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A Gazeta dos Municípios

Em março, ITA promove 
evento sobre a participação 

das Mulheres nas Exatas

Polícia Militar Ambiental resgata cobra 
jibóia em um telhado de uma

residência em Pindamonhangaba

Primeiro repasse de ICMS
de março transfere

R$ 592 milhões às prefeituras

Homem é preso em flagrante 
por importunação sexual

em Guaratinguetá

O Instituto Tecnoló-
gico de Aeronáuti-
ca irá realizar, nos 

dias 13 e 14 desse mês, na 
próxima sexta-feira e sá-
bado, o Simpósio Brasilei-
ro Mulheres em STEM. O 
período foi idealizado jus-
tamente para fazer parte 
das reflexões geradas em 
março, no qual se come-
mora o Dia Internacional 
das Mulheres.
O evento tem por objeti-
vo, reunir representantes e 
participantes de projetos e 
iniciativas com propósitos 
de atrair e manter meni-
nas e mulheres nas áreas 
STEM (Ciência (Science), 
Tecnologia, Engenharia e 
Matemática), bem como 
pessoas interessadas nas 
questões das mulheres no 
mercado de trabalho, de-
safios a serem enfrentados 
e ações para superá-los.
“A intenção é comparti-
lhar experiências e criar 
uma rede de relaciona-
mento entre essas ini-
ciativas. Poder conhecer 
programas em andamento, 
analisar o panorama atual 
das Mulheres em STEM, 
ampliando as conexões e 
integração entre os grupos 

Na última segunda-
-feira (9), a Polí-
cia Militar Am-

biental realizou o resgate 
de uma jiboia encontrada 
no telhado de uma casa em 

O governo do Esta-
do de São Paulo 
deposita nesta ter-

ça-feira (10) R$ 592,36 
milhões em repasses de 
ICMS para os 645 muni-
cípios paulistas. O depósi-
to feito pela Secretaria da 
Fazenda e Planejamento é 
referente ao montante ar-
recadado no período de 2 
a 6 de março. Os valores 
correspondem a 25% da 
arrecadação do imposto, 
que são distribuídos às ad-
ministrações municipais 
com base na aplicação do 
Índice de Participação dos 
Municípios (IPM) defini-
do para cada cidade.
No mês de março, a esti-
mativa é transferir para 

Um homem foi pre-
so pelo crime de 
importunação se-

xual na madrugada desta 
quarta-feira (11), por volta 
da 0h50 em Guaratinguetá. 
Ele e a vítima, uma adoles-
cente de 17 anos, estavam 
em um ônibus na Rodovia 
Presidente Dutra, na altu-
ra do bairro Vila Bela. De 

afins que estejam atuando 
pontualmente em suas res-
pectivas regiões do país”, 
informa a professora Neu-
sa Maria Oliveira, coorde-
nadora-geral do evento.
O simpósio tem 283 ins-
critas, de 22 estados bra-
sileiros. Foram 181 tra-
balhos submetidos, dos 
quais foram selecionados: 
32 terão apresentação oral 
e outros 113 expostos em 
forma de pôsteres. O even-
to ainda terá 6 workshops 
e 3 palestras durante os 2 
dias de evento.
As palestrantes represen-
tam a pluralidade que o 
evento propõe sobre a te-
mática feminina. Valéria 
Spechotto, vice-presidente 
da Johnson&Johnson LA-
TAM, traz a questão das 
mulheres nas carreiras de 
exatas no mercado de tra-
balho. 
Já Silvia Pimentel, juris-
ta, carrega em sua carreira 
participações importan-
tes na defesa dos Direitos 
das mulheres, tem como 
destaque sua participação 
como presidente do Co-
mitê sobre a Eliminação 
da Discriminação contra 
as Mulheres, da Organi-

Pindamonhangaba.
As informações são de que 
a moradora viu a serpente 
em apuros e acionou os 
policiais que conseguiram 
retirar a jiboia com técni-

as prefeituras do Estado 
o total de R$ 2,47 bilhões 
em repasses de ICMS. Os 
depósitos semanais são 
realizados por meio da 
Secretaria da Fazenda e 
Planejamento sempre até 
o segundo dia útil de cada 
semana, conforme prevê a 
Lei Complementar nº 63, 
de 11/01/1990. As consul-
tas dos valores podem ser 
feitas neste link Acesso à 
Informação > Transferên-
cias de Recursos > Trans-
ferências Constitucionais 
a Municípios . No primei-
ro bimestre deste ano, a 
Secretaria da Fazenda e 
Planejamento depositou 
R$ 5,12 bilhões aos mu-
nicípios paulistas.  Agen-

