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Em Pindamonhangaba,
pista de skate do Cidade
Jardim é revitalizada

Dando continuidade aos
trabalhos de revitalização
do município, a Prefeitura
de Pindamonhangaba finalizou no último sábado (5),
a revitalização da pista de
Skate do bairro do Cidade

Jardim. O local recebeu
alguns reparos, nova pintura e a limpeza no parquinho infantil. “Esse é mais
um equipamento público
que a comunidade recebe
com melhores condições

de uso. Nossa equipe percorreu todos os bairros da
cidade esse ano revitalizando todos os espaços esportivos”, afirmou o secretário de Esportes, Antônio
Macedo Giúdice.

ACIT assina termo de
parceria com Hub de Inovação
Tecnológica de Taubaté

Governo de SP paga
parcela do benefício
Merenda em Casa

O Governo de São Paulo
pagou desde terça-feira
(8) a nona parcela do programa Merenda em Casa.
Mais de 770 mil estudantes recebem novamente o
subsídio no valor de R$
55 reais destinados para a
compra de alimentos. No
total, durante todo o ano, o
Governo investiu cerca de
R$ 345 milhões para o pagamento desse benefício.
Pagamento é feito pelo
app PicPay
Assim como nos meses

anteriores, o pagamento
será feito por meio do aplicativo PicPay. Entretanto,
os beneficiários que já receberam o subsídio nos
meses anteriores, e portanto, fizeram cadastro e validaram a identidade, não
precisam repetir o trâmite,
pois o pagamento vai cair
automaticamente.
Compra de alimentos
Para ter acesso ao benefício não é necessário ter
conta bancária ou cartão de crédito. É possível

sacar o dinheiro em um
caixa eletrônico da rede
24Horas e transferir o valor para outras contas, sem
taxa adicional.
Os beneficiários poderão fazer pagamentos por
meio do celular em mais
de 2,5 milhões de estabelecimentos que aceitam
PicPay.
As lojas são identificadas por placas com o QR
Code do aplicativo ou no
próprio sistema de buscas
da ferramenta digital.

Colinas Shopping sorteia
Nivus Highline em
campanha de Natal
Na manhã dessa quarta-feira (9), o atual presidente da Associação Comercial e Industrial de Taubaté
(ACIT), Ricardo Vilhena,
participou do evento de
apresentação das seis novas startups que vão compor o Hub de Inovação
Tecnológica de Taubaté
(Hitt).
Durante o evento, foi assinado um Termo de Parceria entre a ACIT e o Hitt
para o apoio ao desenvolvimento de novos projetos.
Atualmente, o Hitt tem
como principais parceiros
a Prefeitura Municipal e
Universidade de Taubaté (UNITAU), através do
EPTS.

A ACIT acredita que as
startups podem trazem
inovações além de buscar
soluções para várias demandas das empresas da
nossa cidade, pois a tecnologia e o empreendedorismo fazem parte do desenvolvimento do comércio e
da economia.
A Associação está sempre
atenta às novidades e há
alguns anos já participa
com a FATEC do campeonato Hackathon, que é
uma maratona de ideias, e
realiza também o Campeonato de Empreendedorismo com alunos do ensino
médio do município em
várias categorias, visando
desenvolver os jovens para
o mercado de trabalho.

O evento contou também
com a presença do ex presidente da ACIT e prefeito
eleito José Saud, do atual
prefeito Ortiz Junior, da
Reitora da UNITAU, Profa. Dra. Nara Fortes, além
de vereadores da cidade.
“Esse novo Termo é importante para ampliar as
parcerias da ACIT. Buscamos estar atualizados e
atentos às novidades para
oferecer melhorias para o
desenvolvimento da nossa
cidade e, simultaneamente, das nossas empresas e
do nosso comércio.
Queremos sempre oferecer as soluções mais modernas aos nossos associados”, ressalta Ricardo
Vilhena.

