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A Gazeta dos Municípios

Cadastro Único pode ser
feito online neste período
de pandemia de covid-19

Campanha contra gripe continua, 
Dia D de mobilização é cancelado 

em São José dos Campos

Prefeitura de Pindamonhangaba 
divulga os selecionados
da Virada Cultural Virtual

Cemitérios de Pindamonhangaba 
não terão visitas neste Dia das Mães

A partir desta segunda-
-feira (4), a Secretaria de 
Assistência Social da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Gestão 
do Cadastro Único, dis-
ponibiliza um formulário 
online para inscrição ou 
atualização no Cadastro 
Único. A ação segue a Por-
taria Nº 368, de 29 de abril 
de 2020, do Ministério da 
Cidadania, e Decreto Nº 
5.775, 13 de abril 2020, 

O Programa Nacional de 
Imunizações cancelou o 
Dia D de mobilização da 
campanha de vacinação 
contra a gripe, que esta-
va previsto para sábado 
(9). Entre os motivos da 
medida, estão o momento 
atual da covid-19 no país, 
a população-alvo a ser va-
cinada, a disponibilidade e 
o cronograma de entrega 
da vacina influenza pelo 
laboratório produtor, bem 
como a distribuição gra-
dual da vacina aos estados 
e municípios.
Já as demais datas estão 
mantidas. Após a altera-
ção no calendário, a ter-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Departamen-
to de Cultura divulgaram,  
a lista dos selecionados 
da Virada Cultural Virtual 
de 2020, que acontece dos 
dias 9 a 17 de maio. A lis-
ta está no site da Prefeitu-
ra, onde é possível ver os 
artistas e o que eles irão 
apresentar.
Os vídeos poderão ser 
vistos durante a semana 
da Virada, nas platafor-
mas digitais da Prefeitu-
ra. A Comissão de Sele-
ção foi composta pelos 

Devido à pandemia do 
coronavírus, no Dia das 
Mães, o ato de fazer uma 
oração no campo santo, 
neste ano, não será possí-
vel em Pindamonhangaba. 
Todos os anos, o segundo 
domingo do mês de maio, 
que é dedicado às Mães, 
atrai a visitação aos túmu-
los para o ato de acender 
uma vela ou levar uma 
flor.
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba informa que 
neste dia 9 de maio, as vi-
sitas aos túmulos nos ce-
mitérios de Pindamonhan-
gaba não serão permitidas, 
para evitar o encontro 
público e a aglomeração 
nestes espaços que todos 
os anos recebem milhares 
de pessoas. O Dia da Mães 
é a segunda data de maior 
movimentação nos cemi-
térios da cidade, que atra-
em gente de todas as cren-
ças e idade. Neste ano, no 
entanto, o ritual estarão 
não será possível.
Para o padre Kleber Rodri-

da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.
Essa possibilidade é tem-
porária, ou seja, enquanto 
durar o decreto municipal 
que determinou estado de 
calamidade pública em 
virtude da pandemia do 
Covid-19 os cadastros po-
derão ser realizados pela 
internet.
O cadastro deve ser feito 
um único por família e a 
responsável familiar, pre-

ceira fase, que foi dividida 
em duas etapas, começa 
na próxima segunda-fei-
ra (11), para crianças de 
6 meses a menos de 6 
anos, gestantes, puérpe-
ras e pessoas com defici-
ência. De 18 de maio a 5 
de junho, quando encer-
ra-se a campanha, serão                               
vacinados os professores e 
adultos com idade de 55 a 
59 anos.
Nesta segunda-feira (4), 
mais 18 mil doses da va-
cina começaram a ser apli-
cadas pela Prefeitura nas 
40 Unidades Básicas de 
Saúde. O grupo prioritário 
desta etapa são os porta-

conselheiros de Cultura 
Gislene Alves, Rafael                                 
Ronconi e Rebeca Gua-
ragna Guedes.
A diretora do Departa-
mento de Cultura, Rebeca 
Guaragna Guedes, diz que 
esse evento é inovador no 
município e na região do 
Vale do Paraíba, por ser 
uma ação ágil para aque-
les que produzem arte. 
“Infelizmente por conta da 
pandemia os artistas foram 
prejudicados, os primeiros 
a pararem de trabalhar e 
serão os últimos a voltar”, 

