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A Gazeta dos Municípios
Criação do Conselho Municipal do

Trabalho, Emprego e Renda é aprovada
na Câmara de Pindamonhangaba

Projeto Guardiãs Maria da 
Penha começa nesse mês 

de julho em Taubaté

Petrobras Cultural abre inscrições para
patrocínio de animações infantis

O Projeto de Lei Ordinária 
n° 81/2020, foi aprova-
do por unanimidade pe-
los vereadores, na última 
quarta-feira (29). Dessa 
forma, ficou instituído o 
Conselho Municipal do 
Trabalho, Emprego e Ren-
da (CMTER), vinculado 
à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econô-
mico, órgão colegiado, de 
caráter permanente e deli-
berativo.
Segundo o projeto, a fina-
lidade do CMTER é esta-
belecer diretrizes e priori-
dades para as políticas de 
fomento e apoio à geração 
de
trabalho, emprego, renda e 
à qualificação e requalifi-
cação profissional no mu-
nicípio de Pindamonhan-

Uma parceria entre as se-
cretarias municipais de 
Segurança e de Desen-
volvimento e Inclusão 
Social com o Ministério 
Público de São Paulo via-
biliza a implementação 
do projeto Guardiãs Ma-
ria da Penha em Taubaté, 
com início previsto para a                             
primeira quinzena do mês 
de julho.
A última etapa da forma-
ção acontece na próxima, 
sexta-feira (3),  ministrada 
pela responsável técnica 
do Centro de Referência 
Especializado da assistên-
cia Social (Creas), Rena-
ta Gonçalves de Almeida, 
com a participação de 105 
servidores municipais, 

A Petrobras abriu inscri-
ções para financiamento 
de projetos de curta e mé-
dia metragens de anima-
ção. O patrocínio, no va-

gaba.
O Conselho deverá esta-
belecer uma articulação 
com instituições públicas 
e privadas, inclusive aca-
dêmicas e de pesquisa, 
com vistas à obtenção de 
subsídios para o aperfei-
çoamento das ações do 
Programa Seguro-Desem-
prego, executadas no âm-
bito do Sistema Nacional 
de Emprego - SINE e dos 
Programas de Trabalho, 
Emprego e Geração de 
Renda, estabelecendo par-
cerias que maximizem o 
investimento do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador 
- FAT em programas de 
qualificação e requalifica-
ção profissional, interme-
diação de mão de obra, ge-
ração de emprego e renda, 

entre eles 20 agentes da 
Guarda Civil Municipal 
(GCM).
Desde 2019, após uma pri-
meira capacitação, guar-
das municipais já realizam 
ronda para atendimento a 
mulheres vítimas de vio-
lência doméstica. Uma 
viatura caracterizada, 
sempre composta por pelo 
menos uma agente femini-
na, realiza a ronda e visita 
às residências.
O projeto será implemen-
tado com o cadastro de 
381 mulheres que pos-
suem medidas protetivas 
expedidas pelo Ministério 
Público no aplicativo cria-
do pela GCM.
O aplicativo deve ser ins-

lor de R$ 4 milhões, será 
destinado a iniciativas 
que tenham como público 
crianças de até seis anos 
de idade, podendo ser tam-

inserção do jovem e rein-
serção do desempregado 
no mercado de trabalho 
e outras ações do sistema 
público de emprego
Além disso, ele também 
deverá elaborar projetos 
de geração de trabalho, 
emprego e renda e de qua-
lificação e requalificação 
profissional no Município, 
isoladamente ou em con-
junto com os Conselhos 
instituídos no âmbito mu-
nicipal, bem como proce-
der a sua homologação.
E ainda propor progra-
mas, projetos e medi-
das que incentivem o                                      
associativismo e a auto-
-organização como forma 
de geração de emprego e 
renda no Município, entre 
outros.

talado pela mulher vitimi-
zada e pode permanecer 
na área de trabalho de seu 
celular. Em situações de 
perigo ela pode acionar o 
botão SOS e um pedido de 
ajuda será enviado auto-
maticamente para a GCM, 
com o mapa de localiza-
ção da vítima. Com isto, 
o atendimento será agili-
zado.
Segundo dados fornecidos 
pelo Ministério Público, 
no ano passado 285 mu-
lheres possuíam medida 
protetiva em Taubaté. En-
tre janeiro e abril de 2019 
existiam 33 medidas pro-
tetivas ativas, esse ano o 
número passou para 96 no 
mesmo período.

bém voltados a seus pais e 
educadores. As inscrições 
podem ser realizadas no 
site da Petrobras Cultural, 
até 24 de agosto.