O Colinas Shopping vai
sortear um Nivus Highline, da Volkswagen, em sua
campanha intitulada “O
Primeiro Natal do Noel”.
A cada R$ 500 em compras, o cliente tem direito
a um número da sorte para
concorrer ao veículo. O
Nivus acaba de conquistar
uma das premiações mais
importantes do país, o título de Carro do Ano 2021,
da revista Autoesporte.
A cada R$ 500 em com-

pras, em qualquer uma das
lojas ou quiosques participantes, o cliente recebe
um número da sorte. Para
aumentar as chances, as
notas fiscais emitidas de
segunda a quarta-feira valem números da sorte em
dobro.
Para concorrer, o consumidor deve efetuar o
seu cadastro por meio do
aplicativo Prizor ou pelo
WhatsApp (11) 942327782. Um lounge foi

montado para trocas presenciais, no piso superior,
com o objetivo de auxiliar
clientes em casos especiais, como dificuldades
de acesso aos aplicativos.
A promoção é válida até
o dia 24 de dezembro, e o
sorteio do Nivus Highline
ocorre no dia 2 de janeiro
pela Loteria Federal.
O regulamento completo e
a lista de lojas participantes estão no site do Colinas
Shopping.
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Miscelânea
Curiosidades
O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história humana diz respeito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na
Etiópia, foram encontrados exemplares fabricados, seguramente, há mais
de dois milhões e quinhentos mil anos. Mas o comércio de pedra é mais
recente. Estima-se em vinte e oito mil anos a idade dos indícios da compra
e venda de âmbar na Europa.
***
A águia é membro de uma família de rapina e que também se inclui o
falcão, o gavião e o abutre. As águias têm aproximadamente um metro de
comprimento, chegando as suas asas abertas a medir mais de um metro e
oitenta centímetros. Os machos são maiores que as fêmeas. Alimentam-se
de galos do campo, lebres, coelhos e até mesmo de pequenas ovelhas. O
ninho é feito na copa das árvores e preferencialmente em penhascos. Quase sempre as águias regressam aos velhos ninhos.
Humor
O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos braços e bem furioso, grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no painel
da agência matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se
lembra?
***
Corrigindo velhos ditados populares
A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vem a enchente.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele se mudou pra praia.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 213, Termo nº 7294
Faço saber que pretendem se casar DAURO ANTÔNIO CARDOSO e ROSEMEIRE APARECIDA SILVA, aprensentando
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de
Carvalhos-MG, nascido no dia 17 de junho de 1983, de estado civil solteiro, de profissão autônomo, residente e domiciliado
na Rua Osvaldo Teodoro da Silva, nº 452, Aterrado, Tremembé/SP, filho de PAULO FRANCISCO CARDOSO, falecido em
Carvalhos/MG na data de 04 de agosto de 2000 e de MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CARDOSO, de 66 anos, natural de
Carvalhos/MG, nascida na data de 01 de outubro de 1954, residente e domiciliada em Carvalhos/MG. A habilitante é natural
de Guarulhos-SP, nascida no dia 15 de julho de 1972, de estado civil solteira, de profissão auxiliar administrativo, residente e
domiciliada na Rua Osvaldo Teodoro da Silva, nº 452, Aterrado, Tremembé/SP, filha de JORGE MARIANO DA SILVA, de
76 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 04 de julho de 1944 e de MARIA DURCILEI SOARES DA SILVA, de
69 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 04 de agosto de 1951, ambos residentes e domiciliados em 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.
Livro D-25, FLS. nº 213, Termo nº 7295
Faço saber que pretendem se casar LUIZ FERNANDO BUENO LEMES e LUANA DO MONTE VANDERLEI, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural
de Taubaté-SP, nascido no dia 22 de novembro de 1998, de estado civil solteiro, de profissão líder de padaria, residente e
domiciliado na Rua Quirico Azzolini, nº 385, Jardim Jaraguá, Tremembé/SP, filho de CLÓVIS FERNANDO LEMES, de 57
anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 07 de outubro de 1963 e de ALINE LEONE BUENO LEMES, de 43 anos,
natural de Taubaté/SP, nascida na data de 12 de junho de 1977, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante
é natural de Recife-PE, nascida no dia 15 de janeiro de 1995, de estado civil solteira, de profissão supervisora de vendas,
residente e domiciliada na Rua Quirico Azzolini, nº 385, Jardim Jaraguá, Tremembé/SP, filha de SEVERINO DO MONTE
VANDERLEI, falecido em Taubaté/SP na data de 22 de fevereiro de 1995 e de JOSEFA PEREIRA VANDERLEI, de 72 anos,
natural de Santa Maria do Cambucá/PE, nascida na data de 05 de abril de 1948, residente e domiciliada em 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.

