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A Gazeta dos Municípios
Viva Pinda retoma a circulação de ônibus 
após notificação da Prefeitura de Pinda

Cabine de desinfecção reforça
cuidados na ala covid do HM

Ford usa “cães robôs” de quatro 
patas para escanear fábricas

Os ônibus do transporte 
público de Pindamonhan-
gaba voltaram a circular 
nesta manhã (29), após 
paralisação iniciada na se-
gunda-feira (27). A frota 
está reduzida, como já es-
tava nos meses anteriores 
em virtude da pandemia 
por Covid-19.
Desde as primeiras horas 
de paralisação, a Prefeitu-
ra manteve contato com a 
empresa, procurando uma 

A ala Covid-19 do Hos-
pital Municipal de São 
José dos Campos ganhou 
mais um aliado no siste-
ma de controle para evitar 
a contaminação pelo novo 
coronavírus entre os pro-
fissionais do setor. Nesta 
terça-feira (28), a indústria 
de máquinas Ferreira doou 
uma cabine de desinfecção 
dos paramentos para uso 
dos funcionários na saída 
do turno de trabalho.
Desenvolvido e produzido 
pela empresa, que é sedia-

Como os cães, eles têm 
quatro patas, cerca de 30 
kg e podem se sentar, dar 
a pata e rolar. Também po-
dem subir rampas, degraus 
e digitalizar o ambien-
te com câmeras de 360 
graus. Fluffy e Spot são os 
dois simpáticos robôs que 
a Ford está usando em um 
programa piloto de manu-
fatura nos Estados Unidos 
para economizar tempo, 
dinheiro e aumentar a efi-
ciência na preparação de 
suas fábricas para a intro-
dução de novos produtos.
Alugados da Boston Dyna-
mics - conhecida por criar 
robôs móveis sofisticados 
- os autômatos estão sendo 
usados na fábrica de trans-
missões Van Dyke, em Mi-
chigan. Eles são equipa-
dos com cinco câmeras e 
podem andar a até 5 km/h 
com uma bateria com cer-
ca de duas horas de dura-
ção, escaneando o chão 
de fábrica para auxiliar os 
engenheiros a atualizar a 
planta. “Nós projetamos e 
construímos a fábrica. De-
pois, ao longo dos anos, 
são feitas alterações que 
raramente são documen-
tadas”, diz Mark Goderis, 
gerente de engenharia di-
gital da Ford. “Examinan-
do as instalações com os 
robôs, podemos ver como 
elas realmente são agora e 
reequipá-las para receber 
novos produtos.”
Com a ajuda de Fluffy, fa-
zer a atualização fica mui-
to mais interessante.
“Costumávamos andar 
pelas instalações com um 
tripé, parando em locais 
diferentes e esperando 

solução para o caso. O mu-
nicípio chegou a notificar 
a Viva Pinda à retomada 
dos serviços e também já 
havia feito adiantamentos 
referentes ao vale trans-
porte dos servidores públi-
cos, totalizando aporte de 
R$ 334.470,40 em favor 
da empresa - conforme 
estabelecido em audiência 
perante a Justiça.
A Prefeitura ainda vai so-
licitar da empresa uma 

da na cidade, o equipa-
mento utiliza a tecnologia 
de pulverização em forma 
de spray. Ao ingressar no 
túnel, bicos pulverizado-
res localizados na parte 
interna borrifam névoas 
com desinfectantes inodo-
ros durante alguns segun-
dos por toda a vestimenta 
dos profissionais de saúde 
e de apoio que trabalham 
na linha de frente de aten-
dimento aos pacientes da 
doença.
Além da qualidade téc-

