
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
potIm • redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVIII 24 DE ABRIL DE 2020 EDIÇÃO 2711  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Plataformas de venda online 
de álcool em gel e máscaras 

respondem ao Procon-SP

Mio Gelato e Café
promove ação social

em São José dos Campos

Ambulantes de Jacareí
começam a receber

auxílio financeiro da Prefeitura

Com o objetivo de coibir 
preços abusivos, as em-
presas Mercadolivre.com 
Atividades de Internet 
Ltda., B2W Companhia 
Digital, Magazine Luíza 
S/A e Carrefour Comércio 
e Indústria Ltda., foram 
notificadas pelo Proconsp 
para que informassem 
dados dos parceiros que 
comercializam álcool em 
gel e máscaras, bem como 
o preço nos últimos três 
meses e adequação e cer-
tificação da ANVISA em 
suas plataformas de venda 
online. Até o momento o 
Carrefour não respondeu a 
notificação.
Foi solicitado a estas em-
presas informação sobre: 
o preço praticado por es-
ses anunciantes, referentes 
aos referidos produtos nos 
últimos três meses; sobre a 
política praticada no caso 
de constatação da abusivi-
dade dos preços praticados 
pelos parceiros referen-
tes aos produtos citados e 
qual o procedimento uti-
lizado no que se refere a 
averiguação sobre os eles 
estarem adequados e cer-

A Mio Gelato e Café de 
São José dos Campos re-
aliza na tarde desta sex-
ta-feira (24), das 14h às 
17h30, um drive thru so-
lidário onde a ideia é ar-
recadar uma tonelada de 
alimentos não perecíveis, 
produtos de higiene e pro-
dutos de limpeza em be-
neficio à famílias carentes 
credenciadas pelo Fundo 
Social de Solidariedade, 
que se encarregará da reti-
rada das doações logo no 
fim do evento. A doação 

A Prefeitura de Jacareí pa-
gou na última segunda-fei-
ra (20) a primeira parcela 
do auxílio financeiro ofe-
recido pelo poder público 
para apoiar os trabalhado-
res informais (ambulan-
tes) do município. O auxí-
lio é previsto por lei e visa 
diminuir os impactos eco-
nômicos provocados neste 
momento de isolamento 
social.
De acordo com a Prefei-
tura, o benefício está pre-
visto na Lei 6.333/2020, 
que autoriza a concessão 
de auxílio complemen-

tificados pelas normativas 
legais da ANVISA.
As empresas apresentaram 
planilhas com os preços 
praticados, mas alegam in-
gerência sobre o conteúdo 
dos anúncios, imputando 
total responsabilidade aos 
seus vendedores (sellers), 
desconsiderando o con-
ceito da responsabilidade 
solidária estabelecida pelo 
CDC.
Todas apresentaram pla-
nos de monitoramento 
para constatação de abu-
sividade do preço e pro-
blemas na adequação e 
certificação dos produtos, 
entretanto, tudo após o 
produto ser ofertado.
As plataformas não fazem 
exigência prévia da ade-
quação e certificação dos 
produtos, o consumidor 
precisa se deparar primei-
ramente com a ineficiên-
cia do produto, para que 
depois possa noticiar o 
ocorrido à empresa para 
adoção das medidas cabí-
veis. Até que isso ocorra 
terá seu direito à saúde e 
segurança tolhido.
A conduta da operadora 

acontece no próprio Pátio 
das Américas, no Jardim 
Aquarius.
Os primeiros 200 carros 
que chegarem ao local 
com dois quilos de pro-
dutos a serem doados, ga-
nharão 01 voucher da Mio 
que dará direito a um gela-
to extra, na compra de 01 
gelato, a partir da abertura 
da gelateria, após a qua-
rentena. Toda a ação tem 
o apoio também da Se-
cretaria de Mobilidade da 
Prefeitura de São José dos 

tar financeiro, de caráter 
emergencial e excepcio-
nal, para subsistência dos 
trabalhadores ambulantes 
cadastrados no município.
Segundo a Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, a municipalidade 
estudou uma maneira de 
garantir um auxílio finan-
ceiro para estes profissio-
nais. As Secretarias de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Finanças trabalha-
ram em esforço conjunto 
para analisar e deferir com 
agilidade os pedidos dos 
trabalhadores licenciados, 

