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A Gazeta dos Municípios

Suzano capacita fornecedores 
de manutenção industrial
do Estado de São Paulo

Tudo o que você precisa
saber sobre a suspensão

de contrato de 2021

A Suzano está capacitan-
do 40 fornecedores de 
manutenção industrial do 
Estado de São Paulo. A 
iniciativa faz parte do Se-
mear (Programa de Desen-
volvimento e Capacitação 
de Micro e Pequenos For-
necedores), desenvolvido 
por meio de uma parceria 
com o Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas) 
visando o fortalecimento 
do setor e o desenvolvi-
mento regional.
“Gerar e compartilhar va-
lor é um dos direcionado-
res da Suzano, e o Seme-
ar vem fortalecendo isso 
no último ano nas regiões 
onde a empresa atua. Para 
fomentar a sustentabilida-
de financeira da cadeia de 

Assim como em 2020, 
a medida provisória que 
visa suspender contratos 
ou diminuir jornadas de 
trabalho já está em vigor. 
Em maio, mais de um mi-
lhão e meio de trabalhado-
res fecharam acordo com 
384.682 empregadores, de 
acordo com o Programa 
Emergencial de Manuten-
ção do Emprego e da Ren-
da, que foi relançado pelo 
governo no fim de abril.
No último ano, sob o 
nome de Medida Provisó-
ria 936, foram dez milhões 
de trabalhadores afeta-
dos ao longo de oito me-
ses. Desse total, 51,74% 
eram do setor de serviço, 
com a suspensão de con-
trato liderando o número 
de acordos, com 41,39%. 
Dentre os cortes de jorna-
da, a redução de 70% foi a 
mais adotada, representan-
do 29,69% dos acordos.
É importante estar a par de 
tudo que envolve ambos 
os tipos de contratos e o 
que os direitos trabalhistas 
garantem para cada um. 
Primeiramente, é válido 
ressaltar que qualquer um 

suprimentos, o programa 
contribui com o desenvol-
vimento sustentável de pe-
quenos negócios que inte-
gram a cadeia de valor da 
empresa”, destaca Andrea 
Palermo Nonaka, gerente 
de Suprimentos da Suza-
no.
O Semear conta com uma 
programação diversifica-
da, com palestras e con-
sultorias, sem custo aos 
participantes, onde serão 
abordados temas como: 
empreendedorismo, ino-
vação, tributação, princí-
pios de responsabilidade 
legal e socioambiental, 
planejamento, relaciona-
mento com o cliente e ges-
tão financeira.  
Gerando maior qualidade 
na gestão, melhoria nos 

dos casos garante a estabi-
lidade do emprego para o 
trabalhador afetado, então 
não se trata de uma demis-
são. O objetivo do pro-
grama é justamente evitar 
que as empresas demitam 
seus funcionários durante 
a crise atual, que foi agra-
vada pela pandemia do 
Covid-19. Em ambos os 
casos, o limite do acordo é 
de 120 dias, com a possibi-
lidade de ser estendido no 
futuro. Esses três meses já 
estão em vigor desde 28 de 
abril, quando o programa 
foi relançado, então em-
presas que adotarem a me-
dida depois terão um pra-
zo menor. Após o fim do 
acordo, todos os funcioná-
rios devem ter seu contrato 
restabelecido em até dois 
dias. Quando o contrato 
é suspenso, o trabalhador 
fica livre de suas obriga-
ções com o empregador 
até o fim do acordo. Nesse 
período, o salário deixa de 
ser pago pela empresa e a 
pessoa passa a receber um 
benefício emergencial do 
governo federal, que será 
sempre proporcional ao 

processos, otimização da 
receita, redução de custos 
e mais oportunidades de 
negócios para as empre-
sas.
“A iniciativa da Suzano 
promoverá resultados em 
um curto espaço de tempo 
em toda a cadeia de seus 
fornecedores, gerando as-
sertividade nos processos, 
que são extremamente be-
néficos para a companhia. 
Porém, favorecer o empre-
endedorismo e o desenvol-
vimento do conhecimento 
dos fornecedores, que se 
estende para toda socie-
dade da região, será o le-
gado mais importante do 
projeto Semear”, relata o 
fornecedor Luís Fernando 
A. dos Reis, da Alfag do 
Brasil.

