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A Gazeta dos Municípios

Veja dez curiosidades da 
rede estadual de São Paulo

Eve, primeiro spin-off da EmbraerX, é lançada
para conceber o futuro da Mobilidade Aérea Urbana

Fundação Grupo VW
lança publicação e playlist 

no Dia dos Professores

Para celebrar o Dia do 
Professor comemorado 
nesta quinta-feira (15), 
a Secretaria Estadual da 
Educação levantou dez 
curiosidades da rede esta-
dual de São Paulo.
Confira: 
* A rede estadual de São 
Paulo possui 151.721 do-
centes em sala de aula que 
atuam em 5.100 escolas 
estaduais.
* Do número total de 
professores, a maioria é 
mulher (107.829) contra 
43.892 homens.
* Na média, as mulheres 
têm 46 anos, e os homens 
são um ano mais novos, 
com 45 anos. 
* 44 professores da rede 

A Eve Urban Air Mobility 
Solutions, Inc. (Eve) foi 
lançada hoje como uma 
empresa nova e indepen-
dente dedicada a desen-
volver o ecossistema da 
Mobilidade Aérea Urbana 
(UAM). A Eve está de-
senvolvendo um portfó-
lio completo de soluções 

Para celebrar o Dia dos 
Professores, comemora-
do hoje, 15 de outubro, a 
Fundação Grupo Volkswa-
gen lançou o especial 
“Canções que nos movem: 
aprendendo, ensinando e 
se divertindo com a mú-
sica”. O objetivo é servir 
não apenas como uma 
ferramenta pedagógica 
para os educadores, mas 
também divertir, entreter 
e emocionar todos aqueles 
que acreditam no potencial 
transcendente da música, 
incluindo alunos, famílias 

estadual que moram em 
dez cidades diferentes le-
cionam no Centro de Mí-
dias SP, que oferece aulas 
mediadas por tecnologia 
transmitidas por aplicati-
vos e canais de TV.
* No total, 1.124 docentes 
dão aulas em penitenciá-
rias do Estado. Outros 925 
lecionam em unidades da 
Fundação Casa.
* Há 1.844 professores 
que atuam nas salas de re-
cursos que atendem alunos 
que possuem algum tipo 
de deficiência intelectual.
* A rede estadual possui 
2.379 professores que en-
sinam alunos matriculados 
na modalidade de Educa-
ção para Jovens e Adultos 

para preparar o mercado 
de UAM e, em última aná-
lise, beneficiar a vida das 
pessoas, incluindo o de-
senvolvimento e certifica-
ção do veículo elétrico de 
decolagem e pouso verti-
cal (eVTOL) da empresa, 
uma abrangente rede de 
suporte e serviços associa-

e comunidades.
O material é dividido em 
três partes. Além de um 
breve guia explicativo, a 
Fundação disponibilizou 
uma playlist em seu perfil 
na plataforma Spotify, or-
ganizando e referencian-
do as canções sugeridas. 
O repertório valoriza o 
cancioneiro nacional, em 
sua diversidade de ritmos 
e regionalidades, desde a 
chamada música popular 
até a erudita. Há, também, 
algumas composições em 
língua estrangeira.

(EJA). * Há 732 professo-
res que lecionam nos cur-
sos de idiomas nas unida-
des do Centro de Estudo 
de Línguas (CEL).
* O Estado possui 74 do-
centes que atuam nas clas-
ses hospitalares, e ensinam 
crianças e adolescentes 
que estão internados ou 
sob tratamentos médicos 
nos hospitais.
* Três novos conteúdos fo-
ram incorporados ao currí-
culo paulista neste ano por 
conta do programa Inova 
Educação. Sendo assim, 
29.219 professores lecio-
nam nas disciplinas eleti-
vas; 22.802 em projeto de 
vida; e 14.036 em tecnolo-
gia e inovação.