cinco minutos para o laser 
digitalizar”, lembra Gode-
ris. “A varredura de uma 
planta pode levar duas se-
manas. Com o Fluffy, leva 
a metade do tempo.”
A maneira antiga tam-
bém era cara - quase US$ 
300.000 para digitalizar 
uma instalação. Se esse 
piloto funcionar, a equi-
pe de manufatura da Ford 
poderá escanear todas as 
fábricas por uma fração 
desse custo. Além de eco-
nomizar dinheiro, as no-
vas tecnologias ajudam a 
reorganizar as instalações 
mais rápido, acelerando a 
chegada de novos veículos 
ao mercado.
Com o tempo, diz Gode-
ris, a intenção é operar os 
robôs remotamente, pro-
gramando-os para missões 
na fábrica e recebendo 
relatórios imediatamen-
te de qualquer lugar. Por 
enquanto, os robôs são 
programados para seguir 
um caminho específico e 
operados a até 50 metros 
de distância.
Para Paula Wiebelhaus, 
operadora dos robôs, a 
chave do sucesso de Flu-
ffy e Spot é a agilidade. 
Eles são comandados por 
um controle semelhante 
aos de videogame, com vi-
são remota da câmera. Se 
ocorrer algum problema, 
uma função de parada se-
gura impede que eles coli-
dam com qualquer coisa.
Os robôs têm três tipos de 
marcha - caminhada sobre 
terreno estável, lenta para 
terrenos irregulares e ve-
locidade especial para es-
cadas. Eles podem se aga-

comunicação oficial sobre 
o fim da paralisação. “Em-
bora os ônibus tenham 
retomado, precisamos da 
comunicação oficial para 
incluirmos neste processo 
e termos a garantia legal 
de que a paralisação foi 
encerrada, tanto para nos-
sos arquivos quanto para 
tranquilizar a população”, 
explicou o secretário de 
Segurança Pública, José 
Sodário Viana.

nica, a cabine foi decora-
da com uma obra de arte 
pintada a mão nas partes 
externas pelo artista Quin-
tana, responsável pelas 
pinturas dos aviões da Em-
braer exibidos nos shows 
aéreos. Inspirado em con-
ceitos como transforma-
ção, prosperidade e espe-
rança, ele criou uma obra 
luminosa com elementos 
da natureza que refletem 
esses temas e transmitem 
uma mensagem de otimis-
mo e superação.

char e alongar para entrar 
em áreas de difícil acesso 
e caminhar em terrenos di-
fíceis. Se caírem, também 
podem se levantar e man-
têm uma distância definida 
e segura dos objetos para 
evitar colisões.
Às vezes, Fluffy senta seus 
quadris robóticos na tra-
seira de um pequeno robô 
móvel redondo, conhecido 
como Scouter. O Scouter 
desliza suavemente para 
cima e para baixo nos cor-
redores da fábrica, permi-
tindo que o Fluffy econo-
mize energia da bateria 
até a hora de começar a 
trabalhar. O Scouter pode 
navegar autonomamente 
pelas instalações enquanto 
digitaliza e captura nuvens 
de pontos 3D para gerar 
um CAD da instalação. Se 
uma área é muito estreita 
para Scouter, Fluffy entra 
em ação.
“Existem áreas na plan-
ta em que você pode não 
querer entrar porque são 
difíceis de se mover”, diz 
Wiebelhaus. “É mais fácil 
e seguro enviar o Fluffy 
para lá.”
Fluffy também é perfei-
tamente capaz de rolar e 
fazer outros movimentos 
graciosos, mas Wiebe-
lhaus não pensa em levá-lo 
para exposições de cães.
“Fluffy é uma ferramenta 
de manufatura incrível e 
deve realmente ser valo-
rizado pelo seu trabalho e 
tenacidade. Ele pode fazer 
muito mais do que dançar 
e rolar. Queremos levá-lo 
até os limites da fábrica 
e ver o valor que ele tem 
para a empresa”, diz.
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Miscelânea
Curiosidades

