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A GAzetA dos Municípios

Dieese discute reforma da
Previdência Social em Taubaté

São Luiz do Paraitinga
abre concurso público
para contratar médicos

Homem mais rico da China
quer que pessoas

trabalhem 72h por semana

Doações para reconstrução de
Notre-Dame somam US$ 900 milhões

O Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeco-
nômicos) e as Centrais 
Sindicais CGTB, CSB, 
CSP-Conlutas, CTB, 
CUT, Força Sindical, In-
tersindical (Central da 
Classe Trabalhadora), In-
tersindical (Instrumento 
de Luta e Organização 
da Classe Trabalhadora), 
NCST e UGT promovem, 
em 25 de abril, a 15ª Jor-
nada Nacional de Debates 
– Reforma da Previdência 
Social, em Taubaté.
A atividade reunirá diri-
gentes e representantes 
sindicais para discutir 
a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 
06/2019, que pretende 
modificar o sistema de 

Salário mensal chega a R$ 
10,6 mil para jornada de 
40 horas semana
A Prefeitura de São Luiz 
do Paraitinga abriu con-
curso público para contra-
tação de médicos. 
Há oportunidades 
para ginecologista,                                         
psiquiatra e generalista, 
uma vaga para cada espe-
cialidade.

Jack Ma diz que dinheiro 
não traz felicidade e quer 
implantar sistema “996” – 
jornada das 9h da manhã 
até as 9h da noite, com 
apenas uma folga semanal
Uma jornada de trabalho 
de 12 horas diárias, seis 
dias por semana, é o que 
um dos homens mais ri-
cos da China tem a ofere-
cer aos seus funcionários. 
Jack Ma é fundador do 
site Alibaba, diz que di-
nheiro não traz felicidade, 
e seu esquema de trabalho 
ganhou o apelido simpáti-
co de “996” para disfarçar 
o que realmente é: explo-
ração. A sigla correspon-
de aos horários realizados 
por seus empregados: das 
9 da manhã às 9 da noite, 

Doações estão sendo feitas 
em todo o mundo visando 
reconstruir a Catedral de 
Notre-Dame, em Paris, 
que foi seriamente dani-
ficada por um incêndio. 
Segundo a imprensa fran-
cesa, já foram arrecadados 
900 milhões de dólares.
O incêndio – ocorrido na 
segunda-feira, dia 15 – de-
vastou a estrutura históri-
ca, destruindo a torre e de 
dois terços do teto.

Empresas da França são 
líderes em contribuições 
para os esforços de capta-
ção de recursos.

previdência social. O tema 
será apresentado pelo co-
ordenador de educação e 
comunicação do Dieese, 
Fausto Augusto Júnior, 
e contará com a partici-
pação do advogado José 
Sodero, da Comissão de 
Direito Previdenciário 
da OAB-SP. A Jornada 
tem como objetivo dar 
subsídios ao movimento 
sindical para o enfren-
tamento da reforma da 
Previdência, encaminha-
da ao Congresso Nacio-
nal pelo governo federal. 
O evento será realizado 
na Câmara Municipal de 
Taubaté (Avenida Profes-
sor Walter Thaumaturgo, 
208 – Jardim das Nações), 
a partir das 14h. Mais in-
formações com a Unidade 

Para o médico generalista 
o salário oferecido é de R$ 
10.668 por mês, com jor-
nada de 40 horas semanais 
no programa ESF (Estra-
tégia Saúde da Família). 
Os outros dois especialis-
tas terão jornada de 16 ho-
ras e vão receber R$ 4.173 
por mês.
As inscrições poderão ser 
feitas nos dias 23, 24, 25, 

6 dias por semana. Daí o 
996. Em seu blog, o em-
presário disse considerar 
a semana de 72 horas de 
trabalho uma “enorme 
bênção” e afirmou que 
aquelas pessoas que pen-
sam em trabalhar para o 
Alibaba precisam estar 
preparadas para isso.
Segundo o Daily Mail, a 
carga horária viola a lei 
chinesa, que estipula que 
os horários médios de tra-
balho não devem exceder 
as 40 horas semanais. Na 
Ásia, já são comuns mor-
tes relacionadas às jorna-
das excessivas, como o 
caso da japonesa Miwa 
Sado, vítima de uma insu-
ficiência cardíaca aos 31 
anos, após trabalhar cerca 

