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Ambev recruta ONGs para Famílias de baixa renda
quarta edição do seu
têm inflação maior, revela
programa de mentoria
pesquisa do BC

Com objetivo de impactar
positivamente cada vez
mais instituições ao redor
do País, a Ambev acaba
de abrir as inscrições da
quarta edição do VOA,
programa voluntário de
compartilhamento de conhecimento em gestão de
recursos e processos para
ONGs.
São mais 50 vagas para
organizações de todo o
Brasil, que tenham todo e
qualquer impacto positivo
para a sociedade. A iniciativa, que é gratuita, tem
objetivo de apoiar e estruturar melhor as entidades
para que elas ampliem sua
atuação nas comunidades
que trabalham.
Para aqueles que tiverem
interesse em participar, é
importante que preencham
os requisitos do processo
seletivo.
\”Quando criamos o VOA,
estávamos em busca de
uma forma de unir as pessoas por um mundo me-

lhor porque não podíamos
continuar vendo situações
de vulnerabilidade social
e, consequente, faltas de
oportunidades, sem fazer
nada para mudar. Chegar
na quarta edição do nosso
programa nos faz ver que
escolhemos o caminho
certo para atingir nosso
objetivo de ver a Nossa
Gente levando um pouco
do que fazemos dentro de
casa, para dentro de mais
organizações que promovem o bem e, assim, aumentando o impacto positivo dessas instituições na
sociedade, afirma Carlos
Pignatari, gerente de Impacto Social da Ambev.
A mentoria gratuita oferecida para as ONGs é feita
por meio do conhecimento
e experiências de mentores do VOA, que são líderes da Ambev que participam de forma voluntária
no programa. Além disso,
também estão previstos no
programa cursos nas áre-

as de finanças, captação
de recursos, governança,
recursos humanos, e comunicação e marketing.
As aulas são em formato
de vídeo aulas, além de
contarem com auxílio de
apostilas disponíveis na
plataforma do programa
e direcionamento dos voluntários mentores.
Além disso, cada voluntário da Ambev apadrinhará
uma ONG, ajudando na
transferência de conteúdo
e na implementação de um
projeto prático voltado à
comunidade. Ao final do
programa, as ONGs participantes são desafiadas
a apresentar um projeto
prático criado com base
no que foi aprendido nas
aulas.
Para participar, as intuições interessadas devem
se inscrever no link, que
dá acesso também ao edital do programa. As inscrições estão abertas até dia
15 de dezembro.

Peso da alimentação em
casa é maior para renda
mais baixa
A inflação pesou mais para
as famílias com renda baixa, entre um e três salários
mínimo, por conta da parcela maior do orçamento
destinada à alimentação
em casa. A conclusão é do
estudo “Inflação por faixa de renda familiar em
2020”, divulgado ontem,
dia 12, em Brasília, pelo
Banco Central (BC). A alimentação em casa é o segmento que mais tem pressionado a inflação neste
ano.
Entretanto, o BC ressalta
que, mesmo para este grupo, a inflação se encontra
“em patamar baixo, com
variação de 2,29% no acumulado do ano”.
Segundo o estudo, a pandemia de covid-19 tem
influenciado a inflação
e os preços relativos no
Brasil desde março. “Por
um lado, distanciamento
social, aumento do desemprego e retração da atividade deprimiram os preços de diversos serviços.
Por outro, a depreciação
cambial, os programas de
transferência de renda e o
aumento dos gastos com
alimentação no domicílio
pressionaram os preços
dos alimentos”, diz a pesquisa.
O estudo foi feito considerando o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA – a inflação
oficial do país), com base
nos microdados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018.
As faixas de renda familiar usadas são um a três
salários mínimos, três a
dez salários mínimos e 10
a 40 salários mínimos, que
representam, na ordem,
46,2%, 44,0% e 9,8% da
população pesquisada no
IPCA.
Consumo de serviços
De acordo com o BC, em
todas as regiões do país,

