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A Gazeta dos Municípios
Polícia Ambiental apreende cinco

armas durante operação São Francisco 
de Assis em Pindamonhangaba

Agência Espacial
Brasileira faz visita à Akaer

Atletas do Jacareí Rugby participam 
de treinamentos e desafios on-line

Durante a operação que 
teve início na manhã de 
quinta-feira (8), uma equi-
pe que realizava patrulha-
mento pelo bairro Pouso 
Frio, Pindamonhangaba, 
encontrou cortes irregu-
lares de árvores em uma 
área de preservação per-
manente.
Com a fiscalização, além 
da degradação contra a 

Uma comitiva da Agência 
Espacial Brasileira (AEB) 
esteve na Akaer esta se-
mana para conhecer o tra-
balho que a empresa vem 
realizando no setor aeroes-
pacial. O grupo conheceu 
as instalações da Akaer 
- localizada no Parque 
Tecnológico, em São José 
dos Campos - e alguns dos 
principais projetos desen-
volvidos na planta.
A comitiva foi composta 
pelo diretor de Planeja-

Durante a pandemia do co-
vid-19, os atletas do Jaca-
reí Rugby, equipe apoiada 
pelo Instituto CCR, no tre-
cho da CCR NovaDutra, 
estão utilizando a internet 
como grande aliada para a 
realização de treinamen-
tos e desafios virtuais. É 
um novo momento para os 
jacarés, que estão se ade-
quando a esse novo cená-
rio diante da pandemia.
De acordo com o técnico 

flora, os policiais encon-
tram cinco armas em duas 
moradias que ficam no 
mesmo sítio.
Na primeira foi encontrado 
um revólver e munições, 
já na segunda moradia, 
mais quatro (duas de fogo 
e duas de pressão) além de 
munições e material para 
recarga de cartuchos.
Os proprietários dos arma-

mento, Orçamento e Ad-
ministração, Aluísio Ca-
margo, servidores da AEB 
e professores da Universi-
dade de Brasília (UNB,) 
num total de dez pessoas.
O grupo pôde conhecer 
também a planta da Troya, 
uma das empresas que 
compõem o Grupo Akaer, 
e ainda o ThermoScan em 
funcionamento. O Ther-
moScan é um equipamen-
to desenvolvido para uso 
militar e que foi adaptado 

Júlio Faria, o objetivo das 
ações é estar próximo dos 
atletas e repassar outros 
conhecimentos para os 
jogadores e equipe técni-
ca. Na programação, que 
está sendo realizada desde 
abril, os encontros abor-
dam as atividades práticas 
via reunião virtual, técni-
cas e princípios do jogo, a 
história do Jacareí Rugby 
e os bastidores do treina-
mento. 

mentos, funcionários do 
local, foram conduzidos 
ao distrito policial da ci-
dade e vão responder por 
posse irregular de arma de 
fogo em liberdade.
Já o proprietário do sítio, 
foi multado em R$ 2.000 
mil por degradação contra 
flora em área de preser-
vação e vai responder por 
crime ambiental.

durante a pandemia de Co-
vid-19 para ajudar a moni-
torar a temperatura cor-
poral em locais de grande 
circulação, como hospi-
tais, escolas, shoppings, 
entre outros.
De acordo com a AEB, 
o objetivo da visita foi a 
apresentação do ecossis-
tema espacial, dos princi-
pais projetos e uma visita 
às principais empresas do 
setor espacial, entre as 
quais a Akaer.

Além disso, são realizados 
treinos virtuais com os jo-
gadores e o envolvimento 
dos familiares durante as 
transmissões.
“O objetivo é promover 
uma capacitação técnica 
dos treinadores e enrique-
cer o conhecimento dos 
jogadores, e, possivelmen-
te, identificar atletas com 
potenciais para nos auxi-
liar nos treinamentos.”, 
ressalta Faria.
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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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EXPEDIENTE

Inauguração em Barra do Una 
concretiza 13ª nova ponte na 
Costa Sul de São Sebastião

A Prefeitura de São Se-
bastião inaugurou a Ponte 
Vicente de Paula Alves, 
sobre o Rio Una, e une os 
bairros de Juquehy e Barra 
do Una, na Costa Sul do 
município.
Com mais essa inaugura-

