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A Gazeta dos Municípios

Escolas da região
suspendem aulas em

prevenção ao coronavírus

Prefeitura de São Sebastião 
realiza inaugurações em

Boiçucanga no Dia do Caiçara

Jacareí atende reivindicação
antiga e inicia obras de

pavimentação no Jardim do Marquês

Prefeitura de Caraguatatuba divulga
segunda chamada para professores 

com projetos aprovados no FIDA 2020

Diversas cidades da 
região estão sus-
pendendo as aulas 

das escolas da rede mu-
nicipal em prevenção ao 
coronavírus. São José dos 
Campos anunciou que a 
partir desta segunda-feira 
(16) as aulas começam a 
serem suspensas, mas que 
as escolas permanecem 
abertas para os alunos que 
precisem retirar a meren-
da. A última atualização 
dos números do corona-
vírus da região do Vale 
do Paraíba e Litoral Nor-

A Prefeitura de São 
Sebastião, por 
meio da Secretaria 

de Serviços Públicos (SE-
SEP), inaugurou neste do-
mingo (15), Dia do Caiça-
ra, o novo Deck da Barra 
de Boiçucanga, Costa Sul 
do município.
Com o apoio do Governo 
Municipal, a Associação 
dos Pescadores de Boiu-
çucanga, por meio da Fun-
dação Educacional e Cul-
tural “Deodato Santana” 
(FUNDASS), realizaram 
a Festa do Dia do Caiçara. 

Uma reivindicação 
antiga da popula-
ção do bairro Jar-

dim do Marquês começa a 
ser atendida pela Prefeitu-
ra de Jacareí. Nesta última 
semana, as secretarias de 
Infraestrutura e de Mobi-
lidade Urbana iniciaram a 
pavimentação da área que 
faz parte de loteamento 
entregue anos atrás, mas 
sem a correta implantação 
da malha asfáltica.
De acordo com o prefeito 
Izaías Santana (PSDB), o 
melhoramento do bairro 
é tratado como prioridade 

A Prefeitura de Cara-
guatatuba público 
nesta sexta-feira 

(12/03) a segunda convo-
cação dos professores que 
tiveram seus projetos sele-
cionados no Fundo de In-
centivo ao Desporto Ama-
dor (FIDA) para o ano de 
2020.
Os 44 selecionados - con-
fira no link http://www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
pmc/2020/03/edital-ano-
-iii-no-244/ - devem se di-
rigir ao Departamento de 
Recurso Humanos da Se-
cretaria Municipal de Es-
portes e Recreação,  entre 
os dias 16 e de 18 de mar-
ço, das 9h30 às 12h e das 
13h30 às 16h30, levando a 
documentação solicitada 
no presente edital para as-
sinar o contrato e atribui-

te apontava para 49 casos 
suspeitos da doença. (veja 
abaixo a listagem)
Pindamonhangaba, Tre-
membé e Caraguatatuba 
também adotaram a medi-
da de suspensão. A partir 
desta segunda-feira come-
ça a suspensão gradual, 
para que os pais possam se 
organizar e dia 23 de mar-
ço tem início a suspensão 
total.
Escolas da rede estadual 
de ensino também terão 
as aulas suspensas a partir 
desta segunda-feira.

Com muitas homenagens 
aos caiçaras, cerca de 500 
pessoas participaram do 
evento.
O objetivo da festa é a pro-
moção de conscientização 
e respeito à cultura caiça-
ra, divulgando seus sabe-
res e fazeres, e destacar a 
importância do respeito ao 
modo de vida dos povos 
do mar. Além de homena-
gear caiçaras que tiveram 
destaque em suas atuações 
em comunidade.
Para o presidente da As-
sociação dos Pescadores 

pela atual gestão. Como 
as licenças e autorizações 
necessárias foram alcan-
çadas e a estimativa de 
entrega desta melhoria é 
entre três e quatro meses.
Quem passa nas ruas do 
Jardim do Marquês já 
pode acompanhar o início 
da obra que, pelo fluxo 
operacional de pavimen-
tação, começa no alto do 
bairro e vem descendo 
pelas demais vias. O total 
de investimentos passa de 
R$ 4 milhões. Vias con-
templadas: Avenida Con-
dessa da Pedra Branca, rua 

