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A GAzetA dos Municípios

Conselho Regional de
Biblioteconomia certifica

biblioteca do Museu do Folclore

Químicos paralisam atividades 
contra coronavírus na

Compass Minerais, de Jacareí

Mega-Sena acumula novamente e estimativa
de prêmio sobe para R$ 100 milhões

A biblioteca do Museu 
do Folclore de São José 
dos Campos, denomina-
da ‘Maria Amália Corrêa 
Giffoni, passou a ser uma 
das mais de quatro mil bi-
bliotecas certificadas pelo 
Conselho Regional de Bi-
blioteconomia (CRB) da 
8ª região (São Paulo), a 
partir deste mês. Especia-
lizada em folclore e cul-
tura popular, a biblioteca 
é mantida pelo Centro de 
Estudos da Cultura Popu-
lar (CECP) e Fundação 
Cultural Cassiano Ricardo 
(FCCR).
Com a certificação, a bi-
blioteca vê reforçada sua 
importância para o meio 
acadêmico local e regio-
nal, principalmente como 
fonte de pesquisa, em ra-
zão da sua especialidade e 
por estar ligada diretamen-
te a um museu da mesma 
área de atuação. “O fato de 
a biblioteca do Museu do 
Folclore estar cadastrada 
no CRB dá a ela um status 
mais profissional”, desta-
ca Cíntia Cássia Soares, 
bibliotecária responsável 
na unidade.   

O Sindicato dos Químicos 
de São Jose dos Campos 
comunicou na manhã des-
ta quinta-feira (14) uma 
paralisação promovida pe-
los trabalhadores da Com-
pass Minerais, unidade de 
Jacareí. A empresa atua 
em cerca de 30 países na 
produção de insumos e su-
plementos para o setor ali-
mentício.
De acordo com o sindi-
cato, a mobilização teve 
início na madrugada desta 
quinta-feira (14) às 5h30 
e as atividades continuam 
paralisadas Os dirigentes 
sindicais fazem denúncias 
de contaminação dentro 
da fábrica e que há três ca-
sos confirmados do novo 
coronavírus na empresa. 
Segundo a entidade, duas 

A Mega-Sena continua 
acumulada e, ainda mais, 
aguça o interesse do apos-
tador pelo prêmio máxi-
mo. O sorteio do concur-
so 2261 aconteceu nesta 
quarta-feira (13) no Espa-
ço Loterias Caixa, no ter-
minal Rodoviário Tietê, 

O registro da biblioteca 
junto ao CRB também 
atende a um aspecto le-
gal, de acordo com a sua 
Comissão de Fiscalização 
Profissional. O artigo 29 
da Lei Federal 9674/98 
dispõe que o exercício da 
função de bibliotecário é 
privativo de profissionais 
formados e inscritos no 
conselho regional da res-
pectiva jurisdição. O CRB 
da 8ª região integra o Con-
selho Federal de Bibliote-
conomia (CFB), que agre-
ga 14 conselhos regionais.
Modernização
A biblioteca também pas-
sará por uma moderni-
zação do seu acervo, do 
mobiliário e da sua estru-
tura de informática, com 
recursos da Secretaria de 
Cultura e Economia Cria-
tiva do Governo Estadu-
al, por meio do Programa 
de Ação Cultural (Proac). 
“Entre outras ações, serão 
adquiridos novos livros e 
93 vídeos de registros de 
manifestações folclóricas 
serão editados para poste-
rior divulgação na inter-
net”, explica Cíntia Soa-

confirmações saíram nesta 
quarta-feira (13)
“O trabalhadores estão pa-
rados. 
A empresa contratou um 
laboratório e só após o re-
sultado dos testes é que os 
trabalhadores serão libe-
rados.”, informou Wellin-
gton Luiz Cabral, coorde-
nador geral do Sindicato 
dos Químicos de São Jose 
dos Campos
Para o dirigente sindical 
e funcionário da empresa 
Reginaldo Souza, “o Sin-
dicato irá votar com os 
trabalhadores e paralisar 
por completo as atividades 
até que todos os trabalha-
dores sejam testados para 
o COVID-19 e as medidas 
de segurança sejam refor-
çadas”.

