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A Gazeta dos Municípios

Projeto Guri está com inscrições 
abertas até 21 de junho

BiUP Seja Mais realiza evento
online para empreendedores

Em Ubatuba, artista lança campanha de 
financiamento coletivo para publicação 

do livro “Sob a Lua de Outono”Sindicato dos Metalúrgicos de
Pindamonhangaba convoca

assembleia da Campanha Salarial

O Projeto Guri é o maior 
programa sociocultural 
brasileiro, mantido pela 
Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Es-
tado de São Paulo, e desta 
vez, oferece 30 cursos de 
música para crianças, ado-
lescentes e jovens de 6 a 
18 anos incompletos.
Para participar, não é 

A BiUP Seja Mais, empre-
sa de tecnologia, educação 
e treinamento de São José 
dos Campos, realiza nes-
ta quarta-feira (16), um 
workshop de empreende-
dorismo gratuito e aberto 
para o público.
O “Empreendedorismo na 
Prática” acontece de for-
ma online, via plataforma 
do Zoom às 19h. As vagas 

A escritora e também mu-
sicista, Priscila Bezerra, 
lançou recentemente uma 
campanha de financiamen-
to coletivo com o objetivo 
de publicar seu livro de 
narrativas “Sob a Lua de 
Outono”.
O financiamento coleti-
vo ou crowdfunding é um 
mecanismo de captação 
de recursos para viabili-
zar uma ideia, iniciativa, 
projeto, ou causa, de for-
ma colaborativa. Pela co-
laboração na campanha, 
o(a) apoiador(a) recebe 

A assembleia irá votar na 
pauta de reivindicações 
que será entregue aos pa-
trões ainda este mês. A vo-
tação irá começar às 7h da 
quarta-feira (16), e termi-
nar às 18h de quinta-feira 
(17), pelo site sindmetal-
pinda.com.br.
De acordo com o presi-
dente da entidade, André 
Oliveira, o índice da infla-
ção deste ano já está maior 
do que o ano passado.
“Estamos acompanhando 
os índices, ainda faltam 
três meses para fechar o 

preciso ter conhecimen-
to prévio de música, nem 
possuir instrumentos ou 
realizar testes seletivos. As 
aulas gratuitas terão início 
a partir do dia 9 de agosto 
de maneira online, para os 
polos de ensino do interior 
e litoral de São Paulo.
Para fazer a inscrição, o 
responsável deve acessar 

são limitadas, e para par-
ticipar, o interessado deve 
preencher os dados através 
do formulário.
O mercado empreendedor 
vem passando por grandes 
mudanças nos últimos anos 
e com a pandemia, isso se 
intensificou visivelmente. 
Os impactos puderam ser 
sentidos principalmente na 
resiliência frente aos no-

em troca uma recompensa 
que varia de acordo com 
os valores, e que pode ser 
um produto ou serviço, 
uma experiência ou ape-
nas simbólica. 
“Sob a Lua de Outono” 
é um livro ficcional com 
narrativas que abordam as 
relações humanas e seus 
desdobramentos, com 
conflitos psicoemocionais 
num mergulho profundo e 
por vezes rasgante. Reúne 
cinco histórias com tem-
po, espaço e personagens 
distintos, inspiradas prin-

número oficial e já está 
mais que o dobro do ano 
passado. É isso que a gen-
te vê nos supermercados, 
tudo muito mais caro. 
Sabemos também que os 
patrões tentam jogar todo 
o peso da crise nas costas 
dos trabalhadores, por isso 
precisamos mostrar nossa 
unidade. A participação 
nessa assembleia é funda-
mental”, disse.
Após um ano de pande-
mia, o número de empre-
gos no ramo metalúrgico 
de Pindamonhangaba, 

este link e preencher o 
formulário. As matrículas 
vão até o dia 21 de junho. 
Vale ressaltar que o preen-
chimento e envio do for-
mulário de inscrição não 
garante a matrícula. Essa 
dependerá da quantidade 
de vagas disponíveis no 
curso escolhido e a ordem 
de inscrição.