Reconhecido no mundo todo como um alimento que faz bem à saúde, o 
azeite virgem e o extra-virgem são alvos de fraude, devido à adulteração 
em seu composto. Este é misturado com outros óleos não tão nobres as-
sim. Um jornalista americano publicou um livro no final de 2011, em que 
é descrito um esquema ilegal na Itália, que conta como a falsificação de 
documentos e venda de óleos estrangeiros à Europa como se fossem au-
tênticos italianos. Dada a credibilidade internacional do produto italiano. 
Essa corrupção terminou atravessando fronteiras, por grandes empresas 
alimentares, inclusive brasileiras, importam iguaria impura como legíti-
ma. O mais curioso é que o problema não é de agora, ele vem se estenden-
do desde 1990. Possivelmente lucre mais do que o tráfico de cocaína, mas 
sem os riscos de prisão e morte que envolve o comércio de drogas.

Humor

O garçom pergunta ao sujeito que entra no bar:
- O que o senhor toma?
- Eu? Eu tomo uma boa vitamina pela manhã, remédios para combater a 
minha dor nas costas e nos fins de semana umas cervejinhas com meus 
amigos.
- Acho que o senhor não me entendeu. O que eu perguntei é o que o senhor 
gostaria?
- Ah! Bom! Eu gostaria de ser rico, ter uma bela casa na praia e poder 
viajar muito.
- O que eu quero saber é o que o senhor quer para beber?
- Ah! Bom! Vamos ver... O que o senhor tem?
- Eu? Nada não... Eu só estou chateado porque o meu time perdeu nova-
mente, o salário aqui é muito baixo e estou me sentindo muito sozinho.
***
Um belo dia, o caboclo estava sentado na varanda, ao lado da esposa, con-
templando a plantação e fala:
- Mulher, há quanto tempo nós estamos juntos?
- Faz um tempão, homem!
- Quando deu àquela praga na plantação, você estava do meu lado, não 
tava?
- Tava homem!
- Quando o paiol pegou fogo e acabou com a nossa colheita de um ano, 
você estava do meu lado, não tava?
- Claro que tava, homem!
- Quando a nossa filha ficou grávida com aquele pião, você tava do meu 
lado, não tava?
- Tava sim, homem!
- Quando o nosso gado começou a morrer de aftosa, você tava do meu 
lado, não tava?
- Como sempre, homem!
- Sabe de uma coisa, mulher?
- O que foi homem?
- É que você me dá um azar dos diabos!

Mensagens

Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são 
os melhores que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se 
você encontra uma pessoa difícil em sua comunidade, essa é a criatura 
exata que as Leis da Reencarnação lhe traz ao trabalho de burilamento 
próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimen-
tam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não nos entendem 
são testes que a vida igualmente nos oferece, afim de que aprendemos a 
compreender. Recordamos. Nos campos da convivência é preciso saber 
suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como 
sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmen-
te um enigma para esse alguém. Nunca diga  que a amizade não existe, 
qual nos acontece, cada amigo nosso tem as suas limitações e se algo 
conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre lograremos fazer 
o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você 
acredita que fraqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com 
a planta a que você atira água fervente. Abençoamos, pois, se quisermos 
ser abençoados.

Pensamentos, provérbios e citações

Conservemos pela sabedoria o que adquirimos pelo entusiasmo.
Ser feliz e ter razão, geralmente são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce pra todos e a Lua para os enamorados.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
O entendimento é limitado, só as tolices não têm limites.
Um contrato verbal vale mais que a tinta que é assinado.
Ensinar é aprender duas vezes.
Nossa liberdade consiste em sermos cativos da verdade.
Quem ama a rosa suporta os espinhos.
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Grupo HEINEKEN abre inscrições para seu 
programa de desenvolvimento de jovens 
profissionais com foco em diversidade