ção, o Governo Municipal 
já construiu mais de 20 
estruturas, entre pontes e 
passarelas, na região sul 
de São Sebastião.
A cerimônia de inaugura-
ção reuniu autoridades e 
moradores na manhã desta 

sexta-feira (10).
Mais essa benfeitoria foi 
bem recebida pela comu-
nidade local que sofria 
com enchentes que com-
prometiam antigas estru-
turas de madeira.
Raoul Cardinali, presiden-
te da Sociedade Amigos 
de Barra do Una (SABU), 
abordou a antiga reali-
dade. “Esta inauguração 
é um sonho. Há 20 anos 
eu assisto pontes caindo 
e sendo refeitas sem qua-
lidade. Agora esta ponte 
durará no mínimo 50 anos 
sem precisar de reparos”, 
considerou Cardinalli.
A nova Ponte do Rio Una 
conta com 64 metros de 
comprimento e 12 de lar-
gura. A estrutura inclui 
calçada e uma ciclovia, 
além de uma varanda para 
contemplação.
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Inscrições online para
castração de cães e gatos

em Ubatuba iniciam no dia 13

Polícia Ambiental resgata 
aves mantidas em cativeiro 

em Pindamonhagaba

EDP alerta para cuidados 
com a energia elétrica

em dias de chuva

A Vigilância em Saúde 
retoma as atividades de 
cadastramento para a cas-
tração de cães e gatos no 
município de Ubatuba. 
Devido à pandemia da 
Covid-19, o cadastro pas-
sa a ser feito somente por 
e-mail a partir da terça-fei-
ra, dia 13 de outubro.
O setor ainda reforça que 
não haverá data progra-
mada para encerramento 
da ação e nem data limite 
para o atendimento - que 
será feito de acordo com a 
demanda.
O cadastro será realizado 
online pelo e-mail castra-
cao.ubatuba@gmail.com 
e cada responsável pode-
rá inscrever, no máximo, 
5 animais por mês, lem-
brando que o programa 
de esterilização de cães e 
gatos de Ubatuba realiza 
cirurgia em animais fême-
as e machos. A inscrição 
para a cirurgia com as clí-
nicas credenciadas possui 
um cadastro único e, para 
efetuá-la, o proprietário 

Durante a operação São 
Francisco de Assis, uma 
equipe de policiais am-
bientais recebeu uma de-
núncia de aves mantidas 
em cativeiro. Cinco aves 
foram resgatadas por po-

Com as fortes chuvas e 
ventos que estão atingindo 
a região nos últimos dias 
e estão programadas para 
o final de semana, a EDP, 
distribuidora de energia 
elétrica de Guarulhos, 
Alto Tietê, Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte, reforça 
o alerta à população para 
o cuidado com a energia 
elétrica.
Entre as orientações está 
a atenção para as instala-
ções elétricas internas da 
residência. Utilizar sem-
pre materiais adequados e 
contar com a colaboração 
de profissionais devida-
mente treinados para o 
trabalho de reparo e obras 
é de grande importância. 
Boas instalações possibi-
litam que os equipamentos 
sejam usados com segu-
rança, evitando choques 
elétricos. Outra dica é não 
utilizar equipamentos em 
áreas molhadas ou em lo-
cais inundados, ou mesmo 
não manusear equipamen-
tos elétricos estando com 
o corpo molhado ou des-
calço, pois estas situações 
aumentam o risco de cho-
que elétrico. Caso a chuva 
venha a causar inundação 
na residência, atingindo o 
nível das tomadas, é pre-

deve ter mais de 18 anos e 
enviar uma serie de docu-
mentos preenchidos jun-
tamente com o modelo do 
formulário que se encontra 
disponível no site da Pre-
feitura de Ubatuba.
Validação
Caso o e-mail esteja corre-
to, o usuário receberá uma 
mensagem confirmando 
que o cadastro foi a reali-
zado com sucesso, e, tam-
bém, constando o número 
das fichas referentes aos 
animais cadastrados.
Posteriormente, será efe-
tuado contato para agen-
damento do procedimento 
cirúrgico, que será realiza-
do por uma clínica veteri-
nária credenciada.  A Vi-
gilância em Saúde reforça 
que as clínicas ficam loca-
lizadas na Região Central, 
porém, o transporte é de 
responsabilidade do tutor. 
A clínica terá o prazo de 
40 dias para realizar a ci-
rurgia a partir da convoca-
ção.
O agendamento será re-

liciais ambientais na tar-
de de quinta-feira (8) no 
bairro Feital. Todas elas 
(quatro trinca-ferros e um 
canário-da-terra) serão 
destinadas ao órgão am-
biental competente e pas-

