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A Gazeta dos Municípios

Photocall TV facilita a vida do usuário
que deseja assistir TV online gratuitamente

Imóvel, avaliado em R$ 26,3 milhões 
onde funcionou a empresa Daruma, 

em Taubaté, será leiloado

Olimpíada de Tóquio:
Mayra Aguiar conquista

medalha de bronze no judô

Vivemos em um tempo 
onde quanto mais prati-
cidade for aplicada em 
nossa vida, melhor. O con-
ceito de assistir televisão 
também mudou bastante 
e hoje o mundo se tornou 
pequeno para tantas possi-
bilidades quando se trata 
de escolher o canal, o tipo 
de programa, onde e quan-
do iremos assistir.
Se não precisar assumir 
um compromisso de pa-
gar um valor mensal para 
ter acesso a esses recursos, 
melhor ainda. Economia 
de tempo e dinheiro é um 
casal perfeito nos dias de 
hoje e isso aplica-se tam-
bém ao mundo do entrete-
nimento. Assistir televisão 

O imóvel onde operava a 
Daruma, localizado em 
Taubaté, vai a leilão no 
início de agosto. A empre-
sa teve falência decretada 
em 2020 com aproxima-
damente R$ 76 milhões 
em dívidas, sendo R$ 2 
milhões de dívidas traba-
lhistas. A empresa tentou 
recuperação judicial desde 
2017, homologando um 
acordo em 2018 para o pa-
gamento das dívidas tra-

A gaúcha Mayra Aguiar 
conquistou feito inédito na 
manhã desta quinta-feira 
(29) após conquistar me-
dalha de bronze na catego-
ria meio-pesado (até 78kg) 
do judô na Olimpíada Tó-
quio. A sexta medalha do 
Brasil veio com a vitória 
de Mayra contra a sul-co-
reana Hyunji Yoon, que foi 
imobilizada por 20 segun-
dos no Nippon Budokan, 
templo das artes marciais 
na capital japonesa.
A judoca se tornou a pri-
meira mulher a conquistar 
três medalhas olímpicas 
em um esporte individu-
al. Ela já havia levado o 
bronze nos Jogos de Lon-
dres (2012) e na Rio 2016. 
Mayra também se tornou 

online e de forma gratuita 
no celular e no navegador 
web otimizado para smar-
tphone não é algo fácil de 
encontrar, mas algumas 
plataformas investem nes-
se modelo disruptivo ofe-
recendo mais de mil canais 
em seu catálogo, como é o 
caso da Photocall.
Com ela, é possível assis-
tir aos mais variados tipos 
de canais em uma progra-
mação 24 horas totalmente 
otimizado para o seu smar-
tphone, sem a necessidade 
de instalar aplicativos ou 
fazer cadastro para criar 
login e senha. Tudo pen-
sado de forma a facilitar a 
vida dos usuários que pro-
curam o melhor do entre-

balhistas. Como o acordo 
não foi cumprido, além de 
ter contratos perdidos por 
causa da pandemia, a Da-
ruma pediu à Justiça que 
fosse decretada a falência.  
Leilão
O imóvel, localizado na 
Avenida independência, 
ao lado da Dutra, está ava-
liado em mais de R$ 26,3 
milhões e terá a primeira 
chamada no dia 5 de agos-
to. A partir da segunda 

hoje (29) a única judoca 
brasileira, no feminino e 
masculino, a subir no pó-
dio em três edições dos 
Jogos Olímpicos. Esta foi 
a 24ª medalha conquistada 
pelo judô na história das 
Olimpíadas. 
Quem levou a medalha de 
ouro na categoria até 78 kg 
foi a japonesa Shori Ha-
mada, que derrotou a fran-
cesa Madeleine Malonga, 
que ficou com a prata. A 
outra medalha de bronze 
foi para a alemã Ana-Ma-
ria Wagner.
Trajetória ao bronze
Na estreia, Mayra Aguiar 
venceu a israelense Inbar 
Lanir por ippon aos 40 se-
gundos de combate. Em 
seguida, nas quartas de fi-