ção das turmas e do termo 
compromisso sem vínculo 
empregatício.
A iniciativa é destinada aos 
profissionais de Educação 
Física com Graduação/
Bacharelado em Educação 
Física, além de instrutores 
(provisionados) e atletas 
de rendimento. As propos-
tas selecionadas recebem 
uma bolsa-auxílio.
Os projetos do FIDA es-
tão inseridos nos segmen-
tos: Esporte Educacional 
Lúdico (0 a 5 anos), Es-
porte Educacional (6 a 17 
anos), Esporte de Partici-
pação (acima de 17 anos) 
e Esporte de Rendimento 
(competição).
Os projetos contemplam 
as modalidades atletismo, 
atletismo ACD, avalia-
ção física, basquetebol, 

Não há casos confirmados 
de Coronavírus no Vale do 
Paraíba e Litoral Norte.
Lista de casos suspeitos de 
Coronavírus na região:
Taubaté - 14 casos
São José dos Campos - 8 
casos
Caraguatatuba - 5 casos
Caçapava - 5 casos
Jacareí - 4 casos
Cruzeiro - 4 casos
Ilhabela - 3 casos
São Sebastião - 2 casos
Lagoinha - 2 casos
Pindamonhangaba - 1 caso
Cachoeira Paulista - 1 caso

de Boiçucanga, José Car-
los dos Santos, conhecido 
como Bode, a festa valori-
za e resgata a cultura cai-
çara.
“Estou muito feliz neste 
dia, lutamos muito para 
ver essa obra concluída. 
Quem quiser aproveitar, 
vai comer um delicioso 
prato caiçara, vamos ser-
vir carapau, arroz e pirão. 
Quero parabenizar todos 
os caiçaras e todos que 
lutam para manter essa 
cultura tão maravilhosa”, 
finalizou.

Marquês do Paraná, rua 
Marquês de Santo Ama-
ro, rua Marquês de São 
Vicente, rua Marquês do 
Maranhão, rua Marquês 
de Itanhaém, rua Marquês 
de Baependi, rua Marquês 
de Aracati, rua Marquês de 
Olinda, rua Princesa Maria 
Bonaparte, rua Marquês 
de Tamandaré, rua Manoel 
Luis Osório, rua Marquês 
de Paranaguá, rua Cândi-
do José de Araújo Viana 
(Marques de Sapucaí), rua 
Marquês de Abrantes e rua 
Marquês de Vila Real da 
Pedra Grande.

biribol; boxe; canoagem 
oceânica; capoeira; ciclis-
mo (velocidade olímpica - 
BMX - MTB - resistência 
- fundo), condicionamen-
to físico, damas, futebol, 
futsal, ginástica artística, 
ginástica funcional, ginás-
tica rítmica, handebol, ha-
pkido, hidroginástica, jiu-
-jítsu, judô, karatê, Kung 
Fu, natação, natação ACD, 
sanda (boxe chinês), ska-
te, surf; taekwondo, tai 
chi chuan; tênis, tênis de 
mesa; voleibol, voleibol 
adaptado, xadrez e zumba, 
além de yoga, fisioterapia 
e massoterapia.
A Secretaria de Esportes e 
Recreação fica à Avenida 
José Herculano, 50 - Jar-
dim Britânia. Outras infor-
mações pelo telefone (12) 
3885-2200.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

