, não haverá aten-
dimento ao público
Em razão da pandemia 
de covid-19, muitos es-
tados e municípios bra-
sileiros revogaram seus                       
pontos facultativos e can-

Justiça recebeu 11,4 mil 
pedidos de despejo no ano 
passado
A Justiça do estado de São 
Paulo recebeu, em 2020, 
11.472 ações com pedi-
do de despejo por falta 
de pagamento de aluguel. 
A quantidade foi 16,85% 
inferior ao registrado em 
2019, e a menor desde 
1997. Os dados, divul-
gados nesta quarta-feira, 
10, são da Associação das 
Administradoras de Bens 
Imóveis e Condomínios 
do Estado de São Paulo 
(AABIC). Segundo o pre-
sidente da entidade, José 
Roberto Graiche Júnior, a 

Leal, portadora de doença 
cardíaca crônica. A sexta 
vítima é um homem de 49 
anos, morador do Parque 
Três Marias, portador de 
insuficiência renal crônica 
e diabetes. A sétima víti-
ma é um idoso de 63 anos, 
morador da Esplanada 
Santa Terezinha, portador 
de doença cardíaca crôni-
ca e diabetes. A oitava víti-
ma é um idoso de 81 anos, 
morador do Jardim das 
Nações, portador de doen-
ça cardíaca crônica e dia-
betes. A nona vítima é um 
idoso de 68 anos, morador 
da Granjas Santa Terezi-
nha, portador de doença 
cardíaca crônica e diabe-
tes. A décima vítima é um 
idoso de 67 anos, morador 

celaram suas festas e des-
files de carnaval.
Apesar disso, a Febra-
ban (Federação Brasileira 
de Bancos) informa que, 
de acordo resolução do           
Banco Central, o calendá-
rio de feriados bancários 
está mantido e nos dias 15 
e 16 – segunda e terça-fei-

crise gerada pela pandemia 
de covid-19 fez com que 
proprietários e inquilinos 
celebrassem mais acordos, 
antes de partirem para a 
ação judicial. De acordo 
com a AABIC, o índice de 
negociação alcançou 58% 
dos imóveis comerciais e 
19% das locações residen-
ciais, resultando, princi-
palmente, na prorrogação 
e no parcelamento dos va-
lores dos alugueis.
“Os inquilinos não espe-
ram chegar à situação de 
inadimplência a ponto de 
serem despejados. As pes-
soas e as empresas tam-
bém estão mais conscien-

da Vila São Geraldo, por-
tador de doença cardíaca 
crônica e diabetes. Todos 
internados em hospital da 
rede pública. Os óbitos 
ocorreram nos dias 14, 16, 
22 e 25 de janeiro e 2,5 e 
6 de fevereiro. O termô-
metro da pandemia atingiu 
a cor laranja, o que signi-
fica Risco Médio Alto. O 
isolamento social atingiu 
37% e permanece verme-
lho. A variação diária de 
casos está em 1,05% e se 
mantém verde.
Por isso, a prefeitura pede 
para que fiquem em casa, 
especialmente pessoas do 
grupo de risco (idosos e 
portadores de doenças crô-
nicas). Saídas somente em 
extrema necessidade.

ra de Carnaval – não have-
rá atendimento ao público 
nas agências.
Na quarta-feira de 
cinzas, 17, o início 
do                                   ex-
pediente será às 12h, com 
encerramento                  em 
horário normal de fecha-
mento das agências.

tes, equilibram melhor o 
orçamento para evitar a 
inadimplência, negociam 
mais ou acabam mudando 
de imóvel, o que evita a 
providência judicial”, des-
tacou Graiche Júnior.
O proprietário de um imó-
vel pode protocolar a ação 
locatícia de despejo por 
falta de pagamento já no 
primeiro dia de atraso do 
aluguel. Segundo a AA-
BIC, no entanto, o tempo 
médio de inadimplência 
do inquilino que levou o 
locador a recorrer a esse 
tipo de medida foi de, 
aproximadamente, três 
meses, em 2020.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, se-
guir uma alimentação equilibrada e perder peso de forma saudável. Es-
tabeleça objetivos a longo prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia 
é perder alguns quilos, o ideal é determinar metas de três a cinco quilos, 
por exemplo. Planeja uma rotina alimentar em horários regulares com 
três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois pequenos 
lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e 
garante maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restri-
ção excessiva. Prefira uma reeducação de forma gradativa e com cardápio 
saudável e variado. Evite ter chocolates, balas, biscoitos recheados, doces 
e salgadinhos nos armários de casa ou no trabalho para não se render a 
tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por 
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar 
escadas em vez de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e 
aproveitar para caminhar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo e o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor;
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz. 