tenimento, cinema, varie-
dades, jornalismo, música, 
realities, educação, espor-
tes e vários outros tipos de 
programas de televisão.
A Photocall TV é conside-
rada pelos usuários, uma 
das melhores plataformas 
para assistir televisão onli-
ne livre e gratuita no smar-
tphone, smart TV ou Ví-
deo Cast. Além dos canais 
de televisão, ainda é possí-
vel ter acesso a uma exten-
sa lista de canais de rádio 
de vários países, excelente 
para quem está aprenden-
do um novo idioma e de-
seja enriquecer seu voca-
bulário e treinar o ouvido 
com as novas palavras.
A qualidade das trans-

chamada, que acontece em 
19 de agosto, poderá ter 
desconto de até 50% so-
bre o valor da avaliação do 
imóvel, aumentando para 
até 55% de desconto na 
terceira chamada, no dia 2 
de setembro. 
O leilão será realizado de 
forma híbrida, sendo onli-
ne às 14h pelo site lance-
ja.com.br e presencial no 
Hotel San Michel Conven-
tion, no centro da cidade. 

nal, ela perdeu para a ale-
mã Anna-Maria Wagner 
após sofrer um wazari. Na 
repescagem, a judoca de 
29 anos (faz 30 em 3 de 
agosto) derrotou Aleksan-
dra Babintseva, do Comi-
tê Olímpico Russo (ROC, 
na sigla em inglês) em 
luta que foi definida com 
a adversária tomando três 
penalidades (Shido), en-
quanto Mayra levou ape-
nas uma.
O primeiro judoca brasi-
leiro a subir ao pódio em 
Tóquio foi Daniel Carg-
nin, de 23 anos, na catego-
ria meio-leve (até 66kg). 
No último domingo (25) 
ele também faturou o 
bronze ao derrotar o isra-
elense Baruch Shmailov.

missões é perfeita, basta 
apenas acessar e escolher 
o que deseja assistir. Os 
melhores filmes de ação, 
comédia, aventura, terror, 
romance, séries, desenhos 
animados, musicais e mui-
to mais.
Além disso, também é pos-
sível ver canais de notícias 
de vários países do mundo 
para ficar completamente 
informado sobre tudo o 
que acontece. Para quem 
curte esporte, não faltam 
opções. Desde basquete, 
futebol, surf, tênis e todos 
os tipos de competições. 
Afinal de contas, são mais 
de mil canais e sem preci-
sar pagar nada por isso.
Para ter uma ideia melhor 
do que Photocall TV ofe-
rece, são 246 canais nacio-
nais, 390 canais interna-
cionais, 369 canais a cabo, 
230 canais de rádio, além 
de 14 links para guias de 
programação. Entre os ca-
nais internacionais  mais 
importantes estão: BBC, 
CBS, FOX e NBC e os es-
panhóis La 1, La 2, Antena 
3 e Telecinco.
Sem complicação
Não há nenhuma com-
plicação para acessar os 
canais disponíveis na 
Photocall TV. É só clicar 
no logotipo e em seguida 
aparecerão duas opções: 
entrar no próprio site da 
emissora escolhida ou ir 
para o web player oficial 
do canal de televisão. Es-
colhendo a última opção, 