acordo com informações 
da Polícia Militar, a vítima 
contou que o homem saiu 
da poltrona onde estava, 
sentou próximo à adoles-
cente e passou a mão em 
seu corpo por debaixo do 
cobertor. A vítima tentou 
se afastar do autor, mas 
sem êxito, e então, quando 
o ônibus parou, ela avisou 

zação das Nações Unidas 
(CEDAW/ONU). Por fim, 
e com a mesma relevância, 
a cientista Márcia Barbo-
sa, é uma das 20 mulheres 
mais poderosas do Brasil, 
conforme lista da revista 
Forbes nacional, além de 
ter sido considerada uma 
das sete cientistas mulhe-
res que moldam o mundo, 
segundo a ONU Mulher.
Com participantes de di-
versas realidades e de-
batendo sob diferentes 
perspectivas, o simpósio 
pretende incentivar a dis-
cussão sobre os desafios 
das mulheres no mercado 
de trabalho e conversar 
sobre como superá-los, 
afirma Neusa.  Podere-
mos também fortalecer 
a cooperação regional e 
nacional para que possa-
mos colaborar com a for-
mulação, implementação 
e avaliação de diretrizes e 
políticas de Ciência e Tec-
nologia que integrem uma 
perspectiva de gênero, 
completa.
Simpósio Brasileiro de 
Mulheres em STEM
Local: Prédio de Ciências 
Fundamentais do ITA
Data: 13 e 14 de março

cas de manejo.
Apesar de não apresen-
tar sinais de ferimentos, o 
réptil passou por exames 
antes de ser reintroduzida 
ao ambiente natural.

da Tributária. Os valores 
semanais transferidos aos 
municípios paulistas va-
riam em função dos prazos 
de pagamento do imposto 
fixados no regulamento 
do ICMS. Dependendo do 
mês, pode haver até cinco 
datas de repasses. As va-
riações destes depósitos 
oscilam conforme o calen-
dário mensal, os prazos de 
recolhimento e o volume 
dos recursos arrecadados. 
A agenda de pagamentos 
está concentrada em até 
cinco períodos diferentes 
no mês, além de outros re-
colhimentos diários, como 
por exemplo, os relativos 
à liberação das operações 
com importações.

ao motorista da situação, 
que acionou à Polícia Mi-
litar. 
No local, as equipes da 
polícia ouviram os envol-
vidos e deram voz de pri-
são ao autor pelo crime 
de importunação sexual. 
O homem foi conduzido à 
delegacia e está à disposi-
ção da justiça.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

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

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

Novas integrantes do Conselho 
dos Direitos das Mulheres de 

Ubatuba tomam posse

Representantes de 
diferentes orga-
nizações da so-

ciedade civil e órgãos da 
Prefeitura de Ubatuba, 
bem como do Instituto de 
Previdência Municipal de 
Ubatuba (IPMU), parti-
ciparam na manhã da se-
gunda-feira, 9, da posse 
de novas integrantes do 
Conselho Municipal dos 
Direitos das Mulheres 
(CMDM) para o mandato 
2020/2022.
Instituído pela Lei n. 
3795, de 14 de novembro 
de 2014, o conselho tem 
o objetivo de formular e 
promover políticas, medi-
das e ações para a garantia 
dos direitos da mulher e 
da igualdade de oportuni-
dades e de direitos entre 
homens e mulheres.
A cerimônia contou com a 
presença de secretárias ti-
tulares de várias pastas da 
Prefeitura, incluindo Elai-
ne Pinho, da  Comunica-
ção, Dilei de Brito Nasci-
mento, da Saúde, além da 
secretária adjunta de Se-
gurança Pública e Defesa 
Social, Aparecida Enomo-
to, bem como Camila Ma-
rujo, presidenta da Funda-
ção de Arte e Cultura de 
Ubatuba (Fundart), Lucia 
Helena dos Santos Souza,
Controladora Geral do 
Município, e Sirleide da 
Silva, presidenta do Insti-
tuto de Previdência Muni-
cipal de Ubatuba (IPMU). 
O prefeito de Ubatuba, 
Délcio Sato (PSD), foi re-
presentado pelo secretário 
de Assistência Social, Jail-
ton de Oliveira Santos.
A secretária de Saúde, Di-
lei de Brito Nascimento,-