vos desafios, modificando 
modelos de negócio mais 
antigos e fazendo com que 
emergissem novos.
Com o cenário nacional 
incerto, o workshop de-
senvolvido e ministrado 
por Thiago Portes e Victor 
Rocha, abordará na prática 
os principais fatores que a 
fizeram crescer em plena 
pandemia.

cipalmente nas interações 
sociais e suas implicações, 
nuances da psicologia hu-
mana, conflitos existen-
ciais, e questionamentos 
da realidade.
São histórias fortes e mar-
cantes, que abrem espaço 
para debates e reflexões de 
diversos aspectos. A obra 
nasceu da imersão em noi-
tes outonais, daí o nome, e 
nas possibilidades várias 
que o universo das pala-
vras, das “realidades” e do 
transcendental ofereceram 
à autora.

que é o maior da cidade, 
já retornou ao nível pré-
-pandemia, algo que ainda 
não ocorreu com outras 
categorias profissionais. 
O último balanço apontou 
6.918 postos de trabalho 
em abril, 84 vagas a mais 
do que março de 2020.
A campanha salarial é re-
alizada por vários sindi-
catos por meio da FEM-
-CUT/SP (Federação dos 
Sindicatos Metalúrgicos 
da CUT do Estado de São 
Paulo). A data-base da ca-
tegoria é 1º de setembro.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Beber água em jejum

1 – Para eliminação de toxinas e dejetos do nosso corpo. A água é a grande 
responsável por essa limpeza que eliminada pela urina, fazendo com que 
tudo funcione bem durante todo o dia.
2 – Prevenção de doenças. Beber água em jejum previne doenças, até mes-
mo cardíacas e, ativa o metabolismo, auxiliando a digestão dos alimentos 
que serão consumidos durante o dia.
3 – Alivia os impactos da bebida alcoólica no corpo. Após ingerir bebidas 
alcoólicas, além da água em jejum auxiliar na hidratação do corpo, tam-
bém auxilia os efeitos do álcool para a saúde humana.
4 – Pelos cuidados da pele. Bebendo pelo menos dois copos de água em 
jejum, ela pode auxiliar no rejuvenescimento da pele, deixando-a menos 
ressecadas e com um aspecto saudável.
5 – Melhora o funcionamento intestinal. A água em jejum também é bené-
fica para combater a prisão de ventre, trazendo maior conforto intestinal 
durante o dia.
6 – Auxilia na redução de gordura do corpo. Além de inibir a fome, im-
pedindo que os “beliscos” em aperitivos e guloseimas durante o dia acon-
teçam, beber água em jejum também ajuda a manter o sistema linfático, 
controla os hormônios responsáveis pelo acúmulo de gorduras e aumenta 
a imunidade, prevenindo virose e infecções.
7 – Protege os órgãos. É comprovado que beber água em jejum protege os 
nossos órgãos, dando-os uma porção maior de vitalidade e auxiliando para 
que funcionem bem.
8 – Força e energia para enfrentar o dia. A água em jejum traz energia para 
o corpo, fazendo com que ele desperte e tenha maior disposição logo nas 
primeiras horas.
9 – Ótimo funcionamento do cérebro. Se estamos bem hidratados, as célu-
las recebem sangue oxigenado, fazendo com que o cérebro funcione bem 
e fique esperto.
10 – Diurético. Além da água na sua temperatura normal ter uma série 
de benefícios, beber água morna em jejum também é indicada para quem 
quer emagrecer.

Humor

Depois dos problemas ocorridos na Ásia, o governo brasileiro resolveu 
instalar um medidor de abalos sísmicos, que cobre todo o país. O Centro 
Sísmico Nacional e enviou à Polícia da cidade de Icó, no Ceará, uma men-
sagem que dizia: Possível movimento sísmico na zona. Muito perigoso, 
superior Richter 7. Epicentro a três quilômetros da cidade. Tomem medi-
das urgentes e nos informem os resultados com urgência.
Após uma semana, foi recebido no Centro Sísmico Nacional um telegrama 
que dizia: Aqui é a Polícia de Icó. Movimento sísmico totalmente desarti-
culado. O tal Richter tentou se evadir, mas foi abatido a tiros. Desativamos 
todas as zonas. Epicentro, Epifânio e outros três cabras safados também 
foram detidos. Nós não respondemos antes porque houve um terremoto 
das muléstias, por aqui, que arrasou toda a cidade.

