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A Gazeta dos Municípios

Aparecida confirma retorno 
às aulas apenas em 2021

Caraguatatuba ganha
agência de receptivo turístico

UNITAU promove meeting 
sobre transformação digital 

no empreendedorismo

CCR NovaDutra cadastra
currículos para profissionais 

com deficiência

Após realizar pesquisa pú-
blica com pais e respon-
sáveis durante o mês de 
setembro, a secretaria Se-
cretaria de Educação, Es-
porte e Cultura de Apare-
cida informou que não vai 
retomar as aulas presen-
ciais da rede pública em 
2020. Todos os funcioná-
rios das unidades escola-
res do município também 
participaram da consulta.

Os encantos e belezas na-
turais de Caraguatatuba 
agora mais próximos dos 
turistas. Isso porque a ci-
dade ganhou uma agência 
de receptivo turístico, a 
Ecotur Caraguá, que tem 
como foco mostrar os pon-
tos turísticos para quem 
ama a natureza.
Segundo a secretária de 
Turismo de Caraguatatu-
ba, Maria Fernanda Gal-
ter Reis, a Prefeitura teve 
um papel importante nesse 
empreendimento ao re-
passar à agência as infor-
mações, detalhes, fotos e 
outros detalhes.
A Ecotur Caraguá é espe-

A Universidade de Tauba-
té (UNITAU) realiza, 
amanhã, quinta-feira (8), 
às 18h, um meeting virtual 
sobre “Transformação di-
gital no empreendedoris-
mo”. O evento é aberto ao 
público e será transmitido 
pelo canal da TV UNI-
TAU. 
O bate papo contará com 
a presença do diretor da 

A CCR NovaDutra está 
atualizando o banco de 
profissionais para pessoas 
com deficiência (PCD) ao 
longo da via Dutra, para 
futuras vagas nas áreas 
administrativas e opera-
cionais, em todas as uni-
dades de trabalho ao longo 
dos 402 quilômetros da 
rodovia administrada pela 
Concessionária. A única 
exigência é que o profis-
sional com deficiência 
tenha mais de 18 anos. O 
cadastro é feito pelo site.
Como cadastrar o currícu-

No total, 5351 pessoas res-
ponderam ao questionário. 
Dessas, 91% disseram ser 
contrárias ao retorno das 
aulas presenciais e 9% dis-
seram ser favoráveis.
Entre os funcionários (to-
tal de 571), a opção da 
grande maioria foi pelo 
não retorno, sendo que 
98% responderam ser con-
trários e 2% responderam 
ser favoráveis.

cialista em trilhas e tem 
como foco grupos esco-
lares, famílias, turistas, 
idosos e pessoas com de-
ficiência. A empresa foi 
fundada em 2019 pelos 
biólogos Tiago Saturni-
no e Amanda Oliveira da 
Fonseca.
Além de observação de 
pássaros, a empresa ofe-
rece atividades de trilhas, 
desde históricas até as 
conhecidas pelo público 
caiçara, passeios de caia-
que ecológico e visitas a 
cachoeiras de Caraguata-
tuba.
“Somos amante da nature-
za e gostamos de apresen-

Empreendedoria consul-
ting group, Marlon Lincon 
Machado, e do engenhei-
ro de PD&I Philippe Ma-
nhez. Os convidados irão 
discutir sobre o novo pro-
cesso de empreender com 
ferramentas tecnológicas 
e sobre como o empreen-
dedor terá de se reinventar 
para inserir seu negócio no 
cenário pós-pandemia. 

lo. Adotada em todas as 
unidades do Grupo CCR, 
a nova plataforma digital 
permite a concentração de 
todos os currículos cadas-
trados nos sites das unida-
des do Grupo e realiza a 
filtragem dos candidatos 
de acordo com os requi-
sitos e qualificações. O 
novo software online per-
mite que as etapas de se-
leção sejam feitas a partir 
da própria plataforma, o 
que aumenta a agilidade 
do processo. 
O candidato que deseja ca-