destacou que uma preocu-
pação fundamental é com 
a violência contra as mu-
lheres e os feminicídios. 
“Vamos trabalhar juntas 
e unidas, dando as mãos 
umas às outras”, acrescen-
tou.
“Trago uma saudação do 
prefeito Sato que nos con-
voca a trabalhar ativamen-
te para que esse conselho 
tenha um funcionamento 
pleno e cumprimento to-
das as servidoras públicas, 
fundamentais para o fun-
cionamento da máquina 
pública. Escolhemos fa-
zer esta posse próxima à 
data do dia internacional 
de luta das mulheres, 8 de 
março, para marcar como 
o conselho é importante 
nesse processo e para al-
cançar políticas que alcan-
cem de forma efetiva as 
mulheres”, destacou Jail-
ton Santos.
Após a mesa, a secretária 
de Saúde compartilhou 
sua trajetória pessoal in-
cluindo sua decisão de 
estudar Medicina, a atua-
ção em diferentes gestões 
seja na Saúde da Família, 
seja como vice-prefeita. Já 
a conselheira Iara Nunes 
Rodrigues, psicopedago-
ga e integrante da Asso-
ciação Reviver Taquaral, 
destacou a importância do 
cuidado com o outro e de 
focar o trabalho junto às 
mulheres, crianças e ado-
lescentes das áreas mais 
periféricas, principalmen-
te negras e pobres, que são 
as mais afetadas por dife-
rentes tipos de violência.
Confira como ficou a com-
posição do Conselho:
Poder público

S.M. Assistência Social
Tit.:  Maria Aparecida da 
Silva Alves dos Reis
Sup.: Nayara Gonçalves 
Del santo  
S.M. Educação
Tit.:  Cristiane Gonçalves 
Reis Santos
Sup.: Ana Lúcia Almeida 
Rodrigues 
S.M. Saúde
Tit.:   Sueli Edna Pedrosa
Sup.: Aline Aparecida Fer-
reira Monteiro Badur
S.M. Esportes e Lazer
Tit.:   Valeria Ferreira de 
Carvalho
Sup.: Samantha Dias de 
Mello
S.M. Assuntos Jurídicos
Tit.:   Michele de Oliveira 
Alves 
Sociedade civil
Associação Reviver Ta-
quaral
Tit.:  Iara Nunes Rodri-
gues
Sup.: Ana Paula Machado 
Borba
Associação Amurt -Amur-
tel - Namaskar
Tit.:  Patricia Miranda Ver-
toni
Sup.: Érika Lunardi Longo
Grupo Aberto a Infância 
e Adolescência Técnicas 
Ocupacionais - Gaiato
Tit.:   Maria Ribeiro Capai
Sup.: Fabiana Carvalhal 
Constant Pires
Igreja Evangélica Ágape 
de Ubatuba
Tit.: Telma Maria de Sá 
Lopes da Rocha
Sup.: Leni Spindola de 
Oliveira
Ordem dos Advogados do 
Brasil de Ubatuba -OAB
Tit.:   Marcela Mesquita 
do Prado
Sup.: Alice da Rosa Marti-
nez Florêncio



página 3A GAzetA dos Municípios12 de Março de 2020

Capivaras são vistas em
avenida às margens do Rio

Paraíba do Sul em Guaratinguetá

Sesc Taubaté apresenta 
show da banda Soul
Por Elas nesta quinta

Abre alas que a
gente vai passar!

Na tarde desta ter-
ça-feira (10), a 
presença de al-

gumas capivaras chamou 
a atenção dos moradores 
de Guaratinguetá. Os ani-
mais estavam à margens 
da Avenida João Pessoa, 
antiga Rodovia Rio-São 
Paulo, próximo ao Rio Pa-
raíba do Sul.
As capivaras são uma es-
pécie de mamífero herbí-
voro, que se alimenta de 
folhas, plantas e algumas 
ervas. Alguns pesquisado-
res consideram que deva 
ser classificada em uma 
especie própria. Está in-
cluída no mesmo grupo de 
roedores ao qual se classi-
ficam as pacas, cutias, os 
preás e o porquinho-da-ín-
dia.
Uma das curiosidades so-

Nesta quinta-fei-
ra, 12 de março, 
às 20h, o Sesc 

Taubaté apresenta o Show 
da banda Soul Por Elas.
O grupo de São Paulo pos-
sui uma formação comple-
tamente feminina e propõe 
um tributo às mulheres do 
soul music mundial, re-
lembrando a voz e a for-
ça das maiores intérpretes 

De quem é a mú-
sica “Eu só que-
ro um xodó”? É 

muito provável que você 
tenha respondido, rápi-
da e faceiramente: “Do-
minguinhos”. Pois bem, a 
autora dessa letra é Anas-
tácia -  Lucinete Ferreira, 
de batismo  - companheira 
do sanfoneiro por muitos 
anos. Assim como Anastá-
cia, muitas outras mulhe-
res compositoras fizeram e 
fazem o mundo da música 
brasileira brilhar nos pal-
cos do mundo. E precisam 
ser lembradas.
Se você pensa que Chi-
quinha Gonzaga foi quem 
abriu alas para a composi-
ção feminina brasileira do 
século XX você está cer-
to. Chiquinha, desafiando 
todos os limites impostos 
pela sociedade da época, 
batalhou para o seu reco-
nhecimento como musi-
cista profissional e além 
de compositora e pianista 
de grande talento, foi a 
primeira mulher a reger 
uma orquestra no país.