dos e a criação de soluções 
de gestão de tráfego aéreo 
urbano. André Stein, res-
ponsável pela estratégia 
da EmbraerX, foi nomea-
do CEO da Eve. 
A Eve se beneficiará de 
maior foco, velocidade e 
agilidade, permitindo que 
a empresa inove e execute 

Além disso, para cada can-
ção, existe uma sugestão 
de plano de aula. As op-
ções incluem da Educação 
Infantil ao Ensino Médio, 
abrangendo diferentes 
componentes curriculares. 
Os planos estão disponí-
veis para acesso gratuito 
no portal da Nova Esco-
la, parceira da Fundação 
Grupo Volkswagen. Em 
comum, utilizam a músi-
ca como um dos recursos 
de aprendizagem a serem 
explorados nos temas pro-
postos.

em um ritmo acelerado de 
forma a melhor aproveitar 
as oportunidades globais 
de UAM. Após ser incuba-
da por quase quatro anos 
dentro da EmbraerX, este 
é o momento certo para es-
tabelecer a Eve como uma 
empresa independente.
 “Valorizamos o enorme 
potencial do mercado de 
UAM, pois representa um 
novo segmento de negó-
cios no qual prevemos 
grandes oportunidades 
para a Embraer. Inovação 
e diversificação são pilares 
do novo plano estratégico 
da Embraer, que aumen-
tará a receita e a rentabili-
dade nos próximos anos”, 
disse Francisco Gomes 
Neto, Presidente e CEO 
da Embraer. “Por isso, 
é uma grande satisfação 
anunciar a Eve, a primeira 
empresa formada a partir 
da EmbraerX. A Eve está 
preparada para conceber 

a nova fronteira no trans-
porte com aeronaves inte-
ligentes, ambientalmente 
amigáveis e autônomas, o 
amplo suporte associado e 
soluções de gerenciamen-
to de tráfego aéreo urba-
no”.
Como parte da iniciativa 
da empresa para acelerar 
a revolução da mobilidade 
aérea urbana, a EmbraerX 
faz parte do projeto Uber 
Elevate desde o seu início, 
em 2017. 
“O lançamento da Eve é 
um avanço importante na 
comercialização dos pro-
jetos eVTOL da Embraer, 
ao mesmo tempo em que 
se baseia na capacidade da 
Embraer de projetar, cer-
tificar e entregar aerona-
ves seguras e globalmente 
aceitas. Esperamos conti-
nuar nossa parceria para 
tornar o compartilhamento 
de viagens aéreas uma rea-
lidade”, disse Eric Allison, 

chefe do Uber Elevate.
Beneficiando-se de uma 
mentalidade de startup, 
apoiada na história de 
mais de 50 anos de ex-
periência aeroespacial da 
Embraer, a Eve apresenta 
uma proposta de mercado 
única e valiosa. O projeto 
eVTOL da Eve, centrado 
no ser humano, representa 
o desenvolvimento de um 
produto real e certificá-
vel, conforme evidencia-
do pelo primeiro voo do 
simulador de engenharia 
em julho de 2020. A em-
presa está aproveitando a 
experiência da Embraer e 
da Atech, uma subsidiá-
ria do Grupo Embraer, no 
fornecimento de softwares 
de gestão de tráfego aéreo 
mundialmente reconheci-
do para criar as soluções 
que ajudarão a dimen-
sionar com segurança a 
indústria de UAM daqui 
para frente.
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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 192, Termo nº 7252
Faço saber que pretendem se casar THIAGO LINO ANEAS LOPES e SILMARA SOUZA GUIMARÃES, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural 
de Quiririm-SP, nascido no dia 23 de fevereiro de 1985, de estado civil divorciado, de profissão metalúrgico, residente e do-
miciliado na Rua Maria do Carmo Ribeiro, nº 1090, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filho de JOSÉ ANEAS 
LOPES, falecido em Tremembé/SP na data de 03 de abril de 2003 e de NAIR LINO ANEAS LOPES, de 61 anos, natural de 
Itanhomi/MG, nascida na data de 11 de março de 1959, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de 
Feira Nova-SE, nascida no dia 17 de novembro de 1978, de estado civil divorciada, de profissão do lar, residente e domiciliada 
na Rua Maria do Carmo Ribeiro, nº 1090, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filha de FERNANDO BATISTA 
GUIMARÃES, falecido no Maranhão na data de 31 de maio de 1997 e de MARIA DE LOURDES SOUZA GUIMARÃES, 
de 60 anos, natural de Feira Nova/SE, nascida na data de 11 de março de 1960, residente e domiciliada em Aracaju/SE. 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.