INSS autoriza bancos a renovar 
prova de vida por procuração

O Grupo HEINEKEN no 
Brasil, segunda maior cer-
vejaria do País, abre hoje 
as inscrições para o Lea-
dership Experiences HEI-
NEKEN, programa foca-
do no desenvolvimento 
acelerado de jovens pro-
fissionais para cargos de 
liderança. Os interessados 
terão de 27 de julho a 11 
de setembro para se ins-
creverem para a terceira 
edição do programa, que 
terá início em fevereiro de 
2021.
Com um plano de 12 me-
ses, que leva os escolhi-
dos a conhecerem de per-
to todos os processos da 
companhia em diferentes 
localidades do Brasil, o 
programa aprimora conhe-
cimentos diversos com tri-
lhas especializadas de de-
senvolvimento, por isso, 
busca profissionais que se-
jam protagonistas, tenham 
vontade de crescer e sede 
de desafio.
Nessa edição, todo o pro-
cesso seletivo será online, 
com o uso de realidade 
virtual e adaptado para 
deficientes auditivos e vi-
suais, podcasts com par-
ticipantes do programa 
contando sobre sua expe-
riência e cultura da com-
panhia, também com aces-
sibilidade para pessoas 
com deficiência auditiva 
com transcrição de todos 
os episódios, além de um 
chatbot conhecido como 
Dandara, que auxiliará e 
acompanhará os candida-
tos com dúvidas durante 
todo o processo. Ao todo, 
serão 20 vagas disponíveis 
e, ao final, os jovens po-
derão assumir posições de 
gestão na companhia.
A escolha dos novos talen-
tos olha cuidadosamente 
tanto para o potencial dos 
inscritos, quanto para a di-
versidade dos times, assim 
como é feito em todos os 

Agentes bancários es-
tão autorizados a realizar 
comprovação de vida, por 
meio de procurador ou re-
presentante legal, de bene-
ficiários do Instituto Na-
cional do Serviço Social 
(INSS) com idade igual ou 
superior a 60 anos, sem o 
prévio cadastramento na 
instituição. 
A dispensa da autentica-
ção pode ser feita quando 
apresentada procuração, 
termo de tutela, curatela 
ou guarda.
A procuração também de-
verá ser aceita quando for 
apresentado instrumento 
de mandato público, nas 
situações de ausência por 
viagem, impossibilidade 
de locomoção ou moléstia 
contagiosa e durante o pe-
ríodo de 120 dias, poden-
do ser prorrogado por ato 
do presidente. A portaria, 
assinada pelo presiden-
te do Instituto, Leonardo 
Guimarães, está publica-
da na edição do dia 27 de 
julho, do Diário Oficial da 
União.
Documentos
A flexibilização abrange 
uma série de documentos 
como certidões de nas-

processos de seleção dos 
novos colaboradores do 
Grupo HEINEKEN. Para 
o Leadership Experiences, 
especificamente, a cons-
trução do processo teve o 
apoio da consultoria Mais 
Diversidade, que também 
acompanha as estratégias 
do comitê de Inclusão e 
Diversidade do Grupo. 
“Para que possamos de 
fato desenvolver profissio-
nais capacitados e prota-
gonistas de suas carreiras, 
e ainda crescermos como 
empresa, entendemos que 
é fundamental ter a diver-
sidade trabalhando ao nos-
so lado”, comenta Luana 
Moraes, Gerente Sênior da 
área de Talent Acquisition 
da companhia.
Desde sua primeira edição 
em 2018, o programa já re-
cebeu mais de 20 mil ins-
critos. Para unir os profis-
sionais que já participaram 
e ouvir suas percepções, a 
companhia criou um po-
dcast exclusivo para eles, 
no qual esses jovens líde-
res contam como a experi-
ência foi importante para 
o seu desenvolvimento. O 
conteúdo pode ser acessa-
do via O Podcast.
Marina Amaral, Ex-Lea-
dership Experience HEI-
NEKEN e atual Coor-
denadora de Envase da 
Cervejaria de Itu, conta 
que todo o processo fez 
com que ela entendesse 
as competências que uma 
líder precisa ter. “Eu não 
esperava enfrentar to-
dos aqueles desafios, mas 
agradeço aos gestores que 
cuidaram do meu desen-
volvimento, eles fizeram a 
diferença. Para desenvol-
ver o meu perfil de lide-
rança, procurei desafios na 
minha área, coordenando 
equipes pequenas e o mais 
gratificante foi receber os 
agradecimentos das pes-
soas que liderei. Hoje, eu 