seguro-desemprego.
Já com respeito à redução 
de jornada, o corte pode 
ser feito em 70%, 50% ou 
25% de horas trabalhadas 
ao dia. Parte do salário 
continua sendo paga pela 
empresa, sendo propor-
cional à redução (uma 
diminuição de 70% ga-
rante 30% do salário, por 
exemplo), e o restante é 
completado pela parcela 
do seguro-desemprego, 
semelhante ao benefício 
da suspensão de contrato.
Quanto aos benefícios, 
em nenhum dos casos, a 
empresa deve interrom-
per os pagamentos de seus 
respectivos valores. Em 
suspensões de contrato, o 
empregador pode deixar 
de pagar o vale-transpor-
te, mas não o vale-refeição 
ou o vale-alimentação. Em 
redução de jornada, todos 
eles precisam ser pagos, já 
que o trabalhador continua 
comparecendo ao local de 
trabalho, podendo haver 
reajuste no valor do vale-
-transporte, caso a pessoa 
não precise comparecer 
todos os dias.
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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 262, Termo nº 7392
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ MARCOS CARDOSO e HELOISA ODETE FERREIRA, aprensentando os docu-
mentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremem-
bé-SP, nascido no dia 22 de abril de 1979, de estado civil solteiro, de profissão analista júnior, residente e domiciliado na Rua 
São Luiz, nº 96, Vila Santo Antonio, Tremembé/SP, filho de JOSÉ FRANCISCO CARDOSO, de 83 anos, natural de Tre-
membé/SP, nascido na data de 11 de janeiro de 1938, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de MARIA DE LOURDES 
CARDOSO, falecida em Tremembé/SP na data de 31 de agosto de 2002. A habilitante é natural de Campos do Jordão-SP, 
nascida no dia 09 de junho de 1976, de estado civil solteira, de profissão supervisora de ensino básico, residente e domiciliada 
na Rua São Luiz, nº 96, Vila Santo Antonio, Tremembé/SP, filha de LUIZ LELIS FERREIRA, de 94 anos, natural de Parai-
sópolis/MG, nascido na data de 21 de agosto de 1926 e de MARIA APARECIDA TOMAZ FERREIRA, de 86 anos, natural 
de Sapucaí Mirim/MG, nascida na data de 10 de junho de 1935, ambos residentes e domiciliados 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 262, Termo nº 7393
Faço saber que pretendem se casar ANDRÉ GUSTAVO VALERIO CELETE e JULIANA MARINHO DA CRUZ, apren-
sentando 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 10 de junho de 1974, de estado civil divorciado, de profissão médico veterinário, resi-
dente e domiciliado na Rua Aurea Aparecida de Oliveira Vargas, nº 62, Ana Candida, Tremembé/SP, filho de APARECIDO 
HENRIQUE CELETE, de 71 anos, nascido na data de 15 de março de 1950 e de MARIA CATARINA VALERIO CELETE, 
de 70 anos, nascida na data de 13 de fevereiro de 1951, ambos residentes e domiciliados em Lagoinha/SP. A  habilitante é 
natural de Pindamonhangaba-SP, nascida no dia 19 de janeiro de 1976, de estado civil viúva, de profissão administradora, 
residente e domiciliada na Rua Ana Andrade Vilela, nº 425 Loteamento Residencial Andrade, Pindamonhangaba/SP, filha 
de JÉSU MARINHO DA CRUZ, de 77 anos, nascido na data de 29 de abril de 1944 e de DALVA CABRAL DA CRUZ, de 
75 anos, nascida na data de 22 de dezembro de 1945, ambos residentes e domiciliados em Pindamonhangaba/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 im-
prensa local desta cidade. 

Quadrilha de São Paulo que
furtava apartamentos é detida 

em São José dos Campos

Nesta quinta-feira (17), 
uma quadrilha de São 
Paulo especializada em in-
vadir condomínios foi de-
tida. O grupo usava duas 
adolescentes para invadir 
os condomínios e furtar 
itens de valor.
A ação ocorreu, quando a 
quadrilha foi flagrada ten-
tando invadir um prédio 
no bairro Jardim Aquarius 
em São José dos Campos. 
Os funcionários perce-
beram a movimentação e 
acionaram a polícia que já 
investigava o grupo.
Os suspeitos fugiram e a 

Polícia Civil iniciou uma 
perseguição pela Dutra. 
Não conseguindo ir muito 
longe, os bandidos foram 
detidos em bloqueio arma-
do pelas viaturas.
Ao serem abordados, três 
homens maiores de idade 
e duas adolescentes de 15 
anos foram presos em fla-
grante. No carro, diversos 
produtos como joias, com-
putadores, dinheiro e bol-
sas foram encontrados.
Segundo a Polícia Civil, as 
adolescentes entravam nos 
condomínios se passando 
por visitantes, escolhendo 

apartamentos vazios e li-
berando a entrada dos cri-
minosos. Os homens que 
já possuíam passagens por 
roubo e furto, estão à dis-
posição da Justiça e irão 
responder por furto quali-
ficado e formação de qua-
drilha. As duas meninas, 
menores de idade, foram 
apresentadas ao Conse-
lho Tutelar. A polícia Ci-
vil também apura outros 
casos em que o grupo é 
suspeito. Segundo infor-
mações, a quadrilha é da 
região da Bela Vista, no 
centro de São Paulo.
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Nutrição influencia na produtividade 
de suínos reprodutores