gues, pároco da primeira 
paróquia da cidade, Nossa 
Senhora do Bom Suces-
so (Santuário Mariano), 
neste momento em que a 
saudade bate mais forte, a 
dimensão da fé faz toda a 
diferença.
“Mas devemos enten-
der, que neste momento 
de pandemia, preservar a 
vida é um ato de fé. Seja 
qual for sua religião, Deus 
acolhe aquilo que está em 
nosso coração. Se há em 
você uma reta intenção em 
lembrar de seu ente queri-
do, certamente Deus aco-
lhe no seu infinito amor 
essa sua intenção”, afir-
mou Padre Kleber.
O religioso deu sugestões 
para que os fieis façam 
sem a necessidade em ir 
ao cemitério. “Para nós, 
católicos, podemos acom-
panhar pelas TV católi-
cas e pelas redes sociais 
as missas pelas mães que 
serão celebradas neste do-
mingo de maio e rezar em 
casa em família. Inúmeras 

ferencialmente mulher, 
deve preencher os dados 
de todos os membros. É 
obrigatório uma conta na 
plataforma Google para 
iniciar o cadastro.
Importante destacar que 
o atendimento presencial 
para as famílias que não 
possuem acesso à internet 
continuará normalmente 
com agendamentos pré-
vios pelo telefone 3550-
5350.

dores comprovados de do-
enças crônicas, funcioná-
rios do sistema prisional, 
adolescentes e jovens de 
12 a 21 anos sob medidas 
socioeducativas, indivídu-
os privados de liberdade, 
caminhoneiros, motoris-
tas do transporte coletivo 
e trabalhadores portuários.
Em São José dos Campos, 
mais de 130 mil pessoas já 
foram imunizadas contra a 
influenza.  A pessoas dos 
grupos de risco das fases 
anteriores - como idosos, 
profissionais da saúde, po-
liciais e bombeiros - po-
dem continuar se vacinan-
do.

disse, mas se alegra com 
a procura das inscrições 
para o evento.
“No período de inscrição 
houve boa adesão dos ar-
tistas, com 29 inscritos 
de variadas expressões, 
como música, dança, tea-
tro, fotografia e contação 
de história”, afirma ainda 
a diretora.
Para informações sobre o 
evento é só entrar em con-
tato com a Secretaria de 
Cultura e Turismo pelos 
telefones 3642-1080 ou 
3643-2690.

comunidades e paróquias 
transmitem também mis-
sas pelo Facebook e canal 
Youtube”, afirmou.
Missa em intenção - Se-
gundo ele, a paróquia 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, por exemplo, 
está recebendo as inten-
ções para as missas pelo 
telefone 3642-2605. Neste 
site é possível registrar o 
nome de sua mãe, rezando 
por sua alma em memória 
ou em ação de graças por 
sua vida. As missas são 
celebradas diariamente às 
18 horas. “Associe sua fé 
com a sua responsabilida-
de neste momento em pro-
mover a saúde”, afirmou 
Padre Kleber.
Sepultamentos - Importan-
te destacar que os cemité-
rios de Pindamonhangaba 
- Cemitério Municipal, 
Santíssimo Sacramento e 
Memorial da Paz-, estão 
atendendo somente para 
realização de sepultamen-
tos, com acesso restrito de 
familiares.
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Miscelânea
Curiosidades

Uma das principais causas do desaparecimento dos animais é o desmata-
mento. Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o ha-
bitat natural dos pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Sem lugar para 
viver, essas espécies entram em extinção prejudicando também outros ani-
mais maiores que se alimentam dele e causando um grande desequilíbrio 
ecológico. Os cientistas acreditam que cerca de cem espécies de animais 
desaparecem todos os anos por causa do desmatamento das florestas. O 
principal motivo para que o desmatamento ocorra é a falta de planejamen-
to urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser humano tem. Só 
na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são desmatados 
todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, 
também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de 
desastres ambientais, como tsunami e aquecimento global, prejudicando 
irreversivelmente a natureza e, conseqüentemente, o ser humano.  