EDP incentiva uso dos canais
virtuais de atendimento para evitar

aglomeração de pessoas nas agências

Nesta semana do 
consumidor, a 
EDP, distribuido-

ra de energia elétrica do 
Alto Tietê, Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte de São 
Paulo, reforça o incenti-
vo para que seus clientes 
acessem o EDP Online, 
canal virtual de serviços, 
visando diminuir a neces-
sidade de utilização das 
agências de atendimento 
presencial e locais físicos 
para pagamento de con-
tas. A medida busca evitar 
a aglomeração de pesso-
as nesses ambientes, de 
modo a prevenir a disse-
minação do Coronavírus.
Atualmente, mais de 70% 
dos atendimentos da EDP 
já são realizados pelo por-
tal EDP Online, www.
edponline.com.br e apli-
cativo EDP Online para 
smartphone. Somente em 
2019 foram mais de 6,2 
milhões de atendimen-
tos digitais. São 58 servi-
ços disponibilizados no 
site para os clientes resi-
denciais, além de portais 
específicos para grupos 
segmentados, como en-
genheiros e técnicos da 
construção civil, hospitais, 
poder público, clientes de 
média e alta tensão, con-
domínios e imobiliárias.
O aplicativo EDP Online, 
disponível para download 
em todas as plataformas 
de smartphone e tablets, 
traz os 20 principais ser-
viços demandados pelos 
consumidores. Dente eles, 
consulta de débitos em 
aberto, denúncia de fraude 
de energia, negociação de 
débitos em aberto, registro 
de chamado por falta de 
energia, informe de leitura 
do consumo mensal, so-
licitação de religação de 

energia e 2ª via da fatura 
para pagamento. O con-
sumidor também tem à 
sua disposição um chat 24 
horas, que permite regis-
tro fotográfico, facilitando 
serviços que demandam 
a localização da unidade 
consumidora ou informe 
de leitura de consumo.
Outras ferramentas virtu-
ais que contribuem para 
que o cliente não precise 
sair de casa são os canais 
digitais para pagamento, 
como o débito automático 
e internet banking. O ca-
dastro da fatura de energia 
no débito automático pode 
ser feito a qualquer mo-
mento pelo EDP Online ou 
diretamente pela institui-
ção bancária. Atualmente, 
43% das faturas de energia 
dos clientes da EDP são 
pagas por canais digitais.
“A EDP investe continua-
mente em novas tecnolo-
gias para que o cliente te-
nha a melhor experiência e 
satisfação durante o conta-
to com a empresa. O EDP 
Online é um canal prático 
que traz muita segurança e 
conforto para que o con-
sumidor realizar suas so-
licitações sem precisar do 
deslocamento até um am-
biente físico”, reforça Ro-
berto Miranda, gestor de 
relacionamento da EDP. 
Além dos canais virtuais 
e agências presenciais, a 
EDP mantém um Serviço 
de Atendimento ao Con-
sumidor (SAC), 0800 721 
0123, disponível 24h por 
dia, inclusive aos sába-
dos, domingos e feriados, 
para o qual as ligações são 
gratuitas. Para registro de 
falta de energia, é possível 
também enviar SMS para 
28037 com a mensagem 
Falta Luz.

Comitê interno de crise 
Coronavírus
Antes mesmo da confir-
mação do primeiro caso 
do Coronavírus no país, 
a EDP, empresa que atua 
em todos os segmentos do 
setor elétrico, montou um 
comitê de gestão de crise 
para preparar a Compa-
nhia para a prevenção da 
disseminação do micro-or-
ganismo.
Desde meados de feverei-
ro, os protocolos de higie-
ne foram intensificados 
na Empresa. A limpeza 
de itens como botões de 
elevadores, maçanetas de 
portas e corrimões de esca-
das, recebeu incremento. 
Nos sites onde há compar-
tilhamento de equipamen-
tos de informática e tele-
comunicações, como call 
centers e centros de ope-
ração, a recomendação é 
higienizar esses itens com 
desinfetantes à base de ál-
cool. A mesma medida foi 
estendida aos veículos da 
frota operacional da Com-
panhia.
Entre outras ações, a co-
municação com os fun-
cionários também tem re-
forçado a importância de 
cuidados pessoais como 
lavar as mãos com frequ-
ência, cobrir a boca e o 
nariz com lenço de papel 
descartável ao espirrar ou 
evitar tocar olhos, nariz e 
boca com as mãos não la-
vadas. Os conteúdos são 
distribuídos por meio de 
newsletters, publicações 
na intranet e nos murais 
digitais dos escritórios. A 
Empresa ainda determinou 
a aquisição de lotes de ál-
cool em gel para distribuir 
a suas equipes de campo, 
como eletricistas e opera-
dores dos call centers.
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Workshop de crédito
turístico será apenas online

