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A Gazeta dos Municípios
São Paulo lidera o IDEB 2019 nos anos 
finais do ensino fundamental e retoma 

crescimento nas outras etapas

Hematologista alerta para importância 
do diagnóstico precoce da doença

Dados do Índice de De-
senvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb) 2019 di-
vulgados nesta terça-feira 
(15) pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep), ór-
gão do Ministério da Edu-
cação, apontam que a rede 
estadual de São Paulo teve 
o melhor resultado do Bra-
sil nos anos finais do ensi-
no fundamental e voltou a 
crescer nas outras etapas 
do ensino.  
No ensino médio, a rede 
estadual de São Paulo 
registrou o maior cresci-
mento de sua história. Nos 
anos iniciais do ensino 
fundamental, se for avalia-
da a rede pública conjun-
tamente entre escolas es-
taduais e municipais, São 
Paulo também apresenta o 
melhor resultado do país.  
Ensino médio 
O maior desempenho foi 
notado no ensino médio, 
que saltou de 3,8 no últi-
mo Ideb, em 2017, para 
4,3 em 2019, registrando o 
maior crescimento da his-
tória das escolas estaduais 
neste ciclo de ensino.  
Após retroceder em 2017, 
a rede estadual cresce 0,5 
no ensino médio em 2019 
e permanece em 5º lugar 
no ranking entre os esta-
dos. 
“Estou muito feliz com 
o crescimento do ensino 
médio do Brasil. Sonho 

O dia 15 de setembro é de-
dicado à conscientização 
sobre o Linfoma, um tipo 
de câncer do sistema lin-
fático que neste ano deve-
rá acometer quase 15 mil 
brasileiros, e a importân-
cia do diagnóstico precoce 
da doença.
Segundo a Dra. Leila Pes-
soa de Melo, Diretora Mé-
dica do SHH - Serviço de 
Hematologia, de São José 
dos Campos, o aumento 
progressivo (na ausência 
de infecção) dos gânglios 
linfáticos, conhecidos 
como ínguas, no pescoço, 
axilas e virilha, perda de 
peso, febre, sudorese no-
turna, fraqueza progressi-
va, aumento do volume do 
abdome, tosse e dificulda-
de para respirar podem ser 
sintomas relacionados ao 
linfoma.
“É importante que as pes-
soas fiquem atentas aos si-
nais e procurem um hema-
tologista. O diagnóstico 
precoce pode ser decisivo 
para o paciente. Quan-
do mais cedo o Linfoma 
é diagnosticado, maiores 
são as chances de cura que 

com um país que continue 
avançando.
O crescimento de São 
Paulo é muito importan-
te, estamos nos movendo 
dentro da nossa própria 
comparação, ainda mais 
se levarmos em conta o 
tamanho da nossa rede”, 
afirmou o secretário Ros-
sieli Soares.  
Ensino fundamental 
Nos anos finais do ensino 
fundamental, São Paulo 
recebeu pontuação de 5,2 
- antes tinha 4,8. O de-
sempenho foi o melhor da 
história de São Paulo e de 
todas as outras redes esta-
duais do Brasil.  
O Ideb 2019 também 
apontou evolução nos anos 
iniciais do ensino funda-
mental que já era bem ava-
liado. Saltou de 6,5 para 
6,6 pontos. Vale lembrar 
que nesta etapa do ensino, 
São Paulo possui 631 mil 
alunos e tem a maior rede 
estadual de anos iniciais 
do país.  
O desempenho nesta etapa 
faz com que a rede esta-
dual de São Paulo ocupe 
o segundo lugar entre as 
demais redes estaduais, 
fica atrás apenas do Paraná 
que possui 0,5% dos alu-
nos matriculados em São 
Paulo.   
Como é calculado 
O Ideb é o principal in-
dicador da qualidade dos 
sistemas educacionais 

podem chegar a 90%”, ex-
plica a Dra. Leila.
O que é Linfoma?
Segundo a Dra. Leila, o 
linfoma ocorre quando 
acontece uma transforma-
ção maligna das células 
que compõem o sistema 
linfático, responsável pela 
defesa do nosso organis-
mo contra bactérias, vírus 
e fungos. “Essas células 
crescem de forma descon-
trolada causando aumento 
(massas ou tumorações) 
de órgãos que compõem o 
sistema linfático”, diz.
A doença é dividida em 
dois grandes grupos: Lin-
foma não-Hodgkin e Lin-
foma de Hodgkin. O Lin-
foma não-Hodgkin, que é 
mais frequente, tem mais 
de 40 subtipos e é subdivi-
dido em linfomas agressi-
vos (de crescimento rápi-
do) e linfomas indolentes 
(de crescimento lento).
Já o Linfoma de Hodgkin 
ocorre geralmente em pes-
soas com idades entre 20 e 
30 anos e após os 50 anos. 
Os sintomas dos vários 
tipos de linfoma são se-
melhantes e o diagnóstico 

