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A Gazeta dos Municípios

Câmara de Taubaté
declara apoio à luta

contra o racismo

Caraguatatuba entra
em clima natalino
com decorações

Taubaté é uma cidade pre-
cursora no combate ao 
racismo, e a Câmara tem 
um papel importante nes-
sa história. Mas primeiro 
é importante lembrar que 
o racismo não acabou, 
pelo contrário: é preciso 
lembrar frequentemen-
te que esse é um ato que 
fere aquele que é ofendido 
e, por outro lado, deve re-
sultar em punição para o 
agressor.
É possível falar em com-
bate ao racismo ao men-
cionar que, no dia 4 de 
março de 1888, ou 69 dias 
antes da abolição da escra-
vatura no Brasil, Taubaté 
havia libertado os 2.568 
escravos existentes em 
seu território. Escreveu 
o historiador e professor 
Antônio Carlos Argôllo 
Andrade, na cartilha “A 
liberação dos escravos em 
Taubaté”, disponível na 
Divisão de Museus: “A 
abolição da escravidão no 
município foi resultado de 
um importante trabalho de 
conscientização dos pro-
prietários rurais, realizado 
junto à comunidade tauba-
teana, por uma Comissão 
Pró-Libertação, que se or-
ganizou, tendo a atuante 
participação de números 
cidadãos taubateanos”.
A ata da 5ª sessão ordi-
nária da Câmara, em 5 de 
março de 1888, registra a 
abolição e destaca como 
“auspicioso fato” a extin-
ção do trabalho servil no 
município. Antes disso, 
em 20 de fevereiro, havia 
sido mencionado em ata 
um voto de congratulação 
aos munícipes pela “re-

Caraguatatuba entra em 
clima natalino com as tão 
esperadas luzes e árvores 
de Natal que todos os anos 
enfeitam as rotatórias do 
município e encantam mu-
nícipes e turistas.
Este ano, devido à pande-
mia da Covid-19, as come-
morações serão um pouco 
diferentes, porém, não me-
nos especiais de acordo a 
presidente da Fundação 
Educacional e Cultural 
de Caraguatatuba (FUN-
DACC), Silmara Mattiaz-
zo.
“Todos nós tivemos de 
enfrentar um ano cheio 
de incertezas, medo e re-

denção dos cativos” e a 
criação de um “Livro de 
Ouro”, para menção dos 
nomes dos proprietários 
que, “generosa e espon-
taneamente”, libertaram 
seus escravos.
Data especial para a cida-
de, quatro de março tor-
nou-se o nome da rua onde 
ficam localizadas a Rei-
toria da Universidade de 
Taubaté e a unidade local 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), impor-
tantes polos de dissemina-
ção cultural, do direito, da 
liberdade e justiça.
Mas a abolição da escrava-
tura não representou o fim 
do racismo, como a histó-
ria e o cotidiano apresen-
tam, diariamente. A popu-
lação sofre desigualdade 
social quando analisada 
sob o ponto de vista da cor 
ou raça no país, como de-
monstrou o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) no estudo 
“Desigualdades sociais 
por cor ou raça no Brasil”.
De acordo com o estudo, 
publicado em 2019, ape-
nas 29,9% dos cargos ge-
renciais são preenchidos 
por pretos ou pardos e 
24,4% dos deputados fede-
rais eleitos em 2018 apre-
sentavam esse perfil. Por 
outro lado, os negros ou 
pardos são maioria da po-
pulação abaixo da linha de 
pobreza (32,9%), as maio-
res taxas de analfabetismo 
(20,7%, na zona rural) e 
nas vítimas de homicídio.  
“No Brasil, a taxa de ho-
micídios foi 16,0 entre as 
pessoas brancas e 43,4 
entre as pretas ou pardas 

clusão por conta do vírus, 
porém, não poderíamos                      
deixar de comemorar esta 
data tão especial que é o 
Natal.
Não poderíamos deixar 
de celebrar o amor, a paz, 
a bondade e a caridade de 
Jesus Cristo, que é o ho-
menageado desta festa”.
“Este ano será diferente, 
não teremos a casinha e as 
visitas presenciais ao bom 
velhinho, mas tenham a 
certeza de que teremos 
boas surpresas e que o Na-
tal será tão especial e ines-
quecível quanto nos anos 
anteriores”, adiantou.
Para aqueles que quise-

a cada 100 mil habitantes 
em 2017. Em outras pala-
vras, uma pessoa preta ou 
parda tinha 2,7 vezes mais 
chances de ser vítima de 
homicídio intencional do 
que uma pessoa branca”, 
demonstra o IBGE.
Reverter essa realidade é 
uma tarefa difícil e envol-
ve abordagens em diversos 
campos de conhecimento, 
tais como educação, le-
gislação e comunicação. 
Na abordagem jurídica, o 
racismo e a injúria racial 
são crimes puníveis com 
prisão e multa. Na área da 
educação, o dia da cons-
ciência negra foi inserido 
em 2003 no calendário es-
colar e transpôs a fronteira 
das escolas, ao se tornar 
data festiva nacional. No 
campo da comunicação, 
os veículos de imprensa, 
rádio, TV e internet pu-
blicam frequentemente 
entrevistas e matérias rela-
cionadas ao assunto.
A Câmara promove essa 
discussão em seu cotidia-
no, seja nos debates de 
propostas no Plenário ou 
na participação de ações 
que contribuam para a 
conscientização sobre os 
efeitos danosos do racis-
mo para a sociedade. Por 
isso, neste mês em que 
se celebra o dia da cons-
ciência negra, a Câmara 
lança a campanha “Somos 
iguais”, um convite à refle-
xão sobre o passado, quan-
do foi explorada a força de 
trabalho do negro; o pre-
sente, de injustiça social; e 
o futuro, que vai depender 
das escolhas feitas hoje. 
Entre nessa luta conosco.