Mensagens

Por mais independentes que sejamos, um dia sempre admitimos que pre-
cisamos de alguém. Por mais que tenhamos tudo que queremos ter, um 
dia sempre admitimos que trocaríamos tudo que temos para compartilhar 
quem somos com esse alguém.
***
Mexa-se como uma criança: A atividade física é um grande fator de pro-
moção da qualidade e de duração da vida. Ande, pratique alongamento, 
dance. Não pare.
Coma como um índio: Evite produtos industrializados. Coma menos gor-
dura. Abuse das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o con-
sumo de açúcar.
Durma como um gato: Descanse o suficiente, espreguice-se. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: Seja disciplinado. Mantenha seu com-
promisso de envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo 
seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: Valorize as coisas boas que a vida nos dá.

Pensamentos, provérbios e citações

Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
Refletir é desarrumar os pensamentos.
Nunca se vence uma batalha sozinho.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Quem é temido por todos, deve temer a todos.
Veja a qualidade e logo os defeitos surgirão.
O cão não ladra por valentia e sim por medo.
Ninguém é tão pobre que não possa fazer algum bem.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo.    

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

Livro D-25, FLS. nº 260, Termo nº 7388
Faço saber que pretendem se casar EVERTON CESAR LEMES e JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS, aprensentan-
do os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
Tremembé-SP, nascido no dia 07 de março de 1989, de estado civil solteiro, de profissão jardineiro, residente e domiciliado na 
Rua Vinte e Cinco, nº 737, Maracaibo, Tremembé/SP, filho de SERGIO LEMES, de 66 anos, natural de Caçapava/SP, nascido 
na data de 11 de fevereiro de 1955 e de MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS LEMES, de 60 anos, natural de Tremembé/
SP, nascida na data de 27 de fevereiro de 1961, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de 
Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 21 de junho de 1993, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada 
na Rua Vinte e Cinco, nº 737, Maracaibo, Tremembé/SP, filha de LÚCIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, de 57 anos, natural 
de São Luiz do Paraitinga/SP, nascida na data de 16 de agosto de 1963, residente e domiciliada em Campos do Jordão/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 260, Termo nº 7389
Faço saber que pretendem se casar ANTONIO DA SILVA SAMPAIO e ÉVELIN CAROLINE ANDRÉ, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
Itapetim-PE, nascido no dia 27 de setembro de 1971, de estado civil divorciado, de profissão empreiteiro de obras, residente e 
domiciliado na Rua Benedito Domingues de Souza, nº 375, Parque Vera Cruz, Tremembé/SP, filho de ANTONIO SAMPAIO 
SOBRINHO, falecido em Taubaté/SP na data de 21 de junho de 2001 e de MARIA DA SILVA SAMPAIO, falecida em Tre-
membé/SP na data de 02 de agosto de 2016. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 17 de novembro de 1988, 
de estado civil divorciada, de profissão cuidadora de idoso, residente e domiciliada na Rua Benedito Domingues de Souza, 
nº 375, Parque Vera Cruz, Tremembé/SP, filha de LOURENÇO LINO ANDRÉ, de 69 anos, natural de São Lourenço/MG, 
nascido na data de 01 de junho de 1952 e de MARLI FRANCISCA ANDRÉ, de 57 anos, natural de Pirassununga/SP, nascida 
na data de 07 de abril de 1964, 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. 