será possível ter acesso a 
outros programas, séries e 
vários conteúdos oficiais 
disponíveis.
Outro ponto positivo da 
plataforma para ver TV 
online gratuitamente é que 
em nenhuma parte do pro-
cesso aparecem anúncios, 
publicidade ou qualquer 
outra coisa que possa pre-
judicar a experiência do 
usuário.
Boa parte dos canais são 
em 1080 Full-HD, porém 
outros não terão esse tipo 
de resolução, mas poderá 
ser visto sem nenhum pro-
blema ou corte. O som das 
transmissões está total-
mente sincronizado e pode 
ser compreendido com 
perfeição. É recomendável 
uma conexão via Wifi por 
questões de velocidade e 
economia de dados mó-
veis.
Praticidade
Não existe forma mais 
prática de assistir televi-
são do que através de um 
smartphone ou tablet, por 
exemplo. Com a vida cor-
rida e a busca incessante 
por entretenimento, infor-
mação e conhecimento, 
o celular passou a ser um 
grande aliado e assim, as 
pessoas estão em busca de 
alternativas para ver tele-
visão pela internet.
Em meio a poucas opções 
fáceis, gratuitas e des-
complicadas, Photocall 
TV surgiu para suprir essa 
demanda. Com ela os usu-

ários podem assistir seus 
programas favoritos en-
quanto se deslocam até o 
trabalho dentro do metrô 
ou ônibus. Podem assistir 
às suas séries favoritas, ver 
uma partida de futebol ou 
show musical estando em 
qualquer lugar do mundo, 
desde que tenha um aces-
so à internet, o que é total-
mente possível na maioria 
das localidades.
A praticidade conta muito 
hoje em dia, pois os usu-
ários não querem encher 
seu smartphone de aplica-
tivos ou ter que preencher 
enormes cadastros expon-
do seus dados pessoais ou 
travando seu aparelho com 
a instalação de muitas coi-
sas. Saber que existe uma 
forma de assistir TV onli-
ne gratuitamente sem pre-
cisar fazer nada disso, é 
um grande alívio.
Mesmo sendo uma versão 
móvel, é possível ajustar 
a reprodução do conteúdo 
como ousuário desejar, in-
clusive em tela cheia para 
aproveitar o conteúdo sem 
nenhuma distração. Mes-
mo sendo uma experiência 
web, assemelha-se a um 
aplicativo próprio instala-
do no smartphone.
Quem ainda não viveu 
essa experiência, preci-
sa experimentar todas as 
facilidades que recursos 
como esses oferecem para 
quem quer ver TV online 
sem cadastro e sem men-
salidades.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa 
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio, 
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o 
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na 
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas 
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará 
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente 
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café 
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira 
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito 
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, 
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um mon-
te de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer 
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer 
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você 
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure 
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos 
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
033/2021. Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de 
Marmitex. Data para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 
29/07/2021, até as 09h00min do dia 11/08/2021; data da abertura de 
propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 11/08/2021; data de 
início da sessão pública: às 10h00min do dia 11/08/2021, horário de 
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no 
site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-
9200.

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

Livro D-25, FLS. nº 270, Termo nº 7409
Faço saber que pretendem se casar YURI LAGROTTI e LARISSA PINTO FERRAZ, aprensentando os documentos neces-
sário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido 
no dia 11 de abril de 1985, de estado civil solteiro, de profissão funcionário público, residente e domiciliado na Rua Francisco 
Paulo de Oliveira Vargas, nº 51, Paineiras, Tremembé/SP, filho de CLAYTON LAGROTTI, de 67 anos, natural de Guarara-
pes/SP, nascido na data de 25 de julho de 1954, residente e domiciliado em Pindamonhangaba/SP e de MARIA APARECIDA 
POLINHO LAGROTTI, de 68 anos, natural de Jaú/SP, nascida na data de 10 de junho de 1953, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP. A habilitante é natural de Cuiabá-MT, nascida no dia 14 de maio de 1990, de estado civil solteira, de profis-
são estudante, residente e domiciliada na Rua Francisco Paulo de Oliveira Vargas, nº 51, Paineiras, Tremembé/SP, filha de 
LAMARTINE CUNHA FERRAZ, de 65 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 05 de julho de 1956 e de LUCIA 
MARIA FERREIRA PINTO FERRAZ, de 62 anos, natural de Delfim Moreira/MG, nascida na data de 13 de maio de 1959, 
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 271, Termo nº 7410
Faço saber que pretendem se casar ESTÊVÃO DA COSTA SILVA e FERNANDA RIBEIRO CAVALCANTE, aprensentando 
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 08 de agosto de 1999, de estado civil solteiro, de profissão auxiliar de produção, residente e 
domiciliado na Avenida Vereador Eduardo Camões Neto, nº 299, Flamboyant, Tremembé/SP, filho de MAURO MANOEL 
SANTOS DA SILVA, de 55 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 06 de janeiro de 1966 e de LUCIMARA DA COS-
TA SILVA, de 42 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 04 de outubro de 1978, ambos residentes e domiciliados 
em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 22 de novembro de 1996, de estado civil solteira, 
de profissão dentista, residente e domiciliada na Avenida Vereador Eduardo Camões Neto, nº 299, Flamboyant, Tremembé/SP, 
filha de VALTER MATOS CAVALCANTE, falecido em Taubaté/SP na data de 12 de março de 2021 e de TEREZINHA DE 
FARIA RIBEIRO, de 57 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 28 de novembro de 1963, 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. 
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Conheça os benefícios de 
jogar em um cassino online

