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A GAzetA dos Municípios

Prefeitura São Sebastião realiza
vacinação domiciliar contra
H1N1 em pessoas com TEA

Plenário do TSE autoriza convenções
partidárias virtuais para eleição deste ano

Prefeitura de Ubatuba conclui
ponte na Fazenda da Caixa

Qualifica abre 1.400 vagas para
cursos de capacitação a distância 

em São José dos Campos

A Prefeitura de São Sebas-
tião vai realizar vacinação 
domiciliar contra a gripe 
H1N1, em pessoas com 
ou suspeita de Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) 
que possuem dificuldade 
em utilizar máscaras de 
proteção, devido à hiper-
sensibilidade da pele.
Equipes das Unidades de 
Saúde da Família (USFs) 
irão até a residência destes 
munícipes para aplicar a 
vacina. Segundo a SEPE-

Mais uma importante obra 
foi concluída no fim da 
tarde de ontem (3), aten-
dendo à reivindicação das 
comunidades tradicionais, 
quilombolas e caiçaras, da 
Fazenda da Caixa, região 
Norte do município.  
A Secretaria de Obras 
construiu uma ponte de 
balanço, que possui 35 
metros de comprimento e 
1,50 de largura, fundação 
da cabeceira em concreto 
e a estrutura feita em ma-
deira com cabos de aço 
que fazem a proteção late-
ral e, ainda, servem como 
corrimão. O serviço teve 
início em novembro do 
ano passado por solicita-
ção da secretaria de Edu-
cação para atender, com 

Por unanimidade, o plená-
rio do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) autori-
zou nesta quinta-feira (4), 
convenções partidárias de 
modo virtual para a es-
colha dos candidatos nas 
eleições municipais deste 
ano. O modelo será uti-
lizado tendo em vista as 
recomendações de distan-
ciamento social durante a 
pandemia do novo corona-
vírus (covid-19).
O tribunal estabelece em 
sua decisão que os parti-
dos estão livres para esta-
belecer regras e escolher 
os procedimentos para a 
realização das convenções 
virtuais. Todavia, devem 
garantir ampla publicidade 
a todos os filiados e ainda 
atender a todas exigências 
da legislação eleitoral já 

Com o início gradativo da 
retomada da economia, 
a Prefeitura de São José 
dos Campos, por meio do 
Programa Qualifica São 
José, está com 1.400 va-
gas abertas de qualificação 
à distância. Os cursos são 
gratuitos e voltados para 
a área de segurança do 
trabalho, logística e recur-
sos humanos. O objetivo 
é melhorar a capacitação 
dos candidatos às novas 
vagas de emprego que sur-
girão. 
As inscrições acontecem 
desta segunda-feira (8) até 
o dia 22. As aulas terão 
início em julho. Os cursos 
serão realizados em parce-
ria com o Cephas (Centro 
de Educação Professor 
Hélio Augusto de Souza) 
e são oportunidades de 
qualificação e inserção no 
mercado de trabalho.

DI, cerca de 70 pessoas 
serão vacinadas em todo o 
município.
Com a pandemia do novo 
coronavírus, o uso de más-
caras se tornou obrigatório 
em todo o Estado de São 
Paulo pelo decreto esta-
dual número 64.959/2020, 
desde o último dia sete de 
maio, uma forma de pre-
venção para evitar a proli-
feração do vírus e um dos 
protocolos adotados pelo 
governo municipal.

segurança, a passagem de 
alunos, além de beneficiar 
toda a comunidade local. 
Com recursos próprios do 
município, foram investi-
dos R$ 120.900,00.
Antes da pandemia do co-
ronavírus, diariamente, 11 
alunos moradores da Fa-
zenda da Caixa, localiza-
do no interior do Parque 
Estadual da Serra do Mar, 
percorriam cerca de nove 
quilômetros até o ponto 
após o rio da Fazenda para 
embarcar no micro-ôni-
bus escolar até a EM Iberê 
Ananias Pimentel, que fica 
na Picinguaba.
Para chegar ao embarque, 
precisavam fazer a traves-
sia que, anteriormente, se 
dava por meio de um tron-