Livro D-25, FLS. nº 261, Termo nº 7390
Faço saber que pretendem se casar ALEX DA SILVA FERREIRA e EDMÉA DOS SANTOS, aprensentando os documentos 
necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Monte Santo-BA, 
nascido no dia 10 de junho de 1992, de estado civil solteiro, de profissão vigia, residente e domiciliado na Rua das Alfazemas, 
nº 129, Vale das Flores, Tremembé/SP, filho de ARISTON FERREIRA DA SILVA, de 55 anos, natural de Monte Santo/BA, 
nascido na data de 08 de abril de 1966, residente e domiciliado em Monte Santo/BA e de LUCIA DIAS DA SILVA E SILVA, 
de 51 anos, natural de Monte Santo/BA, nascida na data de 06 de novembro de 1969, residente e domiciliada em Mauá/SP. 
A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 19 de novembro de 1982, de estado civil solteira, de profissão funcio-
nária pública, residente e domiciliada na Rua das Alfazemas, nº 129, Vale das Flores, Tremembé/SP, filha de JOSÉ CARLOS 
DOS SANTOS, de 73 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 14 de agosto de 1947 e de ZELI DOS SANTOS, de 
63 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 17 de julho de 1957, 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. 
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Aviso de Anulação – Pregão Nº 020/2021 - Registro de Preços para 
Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos de Ordem Judi-
cial II. Tendo em vista despacho da Sra. Prefeita Érica Soler San-
tos de Oliveira, diante de decisão exarada no Processo Nº 1500717-
53.2020.8.26.0028, utilizando-se do poder de auto tutela, ficam 
ANULADOS os administrativos de classificação, habilitação, adju-
dicação, homologação e celebração de Ata de Registro de Preços 
dos itens vencidos pela sociedade empresária BD BARBOSA EIRELI 
EPP no Pregão em epígrafe. Sendo assim, convoca-se as empresas 
habilitadas que ficaram em segundo lugar para Negociação, a se re-
alizar no dia 18/05/2021, às 14h00min, horário de Brasília/DF, local 
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 16 de 
junho de 2021 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Anulação – Pregão Nº 021/2021 - Registro de Preços para 
Aquisição Futura e Parcelada de Insumos Hospitalares. Tendo em 
vista despacho da Sra. Prefeita Érica Soler Santos de Oliveira, dian-
te de decisão exarada no Processo Nº 1500717-53.2020.8.26.0028, 
utilizando-se do poder de auto tutela, ficam ANULADOS os adminis-
trativos de classificação, habilitação, adjudicação, homologação e ce-
lebração de Ata de Registro de Preços dos itens vencidos pela socie-
dade empresária BD BARBOSA EIRELI EPP no Pregão em epígrafe. 
Sendo assim, convoca-se as empresas habilitadas que ficaram em 
segundo lugar para Negociação, a se realizar no dia 18/05/2021, às 
10h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso iden-
tificado no link - licitações”. Potim, 16 de junho de 2021 – André L. S. 
Oliveira – Pregoeiro.

“Feijoada Drive Thru” é
promovida pela Sabesp e

Fundo Social em Caraguatatuba

No próximo sábado (26) 
a já tradicional “Feijoa-
da Solidária Drive Thru” 
acontecerá em prol da 
campanha do agasalho 
“Inverno Solidário 2021”, 
no município de Cara-
guatatuba. Para garantir 
a feijoada, basta adquirir 
o convite por R$ 30,00, 
ligando para (12) 3886-
2326 ou (12) 3897-5656.
Realizada no sistema “dri-
ve thru” para evitar aglo-
merações devido à pan-
demia da COVID-19, a 
feijoada poderá ser retira-
da na EMEF Dr Carlos de 
Almeida Rodrigues pelo 
portão lateral, que fica na 
rua Sergipe, nº 1101, no 
bairro Indaiá, das 11h30 
às 13h30. Vale ressaltar 
que são apenas 300 uni-
dades em embalagem com 
divisórias pelo valor de 
R$ 30,00 cada, prepara-
das pelos voluntários da 
Sabesp de Caraguatatuba 
juntamente com a equipe 
do Fundo Social de Soli-
dariedade. 
O evento é uma realiza-
ção do grupo de volunta-