O processo seletivo con-
tará com especialistas do 
segmento e tem previsão 
de divulgação de resultado 
em novembro. Os projetos 
selecionados deverão ser 
concluídos em até 18 me-
ses, a contar da assinatura 
do contrato de patrocínio. 
Uma vez concluídas, as 
animações deverão ser 
disponibilizadas em plata-
formas streaming.
Produções anteriores
Essa é a segunda chama-
da do programa Petrobras 
Cultural para Crianças 
2020, com investimento 
total de R$ 10 milhões. A 
primeira seleção, de artes 
cênicas, foi lançada em 
março e recebeu mais de 
900 inscrições. No seg-
mento específico de ani-
mação, exemplos de pro-
duções patrocinadas são 
“O Menino e o Mundo”, 
que concorreu ao Oscar, 

o sucesso “Peixonauta - O 
Filme” e os longas “Tarsi-
linha” e “Teca e Tuti” (am-
bos inéditos).
A animação brasileira está 
presente também na Or-
questra Petrobras Sinfô-
nica, que, além de tocar 
com o reconhecido projeto 
Mundo Bita (cujo vídeo 
já alcançou mais de 3 mi-
lhões de visualizações), 
lançará em julho arranjos 
para diferentes formações 
instrumentais de canções 
registradas por Villa-Lo-
bos.
Incentivo e apoio à infân-
cia
A companhia vem apoian-
do iniciativas que promo-
vam o acesso ao brincar, 
à arte, à música e à litera-
tura para o público infan-
til. Estudos mostram que 
proporcionar estímulos 
adequados durante a fase 
da primeira infância das 

crianças (até a idade de 6 
anos) contribui significati-
vamente para a aquisição 
de habilidades cognitivas 
e de caráter fundamentais 
para o desenvolvimento de 
habilidades futuras mais 
complexas.
“Queremos projetos que 
lidem com temas que le-
vem conhecimento e des-
pertem a curiosidade das 
crianças. A Petrobras sem-
pre foi parceria da cultura 
e as chamadas públicas são 
ainda mais importantes no 
momento atual, quando 
estamos precisando nos 
adaptar a novas formas de 
viver e consumindo mais 
produtos culturais. Espe-
ramos contribuir para a 
retomada do setor cultu-
ral no Brasil, num cenário 
pós pandemia”, destaca 
o gerente de Patrocínio e 
Eventos da Petrobras, Ais-
lan Greca.
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Miscelânea
Curiosidades

O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como 
em animais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Es-
tudos científicos recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao 
sono, no entanto, conforme apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma 
do organismo driblar o sono. Ao bocejar, a pessoa estimula a circulação 
sanguínea e diminui a temperatura corporal, o que colabora para aumen-
tar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente corrobora com as 
informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a momentos 
de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes em 
geral, como no desenho animado A Bela Adormecida de Walt Disney. Na 
literatura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito 
fenômeno. Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas cren-
ças acreditam que o bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando 
uma pessoa boceja o reflexo humano é de circunstâncias complexas, sem 
nenhuma percepção aparente, bocejar em resposta. A sobrenaturalidade 
pode ser observada em proximidades especiais, mas sem nenhum contato 
direto, esse efeito ocorre.