Aviso de Abertura de Prazo para Contrarrazão – Processo Administrativo Nº 315/2020 – Pregão Eletrônico Nº 041/2020 – Contratação
de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos
pelo Prazo de 12 (doze) meses – Tendo em vista a interposição de
recurso da empresa INSTITUTO SÃO MIGUEL ARCANJO quanto
a Habilitação da empresa CARPER SERVIÇOS MEDICOS E MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA ME, concede-se o prazo de 03
(três) dias úteis para apresentação de contrarrazão. Potim, 09 de
dezembro de 2020. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Aviso de Retificação de Edital – Pregão Eletrônico Nº 038/2020 Aquisição de Aparelhos para Academia Ao Ar Livre. A Prefeitura
Municipal de Potim informa a necessidade de retificação no Termo
de Referência do Edital do Pregão em epígrafe, devido à erro material na descrição do item 11 do Termo de Referência. Data para
recebimento de proposta: das 09h00min do dia 10/12/2020, até as
09h00min do dia 22/12/2020; data da abertura de propostas: das
09h00min às 10h00min do dia 22/12/2020; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 22/12/2020, horário de Brasília/
DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”.
Potim, 09 de dezembro de 2020 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

Mensagens
Quando as crianças de atrapalham com os deveres da escola é o momento
em que os pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lugar
para o trabalho escolar. Um lugar fixo, limpo e bem iluminado, mesmo
que seja um cantinho na mesa da cozinha. Os pais podem ajudar, separando as lições em ordem de importância. Estejam sempre ao lado de seus
filhos, explicando as dúvidas e só assim o dever da escola se transformará
em uma verdadeira lição de vida.
***
Cinco passos para melhorar a auto-estima
1 – Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas invejosas.
2 – Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3 – Celebre as pequenas vitórias, por menos que sejam.
4 – Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5 – Fique atento consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.
Pensamentos, provérbios e citações
A saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena.
Mais perdido do que minhoca no galinheiro.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia é uma vida.
Viver nos corações que deixamos para trás é morrer.
A noite todas as pardas são gatas.
Vencer é o que importa o resto é conseqüência.
Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.
A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
Saber o que é possível é o começo da sabedoria.
Aquele que promete e faz o bem cultua o seu próprio êxito.
Uma idéia sem execução é um sonho.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não conte com o ovo no “fiofó” da galinha.
Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna
público a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico
Nº 048/2020. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura
e Parcelada de Notebooks – Educação. Data para recebimento
de proposta: das 09h00min do dia 09/12/2020, até as 13h00min
do dia 22/12/2020; data da abertura de propostas: das 13h00min
às 14h00min do dia 22/12/2020; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 22/12/2020, horário de Brasília/DF, local
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital
na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.
EXPEDIENTE
JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 10/12/2020
Diretor responsável pela publicação:
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste jornal.
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 arquivos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