rem tirar fotos e apreciar 
as luzes e as árvores de 
Natal, que pouco a pouco 
estão ganhando vida, basta 
dar uma passadinha pelas 
rotatórias dos bairros Tra-
vessão, Morro do Algo-
dão, Poiares, na entrada 
da cidade no trevo entre 
as Rodovias dos Tamoios 
e Rio-Santos, e no Massa-
guaçu.
Outro local que recebe-
rá decoração de Natal é a 
Praça Dr. Cândido Mota, 
garantindo, assim, mais 
um ponto onde as pessoas 
poderão registrar suas sel-
fies e visitar o Coreto mais 
famoso de toda Caraguá.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 210, Termo nº 7288
Faço saber que pretendem se casar JORGE LUIZ DA SILVA SILVERIO e GLEICE BEZERRA DE OLIVEIRA, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é 
natural de Tremembé-SP, nascido no dia 13 de novembro de 1984, de estado civil solteiro, de profissão meio oficial montador, 
residente e domiciliado na Estrada Onze, nº 968, Fazenda Conquista, Tremembé/SP, filho de JORGE SILVERIO, falecido em 
Tremembé/SP na data de 08 de fevereiro de 2016 e de IZABEL BENEDITA DA SILVA SILVERIO, falecida em Tremembé/
SP na data de 31 de maio de 2010. A habilitante é natural de Olinda-PE, nascida no dia 06 de junho de 1979, de estado civil 
divorciada, de profissão do lar, residente e domiciliada na Estrada Onze, nº 968, Fazenda Conquista, Tremembé/SP, filha de 
DAVI JOSÉ DE OLIVEIRA, natural de Pernambuco, residente e domiciliado em Olinda/PE e de JOQUEBED BEZERRA 
DE OLIVEIRA, natural de Pernambuco, residente e domiciliada 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. 
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Colinas Shopping lança 
campanha de Natal

exclusiva com Papai Noel

Trabalhadores da Novelis 
paralizam pela segunda 

vez em 15 dias

Atualização tarifária dos pedágios da 
Rodovia dos Tamoios entra em vigor 

no próximo dia 1º de dezembro

Com uma história exclu-
siva sobre o Papai Noel, 
ainda jovem, e uma de-
coração clássica para am-
bientar o centro de com-
pras, o Colinas Shopping 
começa o seu Natal 2020 
na sexta-feira (27), às 10h, 
com a abertura da ceno-
grafia natalina ao público 
e início da campanha pro-
mocional.
A decoração foi inspirada 
no tema da campanha do 
shopping para este ano, “O 
Primeiro Natal de Noel”, 
e traz uma grande árvore 
de Natal de nove metros 
de altura como destaque. 
A história tem como pro-
tagonista um Noel jovem, 
ainda moço, e faz uma 
viagem às origens do per-
sonagem. O tema leva em 
consideração o contexto 
atual, preservando os ato-
res idosos que costumam 
encarnar o papel todos os 
anos.
Também estão na deco-
ração uma casa rústica, 
de propriedade do Noel. 
Nela, é possível observar a 
carpintaria dele, onde Mr. 
Gift coordena os pedidos 
de presentes das crianças 
na oficina de brinquedos. 
O passeio pela cenografia 
ainda traz um trenó para 
que os clientes tenham 
uma foto especial no am-
biente. 
“Tudo terá um clima na-
talino tradicional, crian-
do uma atmosfera acon-
chegante, das cores dos 
objetos aos brinquedos 
de madeira, lembrando o 
que poderia ser a casa do 
vovô e da vovó”, explica 
Margarete Sato, gerente 
de Marketing do Colinas 
Shopping.
Conto de Natal
A história “O Primeiro 
Natal de Noel” também é 

Os trabalhadores da fá-
brica Novelis, em Pin-
damonhangaba, fizeram 
mais uma paralisação pela 
Campanha Salarial nessa 
sexta-feira (27). Outra pa-
ralisação já havia ocorrido 
15 dias atrás.
Em assembleia, a catego-
ria reprovou a atual condi-
ção, sem nenhum valor de 
abono salarial, e aprovou 
que o Sindicato dos Me-
talúrgicos intensifique as 
negociações.
Segundo o dirigente sin-
dical na Novelis, Odirley 
Prado, a direção da fábrica 
se recusa a negociar com a 
entidade. “Ainda não teve 
negociação, nem respos-
ta da empresa. A empresa 
continua batendo recorde 
de produção, não teve cri-
se, não parou de produzir 
na pandemia. O trabalha-
dor reivindica e sindicato 
vai na busca pelo abono 
salarial”, disse.

A partir da 0h da próxima 
terça-feira (1/12) entra em 
vigor a atualização con-
tratual anual das tarifas de 
pedágio das rodovias esta-
duais paulistas. Na Rodo-
via dos Tamoios, o valor 
da tarifa base da Praça de 
Jambeiro - no km 16,1 - 

contada em um livrinho. 
Nela, Mr. Gift se encontra 
com um Noel ainda jovem, 
aprendendo seu ofício e 
descobrindo sua vocação. 
A publicação integra uma 
ação social encabeçada 
pelo Colinas Shopping. Ao 
ficar com um exemplar, o 
cliente pode colaborar vo-
luntariamente com o pro-
jeto social ONG Viva Boa 
Vista. Toda a renda arreca-
dada será revertida para as 
obras de reforma da ins-
tituição. O livro tem uma 
doação sugerida de R$ 
30, mas os clientes podem 
colaborar com qualquer 
quantia. 
A publicação também terá 
uma versão digital, dispo-
nível no site do shopping.
O conto também ganhará 
vida no cenário da praça 
de eventos, com as presen-
ças do Mr. Gift e do Papai 
Noel jovem, interagindo 
com o público de forma 
segura, a distância, no dia 
27 de novembro (das 12h 
às 16h) e no período de 3 
a 19 de dezembro, às quin-
tas, sextas e sábados (das 
12h às 16h).
“Sentimos que não ter a fi-
gura do Noel neste ano tão 
difícil seria mais uma per-
da em um momento que 
estamos precisando mui-
to de esperança. Já que o 
Bom Velhinho está de qua-
rentena, criamos algo para 
que o Papai Noel pudesse 
aparecer por aqui. Então 
ele vem, por meio do li-
vro, e presencialmente em 
aparições no cenário, para 
contar como começou essa 
história, quando ele ainda 
era jovem. É praticamen-
te uma máquina do tem-
po que nos trouxe o Noel, 
com a mesma magia e en-
canto”, conta Margarete.
O ator que dará vida ao 