em vigor.
De acordo com o TSE, a 
flexibilização foi autoriza-
da em resposta a duas con-
sultas feitas por deputados 
federais e a uma terceira 
feita pelo partido Republi-
canos.
“No meu modo de ver, 
negar a adoção desse for-
mato virtual no momen-
to atual seria ignorar a 
realidade enfrentada no 
combate à doença. Na se-
ara específica do processo 
eleitoral, seria inviabilizar 
essa etapa imprescindível 
à realização de eleições 
democráticas e transpa-
rentes”, disse o relator das 
consultas, ministro Luis 
Felipe Salomão, que foi 
acompanhado por todos os 
outros seis ministros que 
compõem o TSE.

Para definição de novos 
cursos, que atendam às de-
mandas do mercado de tra-
balho, são realizadas pes-
quisas junto ao mercado 
de trabalho e a partir das 
análises do Observatório 
do Mercado do Trabalho 
e Formação Profissional, 
que é vinculado ao PAT 
(Posto de Atendimento ao 
Trabalhador).
Parcerias
Todas as aulas dos cursos 
oferecidos pela Prefeitu-
ra, por meio do programa 
Qualifica São José, são 
realizadas em parceria 
com entidades renomadas 
como Cephas (Centro de 
Educação Professor Hé-
lio Augusto de Souza), 
Sebrae (Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas), 
Senac (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comer-

Vale ressaltar que diversas 
medidas, já haviam sido 
tomadas pela Prefeitura de 
São Sebastião, seguindo o 
Plano Municipal de Con-
tingência para Infecção 
Humana pela COVID-19, 
alinhado com os direcio-
namentos do Ministério da 
Saúde e com as diretrizes 
da Organização Mundial 
da Saúde (OMS).
Mais informações podem 
ser obtidas pelo número 
(12) 3892-4890.

co. De acordo com a di-
retora da escola da Picin-
guaba, Cristina Maria Luiz 
da Silva, a dificuldade do 
trajeto, principalmente em 
dias de chuva, era um dos 
principais motivos da bai-
xa frequência escolar des-
tes alunos.
“Estamos nos empenhan-
do para solucionar as prin-
cipais questões de todas as 
comunidades do municí-
pio, que não são poucas. 
Entretanto, quando o as-
sunto é Educação, precisa-
mos priorizar ainda mais. 
Esta ponte vai oferecer 
o suporte necessário aos 
nossos alunos e, assim, 
minimizar a quantidade de 
faltas”, destacou o prefeito 
Délcio Sato. 

Para o envio virtual à Justi-
ça Eleitoral dos resultados 
obtidos nas convenções 
partidárias, o TSE terá um 
grupo de trabalho com as 
regras estabelecidas. O tri-
bunal destaca também que 
deve ser votada ainda nes-
te mês uma norma sobre o 
tema, conforme informou 
o presidente do TSE, mi-
nistro Luís Roberto Bar-
roso.
De acordo com a legisla-
ção eleitoral, as conven-
ções, obrigatórias para a 
escolha dos candidatos, 
devem ser realizadas por 
todos os partidos entre 20 
de julho e 5 de agosto. No 
mesmo julgamento desta 
quinta-feira (4), o TSE re-
afirmou que não pode al-
terar tais datas sem prévia 
autorização do Congresso.

cial), Senai (Serviço Na-
cional da Indústria) e Sesi 
(Serviço Social da Indús-
tria) e Fundo Social, além 
de consultores renomados 
voluntários.
Cursos
Segurança e Medicina do 
trabalho
Noções de logística e lo-
gística reversa
Rotinas de recursos huma-
nos e legislação trabalhista
Práticas de identificação e 
técnicas de arquivamento
Inscrições clicando aqui
Telefone
Central 156
Somente a inscrição não 
implica em garantia da 
vaga. Os candidatos são 
selecionados por critério 
socioeconômico e os sele-
cionados são formalmen-
te comunicados pelo PAT 
(Posto de Atendimento ao 
Trabalhador).
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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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Semana do Meio
Ambiente começa hoje