conforme aumenta o nível de renda das famílias,
cresce a parcela do orçamento destinada ao consumo de serviços em detrimento dos gastos com
alimentação no domicílio e monitorados (como
energia elétrica, gasolina,
gás, transporte público).
“Ademais, vale destacar
os maiores gastos com
alimentos no domicílio e
bens industriais no Norte,
em relação a outras regiões, para todas as faixas
de renda; a participação
de aproximadamente 50%
de dispêndios em serviços
para as famílias com renda entre 10 e 40 salários
mínimos no Sudeste; e a
grande diferença da participação no orçamento de
gastos com alimentação
no domicílio entre as famílias da faixa de renda
mais baixa (22,5%) e as
de renda mais alta (9,4%)
no Nordeste”, acrescenta o
Banco Central.
Segundo o estudo, a inflação de alimentos é mais
elevada no Norte e no
Nordeste, inclusive para a
faixa de renda mais baixa.
“[Isso] sugere algum efeito do auxílio emergencial
a pessoas em situação de
vulnerabilidade, mais significativo nessas regiões,
sobre a demanda desses
produtos”, afirma o BC.
Por outro lado, acrescenta o estudo, “a inflação
de serviços é mais baixa
para a faixa de renda mais
alta e, principalmente, no
Sul e Sudeste, em parte,
pela maior participação
de itens como passagem
aérea, transportes por aplicativos e hospedagem, que
foram impactados pela
menor mobilidade”.
As principais contribuições para alta da inflação
das famílias com renda
entre 10 e 40 salários mínimos foram automóvel
novo, em todas as regiões,
e plano de saúde e alimentação fora do domicílio,

no Brasil, com exceção
do Norte. Entre os itens
que mais pressionaram a
inflação das famílias com
rendimentos entre um e
três salários mínimos no
ano de 2020 estão cereais,
leguminosas e oleaginosas
e leites e derivados, em todas as regiões, e carnes.
Cartões de débito
Em outro estudo, com base
em dados da Câmara Interbancária de Pagamentos
(CIP) de vendas com cartão de débito, o BC avalia
que, “após o período de
maiores restrições decorrentes da covid-19, a recuperação dos serviços mostra-se heterogênea tanto
em relação aos segmentos
como regionalmente”.
A média diária das vendas
com cartão de débito nesse
segmento caiu de R$ 342
milhões em janeiro e fevereiro (período pré-pandemia) para R$ 102 milhões
em abril, o pior mês da
crise.
Desde então, há crescimento em todos os meses,
explica o BC. Todavia, em
outubro, a média diária,
R$ 316 milhões, ainda é
7,6% menor que a dos dois
primeiros meses do ano.
“A atividade com recuperação mais rápida foi a de
cabeleireiro, lavanderias e
outros serviços pessoais,
que no mês de setembro já
reverteram ao faturamento
pré pandemia. A atividade
de alimentação, que tem o
maior peso no setor, está
em trajetória crescente,
mas, em outubro, ainda se
encontra aproximadamente 7% abaixo do observado no primeiro bimestre”,
observa a pesquisa.
O BC acrescenta que as
atividades culturais, de
recreação e lazer possuem
a retomada mais lenta (faturamento 53% abaixo do
nível pré-pandemia), uma
vez que grande parte desses serviços ainda não está
funcionando normalmente
na maioria dos estados.
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Presídios do Vale
também terão seções
eleitorais no domingo