Fogueira Julina em Nova Gokula 
acontece neste final de semana 

em Pindamonhangaba

Os cassinos carregam em 
si algo místico relacionado 
a eles. É um lugar que gera 
muita curiosidade nas pes-
soas e atrai a atenção do 
público de uma forma ge-
ral, tanto dos que já estão 
habituados a jogar, como 
também dos aspirantes 
aos jogos. Contudo, em 
um mundo onde as rela-
ções vêm se estabelecendo 
cada vez em maiores pro-
porções através das inte-
rações virtuais ,associado 
ao avanço da tecnologia, 
é possível vivenciar onli-
ne, a mesma experiência e 
sensação de frequentar um 
cassino físico. 
Dentro da indústria dos 
cassinos, a questão do 
crescimento e adesão do 
público aos jogos digitais 
vem sendo frequentemen-
te discutida. O número 
crescente de usuários que 
expressa uma preferência 
pelos jogos de cassino on-
line é uma realidade que 
veio para ficar. O aumen-
to significativo de apostas 
pela Internet, principal-
mente a partir do primeiro 
semestre de 2020, onde as 
pessoas passaram a estar 
mais tempo em casa, au-
mentou significativamen-
te.
Essa migração dos fre-
quentadores dos cassinos 
tradicionais aos cassinos 
digitais pode ser explicada 
pela vantagem de poder se 
divertir em casa ou onde 

Neste sábado (31) e do-
mingo (1), a Fazenda Nova 
Gokula realiza o “Foguei-
ra Julina em Nova Goku-
la”. A ação terá a presença 
dos artesãos do Fundo So-
cial de Solidariedade e da 
Van do Turismo, da Secre-
taria de Cultura e Turismo 
da Prefeitura, divulgando 
Pindamonhangaba.
Durante o sábado a ação 
acontece das 10h às 20h, 
e no domingo das 10h às 
18h. O local respeita to-
das as regras sanitárias: 
obrigatoriedade do uso de 
máscara, álcool gel e dis-
tanciamento. 
A entrada na Fazenda é R$ 
10,00 por pessoa. A inscri-
ção para as aulas de Yoga 
será R$ 35,00 e a Trilha 
para cachoeira R$ 50,00.
A Fazenda Nova Gokula 
fica na Estr. Jesus Antônio 
de Miranda, s/n - Pinda-
monhangaba.
Confira as atrações