Startup oferece curso
gratuito em preparação 

para o Enem

DDM e OAB Pindamonhangaba criam 
ação conjunta para atender mulher 

vítimas de violência doméstica

Associação Comercial e Industrial de 
São José elege nova diretoria este mês

O workshop de cré-
dito turístico para 
tentar minimizar 

os impactos da pandemia 
do Covid-19 nos setores 
de feiras, eventos, opera-
doras e agentes de turismo, 
programado para amanhã 
(17), às 10hs, será apenas 
online (live no Facebook). 
A decisão visa evitar que 
os interessados tenham de 
se deslocar até a Secreta-
ria de Turismo do Estado 
de São Paulo, organizado-
ra do evento junto com a 
Desenvolve SP.
Por meio de seminários em 
todo o Estado, a Secretaria 
de Turismo e a Desenvol-

As inscrições para o 
Exame Nacional 
do Ensino Médio 

(Enem) 2020 ainda nem 
começaram, mas para 
quem vai realizar a prova 
nunca é cedo para iniciar 
os estudos, não é mesmo?
Afinal, são milhões de 
inscritos na prova todos 
os anos. Então, que tal ter 
uma vantagem adiantando 
os estudos com um curso 
de graça na internet? A 
Kultivi, principal plata-
forma de ensino gratuito 
do Brasil e que conta com 
mais de 460.000 alunos 
inscritos, possui um pre-
paratório completo com 
600 aulas, disponíveis a 
qualquer horário, em qual-
quer dispositivo com aces-
so à internet, para facilitar 
a vida dos estudantes.
São aulas de biologia, 
matemática, química, his-

Diante do crescente 
número de casos 
de violência con-

tra a mulher autoridades 
de Pindamonhangaba de-
ram início a um projeto 
em conjunto para melhor 
atender e assistir a popu-
lação feminina do muni-
cípio. Trata-se do Projeto 
“Recomeçar”, uma ini-
ciativa pioneira que irá se 
traduzir em melhor segu-
rança da mulher, que tem 
início nesta segunda-feira 
(16).  
A ação reúne a Dra. An-
gela Aguiar - Delegada da 
DDM - Delegacia de De-
fesa da Mulher em Pinda-
monhangaba; Dr. Antonio 
Aziz Boulos, Presidente 
da OAB SP 52ª Subseção 
Pindamonhangaba e; Dra. 
Maria Rosemeire Gouvêa 
de Almeida, Presidente da 
Comissão da Mulher Ad-
vogada da Subseção.
“Essa férrea disposição 
em aplacar as mazelas da 
violência contra a mulher 
que não podem e não se-

Entidade de classe 
mais antiga da ci-
dade, a Associação 

Comercial e Industrial de 
São José dos Campos es-
colhe este mês sua nova 
diretoria para o exercício 
2020/2023. A eleição está 
marcada para o dia 26 de 
março, das 10h às 17h, na 
sede da ACI, à rua Fran-
cisco Paes 56, no centro 
de São José dos Campos.
A posse da nova diretoria 
deve ocorrer no dia 1o. de 
abril.
Encerrado o prazo de ins-
crição de candidatos em 
fevereiro, segundo o que 
determina o Estatuto da 
ACI, a eleição do dia 26 
terá uma chapa na dis-
puta. Batizada de “Uni-
dade”, ela é encabeçada 
por Eliane Maia, atual 
vice-presidente executi-
va da entidade, que tem a 
seu lado, como candida-
tos à diretoria executiva, 
Fabiano Bazzo e Sidney 
Peruche de Godoy. Atual 
vice-presidente financeiro 
da ACI, Bazzo concorre a 
vice-presidente executivo. 
Godoy, atual presidente do 
Conselho Consultivo da 
ACI, concorre ao cargo de 
vice-presidente adminis-
trativo e financeiro da en-
tidade. Também ocupam 
cargos de vice-presidente 
na chapa os empresários 
Grayson Alexandre Por-

ve SP vêm ampliando o 
acesso ao crédito turístico 
a empresas e municípios 
paulistas. 
Os encontros fazem parte 
do Programa de Crédito 
Turístico, lançado no ano 
passado pelo Governo de 
São Paulo para viabilizar 
o acesso a linhas de finan-
ciamento oferecidas por 
BNDES, Banco do Brasil 
e Caixa Econômica Fede-
ral. No total, há mais de 
R$ 1 bilhão em crédito 
disponível aos setores pú-
blico e privado.
O último seminário, reali-
zado no Vale do Ribeira, 
teve público de 130 pesso-