A Gazeta

10 de Dezembro de 2020

dos

Municípios

página 3

6 direitos que auxiliam nas finanças
de pacientes com câncer

Ser diagnosticado com
câncer é, sem dúvidas,
uma situação desafiadora. Além do próprio tratamento e todas as variáveis envolvidas, há outras
preocupações que acabam
tomando a mente de pacientes oncológicos. No
entanto, é essencial ter a
ciência de que, ao receber
o diagnóstico desta enfermidade, há muitos direitos
que podem ser recorridos
que auxiliarão no enfrentamento à doença. Veja!
Auxílio-doença
Pacientes que precisam se
ausentar de seus trabalhos,
devido ao câncer ou outra
doença, podem ser submetidos a uma perícia do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e receber o

auxílio-doença. Para funcionários de empresas, o
período começa a contar a
partir do 15º dia de afastamento, enquanto o contribuinte individual ou trabalhador doméstico pode
recorrer a partir do 1º dia.
Saque do FGTS
O Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS)
é um direito do trabalhador com carteira assinada,
pago mensalmente pela
empresa em que trabalha. Ao ser diagnosticado
com câncer (de qualquer
tipo), na fase sintomática da doença, o paciente
pode
solicitar o saque do FGTS
em qualquer agência da
Caixa Econômica Federal.
A mesma regra pode ser

usada para quem possui
um dependente com tumor
maligno.
Saque do PIS/Pasep
Assim como o FGTS, se
houver valores disponíveis para saque, o paciente
oncológico pode solicitar
o saque do PIS na Caixa
Econômica Federal ou do
Pasep no Banco do Brasil.
O mesmo direito é extensivo ao trabalhador que possui um dependente com a
doença.
Transporte gratuito
Em algumas regiões do
Brasil, pacientes oncológicos podem usar o transporte público gratuitamente.
O Vale Social, por exemplo, é um benefício do
Rio de Janeiro que garante
transporte intermunicipal

ou dentro do município
gratuito. Já em São Paulo
há gratuidade em metrôs,
trens, ônibus municipais e
intermunicipais para quem
faz tratamento de quimioterapia e radioterapia. O
pedido deve ser feito nas
secretarias estaduais ou
empresas
responsáveis
pelo transporte.
Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no SUS
O TFD, ou Tratamento
Fora de Domicílio, trata-se
de um programa que garante o acesso de pacientes
a serviços assistenciais em

outro município, ou ainda
de um estado para outro. A
ideia é de que pessoas que
enfrentam
determinadas
doenças,
como o câncer, na rede
pública de saúde tenham
transporte, hospedagem
e ajuda de custo para
alimentação.
Nos casos em que houver
indicação médica, também
poderá ser autorizado o pagamento de despesas para
o acompanhante. Para ter
acesso ao programa, é necessário procurar a secretaria de saúde da cidade e

solicitar o cadastro.
Acesso a cargos públicos
após aprovação em concurso
A avaliação médica em
concursos públicos é uma
fase obrigatória em todos
os certames e, por apresentar caráter eliminatório, pode adiar o sonho de
seguir a carreira pública.
No entanto, se o fato de a
pessoa ter câncer não afeta sua capacidade de trabalho, o Estado não pode
impedir que ela assuma o
cargo após aprovação em
concurso.
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Estudo para Revista Exame aponta
Pinda como quarta melhor cidade
para investimento industrial
Um estudo elaborado pela
Urban Systems, com exclusividade para a Revista
EXAME, sobre desenvolvimento das cidades brasileiras apontou Pindamonhangaba como a quarta
melhor cidade do Brasil
para investimento industrial.
O estudo apontou também
as condições favoráveis
para investimentos em outros cinco setores da economia.
Setor Industrial

O levantamento é realizado anualmente com todos
os municípios com mais
de 100 mil habitantes,
através de um ranking de
pontuação. Dentre 326
municípios
brasileiros,
Pindamonhangaba
foi
classificada na quarta colocação, a frente de grandes cidades indústrias do
Vale do Paraíba (como
Taubaté e São José dos
Campos) e do Estado, ficando atrás apenas de Camaçari (BA), Jacareí (SP)

e Cubatão (SP).
Denominado “Melhores
Cidades para Fazer Negócios”, o estudo contou com
o mapeamento e análise
de diversos indicadores,
tais como: geração de empregos no setor industrial,
empregos no setor com
média e alta remuneração,
estabelecimentos industriais, renda do trabalhador na indústria, exportação, distância de aeroporto
e porto, rodovias federais,
entre outros.
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Fundass divulga resultado
preliminar das Propostas
Artísticas Culturais Virtuais