estiverem, e não ter que 
fazer um turismo de cassi-
nos para praticar os jogos 
da sua preferência, que 
terminava sendo cansativo 
e mais custoso. Agora com 
somente apertar um botão, 
terão disponíveis um mun-
do de possibilidades.
Principais características 
dos cassinos online
Variedade
As opções online são di-
versas, e dependendo da 
plataforma web escolhida, 
poderá variar mais ainda. 
Um bom cassino oferece 
uma grande variedade de 
jogos, inclusive, alguns 
são oferecidos de forma 
gratuita para seus clien-
tes, e bônus, até que o 
apostador se sinta seguro 
em apostar dinheiro real. 
Os jogos mais populares 
são as slots ou caça-ní-
queis, roleta, blackjack, 
pôquer, vídeo bingo, além 
de variados jogos de mesa, 
apostas esportivas e inclu-
sive, experiências de jogos 
ao vivo com dealers e cru-
piês.
Conforto
Não há como negar que 
ter experiências de jogos 
desde o sofá da sua casa é 
uma grande      vantagem 
dos jogos de cassino onli-
ne. 
A disposição e o tempo 
gastos no deslocamento a 
um cassino, vem fazendo 
com que as modalidades 
online sejam as preferidas 

Comida da roça; Gastro-
nomia vegetariana e vega-
na com toque da culinária 
indiana; Yoga (31/07 e 
01/08 - 10h30); Trilha para 
cachoeira; Fogueira (31/07 
e 01/08 - 16h); Música ao 
vivo com Jeferson Leite - 
Forró de Rabeca (31/07 - 
15h) e Karana Das e banda 
- MPB e Mantras (01/08 
- 16h); Artesanato e Expo-
sição de arte.
Atrações Musicais
Forró de Rabeca - A at-
mosfera rural dos bailes 
nordestinos em simbiose 
com os elementos urbanos 
e o bom humor de quem 
sempre trabalha com o que 
gosta, revela-nos Jeferson 
Leite (CE) em seu Forró 
de Rabeca.
Revivendo os forrós de la-
tada, é acompanhado pela 
bateria rítmica nordestina: 
Zabumba, Pandeiro e Tri-
ângulo, a Cozinha Vegana. 
No calor da dança se mis-

pelos seus usuários.  Além 
do mais, você pode esco-
lher jogar em qualquer 
dispositivo móvel conec-
tado a Internet, e desde 
onde estiver.
Segurança
Com tantas opções dispo-
níveis online, é importante 
se certificar que a platafor-
ma digital de cassino es-
colhida seja certificada, e 
que cumpram legalmente 
com todas as regulamenta-
ções exigidas às empresas 
operadoras para operar, 
para que desta forma, você 
possa jogar sem medo e 
registrar seus dados com 
total segurança. Ademais, 
algumas regulamentações 
podem variar de acordo 
com o país.
Anonimato
Uma das maiores vanta-
gens desse passatempo é 
que permite ao jogador o 
anonimato, mediante a lei 
de proteção de dados on-
line. Essa é uma grande 
vantagem para os jogado-
res discretos, que podem 
jogar utilizando um avatar.
Realismo
O verdadeiro sucesso das 
salas de jogos é que as 
empresas operadoras e os 
moderadores se encarre-
gam de que as experiên-
cias dos usuários sejam 
as mais reais possíveis, e 
que os jogadores se sintam 
como se tivessem visitado 
um cassino físico sem ter 
saído de casa.

turam percussão, rabeca, 
pedais de guitarra, versos 
de cordel e muito suor. 
Encontro certo com a boa 
música brasileira.
Jeferson Leite teve sua ini-
ciação musical com viola 
clássica, estudando nos 
métodos da música erudi-
ta, depois adaptando para 
a rabeca, instrumento que 
tem estudado e pesquisado 
desde 2002, com a ajuda 
dos professores Gilmar de 
Carvalho e Lourdes Mace-
na, e com o contato com 
mestres da cultura popular.
O músico cearense tem 
atuado como solista, tra-
balhando com diversos 
grupos.
Com uma linguagem que 
não foge do referencial 
sertanejo, executa clássi-
cos do xote, baião, arrasta 
pé e samba. É autor das vi-
deo-aulas “Toques de Ra-
beca” e do livro “Fazenda 
do Moinho”.
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Covid-19: Pindamonhangaba 
vacina pessoas com 27 anos 