Desde julho, a categoria 
também discute problemas 
na PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados). 
Posicionamento da empre-
sa
A Novelis atua no ramo do 
alumínio e emprega atual-
mente 1.300 pessoas em 
Pindamonhangaba. Ela é 
subsidiária da Hindalco, a 
maior empresa do grupo 
indiano Aditya Birla. Em 
contato com a equipe de 
jornalismo do AgoraVale, 
a empresa se manifestou 
em nota: A Novelis infor-
ma que o Sindicato dos 
Metalúrgicos promoveu 
uma breve manifestação 
no turno das 7h da fábri-
ca de Pindamonhangaba, 
nesta sexta-feira, 27 de 
novembro. O movimento, 
no entanto, não impactou 
as operações da empresa. 
Com a pandemia decor-
rente do novo coronaví-
rus, alguns ajustes foram 

permanece o de R$4,00 e 
da Praça de Paraibuna - no 
km 59,3 será de R$7,80.
O reajuste tarifário, que 
normalmente ocorre no 
mês de julho, foi pror-
rogado para dezembro 
em virtude da pandemia 
Covid-19. A decisão que 

Papai Noel jovem será 
Ton Prado. Com mais de 
19 espetáculos no currí-
culo, como “Toda nudez 
será castigada”, “O ma-
rido da minha mulher”, 
“Não sou bistrô”, “Pelos 
ares a comédia”, “O Má-
gico de Inox: O Musical” 
e o musical “Forever You-
ng”, com o qual está atu-
almente em cartaz, Ton já 
participou da série “Mo-
rando Sozinho”, do canal 
Multishow, e de algumas 
novelas, como “As Aven-
turas de Poliana”, no SBT. 
O ator também gravou os 
filmes “Soroche”, da O2 
Filmes, “Wanderlust”, e o 
curta-metragem “Edifício 
Shelton”, para TV Cultura. 
Promoção
Com a abertura da decora-
ção de Natal, o shopping 
também inicia a sua cam-
panha promocional, que 
sorteará um Nivus Hi-
ghline (Volkswagen). A 
cada R$ 500 em compras, 
o cliente tem direito a um 
número da sorte. A troca 
pode ser realizada on-line, 
pelo WhatsApp, pelo app 
Prizor ou presencialmente, 
no autoatendimento. 
“Neste ano, as trocas de 
notas fiscais por números 
da sorte serão facilitadas 
no meio digital, com o in-
tuito de evitar filas. Para 
isso, incluímos o WhatsA-
pp como ferramenta para 
troca. 
Também reforçamos 
ações para o uso do                       
aplicativo Prizor”, afirma 
Margarete.
A campanha segue até o 
dia 24 de dezembro, e as 
notas fiscais emitidas de 
segunda a quarta-feira va-
lem números da sorte em 
dobro. O sorteio do carro 
será realizado no dia 2 de 
janeiro.

necessários por parte da 
empresa face à nova reali-
dade de queda temporária 
de demanda. A empresa 
priorizou a manutenção de 
todos os postos de traba-
lho e não recorreu à pos-
sibilidade de redução sa-
larial. Após negociações 
envolvendo representantes 
do Sindicato dos Meta-
lúrgicos, a Novelis, in-
clusive, decidiu manter o 
Programa de Participação 
nos Resultados (PPR). A 
reinvindicação pelo paga-
mento do abono salarial, 
no entanto, não foi valida-
da pela empresa.
A Novelis reitera seu com-
promisso com seus profis-
sionais e com a sociedade, 
respeita as atividades de-
senvolvidas pelos sindica-
tos de classe, prezando o 
diálogo transparente entre 
as partes e se coloca à dis-
posição para outros escla-
recimentos.

autoriza a aplicação dos 
novos valores a partir de 
01/12 foi publicada em 
Diário Oficial no dia 30 de 
outubro de 2020.
Os valores de tarifas que 
passarão a vigorar nas pra-
ças de pedágio da Rodovia 
dos Tamoios são:
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EXPEDIENTE

EDITORIAL
 É, a vida até que poderia ser diferente mas..
É só por Deus, como costumo dizer. Tem vereador cuja remuneração 
deve estar em torno de R$ 6.000,00 que acaba se pagando. Outros podem 
trazer benefícios para a cidade e para o povo, estes já merecem até rece-
ber mais. Agora tem outros que se derem a eles o dobro (R$ 12.000,00) 
para ficarem em casa e nem aparecerem por lá, a cidade e o munícipe irão 
ter muito mais vantagens. 
Até certo ponto não e tão difícil selecionar futuros vereadores, analisando 
suas participações em trabalhos voltados ao atendimento do município e 
ao cidadão. 
A bem da verdade o cidadão não precisa ser vereador para prestar ser-
viços relevantes para a cidade e para os cidadãos.  Tem cidadão que fez 
infinitamente muito mais pela cidade do que certos vereadores. Exemplo 
disso além de requerimentos de indicações denúncias moções qualquer 
cidadão pode até mesmo propor projeto de lei através do Projeto de lei de 
iniciativa popular. 
Se você encontra candidatos dias após dias na praça sem fazer nada quase 
sempre desempregado. Se você vê vereadores dia após dia em sua ativi-
dade particular e nunca visitando cidadãos, bairros, secretarias TCE mi-
nistério público tratando só de assuntos pessoais como privilegiar paren-
tes e amigos se submeterem aos que ditam seus superiores hierárquicos 
tomando decisões contrárias ao interesse da cidade e que ganham sem 
exercer as funções que lhes foram confiadas, fica claro que não servem 
para representar o povo, por isso devemos  deixá-los de lado e tentar se-
lecionar como representante alguém habilitado com certo nível cultural, 
alguém que se identifica com as causas populares alguém autônomo e 
soberano, alguém com histórico de trabalho, alguém com referências que 
não tenha (rabo preso) que goste da cidade e independente de qualquer 
coisa seja honesto.

