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A Gazeta dos Municípios

Shopping Jardim Oriente 
funcionará até 22h

Sancionada lei que cria Fundo Especial
do Bombeiro em Caraguatatuba

Após assembléia
trabalhadores da MWL
decidem manter greve

Shopping Jardim Oriente 
a partir desta quarta-feira 
(14),  funcionará das 10h 
às 22 horas, seguindo de-
creto anunciado recente-
mente pela prefeitura de 
São José dos Campos.  A 
capacidade de atendimen-
to passa de 40% para 60%. 
A direção do Shopping 
avaliou que a mudança 
veio em boa hora, uma 
vez que os próximos me-
ses são importantes para 
as vendas do comércio, 
que ajuda a alavancar a 
economia local e a gerar 
empregos. Para este perí-
odo de horário estendido, 
estão previstas para che-
gada ao shopping novas 
lojas entre elas: Água de 
Cheiro (perfumaria) e 1 A 
99 (utensílios e presentes). 

Os metalúrgicos da MWL 
decidiram, em assembleia 
nesta quarta-feira (14), dar 
continuidade à greve con-
tra o fechamento da fábri-
ca, em Caçapava, e pela 
manutenção de todos os 
postos de trabalho e direi-
tos. A decisão foi tomada 
no dia seguinte à suspen-
são judicial da ordem de 
despejo que poderia levar 
ao encerramento das ativi-
dades na fábrica.
A empresa propôs o pa-
gamento dos dias parados 
durante a greve, com 50% 
de compensação, mas se 
recusou a dar garantias de 
manutenção dos empregos 
e direitos. Diante da in-
transigência da direção da 
fábrica, a greve continua. 
Entenda o caso

As inaugurações serão na 
última semana de outubro. 
O Shopping Jardim Orien-
te ressalta que nesta fase 
verde do Plano São Pau-
lo os cuidados sanitários 
prosseguem:  isolamento 
de 50% das vagas de esta-
cionamento, limite de nú-
mero de clientes por loja, 
demarcação no chão para 
orientar o distanciamen-
to, medição de tempera-
tura na entrada do prédio; 
obrigatoriedade do uso de 
máscara por lojistas, cola-
boradores, fornecedores e 
clientes, dispenseres de ál-
cool em gel nos corredores 
e higienização permanente 
do prédio, móveis e corri-
mãos.  
“A cada etapa que a re-
gião vence, avançando no 

A MWL acumula uma 
dívida de R$ 11 milhões 
com a Mafersa, referente 
a atrasos no pagamento do 
aluguel da área onde fun-
ciona a fábrica. A ordem 
de despejo já havia sido 
autorizada pela Justiça, 
mas foi suspensa.
O Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP) deu 
efeito suspensivo à ação 
de despejo, no dia 7, a pe-
dido da MWL. A Mafersa 
tinha cinco dias para se 
manifestar, a contar da-
quela data.
O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São José dos 
Campos e Região vai co-
brar do governador João 
Dória (PSDB) um posicio-
namento que possa manter 
os empregos dos 237 fun-

Plano São Paulo e com as 
novas diretrizes de fun-
cionamento estabelecidas 
pela prefeitura, elas nos 
ajudam a trabalhar da ma-
neira eficaz e correta para 
a expansão programada do 
shopping, trazendo novas 
perspectivas para os co-
merciantes e fortalecendo 
a economia com a possibi-
lidade de criações de em-
pregos”, comentou Ale-
xandre Balúgoli, gerente 
geral do Shopping Jardim 
Oriente. 
Aos domingos e feriados, 
o Shopping Jardim Orien-
te permanecerá fechado, 
com atendimento apenas 
de lojas essenciais, deli-
very e drive thru confor-
me autorizado por decreto 
municipal. 

cionários da empresa.
A exemplo do que houve 
com a empresa do setor de 
alimentação Wow! Nutri-
tion, que fechou as portas 
esta semana em razão de 
uma ordem de despejo, 
os trabalhadores da MWL 
temem que a metalúrgica 
também seja fechada e os 
direitos trabalhistas não 
sejam cumpridos.
“A luta em defesa dos 
empregos continua. Não 
podemos arriscar e deixar 
que aconteça o mesmo que 
houve com a Wow. Vamos 
cobrar do poder público e 
pressionar a empresa para 
que se comprometa com 
os direitos dos trabalhado-
res”, afirma o vice-presi-
dente do Sindicato, Rena-
to de Almeida.