Um conglomerado de pro-
dutos de luxo, o fundador 
de uma grande empresa 
de cosméticos e uma pe-
troleira, entre outros, se 
comprometeram a fazer 
doações substanciais.
Tecnologia da informação
Universidades e uma gi-
gante de tecnologia da 
informação dos Estados 
Unidos também contribu-
íram.
Mais de 1.500 pessoas em 
50 países também efetu-
aram doações no valor 
de 80 mil dólares até o 
momento em um site de 
arrecadação na internet 

de Atendimento Local do 
Dieese do Vale do Paraíba 
pelo e-mail ualvalepb@
dieese.org.br ou pelo tele-
fone (12) 3904-6655.
São José dos Campos – No 
dia 13 de maio, a 15ª Jor-
nada Nacional de Debates 
– Reforma da Previdência 
Social será realizada na 
Câmara Municipal de São 
José dos Campos, a par-
tir das 14h. Será apresen-
tada pela técnica Renata 
Belzunces e contará com a 
contribuição do advogado 
José Sodero da Comissão 
de Direito Previdenciário 
da OAB-SP. A Câmara de 
SJC fica na Rua Desem-
bargador Francisco Mu-
rilo Pinto, 33, Vila Santa 
Luzia, em São José dos 
Campos.

26 e 29 e 30 de abril, das 
9h às 12h e de 13h30 às 
16hs, na sede da prefeitu-
ra, localizada na Praça Dr. 
Oswaldo Cruz, no centro 
da cidade. As provas se-
rão realizadas no dia 5 de 
maio.
O valor da taxa de inscri-
ção é R$ 50. Mais infor-
mações pode ser obtidas 
no edital da prefeitura.

de 160 horas extras em um 
mês.
Este tipo de medida vai na 
contramão de uma tendên-
cia crescente principal-
mente nos países escandi-
navos, de reduzir o tempo 
no escritório. Na Suécia, 
foi testada uma carga ho-
rária de 6 horas diárias 
sem redução de salários 
e os resultados apresenta-
dos foram bastante posi-
tivos, com maior produti-
vidade, redução de faltas 
e melhoria na saúde dos 
funcionários. Os benefí-
cios foram semelhantes 
aos obtidos pela empresa 
neozelandesa que decidiu 
experimentar uma semana 
de trabalho de quatro dias.
(do R7.com).

aprovado por autoridades 
francesas.
O presidente da França, 
Emmanuel Macron, se 
comprometeu a recons-
truir a catedral em cinco 
anos, quando Paris sediará 
os Jogos Olímpicos e Pa-
ralímpicos de Verão.
Macron estimou que serão 
necessários 850 milhões 
de dólares para a recons-
trução. No entanto, ainda 
não está claro quanto tem-
po vai levar para recons-
truir Notre-Dame.
De acordo com especialis-
tas, o trabalho pode levar 
décadas.



página 2 A GAzetA dos Municípios 23 de abril de 2019

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 23/04/2019
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Por que a água é salgada

Durante milhares de anos, a erosão das chuvas, do vento, do mar e dos 
caudais dos rios, faz com que aconteça o desgaste das rochas, fazendo 
com que a grande quantidade de sais minerais, que as constituem, tenha 
desaparecido. Por sua vez os rios ao percorrerem continentes trazem con-
sigo átomos e moléculas de cloro e sódio que ao se deslocarem para o mar, 
acabam por se alojar nas rochas. Por outro lado, a chuva também é respon-
sável por dissolver os sais minerais da superfície terrestre e levá-los para 
o mar, fazendo com que aumente a concentração do sal na água. Assim 
sendo, o sal acumula-se nos oceanos devido ao processo de evaporação 
da água, ou seja, acuando do processo ciclo de transporte de sais minerais 
para o mar e posterior evaporação das águas, o sal acaba por ir-se acumu-
lando. Como o sal não desaparece na água, apenas fica dissolvido, começa 
a acumular-se no mar. A repetição desse processo a longo de centenas de 
milhões de anos, faz com que o mar se tornasse salgado, tal como o conhe-
cemos nos dias de hoje.
***
A água pode se estragar caso seja armazenada de forma ou em lugares 
inadequados. Se você encher um balde com água e deixá-lo parado por 
alguns dias, verá que o recipiente foi invadido por larvas, insetos, fungos 
e outras formas de vida, tendo então que purificá-la para que se torne no-
vamente potável. Guardá-la em recipiente fechado também oferece riscos, 
pois a água ou o recipiente podem estar contaminados com as bactérias. 
Além disso, o pote onde é deixada precisa ser adequado para o armaze-
namento. Se ela fosse deixada em uma bacia de alumínio, por exemplo, 
logo o metal envenenaria a água. Os materiais que podem ser usados para 
armazenar líquidos são: vidro, aço inoxidável e alguns tipos de plásticos.