Dois homens são presos por tráfico 
de drogas e corrupção de menores 

em São José dos Campos

“A produtividade das gran-
jas suínas está diretamente 
ligada ao sucesso da repro-
dução. Embora as matrizes 
suínas sejam importantes, 
o papel dos machos re-
produtores é fundamental, 
sendo responsáveis pelos 
mais importantes ganhos 
genéticos da propriedade”, 
afirma o gerente de produ-
tos para suínos da Auster 
Nutrição Animal, Roverio 
Freitas.
Dada a importância do re-
produtor, é necessário es-
tar atento, também, a de-
terminadas características 
que podem afetar sua pro-
dução, como libido, pro-
dução de doses subférteis 
ou inférteis, com alta pato-
logia espermática. “É pre-
ciso oferecer ambiência e 
nutrição de qualidade para 
que os animais tenham a 
máxima expressão genéti-
ca”, explica a médica ve-
terinária Poliana Campos, 
responsável técnica da 
Coopercentral de Pará de 
Minas.
De acordo com a veteri-
nária, a suplementação vi-
tamínica e a nutrição com 
dieta específica contri-
buem para a melhoria da 
produção e da qualidade 
do esperma dos cachaços. 
Poliana destaca ser impor-
tante estar atenta às dife-
renças entre as necessida-
des nutricionais de machos 

Dois homens foram pre-
sos por tráfico de drogas 
no bairro Campo dos Ale-
mães, em São José dos 
Campos. Com eles estava 
também um adolescente. 
De acordo com a Polícia 
Militar, depois de um pa-

e fêmeas devido à conver-
são alimentar, ganho de 
peso e necessidades para 
a espermatogênese. “Por 
isso, não se deve ofertar o 
mesmo tipo de dieta para 
ambos os sexos”.
“Além da ração formulada 
especificamente para ma-
chos, a recomendação é 
oferecer ração peletizada, 
que aumenta a disponibi-
lidade dos ingredientes e 
melhora o comportamen-
to alimentar dos machos, 
reduzindo a possibilida-
de de distúrbios gástricos 
e vômitos. Outro ponto 
importante é avaliar o 
escore corporal dos ma-
chos. Preconiza-se que os 
reprodutores sejam mais 
magros (escore 3). Por ser 
selecionados para ganho 
de peso, têm alta taxa de 
crescimento e rapidamen-
te ficam pesados. Machos 
obesos desenvolvem pro-
blemas de aprumos e têm 
dificuldade de subir no 
manequim”, explica a es-
pecialista.
Foto - AgrodefesaFoto - 
Agrodefesa
A nutrição específica do 
macho deve ser iniciada 
entre cinco e seis meses 
de idade, época em que o 
suíno passa a ter esperma-
togênese. Porém, machos 
selecionados ao nascimen-
to em granjas núcleo de-
vem ter os cuidados a par-

trulhamento, os policiais  
se depararam com dois ho-
mens e um adolescente em 
condições suspeitas. 
Após uma abordagem, 
a PM encontrou drogas, 
entre elas, 111 porções 
de maconha, 44 microtu-

tir do seu nascimento, com 
alta ingestão de leite. Após 
o desmame, deve-se intro-
duzir ração específica para 
macho de modo a susten-
tar sua taxa de crescimen-
to, diretamente relacio-
nada ao desenvolvimento 
corporal e testicular dos 
leitões. Assim, animais 
mais pesados tendem a ter 
maior volume testicular e, 
por consequência, maior 
produção de sêmen, além 
de ser mais precoces.
Poliana Campos alerta 
que, caso seja oferecida 
nutrição inadequada ao 
animal, há risco de queda 
na quantidade e na quali-
dade do sêmen, reduzindo 
o índice de reprodução e 
exigindo mais machos na 
granja, o que eleva os cus-
tos do produtor.
Para atender às demandas 
nutricionais dos machos 
reprodutores, a Auster ofe-
rece em seu portfólio o nú-
cleo Numia Suis Macho. 
“Esse produto contém 
aditivos necessários para 
o melhor desempenho em 
termos de qualidade e vo-
lume espermático. Com 
altos níveis de vitaminas 
e minerais orgânicos e ba-
lanceamento adequado de 
cálcio, fósforo e aminoá-
cidos, Numia Suis Macho 
foi elaborado para centrais 
de inseminação”, destaca 
Roverio Freitas.