será encaminhada para a 
equipe de fiscalização para 
apuração de eventuais ir-
regularidades e a possibi-
lidade de imposição das 
sanções previstas no Có-
digo de Proteção e Defesa 
do Consumidor.
Denúncia
De acordo com o CDC é 
caracterizado como práti-
ca abusiva elevar sem jus-
ta causa o preço de produ-
tos ou serviços. 
Desta forma, se o con-
sumidor se deparar com 
algum valor de produtos 
ou serviços relacionados 
ao coronavírus que consi-
dere abusivo, pode fazer 
sua denúncia via internet, 
aplicativo - disponível 
para android e iOS - ou via 
redes sociais, marcando @
proconsp, indicando o en-
dereço ou site do estabele-
cimento. 
O Procon-SP irá solicitar 
esclarecimento junto ao 
fornecedor ou plataforma 
de venda online que po-
derá responder a processo 
administrativo e até ser 
multado caso a infração 
seja constatada.

Campos.
“Queremos retribuir à so-
ciedade todo o apoio e 
carinho que a Mio sem-
pre recebei. Nesta época 
de quarentena, sabemos 
que há gente passando por 
mais dificuldades que to-
dos nós, então essa tarde 
solidária pretende além de 
arrecadar doações, quere-
mos retribuir e contribuir 
com a cidade e seus mo-
radores”, conta Gustavo 
Franceschini, um dos só-
cios da Mio Gelato e Café.

enviados a partir da pla-
taforma digital disponível 
no site da Prefeitura.
Inicialmente, são benefi-
ciados 218 ambulantes. 
Eles foram contemplados 
com o crédito em suas 
contas bancárias, sen-
do que a segunda parcela 
prevista na Lei e a data do 
novo depósito serão divul-
gadas em breve.
Outros 23 trabalhadores, 
que não possuem conta em 
banco, receberão um car-
tão com o mesmo valor, 
que poderá ser utilizado 
em supermercados.
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Miscelânea
Curiosidades

Uma das principais causas do desaparecimento dos animais é o desmata-
mento. Quando eliminamos as árvores, estamos também eliminando o ha-
bitat natural dos pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Sem lugar para 
viver, essas espécies entram em extinção prejudicando também outros ani-
mais maiores que se alimentam dele e causando um grande desequilíbrio 
ecológico. Os cientistas acreditam que cerca de cem espécies de animais 
desaparecem todos os anos por causa do desmatamento das florestas. O 
principal motivo para que o desmatamento ocorra é a falta de planejamen-
to urbano e a busca incontrolável de riqueza que o ser humano tem. Só 
na América do Sul, cerca de quatro milhões de hectares são desmatados 
todos os anos. Isso além da extinção de milhares de espécies de animais, 
também causa a extinção de árvores, frutos e flores e aumenta a força de 
desastres ambientais, como tsunami e aquecimento global, prejudicando 
irreversivelmente a natureza e, conseqüentemente, o ser humano.  

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

Guarde em suas faces apenas as carícias, esqueça as bofetadas.
Aprender a ver é a mais longa aprendizagem de todas as artes.
Somente amamos a justiça quando sofremos injustiças.
Ninguém pode fazê-lo infeliz sem a sua permissão.
Não sou suficiente jovem para saber de tudo.
Os tolos são punidos mais freqüentemente do que os pecadores.
Vença a si mesmo e terás vencido o seu próprio adversário.
Os últimos serão os primeiros. 
Todo homem é poeta quando está apaixonado.
O mestre disse: Quem modera raramente se perde.
Um defeito meu é não ver maldade nas pessoas.
A timidez é para o espírito o que a vertigem é para o corpo.
Com o tempo você aprende que não deve confiar em todo mundo.
A gente não se cansa de amar, a gente se cansa de não ser amado.
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EXPEDIENTE