Já entre os pais e/ou res-
ponsáveis (total de 4780), 
a opção também foi pelo 
não retorno, mas com uma 
margem menor, 90% dis-
seram ser contrários ao re-
torno e 10% disseram ser 
favoráveis.
A Prefeitura Municipal de 
Aparecida já emitiu decre-
to em que confirma o não 
retorno das aulas presen-
cias neste ano.

tar ela e sua essência para 
as pessoas, como forma la-
zer e educação ambiental. 
A observação de aves traz 
para os visitantes uma ex-
celente conexão com a na-
tureza. Apenas no litoral, 
temos mais de 340 espé-
cies de pássaros”, comenta 
Amanda Oliveira.
“Oferecemos a oportuni-
dade das pessoas que não 
querem apenas sol e praia 
visitarem outros locais, 
apresentando os ambien-
tes naturais como, por 
exemplo, a trilha aces-
sível, ideal para pessoas 
com deficiência, idosos e 
crianças”, complementa.

Para o professor Ivair Al-
ves dos Santos, um dos 
organizadores, é essencial 
trazer esses eventos para 
o ambiente acadêmico. “É 
extremamente relevante 
a realização de encontros 
como esses pela Univer-
sidade, pois direciona o 
aluno em tomadas de de-
cisões futuras”, comenta o 
docente. 

dastrar seu currículo deve 
acessar o site da Conces-
sionária através do site e 
realizar o cadastro através 
do link ‘Trabalhe Conos-
co’. É importante que o 
candidato preencha todos 
os campos do formulário 
e os mantenha sempre atu-
alizados. Na plataforma, 
também é possível con-
sultar vagas e participar 
do processo de seleção de 
outras unidades do Grupo 
CCR em território nacio-
nal.
Fonte: CCR NovaDutra 
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Miscelânea
Curiosidades

A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um gran-
de felino, do gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontrada 
nas Américas. É o terceiro maior felino do mundo após o tigre e o leão 
e o maior do Hemisfério Ocidental. Mamífero da ordem dos carnívoros, 
membro da família dos felídeos é encontrada nas regiões quentes e tem-
peradas do continente americano, desde o sul dos Estados Unidos até o 
norte da Argentina. É símbolo da fauna brasileira. Os vocábulos “jaguar” 
e “jaguaretê” tem origem no termo da língua guarani “jaguaretê”. Este 
felino mais se assemelha fisicamente ao leopardo, embora seja geralmente 
maior e mais resistente. As características do seu comportamento e habitat 
são mais próximas as do tigre. Embora seu habitat preferido seja a den-
sa floresta tropical é também encontrado em uma variedade de terrenos 
abertos. Está quase ameaçada de extinção e seu número está em queda. As 
ameaças incluem a perda e fragmentação do seu habitat. Embora o comér-
cio internacional de onça ou de suas partes, esteja proibida, o felino ainda 
é freqüentemente morto por seres humanos, particularmente em conflito 
com fazendeiros e agricultores. O felino tem sido largamente extinto nos 
Estados Unidos desde o início do século 20. A onça faz parte da mitologia 
de diversas culturas indígenas, incluindo a dos maias, astecas e guaranis. 
Na mitologia maia, apesar de ter sido cotado como animal sagrado era 
caçado em cerimônias de iniciação dos homens como guerreiros.

Humor

Nosso professor de história explicava que os arqueólogos descobriram 
fósseis humanos de dez milhões de anos, quando uma das alunas loira da 
nossa classe perguntou:
- Professor, antes ou depois de Cristo?
***
O marido dirige-se à mulher e diz:
- Querida, precisamos fazer alguns cortes nas despesas. Que tal você se 
esforçar e aprender a cozinhar, lavar, passar e limpar a casa? Assim pode-
remos dispensar as nossas empregadas.
E a esposa respondeu:
- Eu tenho outra idéia bem melhor. Se você se esforçar sendo mais aten-
cioso e carinhoso comigo até poderíamos dispensar o nosso motorista e o 
nosso jardineiro.
***
Agradecimento: Meu São Lembrâncio, padroeiro dos que têm pouca me-
mória, gostaria de agradecer a graça alcançada através de sua interferên-
cia. Obrigado por... Obrigado por ter... Obrigado por ter feito... O que é 
que foi que o senhor fez mesmo?  