Miscelânea
Curiosidades

Você sabia que a grafologia também é uma ferramenta de segurança pú-
blica? Isso porque ela ajuda a descobrir personalidade de risco. É chama-
da “grafologia criminal”, capaz de desenvolver crimes quando há pistas 
escritas. A técnica serve ainda para promover o autoconhecimento e des-
cobrir a compatibilidade entre casais ou grupo de pessoas. Há também a 
chamada “grafologia doméstica”, que segundo a grafologia é muito útil na 
contratação de cuidadores. Nas investigações históricas, o estudo grafoló-
gico também pode ser aplicado ao método e que auxilia ainda na supera-
ção de conflitos pessoais. O estudo da letra diagnostica os reais problemas 
e adversidades que a pessoa enfrenta e ainda a planejar e implementar so-
luções mais eficazes. E o que os especialistas chamam de “grafoterapia”.

Humor

O homem pediu, agora agüenta

Deus criou o burro e disse: Trabalharás incansavelmente, carregando far-
dos pesados. Comerás capim, não terás inteligência e viverás 60 anos e 
serás burro.
O burro respondeu: Senhor, serei burro, comerei capim, mas viver 60 anos 
é muito. Dá-me apenas 30 anos.
E assim Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse: Vigiarás a casa dos homens e serás seu 
melhor amigo. Comerás os ossos que eles te jogarem e viverás 30 anos e 
serás cachorro.
O cachorro respondeu: Senhor, serei cachorro, comerei os ossos, mas vi-
ver 30 anos é muito. Dá-me 20 anos.
E assim Deus lhe deu 20 anos.
Deus criou o macaco e disse: Pularás de galho em galho, fazendo maca-
quices, serás divertido e viverás 20 anos e serás macaco.
O macaco respondeu: Senhor, serei macaco, farei macaquices engraçadas, 
mas viver 20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
E assim Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse: Serás o único animal racional sobre a Terra, 
usarás sua inteligência para te sobrepor aos demais animais da natureza. 
Dominarás o mundo e viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu: Senhor, serei homem, o mais inteligente dos ani-
mais, mas viver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos que o burro rejeitou, 
os 10 anos que o cachorro não quis e também os 10 anos que o macaco 
dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse: Está bem, viverás 30 anos como ho-
mem, casarás e passarás 30 anos como burro, trabalharás para pagar as 
contas e carregando fardos, serás aposentado pelo INSS, vivendo 10 anos 
como cachorro, vigiando a casa e depois ficarás velho e viverás 10 anos 
como o macaco, pularás dc casa em casa de um filho para outra e ficarás 
fazendo macaquices para divertir seus netinhos.

Mensagens

 Oferecer um sorriso torna feliz o coração. Enriquece quem o recebe sem 
empobrecer quem o doa. Dura somente um instante, mas sua lembrança 
permanece por longo tempo. Ninguém é tão rico a tempo de dispensá-lo, 
nem tão pobre que não possa doá-lo. O sorriso gera alegria na família, 
dá sustentação no trabalho e é sinal tangível de amizade. Um sorriso dá 
consolo a quem está cansado, renova coragem nas provações e é remédio 
na tristeza. E se um dia você encontrar quem não lhe ofereça um sorriso, 
seja generoso e ofereça-lhe o seu. Ninguém tem tanta necessidade de um 
sorriso quanto àquele que não sabe dar.
***
Para que você se sinta melhor, pense positivo. Coordenar seus pensamen-
tos, tendo em mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de prazer. Isole pa-
lavras e expressões destrutivas. Interrompa pensamentos, boicotando as 
mensagens negativas. Realce seu lado positivo, explorando tudo de bom 
que existe em você. Reoriente-se, vendo a si próprio e o mundo que rodeia 
de maneira diferente. Crie o hábito de se lembrar do melhor que existe em 
você. Lembre-se somente de coisas boas. Faça disso um lema de vida, um 
retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um céu, mas também 
do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu pensamento... A escolha 
é sua.

Pensamentos, provérbios e citações

Pé que dá fruta é o que leva mais pedradas.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Nas horas de crise, difícil é não cumprir com o dever.
Desgosto não se discute.
Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem.
Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.
O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido.
O homem espiritual é aquele que descobre a sua própria alma.
É muito bom ser importante, mas o mais importante é ser bom.
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Metalúrgicos injetarão
R$ 68 milhões na economia 

de Taubaté com o 13º salário

CCR NovaDutra recupera
pavimento no trecho de Pinda

IBGE: Esperança de vida do 
brasileiro aumentou

31,1 anos desde 1940

Até o final de dezembro 
de 2020, o pagamento do 
13º salário aos 13.825 me-
talúrgicos, representados 
pelo Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Taubaté e Re-
gião (Sindmetau), injetará 
aproximadamente R$ 68 
bilhões na economia da 
região.
No munícipio, mais de 77 
mil trabalhadores com car-
teira assinada deverão fa-
zer jus ao recebimento do 
13º salário. Esse item da 
renumeração deverá inje-
tar na localidade um total 
de R$ 222,3 milhões.
Dos R$ 68 milhões obtidos 
pela categoria metalúrgi-
ca, R$ 66 milhões corres-
pondem a postos de traba-
lho do setor em Taubaté, 
perfazendo em 30,5% a 
contribuição da categoria 
no 13º no município.
O estudo, elaborado pelo 
Dieese (Departamento In-
tersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômi-
cos, levou em conta dados 

Serviços estão previstos 
para ocorrer no período 
diurno entre os quilôme-
tros 82 e 97 da pista senti-
do São Paulo
A CCR NovaDutra am-
plia o trabalho de recupe-
ração de pavimento, com 
início de uma nova frente 
na região de Pinda da via 
Dutra. Os trabalhos se es-
tendem até o próximo do-
mingo, 29 sempre no perí-
odo diurno, com previsão 
de início às 8h e conclusão 
às 17h. Em caso de chuva, 