Setur-SP faz ação
promocional para

o mercado boliviano

Depois de sete meses, a 
Secretaria de Turismo 
do Estado, junto com o 
SP Convention & Visitor 
Bureau e a Secretaria de 
Turismo da capital, vol-
tou a organizar uma ação 
promocional, convidando 
agentes, operadores e in-
fluencers para conhecer os 
atrativos paulistas. O foco 
desta vez é o mercado bo-
liviano. A iniciativa tem o 
apoio da companhia aérea 
Amaszonas Linea Aérea. 
O grupo chegou a São 
Paulo na segunda-feira à 
tarde e voltará para o país 
andino na quinta, 15.
A Bolívia está no Top 20 
emissores de turistas ao 
Brasil no mercado lazer. 

Segundo o Ministério do 
Turismo, em 2019, foram 
132.069 turistas ao Bra-
sil. Os principais meios 
de acesso ao país são o aé-
reo (62.792) e o terrestre 
(69.047). Para o Estado de 
São Paulo, prevalece o aé-
reo, com 59.809 passagei-
ros no ano passado.
A companhia aérea Amas-
zonas é boliviana, operan-
do voos regulares e charter 
com as aeronaves Embraer 
190. Em 2015 adquiriu a 
uruguaia BQB Lineas Ae-
reas e está executando um 
plano de ampliação das 
rotas internacionais para 
a região, principalmente 
para a Argentina, Brasil 
e Paraguai. O início das 

operações para São Paulo/
Guarulhos foi em 21 de 
setembro, a partir de Santa 
Cruz de la Sierra. Miss Bo-
lívia O grupo está fazendo 
um roteiro diversificado. 
Além dos clássicos, como 
museus e o Mercadão, há 
caminhadas ao livre por 
bairros como Higienópo-
lis, Pacaembu e Vila Ma-
dalena. Entre os influen-
cers está Fabiana Hurtado, 
a miss Bolívia 2019.
Segundo a Secretaria de 
Turismo do Estado, a pro-
ximidade entre os dois pa-
íses foi fundamental para 
a decisão sobre o reinício 
das viagens de familiari-
zação pelo mercado boli-
viano.
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País abre 249 mil vagas 
com carteira em agosto

Homem é preso por divulgar 
movimentação de viaturas 

da polícia nas redes sociais

São Sebastião tem
nova USF e CAPS AD

na Costa Norte

Instituto CCR dá dicas de 
como colocar o consumo 

consciente em prática

Com a flexibilização da 
quarentena e reabertura do 
comércio em muitos muni-
cípios, a oferta de trabalho 
aumenta, apesar do alto 
índice de desempregados 
no Brasil. São 249 mil no-
vos registros em carteira 
no mês de agosto, número 
mais expressivo dos dez 
últimos anos, de acordo 
com o Ministério da Eco-
nomia. Todos os estados 
e o Distrito Federal apre-
sentaram número positi-
vo na abertura de vagas. 
Somente em São Paulo 
foram 64.552 oportunida-
des, maior oferta do país, 
seguido por Minas Gerais, 
com 28.339, e Santa Cata-
rina, com 18.375 registros.
De acordo com o ministro 
Paulo Guedes, “o Brasil 
gerou 250 mil empregos 
neste mês de agosto. É 
algo que não acontecia 
desde agosto de 2010. Nós 
estamos realmente voltan-
do em ‘V’, o mercado de 
trabalho registra isso”.
Desemprego em 2020
A taxa de desemprego, de 