brasileiro. Ele é calcula-
do com base nas médias 
da Prova Brasil e fluxos 
de aprovação, reprovação 
e abandono extraídos do 
Censo Escolar. 
Impacto da pandemia 
Rossieli Soares reforçou 
que a tendência de cres-
cimento apresentada pelo 
Ideb 2019 pode não se 
manter nos próximos anos 
por conta da pandemia do 
coronavírus enfrentada 
atualmente.  
“Precisamos fazer essa re-
flexão enquanto sociedade 
sobre o que está aconte-
cendo. A pandemia trouxe 
aumento do desemprego e 
há um consequente risco 
de evasão escolar. Temos 
muitos esforços para ga-
rantir a aprendizagem nes-
te período, mas o desafio 
está posto e é fundamental 
que a gente reflita”, diz 
Soares.  
O secretário lembrou que 
São Paulo implementou 
estratégias para garantir o 
ensino mediado por tec-
nologia com o Centro de 
Mídias SP e aulas via apli-
cativos e canais de TV. O 
Estado ainda construiu e 
aprovou o currículo pau-
lista em implantação em 
628 municípios, criou 53 
escolas de Programa de 
Ensino Integral (PEI), re-
alizou programa de recu-
peração de aprendizagem 
e formação de professores.

é feito através de biópsia 
(retirada de um fragmen-
to de tecido acometido). 
Outros exames como to-
mografia computadoriza-
da e Pet-CT são realizados 
para avaliar a extensão da 
doença.
Tratamento
A confirmação do diag-
nóstico do Linfoma é 
feita pelo hematologista 
após a realização de exa-
mes anatomopatológicos 
e imuno-histoquímicos. 
O estadiamento é realiza-
do por meio de exames de 
imagem como tomografia 
e PET Scan.
O tratamento da doença 
geralmente ocorre com o 
auxílio de quimioterapia, 
sendo em alguns casos as-
sociada à radioterapia.
A chance de cura e controle 
do Linfoma avançou con-
sideravelmente nos últi-
mos anos com a utilização 
de anticorpos monoclonais 
associados à quimiotera-
pia. O desenvolvimento e 
a utilização de drogas-alvo 
têm aumentado o controle 
e expectativa de vida des-
ses pacientes.
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Miscelânea
Curiosidades

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêu-
tico Johan S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com ân-
sias de vômito de alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita 
de um preparado à Jacob’s Pharmacy, onde esse preparado foi misturado 
com água oxigenada e foi assim que se chegou à fórmula da Coca-Cola. 
A princípio, o concentrado era embalado em pequenos barris de madeira 
de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a cor oficial da 
bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os in-
gredientes do refrigerante e em 1981, foi lançada a Diet Cole. Dois anos 
depois, a empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos 
gasosa). A mudança só durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 
1943. Isso é que é: Quarenta mil garrafas ou latinhas de Coca-Cola são 
vendidas por segundo em todo mundo.
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O 
primeiro estágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando 
acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das bati-
das do coração diminui. Aí temo o sonho em “pedaços” ou com imagens 
isoladas. No segundo estágio, já estamos dormindo mais profundamente. 
Nessa etapa é que algumas pessoas costumam falar ou em caso de sonam-
bulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que a gente so-
nhe nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos ficam mais nítidos 
e mais ricos e os detalhes acontecem. A essa altura nossa respiração fica 
mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos cardí-
acos diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se assemelha 
ao estado de coma. Aí raramente é que temos os sonhos com situações de 
pouca ação e mais ligados a reflexão sobre nossos problemas.

Humor

Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava pra casa de madrugada, 
completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando em casa, uma 
viatura da Polícia Rodoviária pára o carro dele. Os policiais pedem pra ele 
descer do carro pra fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um caminhão 
capota do outro lado da pista. Os policiais correm para o local e o homem 
aproveita e se manda pra casa. No dia seguinte, ele acorda com a mulher 
perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro da Polícia Rodoviária estacio-
nado na nossa garagem?
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande esse traste se lascar, porque o amor é cego 
e não surdo!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma empresa portuguesa, 
chega no setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Joaquim, quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar alguns segundos, o Joaquim responde:
- Mas ou menos a metade!

