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A Gazeta dos Municípios

Pedidos de seguro
desemprego em Taubaté 

cai 22,4% em junho

Conab vai distribuir mais 
20 mil cestas de alimentos 

a famílias quilombolas

Pindamonhangaba comemora 315 anos de
grande desenvolvimento

Um levantamento feito 
pela assessoria econômi-
ca do Sincovat (Sindicato 
do Comércio Varejista) 
mostra que as requisições 
de seguro desemprego em 
Taubaté caíram 22,4% em 
junho, quando comparadas 
ao mês de maio - recuo de 
1.700 para 1.320 solicita-
ções. Foi a primeira queda 
registrada desde março.
Do total de pedidos no 
mês passado, 1.072 (81%) 
foram através da platafor-
ma digital da Secretaria 
de Trabalho do Ministério 
da Economia. Desde abril, 

O leilão para compra dos 
produtos vai acontecer na 
próxima terça-feira (14) e 
inclui os seguintes alimen-
tos: arroz, feijão, macar-
rão espaguete comum, lei-
te em pó integral, açúcar 
cristal, óleo de soja refina-
do, farinha de mandioca, 
flocos de milho.
Esta ação é resultado da 
gestão dos recursos repas-
sados à Companhia para 
implementação da medi-

Esta sexta-feira (10) é dia 
de comemoração em Pin-
damonhangaba. A cidade 
celebra hoje seu 315º ani-
versário de emancipação 
político administrativa 
com um olhar diferencia-

devido ao isolamento so-
cial, as demandas pelo 
meio digital predominam.
Segundo o estudo do Sin-
covat, a maior parte dos 
solicitantes possuem en-
sino médio completo, sa-
larial de 1,5 a 3 salários 
mínimos e estavam em-
pregados nos setores de 
comércio e serviços e, cer-
ca de 80% dos requisitan-
tes foram habilitados para 
o recebimento em junho.
“Essa queda das requi-
sições de seguro-desem-
prego é um alento, mas 
apenas um pequeno indi-

da emergencial de apoio a 
grupos tradicionais em si-
tuação de risco alimentar e 
nutricional agravada pela 
pandemia do novo corona-
vírus. Até o dia 13 de agos-
to, os produtos adquiridos 
deverão ser entregues à 
Conab para montagem das 
cestas. A previsão é que as 
20 mil cestas sejam distri-
buídas a famílias quilom-
bolas de oito estados até 
meados de setembro. 

do. Apesar de viver um 
momento de enfrenta-
mento à pandemia da Co-
vid-19, lutando ao lado de 
todos seus profissionais da 
saúde para preservar vidas 
e conter a propagação do 

cativo de melhora. Ainda 
estamos longe de pleno      
otimismo. 
O platô que o número de 
empregos ativos vai se lo-
calizar nos próximos me-
ses preocupa ao ambien-
te social e econômico do 
município, pois demonstra 
o aperto da massa salarial, 
ou renda, e a capacidade 
fraca da demanda para o 
processo de retomada, que 
será oscilante e vagarosa”, 
explica Dan Guinsburg, 
presidente do Sincovat e 
vice-presidente da Feco-
mercioSP.

Serão contempladas fa-
mílias de Goiás (2.981), 
Alagoas (2.578), Sergi-
pe (2.739), Pernambuco 
(1.470), Rio Grande do 
Norte (2.493), Amapá 
(1.699), Maranhão (2.647) 
e Pará (3.393). Na primei-
ra etapa de distribuição 
de cestas, que ainda está 
ocorrendo em alguns es-
tados, foram beneficiadas 
cerca de 161 mil famílias 
quilombolas e indígenas.

vírus, o município olha 
pra frente e vê em seu ho-
rizonte uma cidade de cara 
nova e com grandes inves-
timentos em andamento.
O único ato solene realiza-
do, com todas as normas 

sanitárias e protetivas, 
para a comemoração de 
aniversário da cidade foi 
o Hasteamento das Ban-
deiras e a Execução dos 
Hinos Nacional e do Mu-
nicípio, nesta manhã, no 
Obelisco e Marco Zero 
na Praça Monsenhor Mar-
condes. Em virtude do 
enfrentamento ao novo 
coronavírus, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba sus-
pendeu todas as ativida-
des culturais, esportivas e 
turísticas realizadas tradi-
cionalmente no mês de ju-
lho. “A Corrida 10 de Ju-

lho e os grandes shows no 
Parque da Cidade que to-
dos os anos comemoramos 
juntos, neste ano foram 
suspensos. Determinamos 
que os recursos utilizados 
para esses eventos fossem 
transferidos para a área da 
saúde, viabilizando ações 
para enfrentarmos o ví-
rus”, afirmou o prefeito 
Isael Domingues.
No campo do desenvolvi-
mento, a Princesa do Nor-
te visualiza grandes inves-
timentos na modernização 
do seu piso asfáltico e na 
construção de equipamen-