Nesta semana, um homem 
foi preso por ser informan-
te do tráfico de drogas na 
cidade de Taubaté. Ele e a 
mãe estavam em um Gol 
no bairro do Santa Cruz 
quando foram abordados 
pela polícia. 
Durante a fiscalização, a 
polícia constatou que o 
condutor do veículo não 
possuía Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) 
e que a passageira, além 
de mãe do condutor, era a 
proprietária do veículo.
A equipe de polícia reco-
nheceu o condutor do veí-
culo foi como sendo o alvo 
denúncias, as quais infor-
mavam que ele comuni-
cava em grupos de rede 

A Prefeitura de São Se-
bastião entrega as novas 
instalações da Unidade de 
Saúde da Família (USF) 
e do Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e Dro-
gas (CAPS AD) no bair-
ro Canto do Mar, Costa 
Norte do município, nes-
ta quinta-feira (15). Com 
cerca de 400 metros qua-
drados de área construída, 
a nova USF tem capacida-

Pequenas mudanças de há-
bitos do dia a dia são um 
grande passo em busca da 
sustentabilidade. Inspira-
do pelo Dia Nacional do 
Consumo Consciente, co-
memorado em 15 de outu-
bro, o programa Caminhos 
para a Cidadania, do Insti-
tuto CCR, que conta com 
apoio da CCR NovaDutra, 
reuniu algumas dicas so-
bre como incorporar prá-
ticas mais sustentáveis no 
cotidiano e algumas ativi-
dades DIY (Do It Yourself 
- em tradução, Faça você 
mesmo). Trazer uma nova 
vida para uma camiseta 
antiga, por exemplo, é uma 

acordo com o IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística), fechou o 
trimestre de maio a julho 
com 13,8%. São 13,1 mi-
lhões de desocupados, re-
corde desde 2012, quando 
o instituto começou seu 
mapeamento nacional.
Foram 849.387 empregos 
perdidos desde o início do 
ano, e a pandemia causada 
pelo coronavírus foi um 
dos principais motivos.
Segundo Adriana Berin-
guy, analista da Pnad Con-
tínua (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicí-
lios Contínua) do IBGE, 
“além de tirar o trabalho, 
a pandemia também im-
possibilitou sua procura, 
ou por conta das medidas 
restritivas, ou porque as 
atividades econômicas es-
tavam suspensas, ou, ain-
da, por questões de saúde 
pessoal”.
Setores ascendentes
De acordo com o Ministé-
rio da Economia, o setor 
que mais gerou vagas foi 
o da indústria de transfor-

social, o posicionamento e 
movimentação de viaturas 
e até de equipes policiais 
a pé, com o intuito de fa-
vorecer o tráfico de drogas 
em alguns pontos da cida-
de.
Questionado sobre a de-
núncia, o homem de 30 
anos e com antecedente 
criminal por tráfico de dro-
gas, confessou que infor-
mava a movimentação da 
polícia em grupos de uma 
rede social e mostrou aos 
policiais suas postagens.
O veículo conduzido por 
ele foi apreendido. Os 
ocupantes do carro foram 
conduzidos à Delegacia de 
Polícia, onde a mulher, de 
52 anos, proprietária do 

de para até 90 atendimen-
tos diários, entre consultas 
médicas, odontológicas, 
curativos, vacinas, ina-
lações e outros serviços, 
além de contar com uma 
equipe multiprofissional 
do Programa de Saúde da 
Família (PSF). A tecno-
logia empregada nessas 
unidades irá permitir a 
integração entre os diver-
sos setores que compõe a 

