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A Gazeta dos Municípios

Ambev tem mais de 100 vagas para 
trabalhar com tecnologia em

qualquer lugar do Brasil

Museu do Futebol e Walking
Football Brasil realizam evento

digital nesta quinta-feira

Governo de São Paulo contrata psicólogos
para atender professores e estudantes

A Ambev Tech está com 
mais de 100 vagas abertas 
para profissionais da área 
de todo o País. A sede da 
empresa fica em Blume-
nau (SC), com unidades 
em Maringá (PR), Soroca-
ba e Campinas (SP), mas 
os candidatos de outros 
estados não vão precisar 
se mudar: todo mundo 
pode optar por um modelo 
100% home office, mesmo 
quem já mora nessas cida-
des. E para os que decidi-
rem trabalhar em período 
integral em casa, a empre-
sa ainda vai ajudar com os 
custos iniciais de montar 
o escritório, vai enviar os 
equipamentos necessários 
- notebook, teclado e mou-
se, por exemplo - além 
de oferecer um subsídio 
mensal para auxiliar com 
as despesas que devem au-

Museu do Futebol e Wa-
lking Football Brasil 
(WFB)realizam evento 
nesta quinta-feira (03/09), 
às 15h, nos canais do Fa-
cebook e YouTube do 
Museu. A objetivo é cons-
cientizar o público sobre 
a importância do Orgulho 
Prateado para romper os 
estereótipos sobre a popu-
lação 60 no Brasil, como 
tratar da importância das 
atividades físicas e alter-
nativas para o movimen-
to ativo neste momento 
de isolamento social, por 
conta da COVID-19. 
O evento tem apoio da far-
macêutica EMS, parceira 
do Museu do Futebol, e 
da Secretaria de Cultura 

Nesta quarta-feira (2) o 
governo estadual o lança-

mentar - como a internet e 
a conta de luz.
O time da Ambev Tech 
também criou atividades 
que ajudam na integração. 
A cada 15 dias, eles fazem 
um Happy Hour virtual 
com toda a equipe e já rea-
lizaram um show de talen-
tos via Zoom. Isso ajuda 
a criar um ambiente mais 
seguro e acolhedor, onde 
todo mundo vai se sentir 
confiante para trabalhar. 
Pensando no bem-estar 
das pessoas que vão ficar 
100% em home office, a 
cervejaria também ofere-
ce dicas de nutricionistas, 
para montar um cardápio 
balanceado e prático em 
casa, bem como momen-
tos de alongamento duran-
te a semana, conduzidos 
por profissionais.
“Na Ambev Tech, a gen-

e Economia Criativa do 
Governo do Estado de São 
Paulo.
A programação contará 
com apresentação da Wa-
lking Football: modalida-
de indicada para a popula-
ção idosa e que vem sendo 
disseminada pela WFB no 
Brasil. Nela, é proibido 
correr, além do contato 
físico entre jogadores ser 
reduzido.
Participam do bate-papo: 
Ricardo Leme,diretor exe-
cutivo e um dos fundado-
res da Walking Football 
Brasil (WFB);Demerval 
de Souza,coordenador do 
curso de Educação Física 
na UNIP e Gestor Técni-
co WFB; Prof. Dr. Egídio 

mento do programa Psi-
cólogos da Educação, que 

te é apaixonado por duas 
coisas: tecnologia e cer-
veja. Temos um time fera, 
que está liderando a trans-
formação digital dentro 
e procuramos mais gente 
para fazer parte desse pro-
cesso”, conta Eduardo Ho-
rai, VP de Tecnologia da 
Ambev.
As vagas são variadas, 
para desenvolvedores(as), 
arquitetos(as) de software, 
engenheiros(as) de dados 
e product owners. O regi-
me 100% em home office 
é opcional, os candidatos 
também podem escolher 
um modelo híbrido ou po-
dem optar por trabalhar 
nos escritórios da empre-
sa. 
No momento, por causa da 
quarentena, toda a equipe 
está trabalhando à distân-
cia.