Na terça-feira (8), a Prefeitura de São Sebastião, por
meio da Fundação Educacional e Cultural “Deodato
Sant’Anna” (Fundass), divulgou o resultado prévio
das Propostas Artísticas
Culturais Virtuais contempladas pelo Edital 007/2020
da Lei Federal Emergencial n° 14.017/2020 - Lei
Aldir Blanc no município.
Seguindo os critérios de
pontuação previstos no
edital, as propostas ins-

1º Camaçari BA 6.558
2º Jacareí SP 6.300
3º Cubatão SP 6.287
4º Pindamonhangaba SP
6.259
31º Taubaté SP 5.939
43º São José dos Campos
SP 5.861
Setor Comercial
No levantamento referente
ao setor comercial, Pindamonhangaba também apareceu no ranking dos 100
melhores municípios. Das
326 cidades analisadas,
Pindamonhangaba ficou
na 53ª posição, mostrando o grande crescimento
do seu comércio registrado nos últimos anos. Da
região metropolitana do
Vale do Paraíba, além de
Pindamonhangaba, apenas São José dos Campos
e Jacareí aparecem no
ranking. Taubaté não pontuou entre as 100 melhores
cidades brasileiras.
1º Barueri SP 6.218

2º Hortolândia SP 5.785
3º Macaé RJ 5.724
32º São José dos Campos
SP 5.135
53º Pindamonhangaba SP
5.044
69º Jacareí 4.997
Em 2020, considerando os
impactos do coronavírus
(COVID-19), bem como
a intenção de manter o estudo atual e renovado, a
Urban Systems alterou seu
conceito e indicadores, o
que resultou em um olhar
mais segmentado das melhores cidades para fazer
negócios.
O estudo contemplou
também indicadores relativo ao macro cenário do
município (gestão fiscal,
empregabilidade) e também relativos ao impacto
da COVID-19 na saúde
(infectados, mortalidade e
letalidade da doença) e na
economia (saldo de empregos em 2020) de cada

cidade.
Para o prefeito Dr. Isael
Domingues, o levantamento aponta que o município
vislumbra horizontes promissores “O cenário está
favorável e a nossa gestão está comprometida em
trabalhar com mais vigor
para atrair novos investimentos tanto para o setor
industrial quanto comercial. Em janeiro de 2021 já
temos vários projetos para
colocar em prática e assim gerar mais emprego e
renda para nossa cidade”,
afirmou Dr. Isael.
Segundo o secretário de
Desenvolvimento Econômico, Álvaro Staut Neto,
Pindamonhangaba
tem
hoje 11 novos investimentos já fechados que estão
aptos para serem encaminhados à Câmara de Vereadores, com previsão de
geração de 800 novos empregos diretos.

10 de Dezembro de 2020

critas foram avaliadas por
um corpo técnico composto por três Pareceristas Especialistas não residentes
em São Sebastião, todos
com vasta experiência e
formação na área cultural.
De acordo com a Fundass,
o prazo para solicitação de
recursos será de 9 a 13 de
dezembro, exclusivamente
pelo e-mail: cultura@fundass.com.br.
O resultado final das propostas contempladas está

previsto para o dia 15 de
dezembro; e de 16 a 18 de
dezembro estão previstos
os pagamentos.
O município recebeu o valor total de R$ 622.162,39
(seiscentos e vinte e dois
mil, cento e sessenta e dois
reais e trinta e nove centavos) que será distribuído
por meio de duas linhas de
repasse (Espaços Culturais e Propostas Artísticas
que possam ser transmitidas pela internet).