 
 

PORTARIA NÚMERO 05, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Dispõe sobre a declaração de ponto 
facultativo para a Câmara 
Municipal. 

 
Antônio Carlos Freitas Nogueira, Presidente da Câmara Municipal de 
Redenção da Serra, Estado de São Paulo, no uso e suas atribuições legais, 
e de acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Redenção 
da Serra, 
 
Considerando ainda a Portaria nº 430, de 30 de dezembro de 2020, do 
Ministério da Economia, resolve: 
 
Art. 1º - Instituir o Ponto facultativo nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 
2021, referente ao carnaval e a quarta-feira de cinzas, no Poder Legislativo 
Municipal. 
 
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º - Revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
 
Redenção da Serra, 12 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

ANTONIO CARLOS FREITAS NOGUEIRA 
Presidente da Câmara 

ANTONIO CARLOS 
FREITAS 
NOGUEIRA:0326030786
9

Assinado de forma digital por 
ANTONIO CARLOS FREITAS 
NOGUEIRA:03260307869 
Dados: 2021.02.12 12:58:13 
-03'00'
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Gastos com pandemia não 
podem passar para futuras 

gerações, diz Guedes

Vendas caem 5%
durante a fase vermelha 

em São Paulo

Ministro reuniu-se com 
presidente da CMO e rela-
tor do Orçamento
Os gastos com o enfren-
tamento à pandemia do 
novo coronavírus (co-
vid-19) não podem ser 
empurrados para as gera-
ções futuras, disse nesta 
quarta-feira, 10, o minis-
tro da Economia, Paulo 
Guedes. Ele defendeu que 
as discussões sobre a reto-
mada do auxílio emergen-
cial sejam acompanhadas 
da responsabilidade fiscal, 
com a busca de uma fonte 
de recursos para financiar 
a recriação do benefício.
O ministro deu a declara-
ção após se reunir com a 
presidente eleita da Co-
missão Mista de Orçamen-
to do Congresso, deputada 
Flávia Arruda (PL-DF), e 
o relator do Orçamento de 
2021, senador Márcio Bit-
tar (MDB-AC). Segundo 
Guedes, o dinheiro para 
bancar uma nova rodada 
do auxílio emergencial 
terá de vir do próprio Or-
çamento deste ano, em vez 
de ser financiado pelo au-
mento da dívida pública.
“Temos o compromisso 
com as futuras gerações 
do Brasil. Temos que pa-
gar pelas nossas guerras. 
Se estamos em guerra com 
o vírus, temos que arcar e 
não simplesmente empur-

Instabilidade do Plano SP 
gera insegurança e reflete 
no cenário de vendas do 
estado
O fechamento aos finais 
de semana e a redução no 
horário de funcionamento 
durante a fase vermelha 
refletiram nas vendas do 
varejo paulista. De acordo 
com o levantamento reali-
zado pela FCDLESP (Fe-
deração das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do Es-
tado de São Paulo), a me-
dida tomada pelo governo 
estadual diminui, em 5%, 
o volume de vendas do es-
tado.
Para os lojistas, a queda no 
percentual de vendas está 
diretamente relacionada 
à instabilidade do Plano 
São Paulo. Eles alegam 
que a mudança de fase, 
sem aviso prévio, gera in-
segurança no consumidor 
que, consequentemente, 
fica mais cauteloso ao ir às 
compras. O fim do auxílio 
emergencial e a alta na in-
flação de produtos essen-
ciais também são fatores 
que impactam, significati-
vamente, o baixo fluxo das 
vendas.
Maurício Stainoff
“A ausência de consumi-
dores, a falta de previsibi-
lidade de um planejamento 
e a necessidade de operar 
com recursos mínimos re-
sultaram nesta queda. A 
insegurança dos clientes 
diminui a confiança dos 
empresários”, explica o 
presidente da FCDLESP, 
Maurício Stainoff.
Alternativas
Investir em ferramentas 
digitais, estimular os ca-
nais de venda online e criar 