Mensagens

Acredito no poder da oração. As boas intenções empregadas deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecendo ao aquecimento de melhorias, 
criando estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos 
de vida, vencer problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora da 
oração, se entregue nas mãos de Deus, crendo que Ele sempre responde a 
uma oração que parte do coração. Creio estar em comunhão com as forças 
que a tudo comandam, nada devemos temer. A oração sincera libera bene-
fícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Por que Deus criou os irmãos

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade 
de um irmão significam mais do que as palavras podem expressar. Um 
irmão compartilha das travessuras, dos sonhos e dos castelos de areia, dos 
cochichos e das brincadeiras, das brigas e dos joelhos esfolados e quando 
a gente cresce deixando para trás a meninice é gostoso relembrar as pe-
quenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim quando Deus criou os 
irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e amar durante 
toda a vida.  

Pensamentos, provérbios e citações

As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida,
Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aquele que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.
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EXPEDIENTE

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 032/2020 – No dia 
16 de setembro 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 Nº 032/2020, referente ao objeto em 
epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Equipamentos de Informática as empresas: ENTEK EQUI-
PAMENTOS TAUBATÉ LTDA, com valor total de R$ R$ 6.375,00; 
ALLAN RODRIGUES SILVA – EPP, com valor total de R$ 4.380,00; 
I. L. MENDES JUNIOR EIRELI ME, com valor total de R$ 23.554,93 
e FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA - EPP, com valor total de R$ 
1.590,00. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Regis-
tro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

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

Livro D-25, FLS. nº 183, Termo nº 7235
Faço saber que pretendem se casar VITOR IAGO DOS SANTOS e MAYARA FERNANDA DOS SANTOS, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é natural 
de Tremembé-SP, nascido no dia 30 de maio de 1998, de estado civil solteiro, de profissão auxiliar de produção, residente 
e domiciliado na Rua Ciro da Conceição, nº 290, fundos, Padre Eterno, Tremembé/SP, filho de EDUARDO SERGIO DOS 
SANTOS, de 47 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 09 de maio de 1973 e de ALESSANDRA MOREIRA 
DOS SANTOS, de 47 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 07 de setembro de 1973, ambos residentes e domici-
liados em Tremembé/SP. A  habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 15 de abril de 1998, de estado civil solteira, 
de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua Alceu Moreira, nº 117, Parque Vera Cruz, Tremembé/SP, filha de CELIO 
DOS SANTOS, de 44 anos, nascido na data de 22 de abril de 1976 e de JULIANA FERNANDA FERREIRA, de 39 anos, 
nascida na data de 09 de setembro de 1981, ambos naturais de Taubaté/SP, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. 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. 

Livro D-25, FLS. nº 184, Termo nº 7236
Faço saber que pretendem se casar FERNANDO HENRIQUE PEREIRA TUPINAMBÁ e IÊDA BEATRIZ DE PAULA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante 
é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 27 de abril de 1987, de estado civil solteiro, de profissão empresário, residente e 
domiciliado na Travessa Francisco de Paula Abreu, nº 263, Centro, Tremembé/SP, filho de FLAVIO PEREIRA TUPINAM-
BÁ, natural de Taubaté/SP e de MARIA ELIZENA BONALDA PEREIRA TUPINAMBÁ, natural de Sete Barra/SP, ambos 
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A  habilitante é natural de Lagoinha-SP, nascida no dia 13 de janeiro de 1994, 
de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada na Travessa Francisco de Paula Abreu, nº 263, Centro, 
Tremembé/SP, filha de JOSÉ CARLOS DE PAULA, natural de Lagoinha/SP e de SILVIA APARECIDA DOS SANTOS, de 
46 anos, natural de Lagoinha/SP, nascida na data de 09 de agosto de 1974, ambos residentes e domiciliados em Lagoinha/SP. 
Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia 
para a imprensa local desta cidade. 
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Sam Smith lança novo
single nesta sexta-feira

Últimos dias para participar 
do maior congresso
científico da região

Demissão Voluntária na
General Motors tem 235 adesões 

em São José dos Campos

Mulher de 37 anos morre em
acidente na Serra da Matiqueira

Em junho deste ano, Sam 
Smith iria lançar o “To 
Die For”, um novo álbum 
do cantor. Porém, a pande-
mia do coronavírus atrapa-
lhou esse lançamento, que 
sofreu uma reformulação 
e trocou até de nome. Na 
época, Sam escreveu aos 
fãs: “Para meus maravi-
lhosos fãs. Primeiramen-
te eu quero enviar amor e 
força para todos que foram 
afetados por esta situação. 
Eu espero que vocês todos 
estejam bem durante esse 
momento incrivelmente 
esquisito, perturbados e 