Cuidar de uma criança não é tarefa fácil. Ela está a todo o momento inventando novas e perigosas brincadeiras que deixam qualquer mãe ou pai de
cabelo em pé. Se você disser que ela não deve mexer em algo, aí mesmo é
que a curiosidade dela é aguçada, levando-a a tentar descobrir o que há de
misterioso ali. Ainda que em casa os pais tendem a ficarem mais relaxados
pelo fato da criança conhecer o ambiente é preciso estar sempre alerta a
possíveis situações de risco, evitando desta forma os acidentes domésticos. O segredo é não privar seus filhos da liberdade de brincar e explorar
o lugar, você deve apenas tornar o lugar seguro para que eles possam desfrutar o laser sem riscos. Não deixe sozinhos no banheiro nem próximo de
baldes ou bacias com água, instale grades ou redes de proteção em todas as
janelas, bloqueie os acessos das escadas, proteja as tomadas e fios desencapados e mantenha os produtos de limpeza, objetos cortantes, fósforos e
isqueiros longe do alcance das crianças.
Humor
Certo candidato a deputado procurou um pai de santo pra fazer uma consulta. Ele queria saber, claro, se seria eleito nas próximas eleições. O pai
de santo começa a jogar os búzios e invocar os orixás. O babalorixá faz
uma oração e diz:
- Vejo o senhor passando por uma grande avenida com uma enorme multidão acenando em sua direção.
Um largo sorriso se abre no rosto do candidato e este indaga:
- Eles estão felizes?
- Sim mi zin fio, muitos felizes.
- E eu? Aceno também pra eles?
- Não mi zin fio! O seu caixão está lacrado...
***
Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou o meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? Qual o nome desse curso? Pergunta o amigo.
Ele colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está
penando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virando-se para a esposa que estava próxima e falou:
- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou
fazendo?
Mensagens
Coisas que levamos muitos anos para aprender:
1 – Jamais, sobre quaisquer circunstâncias tome remédio para dormir e um
laxante na mesma noite.
2 – Se tiveres que identificar, em uma palavra, a razão pela qual a raça humana ainda não atingiu e nunca atingirá todo o seu potencial, essa palavra
seria reunião.
3 – Há uma linha muito tênue entre hobby e doença mental
4 – As pessoas que querem compartilhar as visões religiosas delas com
você, quase nunca querem que você compartilhe as suas com elas.
5 – Não confunda nunca sua carreira profissional com a sua vida.
6 – Ninguém liga se você não sabe dançar, portanto, levante e vá dançar.
7 – A força destrutiva do Universo é a fofoca.
8 – Uma pessoa que é boa com você, mas agressiva com o garçom, não
pode ser uma pessoa boa.
9 – Seus amigos de verdade amam você de qualquer jeito.
10 – Nunca tenha medo de tentar algo novo, lembre-se que um armador
solitário construiu a Arca de Noé e um grande grupo de profissionais construíram o Titanic.
***
O que seria de nós, se não plantássemos hoje as sementes que servirão de
alimento amanhã? Não podemos estar voltados somente para nós mesmos.
Temos que pensar também nas gerações que estão por vir. Temos que dar
nossa contribuição. Muitas medidas tomadas hoje repercutirão no futuro.
Tomara que você sinta orgulho de poder fazer, de alguma forma parte dela
e ter dado a sua contribuição.
Pensamentos, provérbios e citações
Fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhum delas.
Mire em nada e você acertará.
Uma pessoa grande é aquela que no dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Não procuro saber s respostas, prefiro entender as perguntas.

As eleições municipais no
próximo domingo (15),
irão contar com um contingente especial de eleitores: presos provisórios ou
condenados, estes ainda
sem trânsito em julgado da
sentença custodiados pela
Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). A
medida será possível após
uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo. Neste ano, 536
custodiados poderão votar
em seções eleitorais instaladas em 6 unidades prisionais do Vale do Paraíba.
Na região, terão seções
eleitorais os Centros
de Detenção Provisória
(CDP) de Caraguatatuba,
de São José dos Campos
e de Taubaté, além das Penitenciárias 1 e 2 de Potim

e a Penitenciária 1 de Tremembé.
Dados estaduais
Em todo o Estado, 2.036
presos poderão exercer o
direito ao voto em 37 unidades prisionais. Destas,
14 estão localizadas na
Capital e Grande SP.
Os municípios que terão
seções eleitorais em estabelecimentos prisionais
são: Andradina, Avaré,
Caraguatatuba, Cerqueira
César, Diadema, Franca,
Guarulhos, Itapecerica da
Serra, Itatinga, Itirapina,
Jaú, Mauá, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco,
Ourinhos, Pirajuí, Potim,
Santo André, São José dos
Campos, São José do Rio
Preto, São Paulo, São Vicente, Sorocaba, Suzano,
Taubaté, Tremembé e Vo-

torantim.
Para que isso fosse possível, houve uma mobilização entre os dois órgãos,
já que foi necessária a
transferência do título de
eleitor de cada um deles
para a seção criada no
presídio.
Elas só foram instaladas
nas que apresentaram pelo
menos 20 eleitores aptos.
Os reeducandos se informam sobre os candidatos
pela TV ou pelo rádio, permitidos nas celas.
A Constituição Federal
prevê o direito ao voto
para o preso sem sentença
final, pois somente a condenação criminal definitiva (trânsito em julgado)
suspende os seus direitos
políticos (CF, art. 15, inciso III).

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 14/11/2020
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.