rar esse custo para as ge-
rações futuras”, afirmou o 
ministro.
Argumentando que a eco-
nomia e a saúde caminham 
juntas, Guedes disse que 
os presidentes da Câmara, 
Arthur Lira, e do Senado, 
Rodrigo Pacheco, estão 
empenhados em conciliar 
as demandas sociais com 
a responsabilidade fiscal. 
“Esse compromisso de 
sensibilidade social e de 
responsabilidade fiscal é 
justamente a marca de um 
Congresso reformista, de 
um governo determinado, 
e de lideranças políticas 
construtivas que temos 
hoje no Brasil”, disse.
Diálogo
Flávia Arruda e Bittar fize-
ram uma visita ao Minis-
tério da Economia após a 
confirmação nos cargos e a 
instalação da CMO. A pre-
sidente da comissão disse 
que terá conversas diárias 
com a equipe econômica 
até a votação do Orça-
mento de 2021, enviado 
ao Congresso em agosto 
do ano passado, mas não 
aprovado até hoje.
Ao sair da reunião, a depu-
tada reafirmou o compro-
misso com a vacinação em 
massa e a recuperação da 
produção e do consumo. 
“O fundamental neste mo-
mento do país é priorizar-

vínculos com o cliente são 
as principais estratégias 
que podem ser adotadas 
para obter resultados po-
sitivos. Cerca de 69% dos 
varejistas afirmam que no 
período de endurecimento 
das restrições as vendas 
online devem ficar com 
a maior parte da deman-
da, segundo a FCDLESP. 
Outros 31% alegam que a 
quantidade de vendas do 
e-commerce deve perma-
necer estável.
Com a continuidade do 
fluxo de vendas online em 
2021, 75% dos comercian-
tes relatam que os negó-
cios estão mais preparados 
para as adaptações do Pla-
no SP.
A entrega pelo serviço de 
delivery e vendas pelo am-
biente digital contribuem 
para esse cenário. Entre-
tanto, a mesma pesquisa 
aponta que a preparação 
para esse novo modelo de 
vendas foi tratado como 
questão de sobrevivên-
cia. Segundo os lojistas, é 
preciso um maior planeja-
mento financeiro e desen-
volvimento das ferramen-
tas.
Os proprietários enfati-
zam que somente fechar 
os estabelecimentos não é 
a melhor alternativa para 
o controle da pandemia no 
estado. Eles alegam que a 
maior parte das aglomera-
ções não é fruto da aber-
tura do comércio, mas do 
funcionamento de eventos 
irregulares e da falta de 
fiscalização. 
Segundo a
FCDLESP, as medidas de 
segurança devem ser re-
forçadas, o fluxo de pes-

mos a vacina, a distribui-
ção de renda e a retomada 
dos empregos e da econo-
mia”, afirmou.
A votação do Orçamen-
to deste ano está prevista 
para ocorrer até o fim de 
março, quando vence a 
CMO com presidência da 
Câmara dos Deputados, 
que deveria ter sido ins-
talada em março do ano 
passado. No fim de março, 
a atual CMO dará lugar a 
outra comissão, presidida 
pelo Senado, que discutirá 
a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e o Orçamento 
de 2022.
Em relação ao Orçamen-
to de 2021, Bittar não deu 
detalhes sobre a propos-
ta. O relator disse apenas 
que não fará especulações 
em torno das propostas de 
recriação do auxílio emer-
gencial e que o parecer 
será apresentado depois de 
debates, levando em conta 
a responsabilidade fiscal 
defendida pela equipe eco-
nômica. “O que podemos 
afirmar é temos que apro-
var um Orçamento nesse 
momento de crise que, ao 
mesmo tempo, continue 
olhando para os brasileiros 
que permanecem preci-
sando do Estado e também 
acene com a retomada da 
austeridade fiscal. Esse é o 
princípio”, declarou Bittar.