riado da Sabesp em par-
ceria com o Fundo Social 
de Caraguatatuba com o 
objetivo de arrecadar re-
cursos para aquisição de 
cobertores, lençóis, roupas 
e meias para aquecer famí-
lias em situação de vulne-
rabilidade social assistidas 
pela entidade.
Na Feijoada Solidária 
2020 foram vendidos 306 
marmitex totalizando R$ 
7,6 mil revertidos em cer-
ca de 450 cobertores no-
vos. A força-tarefa contou 
com a participação de 17 
voluntários e foram utili-
zados em torno de 35 kg 
de arroz, 25 kg de feijão, 
40 kg de bacon, calabre-
sa e paio, além de outros 
produtos para produção do 
prato como amor e solida-
riedade.
Para a primeira-dama e 
presidente do Fundo So-
cial, Samara Bastos de 
Aguilar, o evento reali-
zado em 2020 foi um su-
cesso e em 2021 não será 
diferente. “Todos que par-
ticiparam comprando uma 
unidade da feijoada elo-

giaram muito. Além disso, 
é com a colaboração de 
cada um que a Sabesp po-
derá reverter os recursos 
em doações para que pos-
samos aquecer o coração e 
o corpo de quem mais pre-
cisa”, destacou.
Gloriete Macedo, coor-
denadora do grupo de vo-
luntariado da Sabesp no 
Litoral Norte, fala sobre o 
sentimento em realizar um 
evento tão importante para 
famílias carentes do mu-
nicípio. “Estamos muito 
contentes em mais um ano 
podermos trabalhar junto 
com o Fundo Social, nes-
sa ação do bem que visa 
não só a arrecadação em 
si, mas essa união, esse 
espírito de solidariedade 
que é tão importante quan-
to vestir, cobrir, alimentar, 
pois estamos fazendo re-
verberar o bem, a energia 
de amor em cada mão la-
boriosa que estará ajudan-
do nesta feijoada, aquele 
que cozinha, que serve e 
aquele que compra. É essa 
colaboração que faz a ação 
ser um sucesso”, finalizou.

Parceria entre Volkswagen e
Pinterest cria test drive virtual

A Volkswagen of America 
e a Pinterest lançaram uma 
experiência única, em que 
os usuários da plataforma 
social podem testar de for-
ma virtual o novo ID.4. 
Proporcionando uma visão 
integral de 360 graus do 
SUV elétrico da Volkswa-
gen, a campanha é a pri-
meira do tipo na Pinterest 
e proporciona um novo 
elemento, prático e infor-
mativo, para o processo de 
compra de automóveis.
Construída a partir do slo-
gan do ID.4, com emissão 
zero - “Antes que ele pos-
sa mudar o mundo, tem 
que modificar o seu” -, a 
integração com a Pinterest 
disponibiliza uma nova 
maneira de informar aos 

usuários da plataforma so-
bre o conteúdo que o ins-
pira. Antes da implemen-
tação, mais de 8 milhões 
de “Pinners” já haviam 
demonstrado uma ligação 
ativa com o conteúdo au-
tomobilístico. 
Através dessa ligação, um 
em cada três usuários da 
plataforma manifestaram-
-se motivados para procu-
rar um carro que não ha-
viam considerado comprar 
inicialmente. 
Acessando o test drive 
em 360 graus, aqueles já 
inspirados pelo veículo 
elétrico da Volkswagen                        
podem começar a sentir 
como ele pode mudar o 
seu mundo.
“Um carro para mudar o 

jogo como o ID.4 merece 
uma experiência de com-
pra de mudar o jogo. E 
isso começa no test drive”, 
afirma Kimberley Gardi-
ner, vice-presidente sênior 
de Marketing da marca 
Volkswagen. Recentemen-
te eleito World Car of the 
Year 2021 (carro mundial 
do ano), o ID.4 introduz 
uma nova era de mobilida-
de elétrica para a Volkswa-
gen.
A empresa planeja lançar 
no mercado pelo menos 
um novo modelo total-
mente elétrico a cada ano. 
Os usuários da Pinterest já 
podem acessar a experiên-
cia de test drive do ID.4 
gratuitamente, direto no 
aplicativo da Pinterest. 
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Quina de São João pode 
pagar até R$ 190 milhões