Obra infantil de pós-doutor em 
Educação ensina lições para uma 

vida mais consciente e criativa

Cidadania, combate ao 
bullying, inclusão de pes-
soas com deficiência, li-
ções de higiene, autoco-
nhecimento e emoções... 
tudo em um só livro!  A 
obra “Para ser ainda mais 
feliz todo dia” é uma fer-
ramenta lúdica que ensina 
por meio de rimas os pe-
quenos sobre resiliência e 
positividade apesar das di-
ficuldades que surgem no 
dia a dia.
Originalmente o livro foi 
escrito para os crianças, 
mas a produção de Simão 
de Miranda, professor 
PhD em Educação e dou-
tor em Psicologia Escolar, 
também toca o coração 
dos adultos.
Quando lida pelos 

baixinhos, a obra é                                          
interessante pelas rimas 
inusitadas tiradas das si-
tuações cotidianas vividas 
por eles. 
Já quando é interpretada 
por adultos, o livro torna-
-se atraente quando per-
cebem que, muitas vezes, 
basta conservar a alma in-
fantil para ser feliz.
“Em vez de espalhar uma 
fofoca, compartilhe uma 
bacia de pipoca.” - pág. 5
“Em vez de desanimar, 
chame um colega para 
brincar.” - pág. 10
“Em vez de tristeza, viva 
com mais leveza.” - pág. 
14
“Em vez de brigar, tente 
sempre perdoar.” - pág. 16
Com produções voltadas 

ao mundo infantil e à edu-
cação, Simão de Miran-
da, Cidadão Honorário de 
Brasília, é autor de outros 
55 livros e vendeu mais de 
600 mil exemplares em 27 
países. Ministrou mais de 
600 cursos, oficinas e pa-
lestras no Brasil, Argen-
tina, Cabo Verde, Cuba, 
Portugal e São Tomé e 
Príncipe.
Todas as dicas do autor 
trazem ilustrações que fa-
cilitam a compreensão das 
crianças, uma vez que cada 
página ilustrada transmite 
a sensação de estar dentro 
das rimas. Quem assina 
os desenhos é o ilustrador 
Dam D’Souza, paulista es-
pecializado em livros di-
dáticos.
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Crise para alguns, ascensão para 
outros durante a quarentena

Guaratinguetá cria novas normas 
de regulamentação do comércio

Morre Botu, ídolo do
EC Taubaté e melhor

zagueiro da história do clube

Prefeitura de São Sebastião entrega 
mais de 15 mil kits de alimentação 

aos alunos da Rede de Ensino

Escolher ou trocar de pro-
fissão é um dos desafios 
mais difíceis. Mas torna-se 
um pouco mais fácil ao sa-
ber quais são as profissões 
oferecidas pelo mercado e 
o que as empresas pedem 
dos candidatos.
Um relatório realizado 
pela Goowit, startup de 
empregos, apresenta um 
panorama com 36 profis-
sões em alta, com salários 
entre R$ 3 mil e R$ 50 mil.
Alguns dos cargos que te-
rão destaques no próximo 
ano são: DPO (Data Pro-
tection Officer), gerente 
de engenharia industrial, 
de programa (automação 
robótica de processos), 
engenheiro de software e 
líder em planejamento fi-
nanceiro. Existem vagas, 
mas a régua subiu. Não 
importa a área de atuação. 
O novo ano no mundo cor-
porativo vai exigir conhe-
cimento em tecnologia, 
inclusive na área de dados 

O Prefeito de Guaratin-
guetá, Marcus Soliva, 
decretou novas regras de 
funcionamento para o co-
mércio. Essas mudanças 
estão de acordo com o de-
creto já aprovado no dia 
16 de março e, portanto, o 
isolamento social continua 

Ídolo da torcida tauba-
teana, faleceu na manhã 
desta quinta-feira (23) o 
ex-atleta profissional Botu 
aos 68 anos. Considerado 
recentemente o melhor za-
gueiro de todos os tempos 
a vestir a tradicional cami-
sa do “Burro da Central”, 
Botu residia na zona norte 
de São Paulo e estava in-
ternado em um hospital no 
bairro Pirituba. A causa da 
morte ainda foi divulgada.
No Vale do Paraíba, muito 
contestado pela torcida do 
São Jose EC, o zagueiro 
deixou a cidade para vestir 
a camisa do vizinho rival 
alviazul, e quis o destino, 
que viesse a ser um dos 
grandes nomes da partida 
decisiva contra seu ex-clu-
be e campeão do acesso 
em 1979. Na final daque-
le ano, na denominada 
“Divisão Intermediária, o 
Taubaté derrotou os jose-
enses por 2 a 1 e ascendeu 
à Divisão Especial.
O zagueiro Carlos Roberto 
Pinheiro, ou Roberto Botu 
nasceu em São Paulo em 
18 de fevereiro de 1952. 
Passou por várias equi-
pes do interior paulista e 
encerrou a carreira no In-
dependente de Limeira. O 
ex-jogador será sepultado 