Mensagens

O mundo e a vida estão sempre se movendo através do único princípio 
de esforços e realizações. Somos responsáveis pelo quem somos hoje e, 
não podemos culpar ninguém. Não temos inimigos. Aqueles que apontam 
nossos erros são nossos amigos verdadeiros. Eles estão dando dicas para 
a nossa jornada. Quanto mais receptivos nos tornamos, mais ajudamos a 
elevar as pessoas. Quanto mais humanos nos tornamos, mais pessoas vem 
a nós.
***
Os dez mandamentos do sorriso

1º.) Sorria para as pessoas e lembre-se que acionamos 72 músculos para 
franzir a testa e somente 14 músculos para sorrir.
2º.) Fale com as pessoas sempre sorrindo. Não há nada mais agradável e 
animador quando de uma palavra de saudação.
3º.) Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave para muitos, ainda 
é ouvir seu próprio nome.
4º.) Seja prestativo. Se quiser ter amigos, seja amigo.
5º.) Seja cordial e sincero. Tudo que fizer, faça com amor.
6º.) Interessa-te sinceramente pelos outros e lembre-se que você sabe o 
que sabe, porém não sabe o que os outros sabem.
7º.) Seja generoso em elogiar e cauteloso em criticar. Um amigo elogia, 
sabe encorajar, dar confiança e elevar os outros.
8º.) Considere os sentimentos dos outros. Existem três lados numa contro-
vérsia: o seu, o do outro e o lado de quem esta certo.
9º.) Um verdadeiro amigo deve sorrir, ouvir, aprender e elogiar.
10º.) O que vale realmente na vida é o que fazemos pelos outros, portanto 
ao fazer alguma coisa pelo próximo, faça sorrindo.

Pensamentos, provérbios e citações

Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Os sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente.
O cansaço é a parte mais difícil de qualquer trabalho.
O trabalho bem executado nos traz a alegria do dever cumprido.
É necessário ser justo antes de ser generoso.
Alguns casamentos terminam bem e outros duram a vida inteira.
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Morre guitarrista Eddie 
Van Halen aos 65 anos

Dois caminhões colidem no 
distrito de Moreira César, 

em Pindamonhangaba

Pindamonhangaba divulga
datas da matrícula da Rede

Municipal de Ensino para 2021

Fundador da banda Van 
Halen morreu nesta terça-
-feira (6) em hospital nos 
EUA depois de uma longa 
luta contra um câncer na 
garganta. O músico esta-
va internado no hospital 
St. John na cidade de San-

Na madrugada desta quar-
ta-feira (7), um caminhão 
colidiu com a traseira do 
outro no Km 84 da BR 
116, sentido Rio de Janei-

Prefeitura de Pindamo-
nhangaba divulgou, hoje 
(7), as datas para a rema-
trícula dos alunos da Rede 
Municipal de Ensino para 
2021. Confira.
PARA ALUNOS JÁ 
MATRICULADOS NA 
REDE
De 15 a 23 de outubro: 
Conferir na escola ou cre-
che da criança a listagem 
para confirmar a matrícula 
(Infantil II, Pré I, Pré II)

ta Monica, nos Estados 
Unidos. Ele estava acom-
panhado de sua mulher, 
Janie, do filho, Wolfgang, 
e de Alex, seu irmão e ba-
terista da banda.
Sobre sua morte, seu fi-
lho Wolfgang comentou 

ro. Devido ao acidente as 
cargas de leite e batata se 
espalharam bloqueando 
pista.
A Polícia Rodoviária Fe-

PARA ALUNOS QUE 
ESTÃO FORA DA REDE
De 15 a 25 de outubro: 
Clique AQUI para realizar 
a pré-matrícula da criança 
que ainda não estiver ma-
triculada na Rede Munici-
pal
EFETIVAÇÃO DAS 
PRÉ-MATRÍCULAS
D3 27 de outubro a 13 de 
novembro: Compareci-
mento à Secretaria Polo 
mais próxima da residên-

no Twitter “Não acredito 
que tenho de escrever isso, 
mas meu pai, Edward Lo-
dewijk Van Halen, perdeu 
sua longa e árdua batalha 
contra o câncer esta ma-
nhã. Ele era o melhor pai 
que eu poderia ter pedido”.