Humor

Um sujeito chega no bar, gritando:
- Minha sogra voltou pra casa! Minha sogra voltou pra casa!
- Meu amigo, isso não é uma coisa ruim?
- Não, não! Minha sogra voltou pra casa de saúde!
***
Tipos de salários (descubra qual é o seu)

Salário ateu: você prefere não acreditar nele.
Salário brasileiro: você acha que um dia vai melhorar.
Salário cafajeste: não te ajuda em nada, só te faz sofrer, mas você não vive 
sem ele.
Salário cebola: você pega, olha e chora.
Salário futebol: é uma caixinha de surpresa.
Salário menstruação: vem uma vez por mês e dura menos de uma semana. 
Isto quando não atrasa pra assustar todo mundo;
Salário regime: com ele você come menos.
***
Uma mulher entrega ao Juiz uma petição pedindo divórcio e o Juiz a ques-
tiona:
- A senhora tem certeza do que está pedindo? A senhora quer o divórcio 
por compatibilidade de gênios? Não seria o contrário?
- Não meritíssimo, é por compatibilidade mesmo. É que eu gosto de cine-
ma e o meu marido também, eu gosto de ir à praia e ele também, eu gosto 
de ir ao cinema e ele também e eu gosto de homem e ele também gosta!

Mensagens

Isso também passa

Havia um homem que costumava ter em cima da sua cama uma placa es-
crita: ISSO TAMBÉM PASSA! E ao perguntarem a ele o porquê disso e 
ele respondeu que era para se lembrar que quando estivesse passando por 
momentos ruins, pudesse se lembrar de que eles iriam embora e que ele 
teria que passar por aquilo por algum motivo, mas essa placa era para tam-
bém lembrá-lo que quando estivesse feliz, que não deixasse tudo pra trás, 
porque esses momentos também iriam passar e momentos ruins viriam de 
novo. E é exatamente disso que a vida é feita: MOMENTOS! Momentos 
os quais temos que passar, sendo ou não, para o nosso próprio aprendi-
zado. Por algum motivo. Nunca se esqueça o mais importante: NADA É 
POR ACASO! Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em 
fazer a nossa parte da melhor maneira possível.

Pensamentos, provérbios e citações

A sabedoria nasce menos da inteligência e mais do coração.
O que os outros chamam de pecado para mim é experiência.
Ninguém é tão grande que nunca precise de ajuda.
Grandeza e honestidade não são meios, mas são fins.
Seja o centro de apoio para os fracos, estimulando-os à fé.
Uma pessoa para compreender tem que se transformar.

Bolsonaro propõe salário
mínimo sem aumento real e

veta concurso público em 2020

Em 2020 não haverá au-
mento real do salário 
mínimo no Brasil nem 
reajuste para servidores, 
com exceção de militares. 
Tampouco haverá concur-
sos públicos. Foi o que 
decidiu, nesta semana, o 
Governo Jair Bolsonaro 
ao formalizar o projeto 
de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) do ano 
que vem a ser votado pelo 
Congresso. É uma decisão 
de austeridade, em tempos 
difíceis como o de hoje.
A mudança com potencial 
de provocar reações é a do 
salário mínimo, cujo valor 
do ano que vem deve ape-
nas repor as perdas infla-
cionárias, e não mais con-
siderar o crescimento da 
economia do país, como 
vinha acontecendo desde 
2011. O motivo é que a lei 
que determinava a regra 
de considerar também a 
variação do PIB expirou— 
tratava-se de uma fórmula 
dos anos petistas pensada 
para garantir aumento real 
(acima da inflação), ain-
da que nem sempre tenha 
sido exitosa— e agora o 
Governo tem a chance de 
mudá-la. Sendo assim, a 
escolha da equipe de Pau-
lo Guedes foi propor algo 
mais modesto, a correção 