A Prefeitura de São Sebas-
tião, por meio da Secreta-
ria da Educação (SEDUC), 
começou a entregar mais 
de 15 mil kits de alimenta-
ção aos alunos da rede de 
ensino do município.
O kit de alimentação esco-
lar foi pensado na necessi-
dade nutricional dos alu-
nos e confeccionado pelas 
nutricionistas da SEDUC. 
Vale lembrar que todo 
esse processo foi apro-
vado pelo Conselho de                            
Alimentação Escolar de 
São Sebastião.
As cestas foram confec-
cionadas com base em 

e inteligência artificial. As 
soft skills, termo em inglês 
usado para definir habili-
dades comportamentais, 
também serão demanda-
das pelas empresas, que 
devem voltar a contratar 
executivos. É o que diz o 
levantamento de tendên-
cias de carreira.
O ano também será dife-
rente. Os executivos com 
conhecimento em inova-
ção estarão na mira das 
empresas. “Em 2020, a 
chave deve virar. Nos anos 
anteriores, havia uma forte 
demanda por profissionais 
que pudessem desempe-
nhar funções com foco em 
redução de custos. Agora, 
a procura será diferente, 
pautada pela mentalidade 
de crescimento e pela ex-
periência do consumidor”, 
afirma Deibson Silva, 
CEO da Goowit.
Agora, para quem está 
confinado e com medo 
de perder o emprego, a 

em vigor até 10 de maio. 
Em conformidade também 
com o que foi determinado 
pelo governador do esta-
do, João Doria.
Com as novas determi-
nações, comércio e pres-
tadores de serviço estão 
autorizados a funcionar 

nesta quinta-feira no Ce-
mitério da Vila Nova Ca-
choeirinha..
Decisão de 1979 - A par-
tida decisiva entre EC 
Taubaté e São Jose EC foi 
cercada por uma expec-
tativa, não só no Vale do 
Paraíba, mas também por 
toda a crônica esportiva do 
Estado e teve transmissão 
pela TV. O jogo final acon-
teceu em 29 de novembro 
de 1979 no estádio do 
Parque Antárctica, tendo 
como mediador o árbitro 
José de Assis Aragão.
Os gols foram marcados 
por Amauri (2 do 1ºT) e 
Antonio Carlos (30 do 
2ºT) para o Taubaté. O gol 
do São Jose foi marcado 
por Tata em cobrança de 
falta (14 do 2ºT). Ainda 
no primeiro tempo, o go-
leiro taubateano Wagner 
pegou uma cobrança de 
pênalti batida pelo za-
gueiro Darci. A equipe do 
E.C. Taubaté era dirigida 
naquela temporada pelo 
já falecido técnico Oscar 
Amaro. O time base tinha 
Vágner; Ary, Julião, Botu 
e Cleto; Piorra Mendonça, 
Chivna e Toninho Taino; 
Amauri, Antônio Carlos e 
Betinho. Em nota oficial, a 
diretoria do E.C. Taubaté 

orientação das nutricionis-
tas da SEDUC, que levou 
em consideração o consu-
mo dos produtos durante 
30 dias conforme o plane-
jamento do cardápio ofe-
recido nas escolas.
Essas entregas são feitas 
casa a casa com o apoio 
das forças de seguranças, 
como Guarda Civil Muni-
cipal GCM e Defesa Civil, 
além de equipes da SESEP 
(Secretaria de Serviços 
Públicos).
Os kits serão distribuídos 
para alunos de quatro seg-
mentos: creches, creches 
com crianças alérgicas, 