cimento, casamento ou 
óbito, documento de iden-
tificação, formulários de 
perfil profissiográfico pre-
videnciário – PPP, docu-
mentos apresentados para 
solicitação de pagamento 
até o óbito.
Também inclui fechamen-
to de vínculo emprega-
tício, alteração de dados 
cadastrais, cadastramen-
to de pensão alimentícia, 
desistência de benefício, 
além de documentos do 
grupo familiar para fins de 
pedido de benefícios as-
sistenciais, instrumentos 
de mandatos para cadas-
tramento de procuração, 
documentos médicos para 
comprovação de doença 
contagiosa ou impossibi-
lidade de locomoção para 
fins de inclusão de procu-
ração, termo de tutela, de 
curatela, guarda e o com-
provante de andamento do 
processo judicial de repre-
sentação civil.
O INSS poderá ainda, a 
qualquer tempo, solicitar 
os documentos apresenta-
dos, autenticados ou não, 
caso entenda necessário, 
especialmente após o fim 
do atual estado de emer-

acordo com vontade de 
fazer acontecer, porque sei 
que estou no lugar certo”, 
afirma.
Todo o processo será con-
duzido em parceria com a 
Matchbox, consultoria es-
pecializada em talentos e 
que imprimiu o seu olhar 
de inovação dentro da te-
mática de inclusão e diver-
sidade no projeto dedicado 
ao Grupo HEINEKEN. 
“Mesmo com o distan-
ciamento social, nosso 
objetivo foi de nos apro-
ximarmos dos candidatos 
por meio de propostas in-
clusivas, como um hotsite 
100% acessível para pes-
soas com deficiência visu-
al, com vídeos interativos 
que também terão toda a 
acessibilidade necessária, 
por exemplo. Consegui-
mos chegar em um resul-
tado muito bacana junto 
com a Matchbox.”, com-
pleta Luana.
Nesta edição, o Grupo 
HEINEKEN proporcio-
nará para todos os candi-
datos uma experiência de 
autoconhecimento e de-
senvolvimento de lideran-
ça para auxiliar todos os 
participantes nessa jorna-
da. Clique aqui para mais 
informações. 
Pré-requisitos para inscri-
ção no Leadership Expe-
riences HEINEKEN
Poderão se inscrever os 
profissionais graduados 
em cursos universitários de 
bacharelado, licenciatura 
ou tecnólogo, entre 2014 e 
2018 com total mobilidade 
nacional durante e após o 
término do programa. O 
processo de seleção avalia 
as habilidades de liderança 
dos inscritos, agilidade no 
aprendizado e o desejo de 
protagonizar na carreira. 
O conhecimento de língua 
inglesa de nível intermedi-
ário será um fator avalia-
do, mas não obrigatório.

gência epidêmico. Nos 
casos em que a documen-
tação necessária não es-
tiver entre as previstas, 
provocar dúvida quanto 
à sua legitimidade ou for 
indispensável o compa-
recimento presencial do 
interessado, os prazos fi-
carão suspensos enquanto 
perdurar a interrupção do 
atendimento presencial.
A dispensa da autentica-
ção, segundo a norma, 
não vale caso haja algum 
indício consistente de fal-
sidade. “Nos casos em que 
houver dúvida quanto à 
legitimidade de qualquer 
documentação apresenta-
da, caberá solicitação de 
exigência que terá o prazo 
suspenso até o retorno do 
atendimento presencial”, 
diz a portaria.
Benefício
Os casos que envolverem 
recebimento de benefício, 
a inclusão de procuração 
em qualquer situação, 
termo de tutela, de cura-
tela, de guarda e o ca-
dastramento de herdeiro 
necessário, na condição 
de administrador provisó-
rio, serão realizados pelo 
INSS.