da remuneração básica 
apenas pela inflação me-
dida pelo índice INPC no 
ano anterior. Pelo novo 
cálculo, o valor do salário 
mínimo ficará, até agora, 
em 1.040 reais.
Mas essa cifra ainda não é 
definitiva. Trata-se de uma 
previsão que pode ser mu-
dada caso a inflação suba 
mais, por exemplo, ou por 
decisão de Bolsonaro por 
meio do decreto presiden-
cial que fixa o mínimo, em 
geral no final do ano. Pode 
mudar também a depender 
do clima político. Ciente 
da delicadeza do tema, o 
próprio secretário especial 
de Fazenda, Waldery Ro-
drigues, deixou aberta a 
possibilidade de mudança 
ao afirmar que a proposta 
ainda não representa uma 
nova definição formal 
de política para o salário 
mínimo. “Estamos colo-
cando esse valor como 
uma previsão, não é uma 
política do salário míni-
mo, o Governo tem até 
dezembro deste ano para 
apresentar qual será sua 
política de salário mínimo 
e assim o faremos”, disse 
em coletiva de impren-
sa, conforme registrou a 
agência Reuters.
A regra do mínimo já era 

motivo de debate, que 
deve voltar com força 
agora. 
O aumento real da remu-
neração nos últimos anos 
é apontado por especialis-
tas como um dos respon-
sáveis pela queda da po-
breza no país — enquanto 
outro grupo de economis-
tas criticava a fórmula por 
representar um peso nas 
contas públicas (como os 
benefícios da Previdência 
seguem o mínimo, tam-
bém havia aumento real 
no déficit). A cada 1 real 
de elevação no salário mí-
nimo, as despesas sobem 
298,2 milhões de reais, 
segundo a equipe econô-
mica.
A equipe de Guedes de 
reduzir o Estado fica ób-
via. A LDO (Lei de Dire-
trizes Orçamentárias) não 
prevê concursos públicos 
nos órgãos da adminis-
tração federal ou reajuste 
para servidores. A exceção 
possível são os militares, 
cuja reforma da Previdên-
cia embute uma plano de 
reestruturação de carreira 
com aumento de remune-
ração.
O agrado apenas à base 
do presidente Bolsonaro 
deve provocar ainda mais 
ruídos no Congresso.
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Governo de SP anuncia
bônus de R$ 537,4 mi

para 205,8 mil servidores
da Educação do

Centro Paula Souza
205,8 mil servidores da 
Educação e do Centro 
Paula Souza.
Valor é superior ao ano an-
terior; o maior benefício, 
na Educação, ultrapassa 
R$ 21 mil.
O Governador João Do-
ria anunciou nesta quin-
ta-feira 18, pagamento do 
bônus por merecimento a 
205.832 mil professores 
e servidores da Secretaria 
da Educação do Estado 
e do Centro Paula Souza 
(CPS). O valor a ser pago 
é de R$ 537,4 milhões.
“É o Governo de São Pau-
lo cumprindo a sua obri-
gação no plano da Edu-
cação com os bônus, com 
a forma correta e justa de 
contemplar aqueles que 
cumpriram suas metas ou 
ultrapassaram as suas me-
tas na Educação de São 
Paulo”, destacou o gover-
nador João Doria.
Pela Educação, o valor to-
tal é de R$ 425,4 milhões 
de pagamento de bônus 
por mérito a 187.655 mil 
professores e servidores 
da Secretaria da Educa-
ção do Estado. Deste total, 
a maioria (152.194) é de 
servidores do magistério 
e receberá R$ 375,5 mi-
lhões. O benefício é calcu-
lado a partir das notas do 
Idesp (Índice de Desen-
volvimento da Educação 
de São Paulo). O montan-
te será depositado, em fo-
lha suplementar em 23 de 
abril.
Para quem atingiu 120% 
da meta o valor pode che-
gar até aproximadamente 
1,2 salário. Já para quem 
atingiu 100%, o valor 
pode ser até próximo de 