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizon-
te, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles 
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer 
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra 
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo 
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo 
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela 
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência. 
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos 
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para 
sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Não tenha medo, tenha fé.
Um homem não envelhece, quando sente paixão.
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
A noite todas as pardas são gatas.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.
As oportunidades nunca chegam elas estão entre nós.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Desculpar por quê? Ignorar vale mais a pena.
Nas horas da crise, o difícil é não cumprir com o dever.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Aquele que sabe comandar sempre encontra quem sabe obedecer.
De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.
O tempo dura o bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.  
A felicidade nasce quando se dá felicidade.
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar. 
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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 diariamente. Edições atuais e de arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 165, Termo nº 7199
Faço saber que pretendem se casar JOÃO BOSCO DE LIMA TOLEDO FILHO e LETICIA DE GODOY RIBEIRO, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Tremembé-SP, nascido em 27 de maio de 1985, de profissão escolta, de estado civil divorciado, residente e domiciliado 
na Rua Ovídio de Paula Oliveira, nº 404, Jardim Bica da Glória, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOÃO BOSCO 
DE LIMA TOLEDO, de 70 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 10 de junho de 1950 e de BENEDITA DA 
CONCEIÇÃO MOREIRA DA SILVA, de 70 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 07 de junho de 1950, ambos 
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 11 de março de 1986, de profissão 
autônoma, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de SIDNEI ALVES 
RIBEIRO, de 57 anos, natural de Aparecida/SP, nascido na data de 05 de junho de 1963, residente e domiciliado em Taubaté/
SP e de RENATA BARBOSA DE GODOY, de 51 anos, natural de Guaratinguetá/SP, nascida na data de 18 de janeiro de 1969, 
residente e domiciliada em Guaratinguetá/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.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 011/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL Nº 219/2020 - EDITAL Nº 040/2020 - OBJETO: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRA-
ESTRUTURA URBANA NAS RUAS MARINHO BRASIL, BENEDITO 
LINO, ARISTEU V. VILELA E CONSTRUÇÃO DE PONTE BAIRRO 
FREI GALVÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO EDITAL E SEUS ANEXOS. A Comissão Municipal de Licitação 
e Avaliação, nomeada pela da Portaria Nº 079/2020, através de seu 
Presidente, torna público e para conhecimento e intimação dos lici-
tantes que, em sessão reservada, datada de 02 de julho de 2020, 
após exame da documentação de habilitação apresentada, foi proferi-
do o seguinte julgamento: EMPRESAS HABILITADAS: EDE TERRA-
PLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONST. EIRELI. 
EMPRESAS INABILITADAS: CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS 
EIRELI; ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO LTDA. Fica aberto o prazo recursal. Potim, 02 de julho de 
2020. André Luís Soares de Oliveira - Presidente da Comissão de 
Licitações.

Prefeitura de Pindamonhangaba
recebe Caixa e assina convênio para 

obras em Moreira César e Crispim
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recebeu, na ma-
nhã desta quinta-feira (2), 
os gestores da Caixa Eco-
nômica Federal para assi-
natura de mais três contra-
tos de repasse de recursos 
do Governo Federal oriun-
dos de emendas parlamen-
tares, que irão beneficiar a 
região de Moreira César e 
Crispim.
Os contratos referem-se a 
emenda do deputado fe-
deral Orlando Silva, no 
valor de R$ 300 mil, para 
reforma interna do ginásio 
de esportes do Centro Es-
portivo José Ely Miranda 
“Zito” (Moreira César); 
emenda da deputada fede-
ral Renata Abreu, no valor 
de R$ 238 mil, para a revi-
talização da Praça Cícero 
da Silva Prado (Vila São 
Benedito) e emenda do 
deputado federal Davi So-
ares, no valor de R$ 238 
mil para a revitalização da 
praça Elvira Moreira (em 
frente à APAE, no bairro 
do Crispim).
“Os contratos foram assi-