Nesta quarta-feira (14), foi 
sancionada pela Prefeitu-
ra de Caraguatatuba a Lei 
nº 2.533/2020, que cria o 
Fundo Especial do Bom-
beiro (FEBOM) no mu-
nicípio. A legislação pode 
ser consultada no Diário 
Oficial Nº 392.
O Fundo Especial do 
Bombeiro tem como fi-
nalidade prover recursos 
para a aquisição de bens, 
viaturas, equipamentos, 
materiais, construções, 
despesas com serviços e 
pessoal, necessários ao de-
sempenho das atividades 
dos bombeiros em Cara-
guatatuba. O FEBOM po-
derá utilizar como receita 
auxílios, subvenções ou 
doações de instituições 
públicas ou privadas, do-
ações de pessoas físicas 

e jurídicas (nacionais ou 
internacionais), leilões 
de bens (viaturas, equi-
pamento e materiais con-
siderados inservíveis ou 
obsoletos) e outros meios. 
A administração do Fun-
do Especial do Bombeiro 
competirá a um Conse-
lho Gestor que tem como 
membros o secretário de 
Mobilidade Urbana e Pro-
teção ao Cidadão de Cara-
guatatuba, o comandante 
do 3º Subgrupamento de 
Bombeiros Marítimos, o 
comandante do 4º Subgru-
pamento de Bombeiros do 
11º GB, um representante 
da Secretaria Municipal de 
Fazenda e um representan-
te do Gabinete do Prefeito 
do município.
Antes da criação do Fun-
do, a Prefeitura de Ca-

raguatatuba auxiliava o 
Grupamento de Bombei-
ros Marítimo (GBMar) e 
o Corpo de Bombeiros na 
manutenção de veículos, 
equipamentos, refeições 
e outros. “A Prefeitura 
também contribui com o 
pagamento da metade dos 
salários dos Guarda-Vi-
das Temporários. Além 
disso, fornecemos bolsas, 
camisetas, protetores sola-
res e outros equipamentos 
necessários para os pro-
fissionais”, diz Mauricio 
Ferreira, secretário de Mo-
bilidade Urbana e Prote-
ção ao Cidadão.
Todos os bens adquiridos 
com recursos do FEBOM 
serão destinados ao Corpo 
de Bombeiros de Caragua-
tatuba e integrarão ao pa-
trimônio municipal.
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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

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

Livro D-25, FLS. nº 191, Termo nº 7251
Faço saber que pretendem se casar ADRIANO AUGUSTO OLIVEIRA e ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é 
natural de Campos do Jordão-SP, nascido no dia 23 de setembro de 1974, de estado civil divorciado, de profissão biólogo, re-
sidente e domiciliado na Rua Olavo Bilac, nº 121, Campos do Conde Versailles, Caminho Novo, Tremembé/SP, filho de JOSÉ 
ROBERTO DE OLIVEIRA, natural de Campos do Jordão/SP, falecido na data de 09 de novembro de 2000 e de MARIA DE 
LOURDES OLIVEIRA, de 66 anos, natural de Campos do Jordão/SP, nascida na data de 11 de fevereiro de 1954, residente e 
domiciliada Taubaté/SP. A  habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 14 de março de 1974, de estado civil divorcia-
da, de profissão coordenadora de ensino, residente e domiciliada na Rua Olavo Bilac, nº 121, Campos do Conde Versailles, 
Caminho Novo, Tremembé/SP, filha de BENEDITO CLAUDIO DE OLIVEIRA, falecido em Taubaté/SP na data de 14 de 
setembro de 1999 e de MARIA DA GLORIA MARCOS DE OLIVEIRA, de 72 anos, natural de São Luiz do Paraitinga/SP, 
nascida na data de 08 de setembro de 1948, residente e domiciliada em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

População se revolta e 
queima casa de padrasto 
preso por morte de bebê

O crime que abalou a ci-
dade de Pindamonhanga-
ba, nesta quarta-feira (14), 

gerou revolta entre os po-
pulares. A menina, Maria 
Clara de Souza Galvão, de 

um ano e três meses, foi 
assassinada pelo padrasto, 
Diogo da Silva Leite, ain-
nesta terça-feira (13).
Na terça-feira(13), a famí-
lia registrou o desapareci-
mento da bebê, que havia 
sido vista pela última vez 
com Diogo. O corpo de 
Maria foi encontrado  de-
golado e enterrado na es-
trada entre Taubaté e Cam-
pos do Jordão, próximo ao 
bairro do Quiririm.
Após a polícia encontrar 
o corpo da menina, o pa-
drasto confessou e foi pre-
so no primeiro distrito de 
Pindamonhangaba. O cor-
po encaminhado ao IML. 
O incendio
Morador do bairro do Ara-
retama, em Pinda, o assas-
sino teve sua casa incen-
diada por populares que 
estavam inconformados 
com o crime. 
O criminoso entretanto 
já estava preso. Confira a 
imagem.
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EDP vai interromper 
energia em