tos que trarão benefícios 
direto para toda a comuni-
dade, como por exemplo: 
construção de três escolas 
de tempo integral (CEAP) 
e aumento de 30% nas va-
gas de creche com a cons-
trução de cinco novas cre-
ches (CMEIs), dois novos 
terminais rodoviários (Du-
tra e Moreira César), um 
novo cemitério municipal 
para o Distrito de Moreira 
César e até para os animais 
um nova casa abrigo que 
será o Centro de Proteção 
e Atendimento Animal 
(CEPATAS).
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Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumento, 
pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia 
pra algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os processos 
em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixinho 
aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pensam 
de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao 
tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. Não se 
leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. Envelhe-
cer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda de tempo, 
você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Pense nisso 
e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem que não chora tem mil razões para chorar.
Prefiro os erros do entusiasmo a indiferença da sabedoria.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor que o sustenta.
Devemos as paixões, talvez os maiores dons do espírito.
O bom humor não custa nada e agrada a todos.
Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossas lembranças.
Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
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EXPEDIENTE

Cinco passos para estudar 
medicina na Argentina

A Argentina é um dos des-
tinos mais procurados por 
milhares de estrangeiros 
para cursar a faculdade 
de medicina. Destes, uma 
grande parcela são estu-
dantes brasileiros. Diver-
sos fatores contribuem 
para o aumento dessa pro-
cura, sendo os principais 
a excelência do ensino, a 
qualidade na infraestrutu-
ra e o corpo docente. As 
universidades argentinas 
estão elencadas em ótimas 
posições nos mais respei-
táveis rankings do mundo.
Além disso, o custo de fa-
zer uma faculdade de me-
dicina na Argentina, com 
relação ao preço da men-
salidade, é muito menor do 
que no Brasil. O método 
de ingresso também tem 
peso relevante nessa busca 
- os candidatos aos cursos 
de medicina não preci-
sam passar por processos 
seletivos tão concorridos 
como o vestibular, mesmo 
para ingressar nas princi-
pais universidades. Quais 
são as etapas para entrar 
em uma faculdade de me-
dicina na Argentina?
1 -  Com a demanda cres-
cente de estudantes vindos 
do exterior, o próprio go-
verno argentino criou uma 
espécie de manual que re-
úne o passo a passo para 
se tornar um estudante no 
País, com todos os proces-
sos de imigração e valida-
ção de documentos.
Mas graças a acordos bi-
laterais entre Brasil e Ar-
gentina e por ambos serem 
membros do Mercosul, 
os estudantes brasileiros 
têm mais facilidade com 
relação à documentação 
e também ao processo de 

radicação. Por exemplo, 
não é preciso comprova-
ção financeira e o visto é 
retirado em Buenos Aires.
2 -  Antes de você partir 
para sua jornada interna-
cional de estudos, encon-
tre a universidade em que 
você deseja entrar e con-
fira toda a documentação 
exigida por ela. Na Argen-
tina, geralmente a matrí-
cula é realizada em cada 
instituição e é regulamen-
tada pela cidade onde essa 
universidade está localiza-
da. 3 -  Depois de escolher 
a faculdade do seu inte-
resse, você pode entregar 
todo o processo de ingres-
so no curso de medicina 
para uma assessoria ex-
periente neste segmento. 
É a maneira mais fácil de 
resolver sem burocracia a 
sua documentação, desde 
a retirada do visto de resi-
dência na Argentina até o 
processo de matrícula na 
universidade. Além disso, 
você evita várias despesas 
desnecessárias com via-
gens e hotéis, pois a agên-
cia pode providenciar sua 
inscrição e sua chegada ao 
País.
4 -  Sua documentação 
deve ser preparada no 
Brasil. Documentos de 
identidade oficiais (RG e 
CPF ou mesmo Passaporte 
- embora não seja obriga-
tório) e o diploma do en-
sino médio validado tanto 
pelo MEC (Ministério da 
Educação) quanto pelo 
governo argentino. Essa 
documentação terá que ser 
traduzida para o idioma 
espanhol, por um tradutor 
oficial.
5 -  Cada universidade tem 
seus próprios métodos de 