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Ninguém pode fazê-lo infeliz sem a sua permissão.
Não sou suficiente jovem para saber de tudo.
Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.
Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.
Os últimos serão os primeiros. 
Todo homem é poeta quando está apaixonado.
O mestre disse: Quem modera raramente se perde.
Um defeito meu é não ver maldade nas pessoas.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não se cansa de amar, a gente se cansa de não ser amado.
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EXPEDIENTE

ACIT realiza entrega de produtos 
arrecadados em ação solidária 

para entidade beneficente

A Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté 
(ACIT) realizou na última 
quinta-feira (30) a entrega 
de mantimentos e insu-
mos arrecadados durante 
a campanha solidária, re-
alizada em parceria com a 
Escola Yázigi de Taubaté 
e Tremembé. A ação tem 
como objetivo atender a 
população de maior fragi-
lidade durante a pandemia 
do Covid-19.
De acordo com a ACIT, 
durante dez dias, foram 
arrecadados material de 
limpeza, higiene pesso-

al e os alimentos não pe-
recíveis que foram do-
ados para a Associação                                   
Beneficente Madre Tere-
sa de Calcutá. A entidade 
acolhe moradores de rua 
de Taubaté e pessoas em 
situação de vulnerabilida-
de social.
A entrega foi realizada 
com toda segurança e cui-
dado, seguindo as orienta-
ções das organizações de 
saúde.
Solidariedade - ACIT já 
realiza em seus eventos 
ações de solidariedade. A 
associação apoia e divul-

ga em suas redes sociais 
as campanhas de doação 
e ações de responsabilida-
de realizadas em Taubaté 
para o auxílio das pessoas 
durante o enfrentamento 
do Coronavírus.
Associados - Nesse perío-
do de isolamento, a ACIT 
continua cumprindo o tra-
balho de fornecer apoio 
e informação aos empre-
sários associados e traba-
lha para ser parceira das 
empresas, se disponibili-
zando para prestar auxílio 
e esclarecimentos adicio-
nais.
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Ações da Petrobrás se recuperam na semana, mas 
ainda lideram perdas entre as petroleiras em 2020

O comportamento das 
ações das petrolíferas 
na Bolsa de Nova York 
(NYSE) na última sema-
na foi de recuperação, e os 
papéis da Petrobrás tive-
ram o melhor desempenho 
entre as empresas do setor, 
aponta levantamento do 
Instituto de Estudos Estra-
tégicos em Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(INEEP). No ano, porém, 
a petroleira brasileira acu-
mula as maiores perdas na 
comparação com outras.

Após o colapso histórico 
dos contratos futuros do 
petróleo norte-america-
no (WTI) - que chegaram 
a recuar mais de 300% 
na semana anterior -, as 
majors do petróleo apre-
sentaram desempenho po-
sitivo. Parte desse breve 
otimismo, de acordo com 
Rafael Rodrigues da Cos-
ta, pesquisador do INE-
EP, está relacionado aos 
resultados trimestrais das 
petrolíferas. Os balanços 
indicaram que as grandes 

empresas, por ora, ainda 
não foram muito impacta-
das pela crise de petróleo 
ocasionada pela covid-19. 
A Petrobrás divulgará seu 
balanço somente em 14 
de maio, mas seu relató-
rio trimestral de produção 
e vendas também indicou 
baixo impacto da pande-
mia no 1T20. Além disso, 
os planos de resiliência de 
algumas companhias do 
setor parecem ter anima-
do o mercado, mostrando 
ajustes em seus custos em 

meio a um cenário de pro-
fundas incertezas.
Assim, as ações da Pe-
trobrás registraram alta 
de 9,51% em Nova York, 
seguidas por Equinor 
(8,55%) e Exxon (6,95%). 
Na outra ponta, as majors 
que tiveram o pior de-
sempenho foram a Total 
(1,56%), a Shell (-5,77%) 
e a Sinopec (-7,09%).
No caso da Petrobrás, o 
isolamento social, que re-
duziu o volume de vendas 
no mercado interno em 
5,4% no primeiro trimes-
tre, foi mais do que com-
pensado pelas exportações 
de petróleo cru e deriva-
dos, que subiram 55,3% 
no mesmo período (664 
mil barris por dia para 
1,03 mbpd). Com efeito, o 
volume de vendas da em-
presa aumentou 6,0% en-
tre o 1T19 e o 1T20.
Em comparação a janei-
ro, contudo, a petroleira 
brasileira continua sendo 
a petrolífera mais desva-