ou mais nesta quinta-feira

Voice Commerce: modalidade de 
compras por voz deve movimentar 

US$ 80 bilhões em 2023

Nesta quinta-feira (29), 
a Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba inicia 
a vacinação contra a Co-
vid-19 para pessoas com 
27 anos ou mais.
Primeira dose
Pessoas com 27 anos ou 
mais, das 8 às 11 horas, 
CIAF/Saúde da Mulher, 
Centro Dia do Idoso (Vila 
Rica), PSF Nova Esperan-
ça, PSF Cidade Nova, CI-
SAS Moreira César e UBS 
Ipê 2.
Das 8 às 11 horas e das 13 
às 16 horas no Shopping 
Pátio Pinda.
Drive-trhu no Parque da 
Cidade, das 9 às 15 horas. 
Importante: não haverá 
preenchimento do “termo 
de cadastro Vacinação Co-
vid-19” no drive-trhu, por 
isso, é obrigatório levar o 
termo preenchido corre-
tamente. Baixe o arquivo 
pelo site. 
Além disso, todas as pes-
soas devem preencher o 
termo de vacinação Esta-
dual pelo site www.vaci-
naja.sp.gov.br.
Primeira dose para gestan-
tes e puérperas somente na 
sala de vacinas do CIAF/
Saúde da Mulher, das 8 às 
11 horas e das 13 às 16 ho-
ras.
Segunda dose

Quem não ama a facili-
dade dos comandos por 
voz? Por meio dessa fer-
ramenta, é possível con-
figurar alarmes, criar lis-
tas de compras e manter 
anotações constantes. As 
possibilidades ficam ainda 
maiores quando essa fun-
ção está ligada a uma as-
sistente virtual ou a eletro-
domésticos inteligentes, 
permitindo uma organi-
zação constante da rotina, 
que colabora para facilitar 
muito o dia a dia.
Segundo uma pesquisa 
realizada pela consultoria 
inglesa Juniper Resear-
ch, o uso dessa tecnologia 
pode impactar os hábitos 
de compra dos consumi-
dores brasileiros. Eles esti-
mam que o voice commer-
ce - modalidade em que a 
compra online é feita por 
voz - irá movimentar US$ 
80 bilhões em 2023. A 
estimativa representa um 
aumento considerável,  le-
vando em consideração os 
US$ 2 bilhões movimenta-
dos atualmente pelos EUA 
e pelo Reino Unido por 
esse meio.
Assistentes virtuais aju-
dam a impulsionar modelo 
de compra
A popularidade das assis-
tentes por voz, como Siri 
(Apple), Cortana (Micro-
soft) e Alexa (Amazon), 
pode ser um dos pontos 
principais no aumento des-
sa modalidade de compra. 
Ainda segundo a pesquisa 
da Juniper Research, a es-
timativa é de que existirão 

AstraZeneca, 61 anos ou 
mais (conforme data da 
carteirinha), das 13 às 16 
horas: PSF Nova Esperan-
ça, CISAS Moreira César, 
Centro Dia do Idoso (Vila 
Rica), PSF Cidade Nova, 
UBS Ipê 2 e CIAF/Saúde 
da Mulher.
Coronavac/Butantan - 
(conforme data da cartei-
rinha), sala de vacinas do 
CIAF/Saúde da Mulher: 
das 13 às 16 horas.
Todas as pessoas que estão 
recebendo a vacina podem 
colaborar com a campa-
nha Alimento Solidário, 
levando 1 kg de alimento 
não-perecível para o Fun-
do Social de Solidarieda-
de ajudar as famílias que 
mais precisam.
Atenção às regras
- Todos precisam levar um 
documento de identifica-
ção (RG ou CPF), com-
provante de endereço e o 
termo de vacinação preen-
chido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Origi-
nais e cópias.
- As grávidas e as puérpe-
ras precisam levar a car-
teira de acompanhamento 
de pré-natal. As puérperas 
também precisam de cópia 
da certidão de nascimento 
do bebê.
Vacinação Gripe