Dórea, médico, doutor em 
nefrologia pela USP e co-
ordenador do Programa 
USP 60 e diretor da Ativen 
Aging 2.0 Brazil, também 
membro do conselho con-
sultivo da WFB e Daniel 
Magnanelli, graduado em 
Educação Física e super-
visor do Núcleo Educati-
vo do Museu do Futebol, 
onde coordena o proje-
to Revivendo Memórias 
#EmCasa.
No final do evento, o pro-
fessor Rubens Teles, pro-
fissional de educação fí-
sica da Walking Football 
Brasil, irá desenvolver 
uma atividade física e in-
terativa com os participan-
tes.

vai contratar pelo menos 
mil profissionais da área 

para atender 3,5 milhões 
de estudantes e 250 mil 
professores e servidores 
da rede estadual paulista. 
O atendimento remoto vai 
ser feito em mais de 5 mil 
escolas a partir de novem-
bro.
“Desde o período anterior 
a pandemia, a ansiedade é 
um dos fatores que mais 
afeta os educadores. 28% 
afirmam estar sofrendo ou 
ter sofrido algum tipo de 
depressão. Agora, quase 
50% dos professores indi-
cam que estão preocupa-
dos com a saúde mental”, 
declarou o Secretário de 
Educação Rossieli Soares.
Os psicólogos vão apoiar 
o desenvolvimento das 
ações do Programa de 
Melhoria da Convivên-
cia e Proteção Escolar 
(Conviva-SP) e orientar 
profissionais sobre pos-

síveis sinais passíveis de 
identificação de traumas 
e abusos entre os alunos, 
além de conduzir testes e 
ferramentas psicológicas, 
conforme planejamento de 
cada escola.
“80% dos jovens hoje di-
zem que o lado emocional 
tem atrapalhado nos estu-
dos. O aumento de ocor-
rência desses transtornos 
acaba afetando a própria 
aprendizagem”, concluiu 
o secretario .
Como vai funcionar?
Para ter acesso ao atendi-
mento, as escolas terão de 
realizar agendamento por 
meio de uma plataforma 
específica. As equipes das 
Diretorias de Ensino e da 
Secretaria de Educação 
vão fazer o monitoramen-
to e avaliação da atuação 
dos psicólogos e da me-
lhoria do convívio escolar 

na rede pública.
Os atendimentos vão co-
meçar em novembro e 
devem ocorrer por meio 
de conferência por áudio 
ou vídeo via internet. A 
prioridade é que os psicó-
logos atuem em atividades 
coletivas que contribuam 
para a melhora de todo o 
ambiente escolar. Também 
haverá a possibilidade de 
atendimento clínico de 
emergência para alunos ou 
servidores.
Todas as mais de 5 mil 
unidades da rede estadual 
serão beneficiadas. Cada 
escola terá à disposição, 
no mínimo, 5 horas se-
manais de atendimento 
por um psicólogo. Quanto 
maior o número de alunos 
atendidos pela unidade, 
maior será a carga horária 
semanal disponibilizada 
pelos profissionais.
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Miscelânea
Curiosidades

A importância da alimentação

A osteoporose possui diversas causas, mas a alimentação inadequada pode 
ser um fator de risco. Muitos nutrientes são necessários para a saúde dos 
ossos. Alguns deles merecem especial atenção, pois são componentes 
chaves para o processo, como o cálcio, o magnésio e a vitamina D. O 
cálcio está presente nos leite, queijo, iogurtes, brócolis, couve manteiga, 
soja, tofu, feijão, peixes (lambari, manjuba, pescada e sardinha), gergelim, 
ementes de chia, farinha de amaranto e quinua. O magnésio está presente 
nos cereais integrais, nas carnes, nas oleoginosas e nas verduras escuras. A 
principal fonte de vitamina D é a exposição ao Sol, mas na dieta é encon-
trada no óleo de bacalhau, nos pescados (sardinha e atum), n fígado bovi-
no, na gema de ovo e no leite integral e seus derivados. Além disso, estu-
dos recentes demonstram que o consumo de ômega 3, também influencia 
positivamente na formação e a manutenção da massa óssea. Quem sofre 
de intolerância à lactose, deve evitar ingerir leite e seus derivados. Então, 
como proceder nesses casos? Para essas pessoas a alternativa é buscar 
outros alimentos como pescados, alimento solúvel à base de soja, tofu, 
couve manteiga, brócolis, feijão, sementes de chia, quinua, além de evitar 
alimentos que impedem a absorção desses minerais, como o excesso de 
fibras nas refeições ricas em cálcio e o excesso de bebidas industrializa-
das, como refrigerantes. Alguns pacientes toleram o consumo de queijos e 
iogurtes em pequenas quantidades.