1 salário. Quando a meta 
não é atingida, é calcu-
lado o avanço da escola 
proporcional. Neste ano, 
o valor médio do bônus 
será de R$ 2,3 mil – e o 
maior pagamento é de R$ 
21 mil.
“O acompanhamento de 
todas as nossas escolas 
tem sido a prioridade, ten-
do como principal foco 
a aprendizagem, que é o 
nosso ponto central de 
atenção para a Educação 
do Estado de São Paulo”, 
destacou Rossieli Soares.
Já pelo CPS, serão desti-
nados R$ 112 milhões, be-
neficiando mais de 18 mil 
servidores, sendo 13.617 
professores de Faculdades 
de Tecnologia (Fatecs) e 
Escolas Técnicas (Etecs) 
estaduais, além de 4.560 
administrativos. O valor 
médio do bônus é de R$ 
4.705,61, podendo chegar 
até 1,08 salário.
“Traçar metas e indicado-
res é de suma importância 
para levar os profissionais 
a percorrerem o caminho 
a atingir estas metas”, des-
tacou Laura Laganá, dire-
tora do CPS.
Além de professores do 
Ensino Fundamental e 
Médio, diretores, agentes 
de organização e equipes 
técnicas das escolas e ór-
gãos centrais também têm 
direito ao bônus. Para che-
gar ao valor individual, a 
Secretaria considera se a 
unidade avançou, atingiu 
ou superou a meta esti-
pulada para o período. Os 
servidores precisam ainda 
ter trabalhado, no mínimo, 
em dois terços do ano le-
tivo.

Aprovada outorga onerosa
do direito de construir
e de alteração de uso

“Operação Integrada”: ações
em conjunto são eficientes

no combate ao crime

Os vereadores de Taubaté 
aprovaram, em primeira 
votação, o projeto de lei nº 
1/2019, de autoria do pre-
feito, que institui e regula-
menta a outorga onerosa 
do direito de construir e 
de alteração de uso. Essas 
duas outorgas são criadas 
por exigência do Estatuto 
da Cidade e do Plano Di-
retor Físico de Taubaté.
Na prática, a outorga one-
rosa é um pagamento pelo 
direito de se construir ou 
modificar uma construção. 
O projeto de lei, que de-
pende de segunda votação 
e sanção do prefeito para 
que entre em vigência, 
contempla a forma de cál-
culo para a cobrança, ca-
sos de isenção, contrapar-
tidas e documentação de 
registro. O valor arrecada-
do com a outorga onerosa 
de construir será aplicado 

A Polícia Militar de 
Taubaté desenvolveu por 
24 horas interruptas, uma 
ação denominada “Ope-
ração Integrada”, nas ci-
dades de Taubaté e Pinda-
monhangaba. O objetivo 
principal foi, força tarefa 
conjunta de vários órgãos 
para diminuir de maneira 
concreta, os índices crimi-
nais e ilegais do Vale do 
Paraíba. 
Essa operação teve o 
apoio do 3º Batalhão Ope-
rações Ambiental, Base de 
Aviação da Polícia Mili-
tar de SJC, Polícia Civil, 
Polícia Rodoviária Fede-
ral, Detran, Secretaria da 
Fazenda Estadual, Polícia 
Rodoviária Militar Esta-
dual, além das Prefeituras 
Municipais de Taubaté e 
Pindamonhangaba com as 
Guardas Civis Municipais, 
Departamentos de Trânsi-
to, Vigilância Sanitária e 
Fiscalização de Posturas, 
totalizando 98 homens da 
PM e 100 viaturas.
Os trabalhos realizados 
neste evento acontece-
ram, em diversos bairros 
e contou com: bloqueios 
objetivando a apreensão 
de armas e drogas; vis-

no Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano 
(70%) e Fundo Municipal 
de Habitação de Interesse 
Social (30%). No caso da 
outorga onerosa de alte-
ração de uso, a proporção 
será de 50% para cada 
Fundo. 
O projeto de lei estabele-
ce as áreas passíveis e as 
proibidas e os requisitos 
necessários para a obten-
ção da outorga. A isenção 
do pagamento será pos-
sível em casos de empre-
endimentos de interesse 
social ou localizados em 
ZEIS (zona especial de 
interesse social), mediante 
aprovação dos Conselhos 
Municipais de Desenvol-
vimento Urbano e de Ha-
bitação.
Com relação à outorga de 
alteração de uso, a pro-
posta cria um instrumento 

torias em veículos /do-
cumentação; combate de 
ilícitos ambientais; ações 
voltadas para o comércio 
ilegal e ao funcionamen-
to irregular de estabeleci-
mentos comerciais, além 
do cumprimento de man-
dados judiciais. Para o 
Comandante do 5º BPM-I 
de Taubaté, Ricardo Ivo 
Gobbo, o balanço geral 
dessa operação ajuda a 
diminuir sim, os índices 
criminalidade, já que age 
em vários aspectos do dia 
a dia do município. “Um 
exemplo, concreto está na 
intervenção de funciona-
mento de estabelecimen-
tos comerciais irregulares, 
onde a nossa ação e dos 
demais órgãos, chegou a 
lacrar, três deles, dos 58 
visitados. Foram ainda, 
segundo o Major Gobbo, 
326 pessoas abordadas/ 
três presas; 301 veículos 
vistoriados/ seis removi-
dos; uma arma e 17 muni-
ções apreendidas; 2.363kg 
de drogas e 95 medica-
mentos irregulares apre-
endidos.
“A união de todos pode 
ajudar a combater pre-
ventivamente o crime, se 

para a aprovação de par-
celamento de solo ou al-
teração do uso rural para 
o urbano. A contrapartida 
do beneficiário será de 
5% do valor de mercado 
do imóvel. Fica isento o 
parcelamento de solo para 
empreendimentos de in-
teresse social, quando a 
renda familiar dos adqui-
rentes for aquela definida 
como faixa 1 do programa 
Minha Casa Minha Vida 
ou localizados em ZEIS.
Plano Diretor
As alterações do Plano 
Diretor previstas no pro-
jeto de lei complementar 
nº 30/2018, de autoria do 
prefeito, não foram vota-
das. Presidente da Comis-
são  de Justiça, o vereador 
Guará Filho (PR) pediu 
prazo para emissão de pa-
recer das emendas parla-
mentares.

mantivermos o ordena-
mento urbano, os espaços 
íntegros, sem os pequenos 
desvios dentro e fora das 
nossas cidades de maneira 
contínua, além da parti-
cipação efetiva da popu-
lação, através do 190 ou 
do 181, Disk Denúncia. 
Ai, as práticas ilegais não 
encontrarão espeço para 
crescer, conclui”.
Uma outra questão levan-
tada na ocasião foi uma 
notícia divulgada em for-
ma de ameaça contra um 
estabelecimento educa-
cional, no dia ontem, que 
gerou muita apreensão e 
alarme falso. Segundo o 
Major Gobbo, após o 5º 
BPM-I tomar conheci-
mento das informações 
postadas em redes sociais, 
sobre suposta ameaça, a 
uma escola, a PM realizou 
patrulhamento preventi-
vo imediatamente. “ Foi 
constatado que o perfil 
criado era falso e, por-
tanto, foram tomadas as 
providencias necessárias 
pela Polícia Civil/Judici-
ária para investigação do 
caso, sem preocupação 
ou alardes desnecessários, 
afirmou ele”.



página 4 A GAzetA dos Municípios 23 de abril de 2019

Dia Nacional do Livro Infantil: data festeja a importância
do hábito de leitura dentro e fora do ambiente escolar

18 de abril também é uma ho-
menagem ao dia em que nasceu 
Monteiro Lobato. Nas escolas, 
professores e orientadores usam 
a criatividade para estimular 
o interesse dos pequeninos em 
leitura
Já dizia Monteiro Lobato: “um 
país se faz com homens e li-
vros”. O escritor brasileiro é 
considerado uma das maiores 
vozes da literatura infantil. Sua 
principal obra, o Sítio do Pica
-pau Amarelo, faz parte da in-
fância de milhares de pessoas. 
Lobato valorizava e defendia o 
hábito da leitura desde cedo e 
afirmava que “quem mal lê, mal 
ouve, mal fala e mal vê”.