bre as Capivaras, medem 
entre 100 e 130 centíme-
tros de largura e 50 de 
altura. Costumam pesar 
algo entre 30 e 80 quilos, 
dependendo do sexo. As 
fêmeas costumam ser um 
pouco maiores do que os 
machos.
Enquanto o macho atinge 
a maturidade entre 15 e 24 
meses de idade, as fêmeas 
alcançam essa maturidade 
com idade entre 10 e 12 
meses. 
As capivaras, geralmente, 
reproduzem-se em am-
biente aquático, em áre-
as onde o nível de água é 
mais baixo.
A capivara começou a ser 
explorada no Brasil nos 
últimos anos, visto sua fa-
cilidade de reprodução em 
cativeiro e alta prolificida-

deste gênero. Dentre as 
artistas do repertório, es-
tão Aretha Franklin, San-
dra de Sá e Erykah Badu. 
A banda é formada por 
Bea Couto e Gaby Cunha 
(voz), Luciana Romanholi 
(guitarra), Bia Lima (bai-
xo), Carol Calê (bateria), 
Gisah Silva (percussão) e 
Thaís Andrade (teclados). 
A programação integra o 

Ainda assim, na história 
do samba, tentaram invisi-
bilizar as mulheres. Como 
exemplo temos dona Ivo-
ne Lara, que em 1965 tor-
nou-se a primeira mulher 
compositora de samba-en-
redo cantado na avenida, 
com o samba “Os cinco 
bailes da história do Rio”, 
na Império Serrano. Suas 
primeiras composições 
foram apresentadas como 
sendo de seu primo mestre 
Fuleiro. Isso, apesar de as 
mulheres terem participa-
do da construção do gêne-
ro samba, cuja produção 
era coletiva e acontecia 
nas rodas, que contavam 
com a participação tan-
to de mulheres quanto de 
homens. Sambistas con-
temporâneas como Telma 
Tavares e Teresa Cristina 
citam a influência e a im-
portância de dona Ivone 
Lara.
Por falar em roda de sam-
ba, felizmente o cenário 
está mudando e as mu-
lheres estão ocupando 
seu espaço de direito. Em 

de. Mas os infectologistas 
alertam que, além de ser 
crime, consumir carne de 
capivara, pode acarretar 
doenças ao seres humano. 
Por ser hospedeira de vá-
rias doenças transmitidas 
ou adquiridas de animais 
domésticos.
O animal por muitas ve-
zes é relacionado com a 
febre maculosa, que é uma 
doença infecciosa, e que 
preocupa as autoridades. 
De acordo com a espe-
cialista, o mal causa febre 
aguda, de início abrupto e 
pode levar à morte. A pa-
tologia é causada por uma 
bactéria chamada Rickett-
sia Rickettsii, transmitida 
pela picada do carrapato-
-estrela, que é encontrado 
em muitos casos nas capi-
varas.

projeto Quinta Musical, 
que apresenta shows gra-
tuitos na unidade todas as 
quintas, às 20h.
Serviço
Dia 12/03, quinta-feira, às 
20h. Grátis - Sem retirada 
de ingressos.
Classificação indicativa: 
Livre.
Lotação máxima: 1500 
pessoas.

2018 aconteceu o Encon-
tro Nacional de Mulheres 
na Roda de Samba, home-
nageando Beth Carvalho e 
com a participação de 10 
cidades brasileiras e duas 
argentinas. 
O evento teve sua segunda 
edição em 09 de novembro 
de 2019, simultaneamente 
em 28 cidades situadas 
em 19 estados do Brasil 
e também na Argentina, 
Portugal e Itália, com Leci 
Brandão como homenage-
ada. 
A proposta do encontro, 
idealizado pela cantora 
Dorina Barros, é unir ro-
das de samba femininas. 
São as mulheres abrindo 
alas. Mulheres de verdade. 
Deixa a gente passar!
Bia Ferreira tem razão. Da 
icônica Amélia de Mario 
Lago e Ataulfo Alves não 
sentimos saudade, não. 
Hoje não precisamos e 
não queremos ser Amélia. 
Queremos sua desconstru-
ção, queremos ser quem a 
gente quiser. Mulheres do 
século XXI.
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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