Humor

Um brasileiro entra na Delegacia em pleno sul do Brasil e dirige-se ao 
delegado:
- Vim me entregar. Cometi em crime e desde então não consigo mais viver 
em paz.
- Mas o senhor sabe, aqui as leis são muitas severas e são cumpridas e se 
o senhor é mesmo culpado não haverá apelação, nem dor de consciências 
que o livre da prisão.
- Eu atropelei um argentino na estrada ao sul da cidade.
- Ora meu amigo, como o senhor pode se culpar se esses argentinos atra-
vessam as ruas e as estradas a todo momento!
- Mas ele estava no acostamento.
- Se estava no acostamento é porque queria atravessar, se não fosse o se-
nhor seria outro qualquer.
- Mas não tive a hombridade de avisar a família daquele pobre homem, 
sou um crápula.
- Meu amigo, se o senhor tivesse avisado, haveria manifestação, repú-
dio popular, passeata, repressão, pancadaria e morreria muito mais gente, 
acho o senhor um pacifista, merece uma estátua.
- Eu enterrei o pobre homem, ali mesmo, na beira da estrada.
- O senhor é um grande humanista, enterrar um argentino, és um benfeitor, 
outro qualquer o abandonaria para ser devorados pelos urubus ou outros 
animais, provavelmente até hienas.
- Mas enquanto eu o enterrava ele gritava: Estoy vivo! Estoy vivo! No 
estoy muerto!
- Tudo mentira, o senhor sabe que esses argentinos mentem muito! Vá em 
paz!

Mensagens

Cada um de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. 
A existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia 
que você venha a aceitar influenciará seu espírito, escolha os pensamentos 
do bem para orientar-lhe o caminho e o bem transformará sua vida numa 
cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro não se detenha para 
lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida porque 
somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil 
viver bem se não aprendemos a conviver, A vida é lei da natureza, mas a 
vida pessoal é obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência 
dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que pre-
cisamos entender em nossas próprias experiências. Seu ideal é o caminho, 
tanto quanto seu trabalho é viver.
***
A casa não é apenas um refúgio de madeira ou de alvenaria, ela é o lar 
onde a união e o companheirismo se desenvolve. A passagem social pela 
Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando 
na ocasião de espíritos encarnados nos tratássemos, dentro de casa, pelo 
menos com as cortesias que dispensamos aos nossos amigos.

Pensamentos, provérbios e citações

Ninguém duvida tanto como aquele que mais sabe.
Venho de tantas tempestades que até perdi o medo da chuva.
Amar é uma arte que nunca se aprende e sempre se sabe.
Quem sente saudades já conheceu a felicidade.
Faça com que a sua língua não vá além do vosso pensamento.
Quanto maior a força tanto maior perigoso o abuso.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 180, Termo nº 7229
Faço saber que pretendem se casar EDILSON DOS SANTOS RAMOS e RENATA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é na-
tural de Mascote-BA, nascido no dia 13 de agosto de 1964, de estado civil solteiro, de profissão pedreiro, residente e domici-
liado na Rua Quarenta e Quatro, nº 21, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, filho de ADENUTO RAMOS DA LUZ, falecido em 
Guarulhos/SP na data de 04 de setembro de 2006 e de PETRONILIA MARQUES DOS SANTOS, falecida em Guarulhos/SP 
na data de 04 de outubro de 1994. A  habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 19 de abril de 1981, de estado civil sol-
teira, de profissão promotora de vendas, residente e domiciliada na Rua Quarenta e Quatro, nº 21, Jardim Maracaibo, Tremem-
bé/SP, filha de RENATO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, de 66 anos, natural de Esplanada/BA, nascido na data de 31 de 
dezembro de 1953 e de MARIZA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, de 69 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 
16 de abril de 1951, ambos residentes e domiciliados 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. 

Bilhetes da Nota Fiscal 
Paulista de setembro já 

estão disponíveis

Os usuários cadastrados 
no programa da Nota Fis-
cal Paulista já podem con-
sultar os bilhetes eletrôni-
cos com que concorrerão 
ao sorteio de número 142, 
neste mês de setembro.
A extração contemplará 
655 prêmios, que conta-
bilizarão um total de R$ 
6,7 milhões distribuídos 
aos ganhadores, sendo um 
deles o de valor de R$ 1 
milhão para pessoa física. 
O resultado poderá ser 
consultado no portal da 
Secretaria da Fazenda e 
Planejamento, no próximo 
dia 15.
142ª edição do sorteio