tória, língua portuguesa, 
literatura e redação, geo-
grafia, física, sociologia, 
filosofia, línguas estran-
geiras e até mesmo edu-
cação física. Por meio da 
plataforma, os alunos po-
dem acessar gratuitamente 
todo o conteúdo.
Como funciona
“A lógica de funciona-
mento é simples, a plata-
forma é mantida pela ven-
da de espaços publicitários 
para marcas parceiras que 
acreditam no projeto, além 
da captação de recursos na 
iniciativa privada. São em-
presas que querem desen-
volver educação de quali-
dade no Brasil e atrelar sua 
marca a esse projeto”, ex-
plica Claudio Matos, sócio 
fundador da Kultivi.
Os professores que mi-
nistram as aulas têm ex-
periência em instituições 

rão toleradas, resultou 
após detalhados estudos 
e várias reuniões focadas 
em unir esforços, traduzi-
dos pelo empenho da Dra. 
Angela, e da OAB de Pin-
damonhangaba que fará 
trabalho voluntariado, em 
especial das Comissões da 
Mulher Advogada e da As-
sistência Judiciária, volta-
do para o atendimento das 
ofendidas.”, diz a nota en-
viada à imprensa.
Os atendimentos serão re-
alizados na Delegacia da 
Mulher de Pindamonhan-
gaba no período da manhã, 
as segundas e quartas-fei-
ras, das 09 às 11h, inicial-
mente, em espaço reser-
vado, onde será oferecida 
assistência às vítimas que 
comparecerem naquela 
unidade. A ação contará 
com o apoio do Estado e 
da OAB, na preservação 
de Direitos Fundamentais, 
inerentes ao exercício ple-
no da Cidadania.
De acordo com o proje-
to, a mulher, vítima de 

tella, para a área de Co-
mércio; Benedito Vieira 
Pereira, o Bêne, para a 
área de Indústria; e Mário 
Celso Stéfano do Prado, 
para a área de Serviços e 
Profissionais Liberais.
No total, 33 pessoas inte-
gram a chapa, representan-
do a indústria, o comércio 
e o setor de serviços.
Para o presidente da As-
sociação Comercial e In-
dustrial de São José dos 
Campos, Humberto Du-
tra, a eleição coroa um 
ciclo de fortalecimento da 
ACI, tanto perante seus 
associados e as empresas 
da cidade, quanto fren-
te à sociedade e ao poder 
público. “Internamente, 
fizemos uma gestão aus-
tera, de controle de gastos 
e busca de resultados. Ex-
ternamente, a ACI ganhou 
relevância perante a so-
ciedade, graças a projetos 
como o Natal Iluminado 
e aos ciclos de debates 
sobre política, complian-
ce, exportação e impor-
tação”, disse. Entre as 
obras da atual gestão está 
a modernização da sede da 
ACI, localizada no centro 
de São José dos Campos, 
cuja reforma termina no 
final deste mês. Têm di-
reito a voto na eleição de 
26 de março todos os asso-
ciados com filiação à ACI 
há mais de 12 meses e que 

as, formado em sua maio-
ria por empresários da 
região. Foram realizados 
47 atendimentos, com pro-
jetos orientados no valor 
de aproximadamente R$ 
110 milhões, entre hotéis, 
pousadas, chalés, parques, 
restaurantes, receptivos e 
ampliações.
SERVIÇO
Workshop de Crédito Tu-
rístico
(Feiras, Eventos, Opera-
doras e Agentes de Turis-
mo)
Data: 17/3/2020
Horário: Das 10h às 12h 
(live no www.facebook.
com/turismosp)

de ensino públicas e pri-
vadas, com titulações 
elevadas, como mestres 
e doutores. Há, também, 
jovens educadores com 
uma didática mais dinâ-
mica, especialmente para 
os cursos preparatórios 
para o Exame Nacional do 
Ensino Médio. Para visua-
lizar as aulas, basta entrar 
no site e fazer o cadastro 
com nome, sobrenome, 
e-mail e criar uma senha. 
Além das aulas, os alunos 
podem encontrar também 
diversos outros materiais 
de apoio, como artigos e 
dicas de estudo.
As aulas também estão 
disponíveis no canal da 
startup no YouTube, que 
conta com mais de 210 
mil inscritos. Para mais 
informações sobre os cur-
sos oferecidos pela startup 
acesse www.kultivi.com.