em São Paulo e, mais uma 
vez, ninguém acertou os 
seis números da Mega.
As dezenas sorteadas fo-
ram as seguintes: 07 - 23 
- 26 - 27 - 29 - 51. De 
acordo com a Caixa, 141 
apostadores acertaram a 
quina vão embolsar R$ 

res.
O acervo da biblioteca 
conta, hoje, com mais de 
dois mil livros especiali-
zados, hemeroteca, CDs e 
discos em vinil de ritmos 
populares, periódicos e 
vídeos de manifestações 
folclóricas da região. En-
tre seus títulos é possível 
encontrar todas as 25 edi-
ções da Coleção Cadernos 
de Folclore, publicação 
conjunta do CECP e Fun-
dação Cultural para divul-
gação de pesquisas na área 
da cultura popular.
“O projeto aprovado jun-
to à Secretaria de Cultura 
ainda prevê a implantação 
de audioguias (em portu-
guês, inglês e espanhol) e 
vídeo narrado em Libras 
sobra a exposição de longa 
duração do museu, visan-
do facilitar o atendimento 
de pessoas com deficiên-
cia auditiva e visual”, ex-
plica a gestora do museu, 
Francine Maia.
Museu do Folclore de SJC
Av. Olivo Gomes, 100 
- Santana (Parque da Ci-
dade) (12) 3924-7318 - 
www.museudofolclore.org  

Segundo o dirigente Ca-
bral, “a nossa luta é para 
que todos os trabalhadores 
sejam incluídos em licen-
ça remunerada. É um ab-
surdo que as pessoas se-
jam expostas ao vírus em 
ambiente de trabalho. Vá-
rias empresas concederam 
licença-remunerada. Isso é 
o ideal, ficar em casa.”
A Compass Minerais está 
localizada à Rodovia Dom 
Pedro I, 4.690, Parateí, Ja-
careí.
O outro lado - O Jorna-
lismo Agoravale manteve 
contato com a empresa 
Compass, que ainda não se 
manifestou sobre a parali-
sação iniciada hoje e nem 
sobre as denúncias de con-
taminação de funcionários 
dentro da empresa.

36.059,08. Outros 10.502 
são ganhadores da quadra 
e ficarão com o prêmio 
individual no valor de R$ 
691,61.
Para o próximo concurso 
da Mega-Sena, de número 
2.261, que corre no sábado 
(16), a estimativa de prê-

mio é de R$ 100 milhões 
para quem acertar as seis 
dezenas. As apostas na 
Mega-Sena podem ser fei-
tas até as 19h (horário de 

Brasília) do dia do sorteio 
em lotéricas ou pela inter-
net.
Vale lembrar que a aposta 
simples, com seis dezenas, 

custa R$4,50. 
As apostas podem ser fei-
tas em lotéricas ou pela in-
ternet até as 19h do dia do 
sorteio.
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Miscelânea
Curiosidades

O simples fato de lavar as mãos é de fundamental importância ao nos-
so cotidiano. Higienizar as mãos freqüentemente e de maneira correta é 
uma das principais formas de evitar inúmeras doenças. São as mãos que 
nos ajudam em todas as tarefas, inclusive na preparação dos nossos ali-
mentos. Mãos sujas é o paraíso das bactérias. Diarréia, gripes e infecções 
intestinais são algumas das doenças que podem ser evitadas pelo simples 
hábito de lavar as mãos. A água é capaz de prevenir doenças que ainda 
hoje causam milhões de mortes em todo mundo. Aprenda a lavar as mãos 
corretamente: use água corrente e sabonete. Lave bem a palma das mãos, 
a parte de cima e entre os dedos, debaixo das unhas e os pulsos, enxágüe 
até eliminar a espuma e seque bem com toalha limpa ou papel toalha. A 
adoção de álcool gel é das lavagens das mãos mais freqüentes, durante o 
surto de gripes e faz cair o número de casos de doenças, como a conjunti-
vite e gripe comum.
***    
Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de per-
sonalidade e sim uma variação moderada de depressão conhecida como 
distimia que pode ser desencadeada tanto na infância como na vida adulta 
por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o 
distúrbio pode ser controlado quando tratado com antidepressivos.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergun-
ta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente, 
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras. 
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edifi-
cante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Ten-
te contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. 
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções 
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aque-
le favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto 
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas 
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nu-
vens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhan-
do para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência 
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas 
não se acomodam com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Mais depressa se aponha um mentiroso do que um coxo.
Se quiser prever o futuro, estude o seu passado.
O que não provoca a morte faz com que fiquemos mais fortes.
Não há fato extremo, como não há verdade absoluta.
A dúvida é o princípio da sabedoria.
O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete.
Paciência é amor, pois como se pode amar alguém sem ela.
Dos erros alheios, em vez de se queixares, aprenda.
O desapontamento é a babá da sabedoria.
Não devemos tocar numa ferida se não temos como curá-la.
A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.
Em todas as separações alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Caráter, ta aí, uma coisa que não se compra.
Quem está livre do pecado não sabe o que está perdendo.
Quem com cadela se deita, com pulgas amanhece. 
A renúncia é a liberdade, não querer é poder.
Se a caridade não é uma virtude é, pelo menos uma força.
O que vemos depende principalmente do que procuramos.
Seja ridículo, mas seja feliz.
A felicidade é feita de chatices que conseguimos evitar.
Não acuse a natureza, ela faz a parte dela, agora faça a sua.
A perfeição foge de qualquer extremismo.
Não tenho vícios, só bebo e fumo quando estou jogando.
Os loucos se precipitam e conseguem os melhores lugares.
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EXPEDIENTE