As travessuras do Saci Pererê, 
a esperteza da boneca Emília, 
o cuidado da vovó Benta, as 
aventuras de Pedrinho e Na-
rizinho, os bolinhos de chuva 
da Tia Nastácia, estes e outros 
personagens são conhecidos 
por adultos de todas as idades 
e até hoje encantam e preen-
chem a imaginação de crianças 
e adolescentes. O criador dos 
personagens, Monteiro Lobato, 
nasceu no dia 18 de abril.
Para homenagear o escritor e 
destacar sua contribuição à lite-
ratura brasileira, o dia 18 de abril 
passou a ser o Dia Nacional do 
Livro Infantil. A data serve para 
nos lembrar da importância de 

adquirir o hábito da leitura, in-
dispensável na formação do ser 
humano, como destaca a psico-
pedagoga e orientadora educa-
cional do Colégio Objetivo de 
Brasília, Ângela Lombardi.
“´É necessário o estímulo do 
ensino e da leitura com afeto. 
Ensinar com afeto é abrir a por-
tas dos sentimentos, é colocar-
se no lugar do outro. É percorrer 
o caminho da literatura trocan-
do o medo pela segurança, e a 
leitura tem essa capacidade, de 
moldar nossa imaginação, nos-
sos princípios, nosso caráter”, 
afirma a orientadora.
Dia do livro é todo dia
No Colégio Objetivo de Brasí-

Cinemark prepara surpresa
exclusiva para noite depré-estreia 

de ‘Vingadores: Ultimato’

Retrospectiva de 30 mi-
nutos do universo marvel 
será exibida antes do filme
A Cinemark, em parceria 
com o Omelete, criou um 
conteúdo exclusivo de 30 
minutos para lembrar aos 
fãs de “Vingadores” tudo 
o que rolou nos 10 anos da 
franquia no Universo Ci-
nematográfico Marvel. A 
retrospectiva será exibida 
antes de todas as sessões 
de pré-estreia de “Vinga-
dores: Ultimato” na Rede, 
em 24 de abril, às 23h30. 
A exibição do conteúdo 
acontecerá apenas nesse 
dia.
Para uma acomodação 
mais tranquila, as salas 
abrirão às 23h e a Cine-
mark aconselha que o 
público chegue antes, evi-
tando filas. Esse também 

será um bom momento 
para adquirir o combo do 
filme no snack bar. Quem 
comprou o combo ante-
cipadamente poderá reti-
rá-lo, a partir do dia 24, 
apenas na bombonière do 
cinema selecionado no 
momento da compra, na 
fila EXPRESS. Para quem 
não comprou, será possí-
vel adquiri-lo na hora. O 
combo especial é compos-
to pelo balde de pipoca em 
formato da Manopla, uma 
cartela com as joias do in-
finito, um minipôster, um 
card de figurinhas Panini, 
um doce Fini e duas bebi-
das grandes servidas em 
copos personalizados de 
papel.
“Vingadores: Ultimato” 
(Disney) estreia em 25 de 
abril em todos os cinemas 

da Rede. Com direção de 
Joe e Anthony Russo, o 
filme de super-heróis do 
Universo Marvel reúne 
no elenco vários astros de 
Hollywood, como Robert 
Downey Jr., Mark Ruf-
falo, Scarlett Johansson, 
Chris Evans e Brie Lar-
son.
Sinopse:
Após Thanos eliminar me-
tade das criaturas vivas, os 
Vingadores precisam lidar 
com a dor da perda de 
amigos e seus entes queri-
dos. Com Tony Stark (Ro-
bert Downey Jr.) vagando 
perdido no espaço sem 
água nem comida, Steve 
Rogers (Chris Evans) e 
Natasha Romanov (Scar-
lett Johansson) precisam 
liderar a resistência contra 
o titã louco.