das atividades propostas. 
A técnica de tie dye, pintu-
ra colorida com inspiração 
nos anos 1960, é uma óti-
ma forma de reaproveitar 
uma peça de roupa mais 
“velha”, que poderia ser 
jogada fora. Assim como 
utilizar sacolas retornáveis 
no supermercado ajuda 
a reduzir o consumo de 
plástico descartável.
O site do programa tam-
bém traz informações e 
orientações sobre como 
não desperdiçar recursos,  
nem alimentos, ao utili-
zar partes que normal-
mente são jogadas fora, 
a exemplo do brigadeiro 

mação, seguido por cons-
trução civil, comércio, ser-
viços e agropecuária.
Para quem busca uma 
oportunidade no setor pú-
blico, há 1.223 vagas em 
concursos abertos atual-
mente, podendo chegar a 
salários de R$ 17 mil.
O medo do empresariado
Na última quarta-feira (7), 
o Fórum Econômico Mun-
dial apontou o desempre-
go e o medo do fracasso 
da governabilidade sendo 
os maiores riscos para se 
fazer negócios no Brasil. A 
pesquisa foi feita em par-
ceria com 12 mil empresá-
rios de 128 países.
De acordo com o levan-
tamento, 56% considera a 
precariedade do mercado 
de trabalho o maior risco; 
logo em seguida, o fracas-
so do governo, com 52%, 
diferentemente de outros 
países latino-americanos, 
que destacaram esta res-
posta como a principal 
ameaça para os negócios 
em seus respectivos paí-
ses.

veículo, foi indiciada pelo 
crime do Artigo 310 do 
CTB e o homem, condutor 
do veículo, foi indiciado 
pelo crime do Artigo 37 
da Lei de Drogas por co-
laborar, como informante, 
com grupo, organização 
ou associação destinados 
à prática de qualquer dos 
crimes previstos nos arts. 
33, caput e § 1º , e 34 da 
Lei de Drogas.
O aparelho celular dele 
também foi apreendido e 
será encaminhado para pe-
rícia. 
Os demais integrantes do 
grupo em rede social tam-
bém serão investigados e 
podem ser indiciados no 
mesmo crime.

atenção básica do municí-
pio, proporcionando mais 
eficiência, segurança e 
agilidade no atendimento 
às necessidades da popu-
lação.  Os equipamentos 
foram construídos em par-
ceria com o Governo do 
Estado de São Paulo, por 
meio do Programa “Saúde 
em Ação”, que visa am-
pliar e modernizar a rede 
de saúde de São Sebastião.

com casca de banana ou a 
produção de sabão caseiro 
que pode gerar uma renda 
extra. Além disso, dicas 
para rever ações da rotina, 
seja no supermercado ou 
nos hábitos dentro de casa, 
também são apresentadas 
pelo Caminhos para a Ci-
dadania. O consumo cons-
ciente é uma atividade im-
portante que todos podem 
realizar. Todo e cada passo 
em direção a um consumo 
mais responsável e susten-
tável é importante, mesmo 
começando com pequenas 
atitudes como diminuir o 
uso de plástico.
Fonte: Instituto CCR
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Pindamonhangaba tem novo decreto 
para a fase verde do Plano SP

Ford abre inscrições para
Programa de Estágio 2020/2021 

com foco na diversidade e inclusão

Aline Santos

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba publicou, nesta 
semana, o link para o novo 
decreto regulamentan-
do as regras da retomada 

A diversidade e inclusão 
é um tema cada vez mais 
presente na Ford Brasil e 
ganha relevância com o 
lançamento do seu Progra-
ma de Estágio 2020/2021, 
que vai priorizar candida-
turas de pessoas negras, 
LGBTI , mulheres, pes-
soas com deficiência e 
estudantes com mais de 
36 anos para aumentar a 
representatividade na em-
presa. 
São 50 vagas disponíveis 
nas unidades de Camaçari, 
São Paulo, Taubaté e Tatuí, 
para estágios com duração 
de até dois anos nas áreas 
de Finanças, Serviço ao 
Cliente, Logística, Qua-
lidade, Desenvolvimento 
do Produto, RH, Compras, 
Marketing, Vendas e Jurí-
dico. Os interessados têm 
até o dia 28 de outubro 
para cadastrar o currículo 
clicando AQUI e partici-
par do processo seletivo.
“O processo de recruta-
mento é a principal porta 