Pindamonhangaba

No próximo sábado (17), 
haverá interrupção no for-
necimento de energia elé-
trica em trecho da rodovia 
SP-62 - trecho Vereador 
Abel Fabrício Dias, na al-
tura do Socorro, entre 12h 
e 16h, em Pindamonhan-

gaba.
A EDP Bandeirante vai 
realizar serviços de manu-
tenção da rede elétrica no 
local e outros pontos pró-
ximos.
Para mais informações, li-
gue 0800-721 0123.
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Encerramento de webnovela 
São José Cidade Fantástica 

terá interpretação em LIBRAS

Pindamonhangaba
segue campanha nacional 

contra a Póliomelite

Pindamonhangaba
segue campanha nacional 

contra a Póliomelite
O projeto multiartístico 
São José Cidade Fantásti-
ca vai promover nos dias 
16, 17 e 18/10 a exibição 
ao vivo de sua webnovela, 
com interpretação simul-
tânea em Língua Brasilei-
ra de Sinais (LIBRAS), a 
partir das 21h, pela plata-
forma Zoom.
No desafio de transpor a 
magia teatral para o am-
biente digital, explorando 
uma nova forma de ex-
pressão artística, o projeto 
já envolveu mais de 250 
pessoas em quatro fins de 
semana de apresentações 
dos três capítulos da we-
bnovela. Quem fará a in-
terpretação da webnovela 
em LIBRAS será Marta 
Paiva, que atua no ramo 
de produções culturais há 
cinco anos.
Para a intérprete, a pande-
mia da covid-19 também 
provocou impactos nas 
produções culturais com 
acessibilidade, especial-
mente em relação ao uso 
das plataformas digitais. 
“Eu acho que a visibili-
dade aumentou, pois não 

Dia D é sempre um dia de 
conscientização e enga-
jamento em prol de uma 
causa coletiva. No próxi-
mo sábado (17), esse dia 
será marcado pela cam-
panha nacional de vacina-
ção contra a Póliomelite e  
pela multivacinação. 
Além da pólio, também 

Nesta quarta-feira (14), foi 
confirmada a distribuição 
de 750 mil chips de tele-
fone celular para alunos, 
professores e servidores 
da rede estadual para ga-
rantir conexão à internet 
para o ensino remoto e hí-
brido, entre outras ativida-
des pedagógicas online.
Serão 250 mil unidades 
mensais destinadas para 
professores e servidores, 
com 5 gigas de internet, 
além de acesso a ligações 
e mensagens de SMS. 
Os 500 mil chips men-
sais para os alunos terão 
3 gigas de internet e vão 
atender os estudantes mais 
vulneráveis.
Ao subsidiar o item para 
os professores, o Gover-
no de São Paulo pretende 
colaborar com o processo 
de busca ativa dos alunos 
e minimizar a possibilida-
de de abandono e evasão 
escolar que podem ocorrer 
por conta do período da 
suspensão das aulas pre-
senciais, devido à pande-
mia do coronavírus. O in-
vestimento para esta ação 
é de R$ 75 milhões, para 
12 meses.
Por meio do programa, 
o Governo de São Paulo 
também incentiva o desen-
volvimento das atividades 
pedagógicas fora da sala 
de aula presencial, impres-
cindível em um mundo 
globalizado.
“Os chips possibilitarão o 
acesso aos demais aplica-
tivos e sistemas que não 
utilizam dados patrocina-

ficamos restritos à cidade. 
A gente consegue abran-
ger surdos [sinalizados] de 
outros lugares, até mesmo 
fora do Vale do Paraíba”.
“Eu acredito que a web-
novela São José Cidade 
Fantástica vai ser bem 
aceita e vai trazer um im-
pacto muito bacana para a 
comunidade surda da cida-
de. Ela traz as histórias, as 
lendas do povo, de bairros 
como o Centro e     San-
tana. 
Os surdos ou pessoas com 
deficiência auditiva que 
moram ou convivem nes-
ses espaços vão se identifi-
car demais”, afirma Marta 
Paiva.
Os IDs para as apresenta-
ções podem ser encontra-
dos no final da matéria e 
também nas publicações 
do projeto nas redes so-
ciais (@sajosefantastica e 
facebook.com/saojosefan-
tastica). Recomenda-se o 
acesso à sessão pelo Zoom 
15 minutos antes de cada 
apresentação. Para melhor 
experiência nesse final de 
semana, com interpretação 