nados e agora com a pre-
visão do encaminhamento 
dos recursos, a prefeitura 
irá lançar o processo lici-
tatório para a construção 
dessas melhorias que irão 
beneficiar essas regiões”, 
afirmou o diretor de Cap-
tação de Recursos, Jalis-
sen Pereira Duarte.
Participaram do ato de 
assinatura o prefeito Isael 
Domingues, diretor Ja-
lissen Duarte e os repre-
sentantes da Caixa, supe-
rintendente executivo de 
governo, Gilson Almeida; 
superintendente executivo 
de varejo, na região Paulo 
Henrique Costa; gerente 
executivo de governo La-
vito Bacarissa e a gerente 
geral da agência Pindamo-
nhangaba Mércia Belkis 
da Silva.
“Queremos agradecer aos 
deputados federais pelo 
envio das emendas e à 
Caixa, representando o 
governo federal neste ato 
de repasse de recursos. Te-
mos uma estreita relação 
com a Caixa, um banco 

parceiro da cidade, que foi 
o agente financiador, atra-
vés do Finisa, das obras de 
construção das nossas no-
vas rodoviárias, que estão 
a todo vapor”, ressaltou o 
prefeito Isael Domingues.
Consignado para os servi-
dores
Outro contrato assinado 
entre as partes foi o adi-
tivo a um convênio que 
beneficiará os servidores 
públicos. O termo concede 
crédito consignado para os 
servidores públicos com 
prazo de carência de 90 
dias (sem pagamento de 
parcelas e taxas durante 
esse período), com des-
conto em folha de paga-
mento.
“Os consignados poderão 
ser feitos em até 120 me-
ses tanto para novos con-
tratos como renovação, 
podendo inclusive fazer a 
portabilidade de emprés-
timos de outros bancos, 
mantendo as condições 
e ganhando a carência”, 
afirmou o superintendente 
Gilson Almeida.
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Em Pinda, moradores do Bonsucesso 
estão sem energia elétrica

Trabalhadores da Tenaris Confab
aprovam acordo para evitar demissões

Fundo Social e SABESP lançam
Campanha Inverno Solidário

Durante a madrugada de 
ventania, ontem (1), cau-
sada pelo ciclone bomba, 
um bracelete de energia se 
soltou e deixou os mora-
dores do bairro do Bonsu-
cesso, em Pindamonhan-
gaba, sem energia elétrica. 
O dano ocorrido fica na 
Rodovia Caio Gomes Fi-
gueiredo, na altura do nú-
mero 12.860.
Segundo o relato de um 
dos moradores “tudo de 
geladeira estragou. Não 
tem como tomar banho, 
usar equipamentos. Nada. 
Tudo parado. [...] Já foram 
feitos mais se 15 pedidos 

Os trabalhadores da Tena-
ris Confab, em Pindamo-
nhangaba, aprovaram na 
tarde de quarta-feira (1°), 
uma proposta para evitar 
demissões na fábrica. O 
acordo envolve mais de 
500 trabalhadores da uni-
dade Tubos, no bairro Ci-
dade Nova. 
Essa proposta tem como 
base a Medida Provisória 
936, mas com pontos mais 
favoráveis ao trabalhador 
negociados com o Sindi-
cato dos Metalúrgicos.
Durante a assembléia, que 
ocorreu de forma presen-
cial, os trabalhadores fi-
caram divididos em faixas 
que a empresa instalou em 
cones com o objetivo de 
manter o distanciamento. 
O uso de máscaras é obri-
gatório na Tenaris, que 
também mede a tempera-
tura de cada trabalhador 
na entrada.
Um pequeno grupo terá 
redução de jornada com 
redução de salário, mas a 
grande maioria, que são 
500 trabalhadores do setor 
produtivo, terão suspensão 