lorizada do mundo, com o 
preço de suas ações apre-
sentando variação negati-
va de 56,79%.
Ganhos com o refino
Ao priorizar quase exclu-
sivamente a exploração e 
produção de petróleo nos 
campos do pré-sal, a Pe-
trobrás tem realizado um 
ostensivo programa de de-
sinvestimentos nos demais 
setores integrados, com 
venda de ativos nos seto-
res de refino, distribuição, 
entre outros. Se por um 
lado isso tem feito com 
que os ganhos operacio-
nais da companhia sejam, 
em grande medida, de-
correntes das exportações 
do barril de petróleo cru, 
por outro a colocam ainda 
mais vulnerável às oscila-
ções internacionais no pre-
ço do barril, avalia Costa.
Além disso, os resultados 
trimestrais de vendas da 
companhia revelam como 
o setor de refino pode ser 
uma excelente oportuni-

dade para geração de cai-
xa da Petrobrás, analisa 
o pesquisador do INEEP, 
tendo em vista que mesmo 
em meio à pior crise do sé-
culo, a petroleira brasileira 
conseguiu aumentar a sua 
exportação de óleos com-
bustíveis (diesel, bunker, 
fuel-oil etc.) em mais de 
140% para o mercado asi-
ático nos três primeiros 
meses do ano, saltando 
de 10,6 milhões de barris 
para 25,5 milhões de bar-
ris. Em dólares, essas ex-
portações representaram 
um salto de US$ 196,3 mi-
lhões de óleos combustí-
veis, no 1T2019, para US$ 
885,8 milhões no 1T2020, 
um crescimento de 351%.
Número-índice: medida 
estatística para comparar 
a variação de produtos di-
ferentes. Neste gráfico, ao 
considerar os valores do 
dia 03/01/20 igual a 100, 
é possível entender o grau 
de oscilação das ações das 
petroleiras em Bolsa.

Prefeitura de São Sebastião publica decreto sobre o 
uso de máscara de proteção no transporte público

A Prefeitura de São Se-
bastião, desde 16 de mar-
ço, vem tomando medidas 
preventivas de combate 
à covid-19. Uma dessas 
medidas é a publicação 
do decreto municipal nº 
7791/2020, que passa a 
vigorar a partir dessa se-
gunda-feira (04), sobre 
obrigatoriedades que a 
concessionária de trans-
porte coletivo deve aderir:
- Uso de máscara de pro-

teção individual pelos fun-
cionários, colaboradores e 
usuários do transporte pú-
blico municipal;
- Caso o usuário não tenha 
sua própria máscara, a em-
presa deverá fornecê-la;
- Disponibilizar álcool 
70% para uso dos funcio-
nários, colaboradores e 
usuários, logo na entrada 
do veículo;
- Aumentar a frequência de 
limpeza e desinfecção de 

superfícies, equipamentos, 
materiais e objetos com-
partilhados, principalmen-
te nas trocas de turnos;
- Instalar separadores de 
acrílico entre o motorista e 
o usuário, bem como entre 
o cobrador e o usuário;
- Manter a ventilação na-
tural dos ambientes para 
promover a renovação do 
ar.
A empresa de transporte 
público do município deve 

garantir que seus funcio-
nários, colaboradores e 
usuários estejam utilizan-
do a máscara de proteção. 
Caso isso não ocorra, a 
concessionária será mul-
tada, de acordo com o que 

vigoram as leis.
Esse decreto partiu de pe-
didos dos munícipes, que 
se viam vulneráveis ao 
contágio pelo coronavírus 
no transporte público. A 
Prefeitura reafirmou ain-

da a importância sobre as 
medidas de higienização e 
cuidados pessoais no en-
frentamento da covid-19, 
nos termos recomendados 
pelos protocolos do Minis-
tério da Saúde.
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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