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

Livro D-25, FLS. nº 174, Termo nº 7217
Faço saber que pretendem se casar SERGIO RIBEIRO e CELI CRISTINA MONTOVANI DA SILVA, aprensentando os 
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é natural de 
Itanhandu-MG, nascido a 18 de setembro de 1968, de estado civil divorciado de ANA CRISTINA CARVALHO ARAÚJO, 
de profissão aposentado, residente e domiciliado na Rua Magnolias, nº 135, Flor do Vale, filho de MANUEL GALVÃO RI-
BEIRO, falecido em Taubaté/SP na data de 04 de abril de 2020 e de RUTHE GUIMARÃES RIBEIRO, de 72 anos, natural de 
Itanhandu/MG, nascida na data de 17 de novembro de 1947, residente e domiciliada em Taubaté/SP. A  habilitante é natural 
de São Paulo-SP, nascida o a 12 de setembro de 1976, de estado civil divorciada de JOSÉ ERCILIO DA SILVA, de profissão 
empresária, residente e domiciliada na Rua Magnolias, nº 135, Flor do Vale, filha de ALBINO PEDRO DA SILVA, falecido 
em Poços de Caldas/MG na data de 06 de maio de 1990 e de CÁSSIA APARECIDA MONTOVANI, de 70 anos, natural de 
Barretos/SP, nascida na data de 14 de dezembro de 1949, residente e domiciliada em Itajuba/MG. 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 174, Termo nº 7216
Faço saber que pretendem se casar DÊNIS ROBERTO PREZOTO e PALOMA DE PAULA MARTINS, 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 a 12 de novembro de 1994, de estado civil solteiro, de profissão operador de empilhadeira, residente e 
domiciliado na Rua Geraldo Nunes, nº 105, Vila dos Comerciários II, filho de NIVALDO ROBERTO PREZOTO, natural de 
Taubaté/SP e de CLAUDIA ELIZABETH CLARET FERRAZ PREZOTO, natural de Taubaté/SP, ambos residentes e domi-
ciliados em Taubaté/SP. A  habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida o a 07 de agosto de 1997, de estado civil solteira, de 
profissão doméstica, residente e domiciliada na Rua Alceu Moreira, nº 78, Parque Vera Cruz, filha de SIDNEI MARTINS, 
residente e domiciliado em Taubaté/SP e de VANESSA ALEXANDRA DE PAULA LICA, de 36 anos, natural de Taubaté/SP, 
nascida na data de 31 de janeiro de 1984, 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. 

CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2020 - PROC. ADM. MUN. Nº 291/2020 
- OBJETO: O objeto da presente Chamada Pública é a realização 
de projeto junto a Secretaria Municipal de Saúde, por meio de pro-
fissional capacitado na Área de Artesanatos com habilidade em con-
feccionar e ministrar projetos de produtos em pintura em Pano de 
Prato, conforme condições descritas na Chamada Pública, no Ter-
mo de Referência e demais anexos que integram a presente. DATA 
DE INSCRIÇÃO: de 31/07/2020 à 05/08/2020 - Horário: 09h00min às 
16h30min. LOCAL DA REALIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde, 
localizada à Praça Josino Ribeiro da Silva, Nº 100, Bairro Frei Galvão, 
Potim/SP. - A Chamada Pública na integra poderá ser consultada no 
endereço acima citado ou retirado GRATUITAMENTE no site: www.
potim.sp.gov.br.

Aviso de Suspensão de Prazo de Validade - A Prefeitura Municipal 
de Potim informa que, tendo em vista a publicação da Lei Comple-
mentar Nº 173/2020, de 27 de maio de 2020, em seu Artigo 10º, fica 
suspenso o prazo de validade do Concurso Público Nº 001/2019, até 
o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido 
pela União. O prazo de validade voltará a correr a partir do término 
do período de calamidade pública. Erica Soler Santos de Oliveira – 
Prefeita Municipal.
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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