deral liberou a estrada às 
6h dessa manhã. 
Os motoristas                                    
tiveram apenas ferimentos 
leves.

cia para efetivar a matrícu-
la que foi iniciada no link 
disponibilizado.
ALUNOS DO 5º ANO
De 14 a 18 de outubro: 
As famílias deverão atu-
alizar o endereço po
r                              meio do 
link do Googleforms que 
será                            disponi-
bilizado na plataforma de 
atividades e/ou whatsapp 
dos alunos já matriculados 
na rede municipal.
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Projeto Agentes da Boa
Energia já substituiu quase 
100 mil lâmpadas na região

Polícia Ambiental encontra arma de 
fogo durante fiscalização de crimes 

contra fauna em Guaratinguetá

General Motors
abre novo PDV

A renda do trabalhador 
brasileiro caiu, em média 
20% durante a pandemia, 
segundo a Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV). Em 
tempos de orçamento mais 
apertado, tentar reduzir 
custos faz diferença ao fi-
nal do mês, especialmente 
entre as famílias com me-
nor orçamento.
A EDP, distribuidora de 
energia elétrica de Gua-
rulhos, Alto Tietê, Vale do 
Paraíba e Litoral Norte de 
São Paulo, vem levando 
orientações a seus clien-
tes por meio dos Agentes 
da Boa Energia. Até aqui, 
apenas em 2020, a iniciati-
va orientou mais de 19 mil 
famílias sobre o uso racio-
nal e seguro da energia, e 
substituiu quase 100 mil 
lâmpadas de maior consu-
mo por LED, de suas resi-
dências.
Vale do Paraíba 
No Vale do Paraíba, os 
municípios de Caçapava, 
São José dos Campos, 
Jacareí e Guaratinguetá 
foram contemplados com 
o projeto. Entre janeiro e 
setembro, 1.699 famílias 
foram orientadas pelos 
Agentes da Boa Energia 
e tiveram 8.136 lâmpadas 
de maior consumo por 
LED substituídas em suas 
residências.
A iluminação, dependen-
do dos hábitos da família, 
pode representar até 20% 
do consumo mensal de 
energia na residência e a 
substituição de lâmpadas 

A ação aconteceu depois 
que a Polícia Ambiental 
recebeu denúncia de aves 
mantidas em cativeiro de 
forma irregular no bairro 
fogueteiro.
Durante a fiscalização, na 
tarde desta terça-feira (6), 

A General Motors infor-
mou ao Sindicato dos Me-
talúrgicos de São José dos 
Campos, em reunião ainda 
na segunda-feira (5), que 
abrirá um novo Programa 
de Demissão Voluntária 
(PDV). 
 O plano é aberto a traba-
lhadores de todos os seto-
res da fábrica. O período 
de vigência será de 16 a 26 
de outubro. A justificativa 
apresentada pela monta-
dora é a “readequação da 
produção”. Não foi divul-
gada a meta esperada de 
adesão.
Os benefícios são os mes-
mos recebidos por fun-
cionários que aderiram ao 
último PDV, encerrado dia 
10 de setembro. O progra-
ma inclui salários adicio-
nais, extensão do convênio 
médico e um carro Onix 
Joy Black (confira tabela 
abaixo).  Na reunião com 
o Sindicato, a GM também 
anunciou a reabertura do 

incandescentes e fluores-
centes por LED, que são 
até oito vezes mais econô-
micas, além de mais durá-
veis e sustentáveis, podem 
ajudar a reduzir o valor da 
conta de luz.
No projeto da EDP, cada 
família pode substituir até 
sete lâmpadas. Além deste 
trabalho, os consumidores 
recebem orientações sobre 
consumo eficiente, sobre 
a Tarifa Social de Ener-
gia Elétrica, que concede 
desconto de até 65% na 
fatura de energia, e podem 
realizar, em caso de ne-
cessidade, negociação de 
possíveis débitos em aber-
to com a Concessionária, 
com condições diferencia-
das.
Boa Energia na Comuni-
dade
Os Agentes vão até às re-
sidências para o trabalho 
junto ao morador. Porém, 
tendo em vista o cenário 
de pandemia do corona-
vírus, a ação dos técnicos 
foi adaptada para garantir 
o mínimo contato pessoal 
e aglomeração de pesso-
as. Por isso, as famílias 
são contatadas via telefo-
ne para as orientações e 
agendam a substituição 
de lâmpadas, no formato 
delivery. A entrega será 
realizada na data e horário 
marcados, seguindo todas 
as recomendações de saú-
de para garantir a segu-
rança dos colaboradores e 
famílias beneficiadas.
“Sabemos da dificulda-