Nesta edição, estão par-
ticipando um total de 
7.958.787 consumido-
res cadastrados, sendo 
7.955.230 pessoas físicas 
e 3.630 condomínios, que 
efetuaram compras em 
maio deste ano e solici-
taram notas fiscais com 
CPF ou CNPJs (no caso 
dos condomínios) nos 
cupons fiscais. São ao 
todo 62.429.774 bilhetes 
eletrônicos.
Já as 2.684 entidades sem 
fins lucrativos que rece-
beram doações de notas 
fiscais estão participando 
com 7.133.813 bilhetes 
eletrônicos e vão concor-

rer a 55 prêmios que to-
talizam R$ 1 milhão, sen-
do cinco no valor de R$ 
100.000,00.
Como participar
O consumidor que pede a 
Nota Fiscal Paulista deve 
se cadastrar no site do 
programa e aderir ao re-
gulamento. As adesões até 
o dia 25 de cada mês per-
mitem a participação já no 
mês seguinte.
Uma vez feito o proces-
so, não é preciso repeti-lo 
- a inclusão nos sorteios 
seguintes é automática. 
Cada R$ 100 em compras 
dá direito a um bilhete ele-
trônico para concorrer.
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Jacareí Rugby não
terá jogos oficiais

da modalidade em 2020

Instituto Brantz recebe 100 
máscaras de proteção

São Sebastião prepara operação 
para Bloqueios Sanitários no

feriado de 7 de SetembroConcessionária Tamoios 
realiza operação para o 

Feriado de Independência

Com o avanço da pan-
demia de coronavírus no 
Brasil, era questão de tem-
po até o torneio estadual 
também ser cancelado, a 
exemplo do Campeonato 
Brasileiro de XV. Dessa 
forma, o clube não terá jo-
gos oficiais da modalidade 
em 2020.
Para o Jacareí Rugby, a 
decisão é a mais sensata 
para o momento. 
O cenário da doença no 
país ainda preocupa com 
quase quatro milhões de 
casos e mais de 120 mil 
mortes pela Covid-19. 
Além disso, não have-
ria tempo hábil para uma 
preparação correta para a 
realização do torneio, já 
que os clubes não estão 
realizando treinamentos 
em campo desde o mês de 
março quando iniciou o 
isolamento social. 

Na tarde de terça-feira (1), 
o Instituto Brantz Social 
recebeu a doação de 100 
máscaras de proteção da 
Sanrad Esportes, empresa 
de uniformes esportivos, 
fornecedora do São José 
Rugby. A doação foi rea-
lizada após o Brantz par-
ticipar juntamente com a 
equipe joseense da Bata-
lha Virtual promovida pela 
Sanrad.
A competição foi da se-
guinte forma: equipes de 
Rugby escolheram orga-
nizações sociais de suas 
cidades para participar, 
aquela que tivesse a posta-
gem com mais interações, 
venceria. 
Entretanto, o princi-
pal objetivo foi divul-
gar o trabalho feito pelas                                 

Para que ninguém seja 
pego de surpresa, a Pre-
feitura de São sebastião 
informou que a operação 
de bloqueios sanitários 
visa a conscientização e 
o enfrentamento à disse-
minação da Covid-19 na 
cidade. As equipes da Se-
cretaria Municipal de Saú-
de (SESAU) e Vigilância 
Sanitária realizarão o blo-
queio sanitário educativo 

A Concessionária Tamoios 
realizará a partir da próxi-
ma sexta-feira (4) a opera-
ção especial para o Feria-
do de Sete de Setembro na 
região. A expectativa é de 
que cerca de 158 mil veí-
culos trafeguem em ambos 
os sentidos pela rodovia 
no período do feriado.
A partir das 13h de sexta, 
o trecho de serra contará 
com a Operação Desci-
da, que libera duas pistas 
sentido litoral e uma pista 
sentido São José dos Cam-
pos. o objetivo é garantir 
fluidez ao tráfego que se-
guirá mais intenso em di-
reção ao litoral norte. Para 