violência doméstica, será 
entrevistada por uma ad-
vogada, que dará suporte 
jurídico para o momento 
e, desde que enquadre nos 
critérios do convênio da 
OAB/Defensoria, se for o 
caso, será nomeado (a) um 
(a) advogado (a).
“Em Defesa da Mulher, 
ombreados em prol da se-
gurança pública, a OAB 
52ª Subseção de Pindamo-
nhangaba, e a DDM De-
legacia de Defesa da Mu-
lher, não medem esforços 
para dar início o mais rá-
pido nesse imprescindível 
serviço.
Registramos o empenho e 
boa vontade da Dra. Ange-
la Aguiar, sem o qual este 
projeto não teria sido pos-
sível, desde já agradecen-
do e hipotecando nossos 
esforços e melhores votos 
de sucesso, na empreita 
que se inicia. “, esclare-
ce Antonio Aziz Boulos, 
Presidente da OAB SP 52ª 
Subseção Pindamonhan-
gaba

estejam em dia com suas 
contribuições associati-
vas. A entidade representa 
mais de 30 mil empresas 
da indústria, do comércio 
e do setor de serviços, res-
ponsáveis pela geração de 
mais de 180 mil empregos 
com carteira assinada em 
São José dos Campos.
Perfil
Atual vice-presidente exe-
cutiva da ACI e candidata 
a presidente da entidade, 
Eliane Maia é sócia-ma-
joritária do escritório Tec 
Con Assessoria Contábil, 
que, este ano, completa 25 
anos. Aos 55 anos, ela é 
formada em Contabilida-
de, em Ciências Políticas e 
Sociais e em Direito, além 
de pós-graduada em Con-
troladoria pela Fundação 
Armando Álvares Pentea-
do. Entre os diversos car-
gos que ocupou e ainda 
ocupa estão o de delegada 
regional do Conselho Re-
gional de Contabilidade 
do Estado de São Paulo 
por 16 anos, conselheira 
do Conselho Regional de 
Contabilidade Estado de 
São Paulo, presidente do 
Conselho Fiscal do Ipplan, 
diretora da Assecon (As-
sociação das Empresas 
Contábeis de São José dos 
Campos) e diretora do Sin-
dicato dos Contabilistas de 
São José dos Campos e re-
gião.
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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

Prefeitura de São Sebastião 
inicia cursos rápidos com 

certificação do SENAI

Coronavírus: shows cancelados 
no Brasil e no mundo

A Prefeitura de São 
Sebastião, por 
meio da Secretaria 

de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (SEDES), 
através do Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT), em parceria com a 
Associação Comercial e 
Empresarial de São Sebas-
tião (ACESS) iniciou, na 
última quinta-feira (12), 
a programação de cursos 
direcionados aos muníci-
pes cadastrados no siste-
ma Intermediação de Mão 
de Obra (IMO), vincula-
do ao governo federal. O 
objetivo deste programa 
é incentivar e promover a 
autoestima do profissional 
que está fora do mercado 
de trabalho, estimulando 
também o empreende-
dorismo. A programação 
dos cursos é anual e com 
certificação do Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (SENAI). 
Durante o curso, o candi-
dato aprende como se pre-