Guaratinguetá confirma
primeira morte no município

causada por coronavírus

A Secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá confirmou 
o primeiro óbito causa-
do pelo coronavírus (Co-
vid-19) no município. De 
acordo com o órgão, trata-
-se de um idoso de 71 anos 
que faleceu na noite desta 
quarta-feira (13). Ele esta-
va internado no Hospital 
Frei Galvão e não resistiu 
às complicações causadas 
pela infecção.
A secretaria informou que 

o paciente era cardíaco, ti-
nha sobrepeso e fazia tra-
tamento contra diabetes. 
Também foi informado 
que a família dele está em 
isolamento. 
Em sua página em redes 
sociais, o prefeito de Gua-
ratinguetá, Marcus Soliva 
comentou sobre a morte 
e externou seus sentimen-
tos de pesar aos familia-
res. “Recebemos agora a 
confirmação da primeira 

morte por Coronavírus 
em Guaratinguetá. Nos-
sos sentimentos à família. 
Vamos todos fazer nossa 
parte e unir forças neste 
momento!”
Com esse registro de óbito 
confirmado em Guaratin-
guetá, o Vale do Paraíba 
passa a contabilizar 45 
mortes. O registro ainda 
não consta dos balanços 
apresentados pelos gover-
nos estadual e federal.
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5 tendências mais sustentáveis 
que poderão ficar

no futuro pós-pandemia

Coronavírus: 80 novos
casos em um dia

Trata-se de um drama hu-
manitário sem precedentes 
e que ainda não se pode 
estimar seus efeitos de 
longo prazo sobre a saúde 
pública, economia e rela-
ções sociais.
No entanto, os últimos 
meses de combate ao CO-
VID-19 trouxe à tona as 
transformações ambien-
tais causadas pela desace-
leração das atividades que 
praticamos.
O confinamento em massa 
(necessário para isolamen-
to social e achatamento da 
curva de contágio do ví-
rus) foi responsável pela 
diminuição da poluição do 
ar nos grandes centros ur-
banos.
Uma pesquisa realizada 
pelo Centro Federal de 
Educação Tecnológica de 
Minas Gerais detectou di-
minuição notável na emis-
são de CO2 na atmosfera 
do planeta: queda de 25% 
apenas na China. Ainda de 
acordo com o estudo, esti-
ma-se que 50 mil vidas po-
dem ter sido salvas neste 
período, já que a poluição 
é responsável por agrava-
mento de problemas de 
saúde e mortes prematu-
ras.
Este é apenas um exemplo 
das mudanças e reflexões 
que está traumática pande-
mia trouxe para as discus-
sões acerca da sustentabi-
lidade versus o estilo de 
vida moderno. Veja outros 
aspectos que podem ga-
nhar força nos próximos 
anos.
Consumo consciente
com o fechamento dos 
comércios não essenciais, 
cancelamento de eventos, 
pausa nos serviços de ba-
res e restaurantes, muitas 
pessoas se viram forçadas 
a viver apenas com o ne-
cessário para suas deman-
das diárias.
Este tipo de situação leva 
a reflexões importantes so-