ciso desligar o disjuntor 
imediatamente e chamar 
um profissional qualifica-
do para fazer a revisão do 
local antes de ligar nova-
mente os disjuntores.
“Durante as chuvas, a 
atenção deve ser redobra-
da. As descargas atmosfé-
ricas podem afetar apare-
lhos elétricos mesmo sem 
passar pela rede de distri-
buição de energia da con-
cessionária, caso existam 
outros pontos de entrada e 
propagação interna, como 
antenas de TV e cabea-
mento de telefonia”, expli-
ca Afonso Celso, gestor de 
operação  da EDP.
Na rua, caso haja aciden-
tes com placas, telhas ou 
árvores caídas sobre a 
rede elétrica, deve-se co-
municar imediatamente a 
EDP pelos canais de aten-
dimento e jamais tocar na 
fiação.
Cuidados importantes du-
rante temporais e ocorrên-
cia de raios:
Em casa:
- Manter instalações elétri-
cas em boas condições;
- Não fazer uso de benja-
mins (preferir os filtros de 
linha);
- Evitar goteiras perto de 
instalações elétricas (água 

alizado por ordem de re-
cebimento dos cadastros, 
desde que estes estejam 
corretamente preenchidos, 
sendo priorizados os indi-
víduos assistidos por pro-
grama social.
Confira o que é necessário 
constar no e-mail:
-Fichas digitalizadas com-
pletamente preenchidas e 
assinadas;
-Cada animal precisa de 
uma ficha, que deve ser 
preenchida com todas as 
seguintes informações: 
nome completo, endereço,  
RG, CPF, telefone, nome 
do animal, espécie, por-
te, cor, sexo, raça, idade e 
peso aproximado);
-Via digitalizada do RG e 
CPF ou CNH;
-Via digitalizada do com-
provante de endereço (de 
onde o animal está);
-Via digitalizada de com-
provante de indivíduo as-
sistido por programa so-
cial (NIS, cartão cidadão, 
resumo do cadastro único 
atualizado).

sarão por avaliação para 
serem devolvidas a nature-
za. O homem, proprietário 
dos pássaros, foi multado 
em R$2.500 mil pela Po-
lícia e vai responder por 
crime ambiental.

conduz energia).
- Retirar da tomada equi-
pamentos eletrônicos mais 
sensíveis em período de 
fortes chuvas com descar-
gas atmosféricas
- Ao primeiro sinal alaga-
mento, móveis e eletrodo-
mésticos devem ficar fora 
do alcance da água;
- Desligue o disjuntor, 
caso a água atinja níveis 
que possam alcançar as to-
madas elétricas;
Na rua: 
- Não ficar em áreas des-
campadas debaixo de chu-
va;
- Não ficar debaixo de ár-
vores e estruturas metáli-
cas durante temporais com 
raios;
- Procurar ficar protegido 
da água e não andar em 
áreas alagadas onde exis-
tem bueiros;
- Em caso de cabos elétri-
cos no chão, a orientação 
é manter distância e entrar 
em contato com a EDP. 
É importante ressaltar que 
a EDP atua com parceria 
para o monitoramento do 
clima e age de forma es-
tratégica com reforço das 
equipes para o atendimen-
to à ocorrências relaciona-
das a distribuição de ener-
gia elétrica. 
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Suzano é destaque no
Prêmio Valor Inovação 2020

Cia Teatro da Cidade realiza
ensaio aberto e leitura

dramática de nova montagem
Governo de SP lança plataforma 

Negócios do Bem para
promover empresas paulistas

Prefeitura de Pindamonhangaba 
abre inscrições para

processo seletivo de estágio

A Suzano ficou entre as 
cinco empresas de desta-
que na categoria Química, 
Papel e Celulose do Prê-
mio Valor Inovação 2020. 
Promovida pelo jornal Va-
lor Econômico, a pesquisa 
reconhece as organizações 
que valorizam a inovação 
como estratégia de negó-
cio através de cinco pila-
res: intenção de inovar, 
esforço para realizar a ino-
vação, resultados obtidos, 
avaliação de mercado e 
geração de conhecimento.
Em sua sexta edição, a 
premiação teve como tema 
“Competências do Futuro” 