“É a decisão mais sensata 
para o momento. Existe 
uma melhora nos núme-
ros da pandemia, mas sem 
uma definição por parte 
governamental do retorno 
dos esportes coletivos de 
contato. 
Isto implica diretamente 
na preparação dos atletas, 
onde estaríamos assumin-
do um risco quanto a inte-
gridade dos participantes, 
visto o pouco tempo de 
preparo que estas indefi-
nições nos traz e as condi-
ções mínimas para entrar 
em campo”, explicou Jú-
lio.
O ano tem de bastante 
aprendizagem para os clu-
bes e para o Jacareí Rugby 
não está diferente. A equi-
pe teve que se reinventar 
para manter a estrutura 
do clube funcionando e os 
jogadores ativos durante 

instituições e enfatizar um 
dos valores do Rugby que 
é a solidariedade, tanto 
que todas as              orga-
nizações sociais que parti-
ciparam dessa competição 
receberam máscaras de 
proteção.
O colaborador do Institu-
to Brantz Social, Bruno 
Henrique Oliveira foi o 
responsável por receber 
as máscaras e apresentar 
o projeto para os visitan-
tes e comentou sobre a 
importância da união de 
projetos sociais com o es-
porte, também ressaltou 
que mesmo no período de 
distanciamento social, o 
Brantz continuou ativo:
“Muito bacana que a gen-
te conseguiu criar esse elo 
do aspecto social com o 

nesta sexta-feira (4), sába-
do (5) e domingo (6), das 
9h às 17h, com o apoio da 
Guarda Civil Municipal 
(GCM).
Bloqueios sanitários
Os bloqueios devem ocor-
rer no Jaraguá e Canto do 
Mar - bairros da Costa 
Norte do município e di-
visa com Caraguatatuba, 
e em Boraceia, bairro da 
Costa Sul, divisa com a ci-

a volta do feriado, a rodo-
via retornará à sua confi-
guração normal com dois 
pistas sentido São José dos 
Campos e uma pista senti-
do litoral. Obras
As obras realizadas no 
trecho de serra também 
seguirão calendário espe-
cífico nos próximos dias. 
As atividades estarão sus-
pensas na sexta (4) e no 
sábado (5). No domingo 
(6) elas podem ocorrer 
condicionadas ao fluxo 
de veículos registrado na 
região. Na segunda (7), 
as obras serão suspensas 
novamente com retorno 
previsto para terça (8), a 

o período, mesmo com o 
isolamento social.
Mesmo sem um calendário 
com jogos de XV, o clube 
tem procurado manter o 
vínculo com os atletas e 
está se planejando desde já 
para o retorno aos treinos, 
mesmo que seja no fim do 
ano ou início de 2021. O 
clube segue com ativida-
des de forma remota du-
rante uma vez na semana 
para os atletas de todas as 
categorias do clube. Além 
do Jacareí Rugby, parti-
cipariam do Campeonato 
Paulista as equipes: São 
José Rugby, Poli Rugby, 
Pasteur, Engenharia Ru-
gby, Tucanos e SPAC. O 
clube jacareiense iniciou 
sua participação na 1ª Di-
visão do Campeonato Pau-
lista em 2014 e desde 2016 
termina a competição en-
tre os quatro primeiros.

esporte através dessa pro-
posta da Sanrad. Juntos 
demonstramos o quão im-
portante são esses gestos 
de solidariedade e afeto. 
Essas máscaras serão bem 
utilizadas aqui no Brantz, 
já que nós aqui no ins-
tituto, não paramos em 
nenhum momento e con-
tinuamos com nossas ati-
vidades a todo gás, sem-
pre respeitando as normas 
de segurança. Já estamos 
com o karatê adaptado da 
melhor maneira possível 
e temos muitos planos 
como o retorno das au-
las à distância de inglês e 
informática, sempre com 
segurança para os alunos 
e profissionais do Brantz” 
afirmou Bruno.
Fonte: Instituto Brantz 

dade de Bertioga.
Os condutores e ocupantes 
dos veículos terão a tem-
peratura corporal medida 
pelas equipes da SESAU 
e Vigilância Sanitária, e 
responderão breve ques-
tionário, além de serem 
monitorados e orientados 
sobre possíveis sintomas. 
Os pneus dos veículos se-
rão desinfetados com hi-
poclorito de sódio.

partir das 13h.
Horários de pico
Início do feriado (fluxo 
de veículos sentido Lito-
ral): Sexta-feira (04/09) - 
das 14h às 22h; e Sábado 
(05/09) - das 06h às 14h
Retorno do feriado (fluxo 
de veículos sentido Vale 
do Paraíba): Segunda-fei-
ra (07/09) - das 12h às 
22h; e Terça-feira (08/09) 
- das 06h às 14h
Veículos de carga
Conforme portaria publi-
cada no Diário Oficial, não 
há restrição para veículos 
de carga até 22/10/2020 
em virtude do contexto da 
pandemia do coronavírus.
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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