Professora de Pedagogia é
finalista em concurso nacional

A Profa. Dra. Maria Te-
resa de Moura Ribeiro, 
do curso de Pedagogia da 
Unitau, foi uma das nove 
finalistas do Prêmio Ru-
bens Murillo Marques, 
organizado pela Fundação 
Carlos Chagas (FCC).
A iniciativa premia traba-
lhos de todo o país e busca 
valorizar e divulgar ex-
periências educativas re-
alizadas por docentes dos 
cursos de Licenciatura.
No final do mês de mar-
ço, Teresa esteve em São 
Paulo, onde se reuniu com 
os demais finalistas do 
prêmio, para um encontro 
com a pesquisadora Ka-
therine Merseth, profes-
sora sênior da Escola de 
Educação da Universida-
de de Harvard, nos EUA.
Matemática de um jeito 
fácil e descomplicado
O trabalho da docente da 
Unitau foi um dos dois 
selecionados em todo o 
Estado de São Paulo. O 
projeto teve como foco as 

metodologias de ensino da 
matemática para os alunos 
de Pedagogia, disciplina 
em que atua na Unitau. 
Segundo ela, quando os 
alunos descobrem que te-
rão matemática na grade 
curricular ficam receosos 
quanto à matéria.
Diante disso, ela estudou 
uma maneira mais diver-
tida de ensinar matemáti-
ca para seus alunos. “Nós 
revisamos os conteúdos, 
porque tudo que eu traba-
lho com eles já foi visto na 
escola. 
Nesse momento, eles 
se surpreendem porque 
aprendem as coisas de 
uma maneira muito mais 
simples. Às vezes, é só um 
detalhe da forma de traba-
lhar a matemática que eles 
não tiveram, fazendo com 
que carregassem aquela 
dúvida por muito tempo, 
resultando no trauma com 
a disciplina”, comenta.
Para facilitar o aprendi-
zado, o ábaco, o material 

dourado e outros jogos in-
fantis são utilizados. Para 
a professora, o principal 
meio de se ensinar mate-
mática para uma criança 
é leva-la para a prática, 
por meio de raciocínios 
lógicos e físicos, até fazer 
contas com brinquedos ou 
outros objetos. “Também 
ensino meus alunos a pro-
duzirem esses equipamen-
tos, pois nem sempre eles 
os terão na sala de aula, ou 
até mesmo em casa, de-
pendendo de onde estiver 
ensinando”, afirma.
“A equipe da FCC esteve 
no Departamento, visitou 
a sala de aula e o Labo-
ratório de Matemática. 
Entrevistou alunos e ex
-alunos que passaram pela 
experiência do meu proje-
to e me entrevistaram tam-
bém. 
E, a partir disso, eles ela-
boraram casos que vão 
ser publicados posterior-
mente na finalização dessa 
pesquisa”, explica.

lia, atividades como peças de 
teatro baseadas nos clássicos 
da literatura infantil e rodas de 
contação de histórias são co-
muns, e fazem parte do proces-
so de aprendizagem e valoriza-
ção da leitura desde a primeira 
infância. As atividades estimu-
lam ainda o desenvolvimento 
imaginativo e a criatividade dos 
pequeninos.
Para festejar o Dia Nacional do 
Livro Infantil, outras atividades 
também podem realizadas jun-
to aos estudantes, como o in-
centivo para que eles escrevam 
seus próprios contos infantis, 
ou caso não saibam escrever, 
podem ser incentivados a conta-

rem uma história inventada por 
eles mesmos.
Lombardi explica que além de 
incentivar o hábito da leitura 
e despertar o interesse dos pe-
queninos em conhecer novas 
histórias e personagens, além 
de estimular a imaginação, os 
professores devem incentivá
-los a fazerem parte da história 
contada.
“Docentes capazes de inspirar-
se nos personagens, e viajar 
com as crianças nos contos, fá-
bulas e histórias. Essa família 
consegue transformar ‘os feli-
zes para sempre’ em ‘sou feliz 
para sempre’, finaliza a psico-
pedagoga.
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