14-15-16 de Novembro de 2020

A Gazeta

dos

Conheça a nova
campanha da VW Amarok

”Você no comando de
uma fera”. Este é o conceito da nova campanha
publicitária que apresenta
a Volkswagen Amarok. O
veículo, que passa a ser
vendido com o motor V6
de 258 cv, é a picape média mais potente do Brasil
com capacidade de acelerar de 0 a 100 km/h em
apenas 7,4 segundos. O
comercial de 60 segundos,
com versões de 30” e 15”
foi lançado nesta quinta-feira (12) nos meios digitais e tem assinatura da AlmapBBDO.Para destacar
a potência do novo motor,
o filme transforma quem
dirige uma Amarok no domador de uma fera. Além

do Brasil, a campanha
tem veiculação em outros
países da América Latina
onde a Amarok é comercializada. ”Os detalhes
do comercial ressaltam
os atributos da Amarok,
uma picape que sempre se
destacou das demais especialmente pela sua personalidade e potência do
motor”, diz Pernil, diretor
de criação executivo da
AlmapBBDO. ”O público
da Amarok é diverso e tem
se mostrado bastante fiel
ao segmento. Pensar em
uma linha de comunicação
para esse target é sempre
desafiador, pois sabemos
que a picape é utilizada
para diversas situações.

Seja para trabalho no campo e na cidade, seja para
passear, ou, ainda, viver
uma aventura, a Amarok
sempre será a melhor escolha. Por isso, pensando
nessa pluralidade de perfis
de uso, somada à potência inigualável da Amarok
V6 com 258 cv, buscamos o desenvolvimento
de uma linha criativa que
dá o protagonismo para os
clientes, que se sentirão,
literalmente, domadores
da Amarok V6 com 258
cv”, explica Leandro Ramiro, gerente executivo de
Gestão da Marca e Comunicações da Volkswagen
América do Sul. Fonte:
Volkswagen Brasil

Projeto Selvagens lança
”Conversas em Rede” sobre novos
formatos de produção artística
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Professores têm opção
de curso para se
autorreconectarem neste sábado

Os desafios de 2020 foram
muitos e as mudanças de
condutas e de formas de
viver foram constantes.
Na educação, não foi diferente. Os professores precisaram criar novos meios
de ensinar e mecanismos
para atrair e reter a atenção
de centenas de estudantes
on-line. Com o intuito de
acolher e promover um
ambiente de reconexão
para esses profissionais, o
Museu Felícia Leirner e
Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Governo do
Estado de São Paulo, geridas pela ACAM Portinari,
promovem o curso A Arte
De se Perceber neste sábado (14).
A atividade será ministrada pela educadora Roseli
Lemes, que apresentará
técnicas de respiração e
arte terapia que ajudarão

os educadores a olharem
para dentro de si percebendo as próprias emoções e aprimorando a forma de lidar com elas. Uma
maneira de \”recarregar as
baterias\” para as novidades que ainda vêm pela
frente.
\”O Curso para Professores é uma ação periódica
que visa contribuir com a
formação continuada de
docentes e educadores do
município e da região, trazendo os temas de atuação
do Museu Felícia Leirner
e Auditório Claudio Santoro em diálogo com parâmetros curriculares vigentes e interesses mapeados
na comunidade escolar\”,
explica Marina Falsetti,
gerente do Museu Felícia
Leirner e Auditório Claudio Santoro.
Outra ação da agenda do
final de semana é o Domingo Musical, no domin-

go (15). Para descontrair
e festejar, os internautas
podem conferir a apresentação on-line com o
Barítono Túlio Lopes,
acompanhado pelo pianista Miguel Ticona, em um
concerto realizado pela
Ópera Studio do Vale.
Além disso, o Museu Felícia Leirner e Auditório
Claudio Santoro informam
que no domingo (15), estarão fechados para visitação presencial do público,
devido às eleições municipais.
Para não perder nenhuma
atração do Museu Felícia
Leirner e Auditório Claudio Santoro, basta curtir e
seguir as redes sociais dos
equipamentos no Facebook, Instagram, Twitter
e TikTok (@museufelicialeirner). Além disso, toda
a programação é veiculada
na página especial do Cultura em Casa.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