Corpo de Bombeiros
salva macaco Bugio em 
São José dos Campos

iFood e Suzano fazem
parceria para reduzir uso 

de plástico no delivery

A estimativa de prêmio 
para a Quina de São João 
aumentou para R$ 190 mi-
lhões. As apostas exclusi-
vas para a Quina de São 
João começam nesta ter-
ça-feira (15). 
 O concurso especial 5.590 
não acumula e teve acrés-
cimo no valor da premia-
ção após o sorteio anterior 
não ter registrado ganha-
dores na faixa principal. 
O sorteio será realizado 
em 26 de junho, no espaço 
Loterias CAIXA, locali-
zado no Terminal Rodo-
viário do Tietê, em São 
Paulo, com transmissão 

Nesta terça-feira (15), por 
volta das 12h15, o Corpo 
de Bombeiros foi aciona-
do para resgatar um animal 
silvestre em local de risco. 
A equipe encotrou um ma-
caco na movimentada re-
gião central da cidade de 
Campos do Jordão, a uma 
distância aproximada de 

O iFood e a Suzano anun-
ciam parceria para reduzir 
o uso de itens plásticos nas 
entregas de alimentos. As 
empresas desenvolverão 
diversas soluções de in-
centivo para o uso de ma-
teriais mais amigáveis ao 
meio ambiente, como em-
balagens biodegradáveis, 
tornando o delivery mais 
sustentável.
Segundo a World Wildli-
fe Fund (WWF), o Brasil 
é o quarto maior produtor 
de lixo plástico do mun-
do: mais de 10 milhões de 
toneladas por ano. Sendo 
que pouco mais de 1% é 
reciclado. Para transfor-
mar este cenário, no início 
de 2021, o iFood anunciou 
o iFood Regenera, progra-
ma de metas ambientais 
da plataforma, que traba-
lha em duas frentes: (I) 
zerar a poluição plástica 
nas operações de delivery 
até 2025 e (II) neutralizar 
a emissão de carbono até 
2025. “Ter um negócio 
que leva prosperidade e 
também regenera o meio 
ambiente é a nossa priori-
dade e também da Suzano. 
Para isso, precisamos criar 
uma cadeia de produção e 
consumo mais sustentável. 
Estamos unindo forças e 
somando expertises para 
promover transformação 
e trazer disrupção para re-
duzir o volume de plástico 
no país”, afirma Gustavo 
Vitti, vice-presidente de 
Pessoas e Soluções Sus-
tentáveis do iFood. “Te-
mos uma meta audaciosa 
de eliminar a poluição 
plástica das nossas entre-
gas e essa parceria com 
a Suzano é um dos cami-
nhos para que possamos 
ampliar o impacto positivo 

ao vivo pelas redes sociais 
das Loterias CAIXA (@
LoteriasCAIXAOficial no 
Facebook e canal CAIXA 
no Youtube).
Para jogar, basta marcar de 
5 a 15 números dentre os 
80 disponíveis e torcer. O 
apostador ainda pode dei-
xar para o sistema escolher 
os números, por meio da 
Surpresinha. Ganham prê-
mios os acertadores de 2, 
3, 4 ou 5 números. Se não 
houver ganhadores na fai-
xa principal, com acerto de 
5 números, o prêmio será 
dividido entre os acerta-
dores da 2ª faixa (4 núme-

dois quilômetros da região 
de mata.
Ao chegar no endereço 
informado na chamada, 
os bombeiros constataram 
que se tratava de um ma-
caco, da espécie Bugio, 
que acuado por populares 
procurou abrigo em uma 
estrutura de um restau-