mais de oito bilhões de as-
sistentes em uso até 2023, 
o que pode ocasionar em 
um aumento de compras 
feitas por voz, graças à 
comodidade de realizar 
a operação à distância e 
sem a necessidade de inse-
rir dados manualmente na 
hora de escolher o produto 
ou efetuar o pagamento. 
O aumento no uso de as-
sistente virtuais já é uma 
tendência observada no 
Brasil. Segundo dados 
da Ilumeo, consultoria de 
Data Science, o uso de dis-
positivos com assistentes e 
comandos de voz aumen-
tou 47% no país em 2020.
Empresas devem estar pre-
paradas para a nova moda-
lidade de compras
A compra por coman-
do de voz é uma questão 
que já deve estar no radar 
de grandes empresas de 
e-commerce, que precisam 
acompanhar de perto essa 
tecnologia e as tendências 
do público, o que ainda 
não é o caso da maior parte 
das marcas no Brasil. De 
acordo com uma pesqui-
sa realizada pela Uberall 
com 73 mil negócios bra-
sileiros, tanto de pequeno, 
quanto de médio e grande 
porte, apenas 4% estão 
otimizados para compras 
e pesquisas nessa modali-
dade.
Empresas como Domino’s, 
Zona Sul Supermercados e 
Natura já têm dado os pri-
meiros passos para essa 
modalidade de vendas, 
com algumas ações pontu-

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba continua a ter-
ceira etapa da vacinação 
contra o vírus da gripe 
(influenza H1N1) nesta 
quinta-feira (29), enquan-
to durarem os estoques. 
A terceira fase será para 
todos os públicos. As pes-
soas precisam levar docu-
mento de identidade.
Para esta fase, a aplicação 
será de segunda a sexta-
-feira, das 8 às 11h e das 13 
às 16h, em vários locais: 
ESF Feital, ESF Castolira, 
ESF Azeredo, ESF Cruz 
Grande, ESF Bonsucesso, 
ESF Eloyna, ESF Jardim 
Regina e sala de vacina do 
CIAF (crianças menores 
de 12 anos, munícipes da 
região central).
Em virtude da vacinação 
contra Covid-19, o pú-
blico deve ficar atento às 
recomendações do Minis-
tério da Saúde. A imuni-
zação contra influenza só 
poderá ser feita 15 dias 
antes ou após a vacinação 
contra coronavírus. Os 
que ficaram com dúvidas 
e já foram vacinados con-
tra Covid-19 devem levar 
a carteira de vacinação e 
serão orientadas por pro-
fissionais de saúde nas 
unidades.

ais e integrações da marca 
com a Alexa, da Amazon, 
e o Google Assistant. 
Com o intuito de possibili-
tar uma experiência satis-
fatória para os clientes, as 
empresas devem evoluir o 
seu sistema, possibilitando 
que o consumidor consiga 
ter acesso à descrição por 
áudio dos produtos dispo-
níveis, entender quais os ti-
pos de compra e fazer per-
guntas ao bot da empresa 
ou assistente pessoal, caso 
necessário. Os chatbots, 
inclusive, são um tipo de 
ferramenta muito eficien-
te para a compra por voz, 
já que dão respostas dire-
cionadas e dinâmicas. En-
tretanto, eles devem estar 
sempre bem utilizados e 
atualizados para entender 
corretamente as dúvidas 
dos clientes.
Garantir a integração dos 
serviços por voz com as 
plataformas web e o aten-
dimento por telefone e 
presencial expande ainda 
mais as possibilidades da 
marca e torna o atendi-
mento mais eficiente, co-
laborando ainda mais para 
uma experiência de com-
pras satisfatória.
A popularização do voice 
commerce ainda deve de-
morar algum tempo para 
acontecer completamente, 
mas as previsões deixam 
claro que essa modalidade 
deve transformar as com-
pras feitas de forma remo-
ta, além de facilitar ainda 
mais a vida dos consumi-
dores.