bos de cocaína, porções 
skunk, 147 pedras de cra-
ck e R$294. 
Os homens foram presos 
em flagrante por trafico de 
drogas e corrupção de me-
nores. Já o adolescente foi 
apreendido.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 028/2021. 
Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição, Transporte, Descar-
ga e Assentamento de Pedras de Rio no Lago Ornamental da Praça 
Francisco de Assis Galvão, conforme Termo de Referência e Demais 
Anexos do Edital. Data para recebimento de proposta: das 09h00min 
do dia 19/06/2021, até as 09h00min do dia 30/06/2021; data da aber-
tura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 30/06/2021; 
data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 30/06/2021, 
horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no 
link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos inte-
ressados no site supracitado. Maiores informações através do telefo-
ne (12) 3112-9200.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 001/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 403/2020 
– No dia 18 de junho de 2021, depois de constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. Erica Soler 
Santos de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, decide, HOMOLO-
GAR e ADJUDICAR o objeto da respectiva Tomada de Preços qual 
seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF BENEDITO L. THOMAZ, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS. Na ordem de R$ 1.219.050,52 (um milhão e duzen-
tos e dezenove mil e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos) à 
empresa CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI. Fica a empre-
sa convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 003/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2021 
– No dia 18 de junho de 2021, depois de constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. Erica Soler 
Santos de Oliveira, Prefeita Municipal de Potim, decide, HOMOLO-
GAR e ADJUDICAR o objeto da respectiva Tomada de Preços qual 
seja: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE USI-
NA DE TRIAGEM E RECICLAGEM DE RESÍDUOS, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
Na ordem de R$ 450.733,39 (quatrocentos e cinquenta mil e sete-
centos e trinta e três reais e trinta e nove centavos) à empresa E. D. 
DOS SANTOS ME. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato 
no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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Anvisa autoriza importação da 
vacina Sputnik V

Pagamento da 3ª parcela do
Auxílio Emergencial é antecipado

CMEI Valdira Morgado
abre 200 novas vagas

de creche para Moreira César

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvi-
sa) concedeu autorização, 
por meio do Circuito Deli-
berativo nº 539/2021, para 
a importação excepcional 
da vacina Sputnik V pelos 
estados do Rio Grande do 
Norte, de Mato Grosso, 
Rondônia, do Pará, Ama-
pá, da Paraíba e de Goiás.
Assim como deliberado no 
dia 4 de junho, na 9ª Reu-
nião Extraordinária Públi-
ca da Diretoria Colegiada, 
a importação aprovada 
nessa última terça-feira 
(15) também deverá ser 
realizada sob condições 
controladas. Para tanto, de 
acordo com a Anvisa, fo-
ram estabelecidas as mes-
mas responsabilidades e 
condicionantes aos reque-
rentes.

Nesta terça-feira (15), foi 
anunciado pelo Governo 
Federal durante coletiva 
de imprensa realizada pela 
Caixa, as novas datas dos 
pagamentos da terceira 
parcela do Auxílio Emer-
gencial 2021. 
Os depósitos para público 
geral foram antecipados 
para esta sexta-feira (18), 
de acordo com o mês de 
nascimento do beneficiá-
rio, e os saques em dinhei-
ro serão liberados a partir 
do dia 1º de julho. O paga-
mento do 4° ciclo também 
poderá ser antecipado. 
“Após termos verifica-
do que tanto no primeiro 

Na última terça-feira (15), 
a Prefeitura de Pinda-
monhangaba inaugurou, 
através de uma cerimônia 
online pelo Facebook, o 
Centro Municipal de Edu-
cação Infantil (CMEI) 
Valdira Morgado, no bair-
ro Mantiqueira em Morei-
ra César.
Com a inauguração, 200 
novas vagas foram aber-
tas para o distrito. A nova 
creche  conta com 10 salas 
de aula com solário, duas 
salas multifuncionais, es-
paços administrativos e 
banheiros adaptados num 
prédio com mais funcio-
nalidade e qualidade para 
o desenvolvimento das ati-
vidades.
Segundo a Secretária de 
Educação, Luciana Fer-
reira as novas vagas aten-
derão as crianças que já 
integram a lista de espera 
da Secretaria de Educa-
ção. “Vamos realizar aqui 
atendimento para crianças 
a partir de 6 meses até 3 