Goowit acaba de lançar o 
Sherrpy, o mentor virtual 
de carreira que vai auxiliar 
o usuário a definir os ob-
jetivos pessoais, profissio-
nais além de desenvolver 
métodos para atingir ao 
alvo.
Nesse período de confina-
mento, o robô vai oferecer 
cursos e treinamentos com 
quase 100 competências 
técnicas, comportamentais 
e de liderança.
Ao todo, foi investido R$ 
1,4 milhão no desenvol-
vimento de tecnologias e 
parcerias (como LinkedIn 
e Udemy) para compor a 
rede social, e a expectati-
va é que a Goowit se tor-
ne um unicórnio (empresa 
que atinge R$ 1 bilhão em 
faturamento) até 2022. O 
acesso será gratuito para 
os usuários, enquanto as 
empresas deverão pagar 
mensalidades após um pe-
ríodo para utilizar as ferra-
mentas.

apenas em sistema dri-
ve-thru. Também estão 
autorizados bares e res-
taurantes, mas, nesse 
caso, continua proibido o                                                
consumo de qualquer pro-
duto no local. Sendo as-
sim, os clientes poderão 
ir até o estabelecimento 
comprar, mas deverão re-
tornar às suas casas para 
consumí-los. 
Lojas de reparos de eletrô-
nicos, copiadoras, mecâni-
cos e óticas também pode-
rão voltar a funcionar, mas 
deverão estar de acordo 
com as regulamentações 
de segurança de combate à 
covid-19.
O prefeito salientou ain-
da que o uso da máscara é 
obrigatório em locais pú-
blicos. 
Principalmente em filas 
de caixas lotéricas e ban-
cos, em bares, padarias,                    
restaurantes e lancho-
netes, em atendimentos                       
drive-thru (incluindo o 
cliente dentro do carro) e 
em todo local que houver 
maior movimentação de 
pessoas. 

lamentando a perda de seu 
ex-jogador e grande nome 
da história do clube vale-
paraibano.
“O Esporte Clube Taubaté 
lamenta profundamente o 
falecimento do ex-zaguei-
ro Roberto Botu, campeão 
paulista da Divisão Inter-
mediária de 1979, aos 68 
anos. Botu foi capitão do 
time que conquistou o úl-
timo acesso do Alviazul, 
liderando a equipe princi-
palmente na vitória contra 
o São José por 2 a 1 no Pa-
lestra Itália, em São Paulo. 
O ex-zagueiro esteve em 
Taubaté em novembro do 
ano passado para come-
morar os 40 anos da con-
quista junto com outros 
ídolos do Burro da Cen-
tral. Ele faleceu na madru-
gada desta quinta-feira e o 
velório, reservado apenas 
para a família, acontece a 
partir das 13h, no cemité-
rio da Vila Nova Cacho-
eirinha, em São Paulo. O 
Esporte Clube Taubaté de-
seja toda força aos amigos 
e familiares nesse momen-
to tão difícil, e agradecerá 
eternamente nosso capitão 
Botu pelos serviços pres-
tados ao Clube com tanto 
carinho, empenho e dedi-
cação”.

educação infantil, ensino 
fundamental I e II, incluin-
do as crianças alérgicas.
Todos os kits passaram 
pelo processo de higie-
nização antes da entrega, 
respeitando o Plano Muni-
cipal de Contingência para 
Infecção Humana pelo 
Novo Coronavírus.
A entrega obedece às de-
terminações que o muni-
cípio tem adotado no en-
frentamento à COVID-19 
para diminuir os impactos 
sociais. O objetivo é ga-
rantir alimento aos estu-
dantes mesmo sem aulas 
presenciais.
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AVISO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 03/2020 - A Prefeitura Muni-
cipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, torna público a con-
vocação dos candidatos classificados no Concurso Público 01/2019 
- CARGOS: CONTADOR, PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL, 
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO E TESOUREIRO - A 
relação de classificados na integra e demais informações estão dis-
poníveis no site da Prefeitura Municipal de Potim – www.potim.sp.gov.
br. Os candidatos aprovados serão também convocados por corres-
pondência conforme o disposto no item 10.15 do Edital.

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