A expectativa de vida do 
homem é de 73,1 anos e a 
da mulher, de 80,1
A expectativa de vida dos 
homens passou de 72,8 
anos em 2018 para 73,1 
anos em 2019 e a das mu-
lheres foi de 79,9 anos para 
80,1 anos. Desde 1940, a 
esperança de vida do bra-
sileiro aumentou em 31,1 
anos. Uma pessoa nascida 
no Brasil em 2019 tinha 
expectativa de viver, em 
média, até os 76,6 anos.
Essas são algumas infor-
mações das Tábuas Com-
pletas de Mortalidade 
para o Brasil, referentes a 
2019, divulgadas hoje (26) 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). A expectativa de 
vida fornecida pelo estudo 
é um dos parâmetros para 
determinar o fator previ-
denciário, no cálculo das 
aposentadorias do Regime 
Geral de Previdência So-
cial.
Segundo o IBGE, em 
1940, uma pessoa ao com-
pletar 50 anos, por exem-
plo, tinha uma expectativa 
de viver mais 19,1 anos. 
Já em 2019, a esperança 
de vida para uma pessoa 
nessa faixa etária seria de 
30,8 anos. Atualmente vi-
ve-se, em média, quase 12 
anos mais. No entanto, a 
expectativa de vida muda 
conforme a idade da pes-
soa e o sexo, sendo que a 
taxa de mortalidade dos 
homens é sempre supe-
rior à das mulheres. Aos 
20 anos, a chamada so-
bremortalidade masculina 
atinge seu pico. Em 2019, 

da Relação Anual de Infor-
mações Sociais (RAIS) e 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desemprega-
dos (CAGED), ambos do 
Ministério da Economia, 
portanto estão considera-
dos apenas os metalúrgi-
cos do mercado formal de 
trabalho.
Para obter o número total 
de trabalhadores metalúr-
gicos foi utilizada a RAIS 
2019 complementada com 
os dados do CAGED de ja-
neiro a setembro de 2019. 
Para o cálculo da remu-
neração média utilizou-se 
a RAIS 2019, atualizada 
pela variação média do 
INPC.
Também não foi conside-
rado, por este estudo, o 
adiantamento da primeira 
parcela do 13º salário ao 
longo do ano, uma vez que 
quantidade indeterminada 
de trabalhadores recebe 
parcialmente o pagamen-
to do 13º no momento em 
que tiram férias.

o serviço pode ser cancela-
do ou suspenso.
A recuperação de pavi-
mento, que inclui fresa-
gem e recomposição, deve 
acontecer em dois trechos 
diferentes – entre os quilô-
metros 82 e 84 e entre os 
quilômetros 92 e 97, sem-
pre na pista sentido São 
Paulo. Para realizar o tra-
balho, haverá fechamento 
alternado de faixas.
É importante o motorista 
ter atenção na passagem 
pela região e respeitar a 

um homem de 20 anos ti-
nha 4,6 vezes mais chan-
ce de não completar os 25 
anos do que uma mulher 
do mesmo grupo de idade.
De acordo com o demógra-
fo do IBGE, Fernando Al-
buquerque, na faixa entre 
15 e 34 anos, existe maior 
disparidade entre a taxa de 
mortalidade da população 
masculina em relação à 
feminina. “Isso ocorre de-
vido à maior incidência de 
óbitos por causas externas 
ou não naturais, como ho-
micídios e acidentes, que 
atingem com maior inten-
sidade a população mascu-
lina jovem. A expectativa 
de vida masculina no país 
poderia ser superior à que 
se estima atualmente, se 
não fosse o efeito das mor-
tes prematuras de jovens 
por causas não naturais”.
Entretanto, de forma geral, 
em todas as faixas houve 
declínio da mortalidade 
ao longo do tempo. Para 
o IBGE, o fato de que, em 
1940, a população de 65 
anos ou mais representava 
2,4% do total e, em 2019, 
o percentual passou para 
9,5% é um indicativo de 
que os brasileiros estão vi-
vendo por mais tempo.
Segundo o instituto, um 
modo de se perceber esse 
movimento de maior lon-
gevidade é observar a pro-
babilidade de uma pessoa 
que atingiu os 60 anos 
chegar aos 80 no país.
“A diminuição da mor-
talidade nas idades mais 
avançadas fez com que as 
probabilidades de sobre-
vivência entre 60 e os 80 

O mesmo se aplica aos ca-
sos em que há o adianta-
mento da primeira parcela 
em outro período, defini-
do, por exemplo, em Acor-
do Coletivo de Trabalho 
(ACT) ou Convenção Co-
letiva de Trabalho (CCT).
Acordos
Segundo dados do Minis-
tério da Economia, entre 
abril e novembro de 2020, 
foram celebrados cerca de 
19,1 milhões de acordos 
(individuais e coletivos). 
Os acordos de suspensão 
de contrato foram os mais 
frequentes: 9,3 milhões, 
atingindo cerca de 5,4 
milhões de trabalhadores 
(55,4% do total).
Os dados disponíveis, 
contudo, não permitem a 
incorporação precisa de 
tais impactos no cálculo 
do 13º. 
Pelos mesmos motivos, 
este levantamento do Die-
ese não fará comparações 
com os dados divulgados 
em 2019.

sinalização implantada no 
local. A previsão é de que 
os serviços sejam conclu-
ídos no dia 18/10. Para 
saber das condições de 
tráfego, os motoristas sin-
tonizar durante a viagem a 
CCRFM 107,5 NovaDu-
tra. Os serviços de recupe-
ração no pavimento da Via 
Dutra são realizados perio-
dicamente em todos os tre-
chos da rodovia, conforme 
cronograma e acompanha-
mento da área de Obras da 
Concessionária.