A Cia Teatro da Cidade de 
São José dos Campos, que 
completa 30 anos de exis-
tência em 2020, realiza 
nos próximos dias 17 e 24 
de outubro, às 19h, leitura 
dramática e ensaio aberto 
da nova montagem “O Co-
ração na Sombras”, texto 
inédito de Luís Alberto de 
Abreu e direção de Kiko 
Marques, com previsão 
de estreia para o próximo 
mês de novembro. As ati-
vidades virtuais e gratuitas 
integram a programação 
de “Novas Fronteiras de 
Contágio” e tem o objetivo 
de compartilhar o proces-
so de trabalho do coletivo 
em sua 21ª. peça teatral, 
aprovada pelo Edital Pro-
Ac 01/2019, da Secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa, do Governo do 
Estado de São Paulo.
“Novas Fronteiras de 
Contágio” é a segunda 
atividade formativa virtu-
al compartilhada pela Cia 
Teatro da Cidade. No úl-
timo mês de setembro, foi 
realizado “Em Tempos de 
Pandemia”, cuja progra-
mação contou com cinco 
encontros virtuais com os 
profissionais envolvidos 

O Governo do Estado de 
São Paulo, por meio da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, em 
parceria com a empresa 
Datalogix, lançou nesta 
quinta-feira (8) a platafor-
ma Negócios do Bem, que 
busca conectar fornece-
dores de insumos e maté-
rias-primas com empresas 
produtoras, promovendo 
as companhias paulistas e 
gerando negócios.
O Negócios do Bem tem 
como objetivo ser o meio 
adequado entre fornece-
dor e produtor, ou empre-
sas que tenham excedente 
de insumos que possam 
contribuir entre si, possi-

As vagas são para cadastro 
de reserva. As inscrições 
são gratuitas e todo o pro-
cesso de inscrição e prova 
será feita online.
São diversas vagas para 
cursos de Nível Superior 
(Administração de Empre-
sas, Arquitetura e Urba-
nismo, Biologia, Comuni-
cação Sociais: Jornalismo, 
Direito, Educação Física, 
Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Farmá-
cia, Fisioterapia, Informá-
tica, Medicina Veterinária, 
Pedagogia, Psicologia, 
Serviço Social); Nível Mé-
dio Técnico (Técnico em 
Administração, Farmácia, 
Informática, Segurança do 
Trabalho, Serviços Jurídi-
cos e Veterinária); e tam-
bém para o Ensino Médio.
O valor da Bolsa Auxílio 
Mensal para os aprovados 
no processo seletivo é de 
R$ 493,61 para nível Su-
perior e R$ 439,26 para 
Nível Médio e Técnico, 

e também considerou o 
desempenho das empresas 
para inovar, especialmente 
em um ano atípico devido 
à pandemia. “Estar entre 
as empresas de destaque é 
um reconhecimento de que 
a inovação está no nosso 
DNA e, aliado ao processo 
de Transformação Digital 
pelo qual passa a Suzano, 
tem potencializado resul-
tados em todos os nossos 
processos, sejam nas flo-
restas plantadas, nas fábri-
cas e até mesmo em nossos 
escritórios,” afirma Fer-
nando Bertolucci, diretor 
executivo de Tecnologia e 

na nova montagem “O Co-
ração nas Sombras” e que 
reuniram mais de 350 pes-
soas, entre artistas e públi-
co interessado.
Tanto as atividades forma-
tivas, assim como a nova 
montagem, previstas no 
projeto aprovado pelo edi-
tal do ProAc no ano pas-
sado, em comemoração 
aos 30 anos da Cia Teatro 
da Cidade, tiveram que 
ser totalmente adaptadas 
para as plataformas virtu-
ais. A peça prevista para a 
estreia no último mês de 
julho passou para a segun-
da quinzena de novembro 
e será exibida pelas plata-
formas Zoom e Youtube.
“O Coração nas Sombras” 
é a vigésima primeira mon-
tagem da Cia Teatro da Ci-
dade, utiliza ferramentas 
das linguagens Narrativa, 
do Teatro Nô e Documen-
tal, e faz parte da trilogia 
de pesquisa dessas lingua-
gens em processo colabo-
rativo com o dramaturgo 
Luís Alberto de Abreu, 
no qual constam “Maria 
Peregrina” (2000) e “Um 
Dia Ouvi a Lua” (2010). A 
peça é inspirada na histó-
ria real de Letícia Poletti, 