O número de casos con-
firmados de covid-19 na 
região do Vale do Paraíba, 
Serra da Mantiqueira e Li-
toral Norte subiu de 1019 
para 1099, de ontem para 
hoje, quarta-feira (13).
Só no municipio de São 
José dos Campos são 408.  
A boa notícia é que, des-
te total, 233 pessoas estão 
plenamente recuperadas. 
Do total de casos positivos 
da doença, 20 pacientes 

bre quais bens de consumo 
são realmente importantes 
e indispensáveis em nossa 
rotina, diminuindo o con-
sumismo desenfreado e a 
visão sobre minimalismo e 
consumo mais consciente.
Relação com o lixo
Se por um lado passamos 
a consumir menos, há a 
necessidade de serviços 
de delivery e uma maior 
demanda por embalagens 
e itens descartáveis. O 
aumento do lixo domés-
tico, além do lixo hospi-
talar gerado no combate 
ao COVID-19, chamou a 
atenção da Abrelpe (asso-
ciação Brasileira de Em-
presas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais), que 
estima um crescimento de 
15% a 20% na produção 
do lixo neste período.
Sociedade civil e empre-
sas podem estimular a 
prática da reciclagem. Nas 
casas, é possível separar 
o lixo de acordo com sua 
composição e encaminhá-
-lo para cooperativas de 
reciclagem, fomentando 
também essas atividades 
econômicas em época de 
recessão. As empresas 
podem também passar a 
adotar práticas mais sus-
tentáveis, como a logística 
reversa ou mesmo a ven-
da de seus resíduos para 
tratadores especializados, 
criando receita para suas 
atividades.  
A startup VG Resíduos é 
uma das pioneiras na cone-
xão de empresas geradoras 
de resíduos e tratadores 
especializados dentro da 
sua plataforma digital. A 
prática é benéfica ao meio 
ambiente e lucrativa para 
ambas as partes.
Atividades sem desloca-
mento
Muitas empresas com mo-
delos de negócios digita-
lizados experimentaram o 
trabalho remoto pela pri-
meira vez. O home office 

seguem internados e 138 
encontram-se em recupe-
ração em casa.
A Prefeitura de São Sebas-
tião registrou 231 casos 
confirmados do novo co-
ronavírus. Ao todo, 5.757 
pessoas já foram testadas 
no município. O cidade 
conta ainda com 61 pesso-
as recuperadas da doença.
Já Taubaté registrou em 
um só dia cinco confirma-
ções de coronavírus, tota-

já é uma prática comum 
em muitas atividades e 
pode se tornar uma tendên-
cia cada vez mais presente 
no mercado de trabalho. 
Além de evitar a emissão 
de gases na atmosfera pelo 
deslocamento diário até o 
trabalho, empresas tam-
bém podem diminuir a de-
manda por água e energia.
As aulas online também 
podem ganhar força no 
oferecimento de cursos 
e disciplinas em todas as 
etapas de aprendizado, 
ampliando e qualificando 
as diretrizes do ensino a 
distância.
Mudanças alimentares
A principal suspeita de 
início do contágio pelo 
novo coronavírus está em 
um mercado de Wuhan, na 
China, onde se comerciali-
za cortes de carne de ani-
mais silvestres e exóticos. 
Muitas outras doenças que 
acometeram a humanida-
de migraram da carne ani-
mal consumida pelos seres 
humanos.
O que comemos e como 
comemos é um fator deci-
sivo para evitar as próxi-
mas pandemias que podem 
repetir a emergência que o 
mundo enfrenta, ainda às 
escuras quanto prevenção 
e cura, neste momento his-
tórico.
Valorização dos espaços 
abertos
Praças, parques, praias, 
campos abertos e verdes, 
vento e luz solar nunca 
antes foram tão lembrados 
como uma opção de lazer 
e interação social.
O confinamento nas casas 
e apartamentos, muitas 
vezes sem a possibilidade 
de desfrutar um jardim ou 
quintal amplo fará as pes-
soas verem a natureza e 
amplitude desses lugares 
com olhos mais atenciosos 
quanto sua conservação e 
necessidade para o bem-
-estar.

lizando 58 casos. A alta no 
número de casos em um 
comparativo com o dia 1º 
de maio chega a 66,11%.  
Dentre os novos casos 
confirmados, dois deles 
estão internados no Hos-
pital Municipal Universi-
tário de Taubaté (HMUT). 
Os demais seguem em iso-
lamento social em suas re-
sidências. 
Confira os dados comple-
tos de hoje.
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Aviso de Abertura de Prazo para Contrarrazão – Processo Adminis-
trativo Nº 007/2020 – Tomada de Preços Nº 004/2020 – Contratação 
de Empresa para Continuação da Reforma e Ampliação Escola Ama-
dor Galvão César, conforme as Especificações constantes do Edital e 
seus Anexos – Tendo em vista a interposição de recurso da empresa 
EDE TER. PV. ENG. CONST. EIRELI quanto a habilitação da empre-
sa CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI, concede-se o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis após esta publicação, para apresentação de 
contrarrazão. Potim, 14 de maio de 2020. André L. S. Oliveira – Pre-
sidente Comissão de Licitação.

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

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108