anos de idade tivessem au-
mentos consideráveis en-
tre 1980 e 2019 em todas 
as unidades da federação, 
chegando a alguns casos 
a mais que dobrarem as 
chances de sobrevivência 
entre estas duas idades”, 
disse Albuquerque.
Em 1980, de cada mil pes-
soas que chegavam aos 60 
anos, 344 atingiam os 80 
anos de idade. Em 2019, 
esse número passou para 
604 indivíduos na média 
do Brasil.
Mortalidade infantil
A mortalidade infantil caiu 
de 12,4 por mil em 2018 
para 11,9 por mil em 2019. 
De 1940 a 2019, a morta-
lidade infantil caiu 91,9%, 
sendo que a taxa de morta-
lidade entre 1 a 4 anos de 
idade diminuiu 97,3%.
Em 1940, a taxa de morta-
lidade infantil era de cerca 
de 146,6 óbitos para cada 
mil nascidos vivos; já em 
2019, a taxa foi de 11,9 
por mil. A taxa de morta-
lidade para crianças de até 
5 anos caiu de 212,1 por 
mil para 14 por mil nesse 
mesmo período, sendo que 
cerca de 85,6% das crian-
ças que não chegam aos 5 
anos morreram no primei-
ro ano de vida e 14,4% en-
tre 1 e 4 anos de idade.
A meta dos Objetivos do 
Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) para o Brasil 
é de, até 2030, reduzir a 
mortalidade neonatal para, 
no máximo, cinco por mil 
e a mortalidade de crian-
ças menores de 5 anos 
para, no máximo, oito por 
mil.
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Supõe-se que os primeiros 
vestígios de povoação de 
Tremembé tenham sido si-
multâneos aos de Taubaté, 
por volta de 1600. Mas sa-
be-se que, em 1669, o Ca-
pitão-Mor Manuel da Cos-
ta Cabral, descendente dos 
nobres Cabral de Portugal, 
conseguiu permisSão para 
erigir uma igreja no local 
onde já havia uma capela, 
em terras de sua proprieda-
de. Assim surgiu o Templo 
do Senhor Bom Jesus de 
Tremembé, que se tornou o 
Santo Padroeiro da povoa-
ção. Em 1672 foi celebra-
da a primeira Missa.
O Santo Milagroso logo 
teve sua fama espalhada. 
Com isso, peregrinos co-
meçaram a surgir, e muitos 
romeiros acabaram se esta-
belecendo ao redor da Igre-
ja; também as condições 
climáticas e Geográficas os 
favoreciam. A Lei Provin-
cial n° 1, de 20 de feverei-

ro de 1866, elevou o povo-
ado a freguesia. Em 19 de 
agosto de 1890, tornou-se 
distrito policial, e pelo de-
creto estadual n° 132, de 
3 de março de 1891, pelo 
então Juiz  de Paz, José 
Monteiro de Queiroz, foi 
elevado a distrito de Paz. 
Foi elevado a município 
pela Lei n° 458, em 26 de 
novembro de 1896, pro-
mulgada pelo Presidente 
do Estado, Manoel Ferraz 
de Campos Salles, des-
membrando-se de Taubaté, 
graças aos esforços persis-
tentes do Coronel Alexen-
dre Monteiro Patto. A Lei 
Estadual n° 1038, de 19 
de dezembro de 1905, ele-
vou Tremembé à categoria 
de cidade. De acordo com 
a diviSão administrativa 
dos anos de 1911 a 1933, 
e as territoriais, de 31 de 
dezembro de 1937, a lei 
estadual n° 9073, de 31 de 
março de 1938, decreta lei 

n° 14.334, de novembro 
de 1944, fixaram os qua-
dros da diviSão territorial, 
administrativa e judiciária 
do Estado de São Paulo, 
o município de Tremembé 
consta de um só distrito, e 
de igual nome, e perten-
ce ao termo judiciário da 
Comarca de Taubaté. A 
Lei Estadual n° 8506 de 
27 de dezembro de 1993, 
transforma em Estância 
Turística o Município de 
Tremembé. A Lei Com-
plementar n° 877, de 29 de 
agosto de 2000 eleva a ca-
tegoria de Comarca judici-
ária de Primeira Estância.
Origem do nome: Há 3 ori-
gens prováveis em lígua 
indígena: • Seria corruptela 
de T-ieré-membeg, “sinuo-
so” • Seria corruptela de 
Té-iembé, “fonte de água 
agamada”, que é a hipóte-
se mais aceita • Tremembé 
significando “margem do 
rio”.

Parabéns  
Tremembé 123 Anos 

26 de Novembro

A origem do nome Tauba-
té está ligada à denomina-
ção de uma tribo de índios 
guaianás que habitava uma 
região nas proximidades 
onde hoje é parcialmente 
as ruas Capitão Geraldo, 
Coronel João Afonso, tra-
vessa São José e Largo do 
Chafariz, por nome TA-
BA-YBATÉ, que significa 
aldeia (taba) elevada (yba-
té). Por volta de 1628, o 
bandeirante Jacques Fêlix 
recebeu da Condessa de 
Vimieiro, neta e herdei-
ra de Martim Afonso de 
Souza, a missão de demar-
car suas áreas. Após isso, 
Taubaté é passada a con-
dição de Vila em 5 de de-

zembro de 1645, e recebe o 
nome de São Francisco das 
Chagas de Taubaté, que é 
o padroeiro do município. 
Tornou-se um centro ir-
radiador de bandeirismo. 
Com o advento do ouro em 
Minas Gerais, instalou-se a 
Casa de Fundição de 
Ouro, onde hoje é a Praça 
Monsenhor Silva Barros, 
acelerando seu progresso 
no período colonial. Parti-
cipou do Ciclo do Café, na 
metade do século XVIII, 
e no século seguinte , em 
1842, recebeu o título 
de cidade, sendo que por 
volta de 1900 foi a maior 
produtora de café do Vale 
do Paraíba. Foi uma das 

primeiras a participar da 
Revolução Industrial, com 
a instalação da CTI 
(Companhia Taubaté In-
dustrial), em 1891. O fran-
co desenvolvimento do 
município rendeu-lhe por 
muito tempo, o título de 
Capital do Vale, por ser 
um dos municípios que de-
sempenhou papel impor-
tante na evolução histórica 
e econômica da região e do 
país. Hoje, 
Taubaté é a Capital Nacio-
nal da Literatura Infantil, 
por ter sido cenário que 
deu origem às obras de 
Monteiro Lobato. Foi aqui 
que o escritor nasceu e 
passou toda a sua infância.