Sou Professora,Escrito-
ra,Palestrante Cultural.
Lancei livros em Bienais 
de São Paulo, atualmente 

consciente das atividades 
econômicas no município, 
de acordo com a fase ver-
de estabelecida no Plano 
São Paulo, do Governo 

de entrada para a diversi-
dade. É nesse momento 
que conseguimos atrair 
pessoas com perfis dife-
rentes do que já temos em 
predominância na empre-
sa e de fato sermos inclusi-
vos”, destaca Salim Khou-
ri, Head de Talent da Ford 
América do Sul.
Podem participar estudan-
tes que estejam cursando 
graduação em economia, 
ciências contábeis, ad-
ministração, ciência da 
computação, design, direi-
to, engenharias (elétrica, 
mecânica, mecatrônica, 
automação, produção, de 
computação/software), 
marketing, psicologia, pu-
blicidade e propaganda e 
sistemas da informação, 
com previsão de formatura 
entre julho de 2022 e de-
zembro de 2023. É neces-
sário que o curso seja no 
período noturno, para que 
o estágio possa ser realiza-
do durante o dia.
Grupos de afinidade

faço teatro no Curso de 
Oficina e Tv MarceloPi-
res em Cabo frio - Rio de 
Janeiro. Estou participan-

Estadual.
O decreto 5882/2020 é vá-
lido desde o dia 10 de ou-
tubro de 2020.

A Ford Brasil criou em 
2019 a área de Diversida-
de e Inclusão, com grupos 
formados por supervisores 
e funcionários que atuam 
com foco no desenvol-
vimento do tema na em-
presa. Ela é formada por 
cinco grupos de afinidade: 
FEDA (Pessoas com Defi-
ciência), GLOBE (LGBTI 
), WoF (Gênero), FAAN 
(Raça) e NextGen (Gera-
ções).
Os grupos de afinidade de-
senvolvem ações de edu-
cação e conscientização, 
revisam processos e políti-
cas da empresa sob o olhar 
da inclusão e mapeiam o 
desenvolvimento das po-
pulações minorizadas den-
tro da Ford. Cada grupo 
possui uma governança 
independente e é respon-
sável por fomentar debates 
e ações para transformar a 
Ford em um ambiente de 
trabalho cada vez mais 
inclusivo, consolidando a 
estratégia da empresa.

do do Festival de música 
como escritora em Tauba-
té, receberei o prêmio 
Troféu arte e Movimento 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 036/2020 – No dia 
15 de outubro de 2020, depois de constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER 
SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HO-
MOLOGAR os itens do Pregão Nº036/2020, referente ao objeto em 
epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Materiais para Odontologia, às empresas: N. M. LEMES 
RIBAS DE SOUZA ME, com valor total de R$ 178.947,10; IN-DEN-
TAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES 
LTDA, com valor total de R$ 241.068,30; DENTAL HIGIX PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS, MEDICOS, HOSPITALARES EIRELI, com valor 
total de R$ 5.837,90 e DX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA EPP, com valor total de R$ 52.500,00. Ficam 
as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no 
prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

em Guarulhos. E conse-
gui uma entrevista com o 
Pai da turma da Mônica, o 
Maurício de Sousa. Estou 

feliz por grandes realiza-
ções, principalmente em 
2020. 
Faço parte da Academia 

de letras e arte na minha 
cidade, chamada Alacaf. 
Participo de feiras literá-
rias, entrevistas.