A Universidade de Tauba-
té (UNITAU) encerra, nes-
ta sexta-feira (18), as ins-
crições para a IX edição 
do Congresso Internacio-
nal de Ciência, Tecnologia 
e Desenvolvimento (CIC-
TED). Diante da pande-
mia do novo coronavírus, 
todas as etapas - inclusive 
a de apresentação dos tra-
balhos - ocorrerão no for-
mato on-line.  
A edição deste ano traz pa-
lestras sobre “Inteligência 
artificial: a nova fronteira 
da ciência brasileira”, mas 
os trabalhos podem seguir 
todas as áreas do conhe-

O Programa de Demissão 
Voluntária (PDV) aberto 
pela General Motors em 
São José dos Campos teve 
a adesão de 235 trabalha-
dores. O número foi divul-
gado pela montadora, na 
terça-feira (15), ao Sindi-
cato dos Metalúrgicos.
O PDV foi aberto dia 1º a 

Uma colisão entre onibus 
e carro deixou uma vítima 
fatal, na noite de ontem, no 
km 27 da Rodovia Floria-
no Rodrigues Pinheiro. A 
vítima era uma mulher de 
37 anos. O Corpo de Bom-

sem precedentes. Eu pen-
sei bastante nas últimas 
semanas e acho que o tí-
tulo do meu álbum e seu 
lançamento iminente não 
parecem certos, então eu 
decidi em continuar tra-
balhando no álbum e fazer 
algumas mudanças impor-
tantes e adições. Eu reno-
mearei meu álbum e adia-
rei o lançamento - ambos 
ainda serão confirmados 
por agora. Não se preo-
cupem, haverá um álbum 
neste ano, eu prometo! 
Mas até lá eu ainda irei 
trazer algumas novas mú-

cimento. As categorias 
disponíveis nesta edição 
100% on-line são: Encon-
tro de iniciação científica 
(ENIC), Mostra de pós-
-graduação (MPG) e Pro-
jeto de pesquisa e inova-
ção (PP&I). 
Pensando em todos os alu-
nos que ainda não tiveram 
contato com o meio cien-
tífico e com as normas 
para a produção de seu 
primeiro trabalho para o 
CICTED, o Controle aca-
dêmico Isaac Newton, do 
campus da JUTA, promo-
ve, nesta quarta-feira (16), 
um workshop gratuito 

todos os trabalhadores da 
fábrica local e terminou 
no dia 10. Aqueles que 
aderiram receberão salá-
rios adicionais, extensão 
do convênio médico e um 
carro Onix Joy Black. Os 
benefícios variam de acor-
do com o tempo de fábrica 
de cada funcionário.

beiros foi acionado para o 
atendimento, mas quando 
chegaram a vítima presa 
nas ferragens já incons-
ciente. O ônibus da empre-
sa Pássaro Marron estava 
com 18 passageiros, além 

sicas nos próximos meses, 
pelas quais eu estou mui-
to animado. Obrigado por 
sempre estarem do meu 
lado e por sua compreen-
são e paciência. Eu sempre 
quero fazer o certo por vo-
cês. Sempre”. 
Por enquanto, o álbum não 
teve o seu novo nome di-
vulgado. Porém, seu novo 
single, “Diamond”, será 
lançado nesta próxima 
sexta-feira (18). O lança-
mento estará disponível 
nas plataformas digitais a 
partir dessa sexta-feira. 
Fonte: Kboing 

sobre “Como fazer o seu 
trabalho para o primeiro 
CICTED on-line”.
A oficina será ministrada 
pelos professores Fabio 
Henrique Santejani e Ivair 
Alves dos Santos, para 
alunos de graduação e de 
pós-graduação. 
O evento ocorrerá pela 
plataforma Teams, às 
18h, e, para participar,                 
basta preencher este for-
mulário. 
Confira todas as informa-
ções do maior congresso 
científico da região e todas 
as palestras já disponíveis.
Fonte: Unitau

“O Sindicato é contra 
qualquer tipo de demissão, 
mas respeita a decisão da-
queles que aderiram. Este 
é um momento em que 
temos de nos manter fir-
mes na luta em defesa do 
emprego”, afirma o vice-
-presidente do Sindicato, 
Renato Almeida.

do motorista, entretanto, 
nenhum dos que estavam 
no ônibus se feriu.
As vias sentido Campos 
do Jordão chegaram a ser 
interditadas durante a noi-
te, mas já foram liberadas.
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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

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