acompanhada pelo filho 
do proprietário do sítio, 
os policiais encontraram 
um revólver calibre 32 e 
munições. Apesar da de-
núncia, nenhuma ave foi 
encontrada.
A ocorrência foi apresen-

segundo turno da S10, que 
estava fechado desde mar-
ço. Com isso, cerca de 300 
trabalhadores que estavam 
em layoff deverão retomar 
as atividades ainda neste 
mês. 
Layoff até 2021 
Fruto da luta em defesa 
dos empregos na GM, o 
Sindicato tem um acordo 
de layoff assinado com a 
montadora que pode ser 
prorrogado até abril de 
2021. O acordo mantém a 
garantia de 100% do salá-
rio líquido dos afastados.
“O Sindicato tem por prin-
cípio a defesa dos empre-
gos. Somos contra qual-
quer tipo de demissão, 
mas respeitaremos a deci-
são dos trabalhadores que 
aderirem. De qualquer for-
ma, o Sindicato vai ficar 
de olho para impedir ten-
tativas de pressão”, afirma 
o vice-presidente do Sin-
dicato, Renato Almeida. 
Condições para quem ade-

de de muitas famílias em 
honrar seus compromissos 
devido aos impactos da 
crise econômica decorren-
te da pandemia. Por isso, 
o projeto Agentes da Boa 
Energia cumpre um pa-
pel importante, levando 
orientação e informação 
de qualidade, além de con-
tribuir na prática com a di-
minuição do consumo de 
energia a partir da substi-
tuição de lâmpadas”, des-
taca Giuliano Vieira, ges-
tor da EDP.
A ação faz parte do pro-
grama Boa Energia na 
Comunidade, que já be-
neficiou mais de 400 mil 
famílias na área de con-
cessão, visando contribuir 
com a economia domésti-
ca da população de baixo 
poder aquisitivo por meio 
da utilização eficiente da 
energia elétrica. Os locais 
são mapeados a partir de 
critérios socioeconômicos.
A iniciativa faz parte do 
Programa de Eficiência 
Energética - PEE da Dis-
tribuidora, regulada pela 
Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANE-
EL). Com o objetivo de 
preservar os recursos na-
turais e promover educa-
ção para o uso inteligente 
da energia elétrica, evitan-
do, assim, o desperdício, o 
PEE da EDP realiza proje-
tos na área de concessão 
que buscam a conscienti-
zação, fazendo com que a 
energia seja utilizada com 
responsabilidade.

tada no distrito policial da 
cidade. 
O homem, que não foi en-
contrado, será intimado 
para prestar esclarecimen-
tos e ainda vai responder 
por posse irregular de 
arma de fogo.

rir ao PDV 
1 a 3 anos de fábrica: sem 
benefícios;
4 a 10 anos: 3,5 salários 
12 meses de convênio mé-
dico;
11 a 13 anos: 4 salários 
um carro Onix Joy Black 
18 meses de convênio mé-
dico;
14 a 16 anos: 4,5 salários 
um carro Onix Joy Black 
18 meses de convênio mé-
dico;
17 a 19 anos: 5 salários 
um carro Onix Joy Black 
24 meses de convênio mé-
dico;
20 a 22 anos: 5,5 salários 
um carro Onix Joy Black 
24 meses de convênio mé-
dico;
23 a 25 anos: 6 salários 
um carro Onix Joy Black 
24 meses de convênio mé-
dico;
Acima de 26 anos: 7 sa-
lários um carro Onix Joy 
Black 24 meses de convê-
nio médico.