Com a forte pande-
mia que se alastra 
pelo mundo por 

causa do coronavírus, di-
versos shows e eventos 
estão sendo cancelados a 
cada dia.
Sendo grupos de riscos ou 
não, artistas tem pensado 
no bem da sua equipe e do 
público para tentar ameni-
zar os riscos do que o novo 
vírus pode fazer com os 
infectados.
No Brasil, a tour de 
Sammy Hagar & The Cir-
cle foi cancelada devido ao 
aumento do surto do novo 
Coronavirus (COVID-19).
No Google aumen-
tou a procura do termo 
“Lollapalooza cancelado”. 
O festival informou na úl-
tima sexta-feira (13), que 
o Lollapalooza foi adiado 
para dezembro e, agora 

parar para o mercado de 
trabalho, atendimento ao 
cliente, técnicas de vendas 
e como elaborar currículo 
digital, atualmente uma 
tendência das empresas.
Telma Marroquim dos 
Santos elogiou a capaci-
tação. “Achei o curso bem 
interessante e importante 
como preparo ao merca-
do de trabalho”, comentou 
Telma.
Achei a aula dinâmica, 
com informações bem di-
recionadas sobre o modo 
de agir nas entrevistas. O 
currículo digital para mim 
é uma novidade. Vou me 
adequar”, afirmou o aluno 
Pedro Luiz de Freitas Cle-
mentino.
As inscrições estão aber-
tas para os cursos de Pre-
paração para o Mercado 
de Trabalho e o curso de 
Ensino a Distância (EAD), 
voltados para quem quer 
empreender, ambos com 
certificação do SENAI.
Os interessados devem 

acontecerá de 4 a 6 de de-
zembro de 2020.
MUNDO
O festival Coachella, mais 
importante da música pop 
nos Estados Unidos, foi 
adiado de abril para outu-
bro.
O Pearl Jam adiou a par-
te da turnê do novo disco, 
“Gigaton”, que aconte-
ceria nos Estados Unidos 
e no Canadá entre 18 de 
março e 19 de abril.
Na Ásia, Avril Lavigne 
cancelou sua turnê pelo 
continente, que acontece-
ria entre 23 de abril e 24 
de maio.
Na França, o governo proi-
biu qualquer aglomeração 
com mais de mil pessoas. 
O Tomorrowland Winter 
foi cancelado. A edição do 
festival de música eletrô-
nica seria entre 14 e 21 de 

procurar o Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT), localizado na Ave-
nida Guarda Mor Lobo 
Viana, 435, loja 02, Cen-
tro, de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h. Mais 
informações pelo número: 
(12) 3892-1600.
Programação
Março
Curso EAD SENAI - Em-
preender SENAI
Dias: 23 e 24 de março
Horários: das 9h às 13h e 
das 14h às 18h
Local: Centro Integrado 
Profissionalizante (CIP)
Endereço: Rua Antônio 
Pereira da Silva, 56, To-
polândia.
Curso de Preparação para 
o Mercado de Trabalho
Dias: 26 de março
Horário: das 9h às 13h
Local: Associação Comer-
cial e Empresarial de São 
Sebastião (ACESS)
Endereço: Rua Sebastião 
Silvestre Neves, 168, salas 
15 e 16, Centro.

março.
O país também teve os 
dois últimos shows de 
Madonna em Paris cance-
lados pelo mesmo motivo.
Outro cancelamento sig-
nificativo é o do festival 
SXSW, também conheci-
do como South by Sou-
thwest, que aconteceria no 
Texas, EUA, entre os dias 
13 e 22 de março.
O Ultra Music Festival, de 
Miami, nos dias 20, 21 e 
22 de março, também foi 
cancelado.
O Kids’ Choice Awards 
2020 estava marcado para 
22 de março e foi a primei-
ra premiação musical can-
celada. 
Estima-se que o mercado 
da música, grande respon-
sável pelos shows, possam 
perder mais US$ 5 bilhões 
por conta do coronavírus.

Aviso de Suspensão de Abertura - A Prefeitura Municipal de Potim 
torna pública a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico Nº 007/2020. Ob-
jeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Uni-
forme Escolar, tendo em vista a necessidade de retificação do prazo 
de entrega e informação sobre o tipo de material do punho e gola da 
jaqueta. Ficam alteradas: Data para recebimento de proposta: das 
09h00min do dia 16/03/2020, até as 09h00min do dia 27/03/2020; 
data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
27/03/2020; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
27/03/2020, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital retificado e seus anexos po-
derão ser retirados gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de 
Potim: www.potim.sp.gov.br. Potim, 16 de março de 2020 – André L. 
S. Oliveira – Pregoeiro.