Parabéns  
Taubaté 374 Anos 

05 de Dezembro
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Governo de SP anuncia investimento 
de R$ 700 milhões para o

Programa Dinheiro Direto na Escola

Como adotar cartinhas do
Papai Noel dos Correios digital

Transferência de recursos 
às escolas para o ano leti-
vo de 2021 vai ocorrer sob 
novos critérios como área 
construída e índice de vul-
nerabilidade
O Governador João Doria 
anunciou na quinta-feira 
(26) o repasse de mais R$ 
700 milhões para o Pro-
grama Dinheiro Direto 
na Escola (PDDE-SP) em 
2021. Além disso, haverá 
mudanças nos critérios de 
repasse do recurso.
O repasse do PDDE-SP é 
transferido para a Asso-
ciação de Pais e Mestres 
(APM) das escolas para 
que realizem pequenas 
reformas, manutenções 
emergenciais e adquiram 
equipamentos de forma 
mais ágil e menos buro-
crática, e contribuam para 
a melhoria do ambiente 
escolar e do ensino.
“O Programa Dinheiro Di-
reto na Escola aumentou 
o valor dos repasses, mo-
dernizou e tirou a burocra-
cia, agilizando os repasses 
para as escolas estaduais”, 
disse Doria.
Em 2020, primeiro ano 
do PDDE-SP, as 5,1 mil 
escolas estaduais recebe-
ram R$ 700 milhões: R$ 
650 milhões e R$ 50 mi-
lhões específicos para a 
COVID-19. Os R$ 700 
milhões representam um 
valor 13 vezes superior 
aos destinados em anos 
anteriores.
“Com o PDDE-SP, as es-
colas estaduais ganharam 
agilidade para executar re-
cursos a qualquer momen-
to do ano letivo. E a Se-
cretaria da Educação pode 
realizar a transferência 

Este ano, a adoção de car-
tas da campanha Papai 
Noel dos Correios é digi-
tal. Em razão da pandemia 
do novo coronavírus, a es-
tatal fez adaptações para 
assegurar a realização, 
com segurança, de um dos 
maiores projetos sociais 
do país.
As cartas direcionadas ao 
Bom Velhinho devem ser 
cadastradas no blog da 
campanha e estarão dis-
poníveis para os ajudantes 
do Papai Noel na internet. 
Lá estarão disponíveis car-
tas de crianças de escolas 
públicas, creches, abrigos, 
orfanatos e núcleos socio-
educativos, independente-
mente da idade, matricu-
ladas do 1º ao 5º ano do 
ensino fundamental.
Para adotar, padrinhos e 
madrinhas devem acessar 
o blog da campanha, cli-
car em “Seja você Noel” e 
seguir os próximos passos. 
Com base na localidade 
informada, serão disponi-
bilizadas as cartinhas e as 

direta de verba às APMs, 
com agilidade, sem carga 
de trabalho excessiva ou 
muita burocracia”, destaca 
o Secretário de Estado da 
Educação, Rossieli Soa-
res.
Novos critérios
Até 2019, os critérios para 
a distribuição do PDDE-
-SP consideravam apenas 
um valor fixo por escola 
e um valor per capita por 
aluno, a partir da quantida-
de de alunos matriculados. 
Neste ano, a partir de escu-
ta feita na rede, o Gover-
no de São Paulo fez uma 
adequação dos critérios 
para o repasse da verba 
do PDDE-SP. A partir da 
inclusão de novos crité-
rios, o valor per capita dos 
alunos matriculados em 
escolas de tempo integral 
passará a ser maior do que 
das regulares, dado que os 
alunos ficam mais tempo 
na escola.
Outro critério adiciona-
do será o Índice Paulista 
de Vulnerabilidade Social 
(IPVS), da Fundação Sea-
de. Serão priorizadas com 
um montante maior de re-
curso as escolas localiza-
das em áreas de vulnerabi-
lidade alta e muito alta.
A área em que a escola está 
construída também pas-
sará a ser avaliada. Dessa 
forma, serão contempla-
das com um repasse maior 
as escolas construídas em 
áreas mais amplas, visto 
que estas unidades pos-
suem custo de manutenção 
maior.
Outra novidade é que as 
escolas que dispõem de 
salas de recurso vão re-
ceber um valor destinado 

sugestões de locais para 
entrega dos presentes.
Cada padrinho ou madri-
nha pode adotar até 25 
pedidos. Quando a adoção 
for finalizada, aparecerão 
as etiquetas com os códi-
gos das cartinhas selecio-
nadas, que devem ser co-
ladas nos pacotes de cada 
presente, antes de entregá-
-los.
A entrega dos presentes 
deve ser feita presencial-
mente nos pontos de en-
trega, sempre com atenção 
aos protocolos de seguran-
ça – uso de máscaras e dis-
tanciamento – para evitar 
aglomerações.
No blog da campanha, es-
tão disponíveis todas as in-
formações sobre as datas, 
locais e horários de fun-
cionamento dos pontos de 
entrega, em cada Estado.
Um passo a passo está dis-
ponível no canal oficial 
dos Correios, no Youtube.
Sonhos no papel – Os pe-
didos das crianças são dos 
mais variados: bolas, bo-