soas em locais deve ser ri-
gorosamente controlado e 
mantido o distanciamento 
social.
Flexibilização
Suspensa pelo governo es-
tadual na quarta-feira, 3, 
a fase vermelha chega ao 
fim no último sábado, 6. 
A nova reclassificação do 
Plano São Paulo permite 
que os estabelecimentos 
voltem a funcionar nos 
finais de semana. “As me-
didas sanitárias devem ser 
mantidas e fiscalizadas. A 
flexibilização das fases do 
Plano São Paulo é funda-
mental para a atividade 
econômica do estado”, co-
menta Stainoff.
O governo também anun-
ciou a criação do pacote 
emergencial para o setor 
de turismo, eventos, bares 
e restaurantes do estado. 
O auxílio prevê R$ 125 
milhões de liberação de 
crédito por meio do Ban-
co do Povo. Além disso, a 
suspensão do corte do for-
necimento de gás e água 
nos estabelecimentos co-
merciais por falta de pa-
gamento até o final do mês 
de março. Dívidas poderão 
ser parceladas sem juros 
pelos próximos 12 meses.
“Apesar de trazer fôlego 
para o setor, o valor não 
é suficiente para ajudar os 
estabelecimentos. 
Esperamos que os empre-
sários tenham fácil acesso 
a esse crédito e mantenham 
o desempenho financeiro 
estável”, finaliza o presi-
dente da FCDLESP.
A pesquisa foi realizada 
com a participação das 
principais CDLs do Esta-
do de São Paulo.
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Taubaté antecipa
vacinação para idosos com 

idade entre 85 e 89 anos

A Prefeitura de Taubaté 
iniciou nessa quinta 11, a 
vacinação para idosos en-
tre 85 e 89 anos. No plane-
jamento inicial esse públi-
co seria vacinado apenas a 
partir do dia 15.
A expectativa da Vigi-
lância Epidemiológica é 
aplicar a primeira dose 
em cerca de 1.800 pessoas 
dessa faixa etária. A ante-
cipação da data acontece 
com as doses disponíveis e 
também pelo fato da rela-
tiva baixa procura de ido-
sos com mais de 90 anos. 
Até a última terça-feira, 
9, 821 pessoas, desse pú-
blico, foram vacinadas de 
uma estimativa inicial de 
imunizar aproximadamen-
te 1.400 pessoas.
Inclusive, esses idosos, 
ainda podem se vacinar 
até a próxima sexta-feira, 
dia 12. A aplicação das do-
ses de Coronavac continua 
e passa a atender o novo 
público, de 85 a 89 anos, 

em sistema drive-thru, 
das 8h às 15h30, na área 
coberta da Avenida Valter 
Thaumaturgo (Avenida do 
Povo) e na UBS + Mou-
risco (Avenida Santina Al-
vissus Fernandes, s/nº).
É necessária a apresenta-
ção de documento de iden-
tidade e quem puder levar 
o formulário impresso e 
já preenchido colabora na 
agilidade do processo de 
vacinação. 
O documento está disponí-
vel no link https://ibb.co/
VMRbcgV
Além dos locais mencio-
nados, estarão recebendo 
os idosos, as salas de vaci-
nas das UBS: Fazendinha, 
Aeroporto, Chácaras Reu-
nidas Brasil e Gurilândia.
Idosos acamados, com 
idade entre 85 e 89 anos, 
residentes na área urbana 
do município, já cadastra-
dos e atendidos pelo Pro-
grama Estratégia Saúde 
da Família (ESF) devem 

aguardar a vacinação em 
sua própria casa, nos dias: 
15, 16, 17, 18 e 19 de fe-
vereiro.
Importante lembrar que 
todo o planejamento para 
distribuição da vacina de-
pende das remessas en-
tregues pelo Governo do 
Estado que confirmou, 
na tarde dessa quarta-fei-
ra (10), que idosos de 80 
a 85 anos receberão suas 
primeiras doses a partir do 
dia 01 de março.
Até essa data, as remes-
sas de vacinas entregues 
ao município serão desti-
nadas aos profissionais da 
linha de frente da saúde, 
que atuam nos hospitais, 
que irão receber a segunda 
dose, completando a imu-
nização.
É recomendável que, mes-
mo vacinados os idosos 
continuem usando más-
caras faciais, álcool gel e 
mantendo o isolamento 
domiciliar.

AVISO DE INABILITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 
– Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Toners 
e Cartuchos – A Prefeitura Municipal de Potim informa a INABILITA-
ÇÃO da empresa NATASCHA LOPES MARANGON tendo em vista 
o não atendimento ao item 1.2.4 a) do Anexo II do Edital, evidencia-
da após abertura de diligência para confirmação da autenticidade do 
atestado de capacidade fornecido pela mesma. Potim, 12 de feverei-
ro de 2021. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.