As principais condições 
preveem que a vacina de-
verá ser utilizada apenas 
na imunização de indiví-
duos adultos saudáveis e 
que todos os lotes dos imu-
nizantes importados so-
mente poderão ser destina-
dos ao uso após liberação 
pelo Instituto Nacional de 
Controle de Qualidade em 
Saúde (INCQS).
Além disso, a Anvisa rece-
berá relatórios periódicos 
de avaliação benefício-
-risco da vacina; o imuni-
zante deverá ser utilizado 
em condições controladas 
com condução de estudo 
de efetividade, com deli-
neamento acordado com 
a Agência e executado 
conforme Boas Práticas 
Clínicas; a Anvisa poderá, 
a qualquer momento, sus-

ciclo, quanto no segun-
do ciclo esta antecipação 
funcionou muito bem, nós 
estamos anunciando agora 
a antecipação deste tercei-
ro ciclo. Tanto para o cré-
dito, ou seja, o depósito 
nas contas digitais, quanto 
para o saque. Nós teremos 
todos os depósitos des-
se terceiro ciclo ainda em 
junho”, informou o presi-
dente da Caixa Econômica 
Federal, Pedro Guimarães.
Os trabalhadores infor-
mais nascidos em outubro, 
já podem sacar benefício. 
O dinheiro será depositado 
em conta poupança digital 
e pode ser movimentado 

anos e 11 meses e já esta-
mos nos preparando para 
no próximo ano dotar o 
atendimento até às 19 ho-
ras, visando facilitar a vida 
das mães que trabalham”, 
afirmou Luciana.
A nova unidade conta com 
monitoramento, materiais 
e móveis novos, para me-
lhor acolhimento e atendi-
mento às crianças, camas 
adequadas para o tamanho 
das crianças, berços, me-
sas e cadeiras personaliza-
das para alimentação dos 
bebês, brinquedos e outros 
materiais que auxiliam no 
desenvolvimento pedagó-
gico das crianças.
O funcionamento da nova 
unidade será importan-
te para atender antiga 
reivindicação das famí-
lias, “desafogando” a                     
CMEI Maria Aparecida 
Gomes - Sá Maria, no Pa-
sin, assim que o retorno 
presencial das crianças for 
confirmado.
O prefeito Dr. Isael Do-

pender a importação, dis-
tribuição e uso das vacinas 
importadas; dentre outros 
aspectos destacados no 
voto do relator.
Na deliberação, também 
foram autorizados quanti-
tativos reduzidos de doses 
a serem importadas para 
vacinação de 1% da popu-
lação de cada um dos esta-
dos, o que permitirá o ade-
quado monitoramento e 
ação imediata da Agência, 
caso necessário: Rio Gran-
de do Norte - 71.000 do-
ses; Mato Grosso - 71.000 
doses; Rondônia - 36.000 
doses; Pará - 174.000 
doses; Amapá - 17.000 
doses; Paraíba - 81.000 
doses; e Goiás - 142.000 
doses.
*Com informações da An-
visa e Agencia Brasil

pelo aplicativo Caixa Tem, 
que permite fazer compras 
em supermercados, pada-
rias, farmácias e outros 
estabelecimentos usando o 
cartão de débito virtual ou 
QR Code.
Neste ano, as parcelas são 
de R$ 250, com exceção 
das mulheres chefes de 
família que receberão R$ 
375 e quem mora sozinho 
terá R$ 150.
Para mais informações, 
o beneficiário pode ligar 
para a central telefônica 
111 da Caixa que funciona 
de segunda a domingo, das 
7h às 22h, ou acessar o site 
auxilio.caixa.gov.br.

mingues, participou da 
entrega e ressaltou o es-
forço que sua gestão vem 
realizando para aumentar 
a oferta de vagas de creche 
no município.
“Assumimos em 2017 
com um convênio junto ao 
Governo Federal, que no 
decorrer dos últimos anos 
apresentou atraso no de-
sembolso de verba para as 
construtoras responsáveis. 
Estamos frequentemente 
em Brasília solicitando o 
desembolso para que pos-
samos concluir as obras 
imediatamente, o que ago-
ra vem sendo realizado, 
possibilitando essa entre-
ga”, afirmou.
A Creche Centro também 
tem previsão de entrega 
para o próximo mês e as 
novas unidades em cons-
trução nos bairros Cris-
pim, Parque das Palmeiras 
e Arco Íris, necessitam de 
atualização do cronogra-
ma financeiro para a con-
clusão.