para sua manutenção. As 
unidades que ainda não 
têm poderão usar a verba 
do PDDE-SP para sua im-
plementação.
Os novos critérios buscam 
aprimorar ainda o PD-
DE-SP, por meio de um 
repasse mais equânime, 
que contemple melhor às 
necessidades da rede. O 
cálculo da quantia de cada 
escola será feito pela Se-
cretaria de Estado da Edu-
cação.
Para receber o recurso, as 
escolas terão de fazer um 
Plano de Aplicação Fi-
nanceira. Assim, poderão 
prever a quantia destinada 
para custeio, para realizar 
gastos com pequenos re-
paros ou manutenção, por 
exemplo, e a quantia des-
tinada para capital, que 
pode ser destinada para a 
aquisição de equipamen-
tos, dentre outros investi-
mentos.
Como era
O PDDE-SP foi instituído 
em setembro de 2019, por 
meio da Lei 17.149. Antes 
da implementação do PD-
DE-SP, a Seduc realizava 
convênio com o Fundação 
para o Desenvolvimento 
da Educação (FDE), para 
a qual eram repassados os 
recursos às APMs.
A FDE, por sua vez, fir-
mava convênio com cada 
APM. 
A necessidade de realizar 
tantos convênios gerava 
burocracia e uma grande 
dificuldade de gestão, re-
sultando em atraso na exe-
cução da obra ou na repo-
sição do material, que era 
um dos principais pontos 
de reclamação da rede.

necas, calçados e até ma-
teriais escolares.
A cada fim de ano, a estatal 
coloca toda a sua experti-
se em logística e a força 
de seus empregados para 
atender às expectativas 
desses meninos e meninas, 
concretizar bondades e co-
nectar corações.
Além de estimular as 
crianças a escreverem 
cartas, a campanha Papai 
Noel dos Correios propaga 
também os valores natali-
nos, como solidariedade e 
esperança.
Os Correios contam, mais 
uma vez, com a partici-
pação voluntária dos bra-
sileiros nessa grande cor-
rente do bem para atender, 
dentro do possível, aos 
pedidos de presentes da-
queles que se encontram 
em situação de vulnerabi-
lidade social.
Mais informações sobre a 
campanha Papai Noel dos 
Correios podem ser aces-
sadas nas redes sociais da 
empresa.
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TSE : e-Título deve
ser baixado até às

23h59 deste sábado

Procon-SP tem
atendimento especial

para Black Friday

A ferramenta digital dá 
acesso a uma série de ser-
viços
O aplicativo e-Título po-
derá ser baixado somente 
até as 23h59 deste sábado 
(28), informou o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
nesta quarta-feira (25). A 
ferramenta digital dá aces-
so a uma série de serviços 
projetados pela Justiça 
Eleitoral para facilitar o 
voto.
Neste domingo (29), 57 
municípios escolhem, em 
segundo turno, os pre-
feitos. E somente poderá 
utilizar o e-Título quem já 
tiver se cadastrado na fer-
ramenta até a véspera. O 
cadastramento só voltará a 
ficar disponível na segun-
da-feira (30).
No dia da votação, o e-Tí-

Orientação é tomar cuida-
do, seguir as dicas e de-
nunciar problemas
O Procon de São Paulo 
(Procon-SP) disponibi-
lizou um espaço em seu 
site para atender as recla-
mações referentes a pro-
moções da Black Friday, 
evento que ocorre nesta 
sexta-feira (27). Segundo 
a entidade, a reclamação 
registrada será enviada 
imediatamente para o for-
necedor, que terá até dez 
dias para dar uma solução 
ao consumidor.
“A defesa do consumidor 
terá prioridade total. Tome 
cuidado, siga nossas di-
cas e denuncie. Estamos 
atentos, e as empresas 

tulo pode servir como do-
cumento oficial de identi-
ficação para o eleitor que 
já tenha feito o cadastra-
mento biométrico na Justi-
ça Eleitoral. A ferramenta 
permite também ao eleitor 
checar a localização da se-
ção eleitoral, que pode ter 
mudado devido a remane-
jamentos provocados pela 
pandemia do novo corona-
vírus (covid-19).
O e-Título também permi-
te justificar ausência às ur-
nas no dia da votação, caso 
se encontre fora de seu do-
micílio eleitoral. Nesses 
casos, o aplicativo se vale 
do georreferenciamen-
to presente nos celulares. 
Com a medida, a Justiça 
Eleitoral quer dispensar o 
eleitor de realizar o proce-
dimento presencialmente.

que tentarem transformar 
essa data promocional em 
uma dor de cabeça para o 
consumidor serão punidas 
exemplarmente”, destacou 
o diretor executivo do Pro-
con-SP, Fernando Capez.
Ao entrar no site do Procon 
na internet, o consumidor 
terá acesso a uma janela 
específica para fazer a re-
clamação sobre problemas 
relacionados à Black Fri-
day. É possível informar 
queixas como maquiagem 
de desconto, mudança de 
preço ao finalizar a com-
pra, pagamento com bo-
leto bancário indisponível 
e pedido cancelado após 
a conclusão da compra, 
além dos casos de não en-

Falhas
No primeiro turno das 
eleições municipais, em 
15 de novembro, o e-Títu-
lo apresentou falhas. Mui-
tos eleitores reclamaram 
por não conseguir justifi-
car a ausência por meio do 
aplicativo.
Na ocasião, o presiden-
te do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Luís Ro-
berto Barroso, disse que a 
instabilidade se devia aos 
downloads e cadastros de 
última hora, que sobrecar-
regaram o sistema.
Segundo dados da Justiça 
Eleitoral, até o primeiro 
turno o e-Título havia sido 
baixado cerca de 16 mi-
lhões de vezes. 
O Brasil tem cerca de 148 
milhões de eleitores aptos 
a votar.

trega, demora ou produto 
ou serviço entregue com 
defeito.
Tradicional nos Estados 
Unidos, a Black Friday 
(sexta-feira negra) ocorre 
depois do feriado de Ação 
de Graças e marca o início 
da temporada de compras 
de fim de ano. O comér-
cio aproveita a data para 
promover liquidações es-
peciais e atrair mais con-
sumidores.
O Procon-SP recomenda 
que, ao fazer as denúncias 
e reclamações, o consumi-
dor indique o endereço da 
loja e apresente os prints 
das telas demonstrando o 
que ocorreu de errado com 
a compra.