Aconteceu na tarde da úl-
tima quarta-feira (1º) o 
lançamento da campanha 
Inverno Solidário 2020, 
com o objetivo de arreca-
dar cobertores novos para 
atender a população em si-
tuação de vulnerabilidade 
social a enfrentar dias de 
frio nesta época do ano. 
“Este ano para evitar o ris-
co de transmissão da Co-
vid-19 na manipulação de 
peças usadas, a campanha 
está sendo incentivar a ar-
recadação de cobertores 
novos. Qualquer munícipe 
ou empresa poderá partici-

para energia voltar e nada 
da EDP resolver. A última 
promessa era de voltar on-
tem às 14h”, declarou. 
Em contato com o Agora-
Vale, a empresa informou 
que “reforçou as equipes 
em campo para solucio-
nar as ocorrências de fal-
ta de energia causadas 
pelos fortes ventos de até 
90 km/h que atingiram a 
área de concessão da Dis-
tribuidora na madrugara 
e durante o dia de ontem 
(1). Os danos ao sistema 
foram, principalmente, 
ocasionadas pela queda 
de galhos, árvores e obje-

do contrato de trabalho. 
As medidas terão início 
na próxima segunda-feira, 
dia 6, e tem prazo total de 
90 dias.
De acordo com o presi-
dente do sindicato, André 
Oliveira, em ambos os 
casos os funcionários re-
ceberão o benefício emer-
gencial do governo e uma 
complementação. O que 
está diferente da MP é que 
foi estabelecido um piso 
de 70% do salário líquido.
“Muitos trabalhadores te-
riam uma redução muito 
grande. Foi uma negocia-
ção bastante dura, visando 
sempre a preservação da 
saúde dos funcionários, a 
manutenção dos empregos 
e também chegar o mais 
próximo possível do salá-
rio”, disse.
Também foram definidos 
na negociação o adiamen-
to da cobrança do plano 
médico, odontológico e 
dos empréstimos da coo-
perativa, além da continui-
dade do auxílio-creche e 
cartão de natal.
O sindicato avalia a me-

par fazendo sua doação em 
nossos pontos de arrecada-
ção”, afirmou a presidente 
do Fundo Social, Claudia 
Domingues.
Segundo o gerente de se-
tor da SABESP, Rogério 
Paiva Alves, que partici-
pou do ato representando 
a empresa, mais um ano 
a SABESP será ponto de 
arrecadação e realiza essa 
parceria incentivando seus 
funcionários e clientes que 
pratiquem um ato de so-
lidariedade. O ato contou 
com a participaçao do em-
presário Alcides Barbosa 

tos projetados sobre a rede 
elétrica.
A EDP trabalha continu-
amente para atender aos 
consumidores impactados 
e, por conta da dificuldade 
de acesso e da extensão dos 
danos em algumas locali-
dades, serviços pontuais 
continuam em andamento. 
No caso mencionado, [ do 
Bonsucesso ] uma equipe 
está no local trabalhando 
na recomposição do siste-
ma danificado”.
 Atualização: a energia foi 
reestabelecida, às 11h50 
de hoje, quinta-feira (2), 
34h após o dano.

dida como positiva, tendo 
em vista o atual cenário 
da empresa. “A produção 
está bastante preocupan-
te. Além da pandemia tem 
a questão da crise do pe-
tróleo que vem assolando 
esse ramo de produção de 
tubos. 
Devem ficar apenas 60 
pessoas no setor produ-
tivo, só para manter os 
equipamentos, pra não da-
nificar fornos e caldeiras. 
Os trabalhadores ficarão 
em casa e recebendo 70% 
do salário”, disse.
Em nota oficial, a Tenaris 
informou que “diante da 
baixa demanda de proje-
tos no setor de petróleo, 
a adoção das medidas de 
redução de jornada e sus-
pensão de contrato de tra-
balho tem o objetivo de 
preservar empregos em 
meio ao período de crise. 
Os programas começam a 
ser adotados em 6 de julho 
e terão duração máxima 
de 90 dias por funcionário. 
Mais de 700 funcionários 
deverão ser incluídos nas 
medidas”.

Junior, da Casa Olímpica 
que já aderiu à campanha e 
vem fazendo arrecadação 
em seu estabelecimento 
comercial.
A entrega das doações 
também poderá ser feita 
em horário comercial dire-
tamente no Fundo Social, 
localizado à Rua Deputa-
do Claro César (em frente 
à Associação Comercial). 
A campanha irá acontecer 
até setembro.
Mais informações sobre a 
campanha podem ser ob-
tidas através do telefone 
3643-2223.
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ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