Pindamonhangaba participa 
de videoconferência com

dirigentes culturais do estado

Veículo capota em bairro 
de São José dos Campos

Com o tema “Biodiver-
sidade: crises, atitudes e 
transformações”, começa 
nesta sexta-feira (5) a Se-
mana do Meio Ambiente 
2020, promovida pela Se-
cretaria de Urbanismo e 
Sustentabilidade.
A data de início das ativi-
dades coincide com o Dia 
Mundial do Meio Ambien-
te, definido na Assembleia 

Nesta quinta-feira (4), 
Pindamonhangaba esteve 
mais uma vez representa-
da pelo secretário de Cul-
tura e Turismo, Alcemir 
Palma, e pela diretora de 
Cultura, Rebeca Guarag-
na, na videoconferência de 
Dirigentes Culturais das 
cidades paulistas, com a 
participação de 128 diri-
gentes de todo o estado. A 
pauta foi a Lei Emergen-
cial Cultural Aldir Blanc 
(PL 1075/20), seu estudo, 
dúvidas, articulações e 

Na madrugada desta quin-
ta-feira (4), por volta das 
3h, um veículo capotou e 
deixou uma vítima grave 
e duas leves. O acidente 
aconteceu pela Rua An-
tônio Frederico Ozanan, 
no bairro Campos de São 
José, do municipio de São 
José dos Campos.

Geral da ONU, em 1972, 
durante a Conferência 
de Estolcomo, e que tem 
como objetivo principal 
chamar a atenção da po-
pulação para os problemas 
ambientais e a importância 
da preservação dos recur-
sos naturais.
A programação começa 
nesta sexta-feira, às 9h, 
com o plantio de árvores 

procedimentos após sua 
possível aprovação.
Pindamonhangaba está à 
frente de muitos muníci-
pios paulistas, com seu 
Sistema Municipal de 
Cultura aprovado, com o 
Plano Municipal de Cultu-
ra, o Conselho Municipal 
de Cultura ativo, assim 
como o Fundo Municipal 
de Cultura. A Secretaria de 
Cultura/ Departamento de 
Cultura e o Conselho Mu-
nicipal de Cultura estão 
atentos e desenvolvendo 

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado para atendimen-
to e, no local, encontraram 
as três vítimas conscientes. 
Duas delas, um homem e 
uma mulher, estavam fora 
do veículo com ferimen-
tos leves. A terceira vítima 
(um homem) estava no in-
terior do carro com trau-

no Parque da Cidade.
Em tempos de pandemia 
do coronavírus, foram 
programadas algumas 
“lives” com temas como 
Ordenamento Territorial e 
as Mudanças Climáticas, 
Geoprocessamento e Meio 
Ambiente e Inovações em 
Sustentabilidade trazidas 
pelo Plano Diretor e pela 
Lei de Zoneamento.

ações para atender os ar-
tistas da cidade neste mo-
mento de pandemia, em 
que suas atividades foram 
suspensas. Com a possível 
aprovação do Projeto de 
Lei nº1075/20, que dispõe 
sobre ações emergenciais 
destinadas ao setor cultu-
ral, dirigentes culturais do 
Estado de São Paulo há 
dias estão se articulando 
para se prepararem para as 
ações que deverão ser to-
madas para as destinações 
dos recursos

matismo craniano, porém 
não encontrava-se presa 
nas ferragens.
A Unidade de Resgate 
socorreu as duas vítimas 
leves e o Samu socorreu 
a que estava em estado 
grave. Todas foram enca-
minhadas para o PS Muni-
cipal da Vila Industrial.

Aviso de Suspensão de Licitação – Processo Administrativo Nº 
210/2019 – Concorrência Nº 001/2019 – Concessão para Exploração 
dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e 
de Serviços Complementares no Município de Potim/SP, conforme 
as Especificações constantes do Edital e seus Anexos - A Prefeitura 
Municipal de Potim torna pública a SUSPENSÃO do processo em 
epígrafe, tendo em vista liminar por juízo da 1ª Vara da Comarca de 
Aparecida/SP. Potim, 04 de junho de 2020. André L. S. Oliveira – Pre-
sidente da Comissão Especial de Licitações.
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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