que buscamos”.
A iniciativa também re-
força um dos compromis-
sos da Suzano, uma das 
maiores fabricantes de 
papéis da América Lati-
na, em oferecer, até 2030, 
10 milhões de toneladas 
de produtos de origem re-
novável, desenvolvidos 
a partir da biomassa de 
eucalipto, para substituir 
plásticos e outros deriva-
dos do petróleo. “Nesta 
parceria, nós iremos unir 
o conhecimento do ecos-
sistema de delivery do 
iFood à inovabilidade da 
Suzano, que é a inovação 
a serviço da sustentabili-
dade, no desenvolvimento 
de soluções biodegradá-
veis”, afirma Guilherme 
Melhado, Diretor Comer-
cial da Unidade de Papel 
e Embalagem da Suzano. 
“Com isso, esperamos re-
novar o mercado de entre-
gas em direção a um futu-
ro melhor e sustentável, a 
partir de embalagens mais 
funcionais e amigáveis ao 
meio ambiente”.
A foodtech já oferece em-
balagens sustentáveis aos 
estabelecimentos por meio 
do iFood Shop, marke-
tplace que garante itens, 
insumos e produtos volta-
dos aos parceiros. Desde 
2019, o iFood Shop conta 
com a seção de “Embala-
gens Sustentáveis”, criada 
para oferecer e incentivar 
parceiros no uso de em-
balagens e utensílios de 
delivery livres de plástico, 
aderindo à companhia na 
causa ambiental. Só nos 
últimos seis meses, a en-
trada de fornecedores que 
atuam nessa frente tripli-
cou.
Desafio

ros) e assim por diante. As 
apostas podem ser feitas 
nos volantes específicos 
ou nos de concursos regu-
lares em qualquer lotérica 
do país, no app Loterias 
CAIXA e no Portal Lote-
rias CAIXA.
Caso apenas um ganhador 
leve o prêmio da Quina de 
São João e aplique todo o 
valor na Poupança da CAI-
XA, receberá, no primeiro 
mês, mais de R$ 383 mil 
em rendimentos. O dinhei-
ro do prêmio é suficiente 
para comprar 700 imóveis 
no valor de R$ 271,4 mil 
cada.

rante, localizado na mes-
ma avenida. O animal foi 
capturado pelo Corpo de 
Bombeiros e encaminhado 
para a Fazenda Renópo-
lis, em Santo Antônio do 
Pinhal, onde permaneceu 
aos cuidados da Bióloga 
Adriana para ser examina-
do e posteriormente solto.

Entre os projetos previstos 
para 2021 está a criação 
do desafio Embalagens 
do Futuro, que tem como 
objetivo desenvolver em-
balagens sustentáveis para 
o setor de entrega de refei-
ções. O desafio teve início 
em 14/06/2021 e os inte-
ressados podem se inscre-
ver no site até 11/07/2021 
(CERTIFICADO DE AU-
TORIZAÇÃO SECAP/
ME N. ° 03.013293/2021).
O iFood e a Suzano apos-
tam que a inovação pode 
estar em todo e qualquer 
lugar, por isso, o concurso, 
que é aberto ao público, 
será focado em designers, 
universitários e entusiastas 
do tema. O objetivo do de-
safio é encontrar soluções 
de embalagens de papel 
com tecnologia e design 
funcional para garantir aos 
restaurantes a qualidade 
das refeições na hora da 
entrega. O vencedor será 
escolhido por meio de 
uma comissão julgadora 
especializada no tema e 
terá o resultado anuncia-
do em agosto. A ideia será 
premiada e a embalagem 
desenvolvida poderá ser 
incluída no portfólio da 
Suzano, sendo ofertada 
para todo o mercado por 
meio do iFood Shop.
A parceria, que tem iní-
cio com o lançamento do 
desafio, inclui também a 
cooperação entre as em-
presas para encontrar no-
vas soluções para reduzir 
o uso de plástico no deli-
very, ampliar e fortalecer 
a cadeia de embalagens 
sustentáveis, conectado à 
indústria aos restaurantes 
por meio de tecnologia 
e marketplaces, como o 
iFood Shop.