será feita a atualização da 
carteira para as crianças 
e adolescentes de 0 a 15 
anos. Confira os locais em 
que será possível fazer to-
mar as vacinas:
Dia D: 17 de outubro
Postos do Dia D: CIAF, 
CISAS, Ipê II, Castolira, 
Cidade Nova, Nova Espe-

dos pelo Centro de Mí-
dias, além de ligações e 
mensagens de SMS para 
professores. Será uma im-
portante ferramenta para 
buscarmos os estudantes 
que estão fora da escola, 
neste ano tão atípico da 
COVID-19”, ressaltou o 
Secretário de Estado da 
Educação, Rossieli Soa-
res.
Receberão os chips alunos 
do 8º e 9º anos do ensino 
fundamental e de todas as 
séries do ensino médio, em 
situação de pobreza e ex-
trema pobreza no CadÚni-
co. A distribuição ocorrerá 
nas Diretorias de Ensino e 
escolas, entre os meses de 
novembro e dezembro.
Professor Conectado
Outro programa criado 
pelo estado, o Professor 
Conectado visa incentivar 
o uso da tecnologia como 
ferramenta pedagógica. 
O programa vai apoiar a 
compra de computadores 
para 161 mil professores 
e coordenadores pedagó-
gicos que atuam na rede 
estadual de São Paulo. O 
investimento para a com-
pra de computadores será 
de R$ 322 milhões ao lon-
go de dois anos.
A adesão à iniciativa será a 
partir de novembro e serão 
priorizados os professores 
em sala de aula e professor 
coordenador pedagógico, 
concursados e temporá-
rios. Uma próxima etapa 
do programa Professor 
Conectado contemplará 
diretores e outros profis-

em LIBRAS, indica-se o 
acesso à plataforma a par-
tir de computadores ou no-
tebooks e seleção do modo 
“Galeria” de exibição.
O projeto São José Cidade 
Fantástica conta com re-
cursos do Fundo Munici-
pal de Cultura e Fundação 
Cultural Cassiano Ricar-
do, e prevê ainda Oficina 
de Contação de Histórias 
e Narrativas Fantásticas 
com a professora e artista 
plástica Flávia D’Ávila, 
doutora em Artes Cênicas 
pela Unesp (inscrições 
abertas), e-book e web sé-
rie.
WEBNOVELA “SÃO 
JOSÉ CIDADE FANTÁS-
TICA” - AO VIVO PELO 
ZOOM - CLASSIFICA-
ÇÃO: 12 ANOS.
16/10 - 21h - Rota Os Ares 
de São José - Fase Sanato-
rial;
17/10 - 21h - Rota Aldeia, 
Vila e Cidade - Fase Colo-
nial - Fundação da Cidade;
18/10 - 21h - Rota Minhas, 
Suas, Nossas Memórias - 
Fase Industrial e Religio-
sa;

rança, Bem Viver e Cris-
pim
Horário do Dia D: 8h às 
17h.
Término da campanha: 30 
de outubro
Locais: todos os postos de 
saúde do município, com 
exceção do Maricá
Horário: das 8h às 17h

sionais do magistério.
A Secretaria de Estado da 
Educação irá pagar o sub-
sídio parcelado de até R$ 
2 mil para os professores 
que cumprirem as condi-
cionalidades de presen-
ça e formação. Será feita 
a transferência de até 24 
parcelas no valor de R$ 
83 para a conta bancária 
do docente. Caso o profis-
sional opte por um equipa-
mento de valor superior, 
precisará arcar com o cus-
to extra.
Dia do Professor
O Governo de São Paulo 
transferiu o ponto facul-
tativo de 15 de outubro, 
Dia do Professor, para a 
sexta-feira (16) para todos 
os servidores da educação 
que trabalham nas escolas, 
Diretorias Regionais de 
Ensino e do Centro de Mí-
dias SP, além das Fatecs e 
Etecs, exceto para os que 
trabalham nos órgãos cen-
trais (sede da Secretaria, 
Fundação para o Desen-
volvimento da Educação 
e Escola de Formação de 
Professores).
“Quero aqui deixar o meu 
registro pessoal de cum-
primento e respeito aos 
professores de todo o Bra-
sil e, em particular, aos 
professores da área públi-
ca e privada aqui no esta-
do de São Paulo. Profes-
sor é uma das profissões 
mais nobres que existem, 
engrandecem o cidadão e 
marcam a vida de um estu-
dante para sempre”, com-
pletou o Governador.

Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim tor-
na pública a Suspensão do Pregão Eletrônico Nº 037/2020. Objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELA-
DA DE OXIGÊNIO MEDICINAL HOSPITALAR, que ocorreria no dia 
15/10/2020 ás 10h, tendo em vista a Impugnação ao Edital. Potim, 14 
de outubro de 2020 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.