O projeto Selvagens, de
São José dos Campos,
lança no próximo sábado
(14), às 21h, o mini seminário ”Conversas em
Rede”. O objetivo é trocar
experiências e reflexões
sobre novos formatos de
produção artística para
as plataformas digitais.
Ao todo serão três encontros gratuitos realizados
ao vivo, pela plataforma
Zoom, logo após a exibição do streaming ExperimentoSelvagens.br, em
cartaz aos finais de semana de novembro pelo canal
Fuxico na Rede.
O primeiro bate-papo traz
o tema ”Através das lentes:
conversa entre e a direção
de arte, luz e câmera”. A
apresentação e mediação
serão da diretora Fabiana
Monsalú. Para participar,
basta baixar o aplicativo

Zoom para celular, tablet
ou computador, ou ainda
acessar diretamente do seu
navegador pelo link. No
sábado (21), será a vez do
tema ”Escrituras cênico-digitais: conversa entre
a dramaturgia e a direção
na estética performativa”,
com a dramaturga Camila Damasceno e a diretora Fabiana Monsalú, com
apresentação e mediação
da atriz Simone Sobreda.
Para ingressar no evento,
clique aqui.
No encerramento da temporada do ExperimentosSelvagens.br, será realizada também a última edição
do ”Conversas em Rede”,
com todo o elenco do experimento performático
digital:
Andrei
Gonçalves, Mauro Morais,
Ricardo Salem e Simone
Sobreda. Fabiana Monsalú

e Adbailson Cuba farão a
apresentação e mediação
do bate-papo.
ExperimentosSelvagens.
br
Nos finais de semana entre
6 e 28 de novembro, ocorre a temporada de exibições do streaming ExperimentosSelvagens.br, com
direção de Fabiana Monsalú, pelo canal Fuxico na
Rede, pelo YouTube. Às
sextas e sábados às 20h, e
aos domingos às 19h.
O projeto Selvagens é uma
iniciativa multiplataforma
que ainda agrega uma série de podcasts (Vozes) e
um webdoc (Selvagens),
sobre a percepção da loucura na sociedade contemporânea. Ele é feito com
recursos do Fundo Municipal de Cultura e Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

Livro D-25, FLS. nº 203, Termo nº 7275
Faço saber que pretendem se casar JORGE GUILHERME VALIM ALVES e LORENICE LEAL DA SILVA, aprensentando
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de
Rio de Janeiro-RJ, nascido no dia 29 de julho de 1968, de estado civil divorciado, de profissão guarda civil municipal, residente e domiciliado na Rua das Primaveras, nº 125, Vale das Flores, Tremembé/SP, filho de SALVIANO SUARES ALVES,
falecido em Campina Grande/PB na data de 07 de agosto de 2017 e de CAROLINA VALIM ALVES, de 76 anos, natural de
São José do Calçado/ES, nascida na data de 25 de fevereiro de 1944, residente e domiciliada em Maricá/RJ. A habilitante é
natural de Rio de Janeiro-RJ, nascida no dia 07 de julho de 1978, de estado civil divorciada, de profissão do lar, residente e
domiciliada na Rua das Primaveras, nº 125, Vale das Flores, Tremembé/SP, filha de JOSÉ MIGUEL DA SILVA, de 66 anos,
natural de São João de Mantena/MG, nascido na data de 29 de setembro de 1954, residente e domiciliado em Guaçuí/ES e
de ALAIR LEAL DA SILVA, de 65 anos, natural de São José do Calçado/ES, nascida na data de 19 de fevereiro de 1955,
residente e domiciliada em São José do Calçado/ES. 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.
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PSCA amplia serviços e
garante novos empregos
em Pindamonhangaba

Nesta quinta-feira (12), a
empresa Prima Sole Componentes
Automotivos
(PSCA) realizou a inauguração de sua nova linha
de produção em Pindamonhangaba. A expansão traz
novas vagas de emprego
para a cidade.
Pertencente ao grupo italiano Prima Sole Components, a empresa já atua
em três cidades brasileiras
como, Goiana, em Pernambuco, São José dos
Pinhais, no Paraná e em
Pindamonhangaba. A nova
linha inaugurada hoje integra os processos de pintura de peças automotivas.
Segundo Claudio Bentivoglio, nome que lidera o
grupo no Brasil, a intenção com essa nova linha é

poder oferecer aos clientes
uma opção de fornecedor
único, que atenda de maneira integral esse mercado, tornando-se assim
um meio de otimização
de custos com pintura e
montagem de peças para o
setor de transporte. Entre
os clientes do grupo estão
Volkswagen, BMW, Fiat,
Mercedes e Scania. Estas
duas últimas são atendidas
diretamente pela fábrica
de Pindamonhangaba.
Claudio Bentivoglio ainda falou sobre as demandas do mercado. Segundo
ele, apesar delas ainda não
serem tão elevadas como
eram antes da pandemia,
ainda há contratos que
sólidos que garantem a
continuidade da expansão.