bilitando o “match” entre 
oferta e demanda, fazen-
do com que a produção 
de itens indispensáveis 
de abastecimento para a 
população não sejam pa-
ralisados ou prejudicados, 
encurtando distâncias e 
permitindo a realização de 
negociações e contatos de 
forma ágil e eficiente.
O cadastro de anuncian-
te vendedor é aberto para 
empresas paulistas que de-
sejam fornecer seus produ-
tos para outras empresas, e 
pode ser realizado através 
do portal www.negocios-
dobem.sp.gov.br. Após o 
preenchimento dos dados, 
o participante recebe um 

além de auxílio transporte. 
A jornada é de 4h por dia.
Inscrições
As inscrições e provas 
on-line serão recebidas 
somente via internet, pelo 
site: www.ciee.org.br, no 
período de 09 de outubro 
(sexta-feira) até às 12:00 
(horário de Brasília) do 
dia 19 de outubro, incluin-
do sábados, domingos e 
feriados. Não serão aceitas 
outras formas de inscri-
ções.
Para realizar sua inscri-
ção no processo seletivo, 
o candidato deverá aces-
sar o site do CIEE, clicar 
no acesso para “ESTU-
DANTES”, localizar na 
lista de “PROCESSOS 
SELETIVOS” o logotipo 
da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba e clicar 
no link.
São requisitos para inscri-
ção ter idade mínima de 
16 (dezesseis) anos; estar 
regularmente matriculado 

Inovação da Suzano. “Este 
é um importante indica-
dor de que a empresa está 
construindo uma trajetória 
pautada no que chamamos 
de Inovabilidade, ou seja, 
a Inovação aplicada à Sus-
tentabilidade”, completa o 
executivo.
A premiação marca o lan-
çamento do anuário “Va-
lor Inovação Brasil 2020”, 
publicação com o ranking 
das 150 empresas mais 
inovadoras do país e ma-
térias com cases das 10 
empresas mais inovadoras 
e das líderes em cada um 
dos 23 setores analisados.

uma simples dona de casa 
da década de 30, mãe de 
três meninas, filha de imi-
grantes italianos, explora-
da pelo marido e interna-
da como louca pelo irmão 
mais velho no Sanatório 
de Barbacena, conhecido 
como Holocausto Brasi-
leiro, onde faleceu aos 31 
anos. A encenação utiliza 
documentos e imagens das 
personagens envolvidas 
e pretende provocar uma 
reflexão sobre o papel da 
mulher nas relações so-
ciais, ainda influenciadas 
pelo patriarcado.
O espetáculo conta com 
a codireção de Claudio 
Mendel, um dos fundado-
res da Cia Teatro da Ci-
dade, cenário e figurinos 
de Pitiu Bomfin, direção 
musical de Beto Quadros, 
produção executiva de Lu-
cas Gonzaga, e no elenco 
estão Andreia Barros, Ca-
ren Ruaro, Josivan Costa e 
Sheila Faermann.
Programação “Novas 
Fronteiras de Contágio”
17/10 - Leitura Dramática 
“O Coração nas Sombras”
24/10 - Ensaio Aberto 
Dirigido “O Coração nas 
Sombras”

e-mail com a liberação de 
acesso e demais instruções 
para incluir seus produtos. 
No site, também é possível 
realizar cadastro de com-
prador, aberto a todos os 
interessados, sejam indús-
tria, comércio ou serviços.
A utilização do portal é 
gratuita, não será cobrada 
nenhuma taxa de adesão 
ou tarifa sobre negócios 
realizados. Além disso, 
a venda não será feita no 
site e o Estado não inter-
fere nesse processo, que 
deve ocorrer por conta dos 
participantes.
Fonte: Governo do Estado 
de SP - Assessoria de Im-
prensa 

nos cursos e semestres in-
dicados no edital; residir 
no município de Pindamo-
nhangaba; não ter perío-
do de estágio equivalente 
a dois anos na Prefeitura 
Municipal de Pindamo-
nhangaba; ser brasileiro 
ou estrangeiro com visto 
de permanência no país.
Provas
As provas on-line serão 
realizadas no mesmo pe-
ríodo de inscrições (09/10 
até 12h de 19/10). Ao tér-
mino da inscrição, o can-
didato estará apto a iniciar 
a prova on-line. A publi-
cação da lista de classifi-
cação provisória, gabarito 
definitivo e respostas aos 
recursos serão disponibili-
zados em 12 de novembro. 
A publicação da lista de 
classificação final será fei-
ta em 20 de novembro. Os 
interessados podem con-
ferir todas as informações 
no edital publicado nesta 
edição do jornal.