ingresso, por exemplo, a 
Universidade de Buenos 
Aires (UBA) exige para 
a graduação em medici-
na que você faça um cur-
so - Ciclo Básico Comum 
(CBC) - que constitui o 
primeiro ano de estudos 
para todos os cursos da 
universidade. Esse curso, 
com matérias específicas, 
requer a inscrição prévia 
e acontece duas vezes por 
ano, com início das aulas 
em agosto e março. 
A Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP)  exi-
ge um curso preparatório 
com duração de um mês, 
geralmente com início em 
fevereiro. As aulas são re-
alizadas na própria univer-
sidade e são apenas duas 
matérias. Embora não seja 
eliminatório, o aluno pre-
cisa ter mais de 80% de 
presença nas aulas para 
ingressar em medicina da 
UNLP. Já na Universidade 
Nacional de Rosário, o in-
gresso é realizado através 
do Módulo de Inclusão 
Universitária - MIU, que 
integra o aluno à comu-
nidade científica para que 
ele possa conhecer melhor 
a carreira médica. O MIU 
dura três meses, com aulas 
em dezembro, fevereiro e 
março. Ao final, o aluno 
aspirante passa por uma 
prova. As universidades 
exigem também o idio-
ma espanhol básico, sen-
do que algumas oferecem 
cursos paralelos da língua. 
Depois de conhecer esses 
processos, você deve con-
siderar que estudar medi-
cina na Argentina é uma 
das melhores opções para 
seguir essa tão respeitada 
carreira.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 170, Termo nº 7208
Faço saber que pretendem se casar DIOGO DINIZ DE SOUZA e ANA PAULA PATERRA RUFINO, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é natural de 
Pindamonhangaba-SP, nascido a 04 de março de 1993, de estado civil solteiro, de profissão policial militar, residente e 
domiciliado na Rua Antonio Luiz da Silva, nº 65, Guedes, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOÃO LUIZ DE SOU-
ZA FILHO, de 54 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 11 de dezembro de 1965 e de ADRIANA APARECIDA 
DINIZ DE SOUZA, de 51 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 10 de novembro de 1968, ambos residentes e 
domiciliados em Tremembé/SP. A  habilitante é natural de Miguelópolis-SP, nascida o a 18 de abril de 1995, de estado civil 
solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de VALDIVINO RUFINO, de 
66 anos, natural de Lagoa da Prata/MG, nascido na data de 10 de setembro de 1953 e de ILAMAR PATERRA, de 57 anos, 
natural de Miguelópolis/SP, nascida na data de 05 de agosto de 1962, ambos residentes e domiciliados em Nova Ponte/MG. 
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. 

São José dos Campos
programa abertura de leilão

de usados para agosto

A Prefeitura de São José 
dos Campos programa 
abertura de leilão público 
para o próximo dia 17 de 
agosto, com venda de ve-
ículos, luminárias e ma-
teriais usados. Os lances 
online podem ser apresen-
tados no site da empresa 
responsável, onde em bre-
ve será publicada mais in-
formações. Os objetos lei-
loados estão divididos em 
lotes e variam de veículos 
a aparelhos eletrônicos, 
além de materiais de infor-

mática, como notebooks, 
CPUs, monitores e im-
pressoras. São ofertados 
também materiais ferrosos 
em geral e luminárias.
Serão aproximadamente 
50 veículos, entre carros e 
motos.
As vendas serão efetuadas 
a quem oferecer o maior 
lance, nunca inferior ao 
preço mínimo, presencial-
mente ou pela internet. 
O fechamento dos lances 
acontece em 31 de agosto, 
onde os interessados tam-

bém têm a possibilidade 
de apresentar propostas 
presencialmente.
Poderão participar pes-
soas físicas ou jurídicas. 
Os bens serão ofertados e 
vendidos no estado e nas 
condições em que se en-
contram.
A arrecadação será apli-
cada, sem restrições, em 
ações de saúde, educação 
e outras áreas essenciais 
da administração. A Pre-
feitura espera arrecadar 
mais de R$ 1 milhão.

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

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 023/2020 – No dia 
10 de julho de 2020, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SAN-
TOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMO-
LOGAR os itens do Pregão Nº 023/2020, referente ao objeto em epí-
grafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição de Hipoclorito de 
Sódio para Tratamento de Água a empresa: G. R. INDUSTRIA, CO-
MÉRCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, com 
valor total de R$ 112.788,00. Fica a empresa convocada a assinar 
a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta 
publicação.

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTA COMERCIAL - A 
Prefeitura Municipal de Potim torna pública a abertura dos envelopes de 
Proposta Comercial referente a Tomada de Preços Nº 011/2020 – Obje-
to: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IN-
FRAESTRUTURA URBANA NAS RUAS MARINHO BRASIL, BENEDITO 
LINO, ARISTEU V. VILELA E CONSTRUÇÃO DE PONTE BAIRRO FREI 
GALVÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDI-
TAL E SEUS ANEXOS. Data da realização: 13/07/2020 – às 14h00min no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, Praça Miguel Correa 
dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP – André L. S. Oliveira – Presidente da 
Comissão de Licitação.
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