Além disso, ele afirmou
que a perspectiva para o
segundo trimestre de 2021
é bastante positiva.
Até o final desse ano, a
nova linha passará por um
período de testes e treinamento de equipe. As novas
vagas de emprego serão
disponibilizadas em 2021.
Segundo o diretor de operações, Luciano Caldeira,
serão aproximadamente
100 contratações, o que
corresponde à duplicação
do atual número de funcionários.
Ele ainda concluiu afirmando que existe a expectativa de se triplicar
esse número conforme as
demandas aumentem no
segundo trimestre do próximo ano.
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MDR investe R$ 45,1
milhões em Jacareí

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)
entregou, nesta quarta-feira (11), sistema de macrodrenagem na região do
Vale do Córrego Turi, em
Jacareí (SP). A obra contribuirá para a prevenção
de enchentes e alagamentos no município e deve
beneficiar 17 mil pessoas.
Para o empreendimento,
o Governo Federal investiu R$ 45,1 milhões, sendo que R$ 15,8 milhões
foram repassados desde o
início do ano passado.
A obra vai proporcionar
um aumento em 10% na
capacidade de tratamento do esgoto da cidade
paulista. \”São obras que
foram iniciadas há algum
tempo e que o governo
Bolsonaro aportou re-

cursos para a conclusão.
Estamos revitalizando a
Bacia do Rio Paraíba do
Sul e, ao mesmo tempo,
melhorando a qualidade
de vida da população\”,
apontou o ministro do Desenvolvimento Regional,
Rogério Marinho, que
acompanhou a cerimônia
de entrega.
O empreendimento inclui
serviços de implantação
de coletor tronco de esgotos e de reservatórios de
detenção, canalização de
córrego,
pavimentação,
paisagismo e reurbanização da área. Para a drenagem, o projeto prevê a
execução de três piscinões
nos bairros Jardim Pitoresco, Jardim do Marquês e
Parque dos Príncipes para
reduzir a possibilidade de

enchentes e alagamentos.
Investimentos
Desde janeiro, mais de
R$ 483,2 milhões do Orçamento Geral da União
(OGU) foram repassados
pelo MDR para garantir a
continuidade de empreendimentos de saneamento
básico pelo País. Outros
R$ 739 milhões foram assegurados para financiamentos por meio do Fundo
de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS).
Atualmente, a carteira de
obras e projetos da Pasta
no setor - contratos ativos
e empreendimentos em
execução ou ainda não iniciados - é de R$ 27,7 bilhões para financiamentos
e de R$ 19,6 bilhões para
o Orçamento Geral da
União.

Colégio da UNITAU
oferece bolsas de estudo

O Colégio da Universidade de Taubaté (UNITAU)
irá conceder 10 bolsas de
estudo de até 20% para
alunos ingressantes no primeiro ano do Ensino Fundamental, no ano de 2021.
As inscrições iniciam nesta
sexta-feira (13) e seguem
até o dia 23 de novembro.
Para participar, basta preencher este formulário. O
critério para a concessão
do benefício será a data e
horário do envio do formulário. Em caso de dois

ou mais pedidos protocolados ao mesmo tempo, o
desempate será nesta sequência: egresso de escola
pública de ensino infantil
sediada em Taubaté, data
e horário de nascimento,
contemplando os alunos
solicitantes de mais idade.
O edital de classificação
será divulgado no dia 24,
um dia após o término das
inscrições. O arquivo será
composto com a lista de
alunos contemplados e suplentes, de acordo com os

critérios mencionados.
Os contemplados deverão
efetuar a matrícula no período de 25 de novembro
a 1 de dezembro, para efetivar o benefício. Caso a
matrícula não seja realizada no período estipulado,
um novo edital será publicado com a nova classificação.
Confira o edital. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (12)
3625-4249 ou (12) 36254253

