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A Gazeta dos Municípios
Prefeitura de Pindamonhangaba

alerta proprietários de veículos de
aluguel sobre nova portaria do Detran-SP

A busca do equilíbrio entre os 
trabalhos remoto e presencial

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, através do 
Deptran (Departamento de 
Trânsito), está alertando 
os proprietários de veícu-
los de aluguel, como táxis, 
vans escolares, fretados, 
caminhões e outros, sobre 
os efeitos da nova Porta-
ria Nº 154, publicada em 
junho do ano passado que 
dispõe sobre o licencia-
mento anual de veículos 
de aluguel. Em virtude da 
pandemia, quando os pos-
tos do Departamento Es-
tadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran-SP) e do 
Poupatempo estavam fe-
chados, o Estado publicou 
a Portaria 154/2020 que 
prorrogou a obrigatorieda-
de da apresentação das au-
torizações do poder con-
cedente prevista no artigo 
135 do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) e con-
cedeu prazo de 90 dias a 
partir do dia 1º de setem-
bro para a devida regula-
rização. Com essa decisão 
os proprietários de veícu-

Vimos o home office 
explodir com o distan-
ciamento social provo-
cado pela pandemia de 
Covid-19 a partir de mar-
ço de 2020. Algumas em-
presas já ofereciam esta 
possibilidade de trabalho e 
seus gestores tiveram que 
aperfeiçoar seus métodos e 
aquelas que não possuíam 
esta estrutura foram sur-
preendidas, pois de uma 
hora para outra passaram 
a viver sobre um contexto 
totalmente inesperado.
A pandemia e a necessida-
de do home office mostrou 
que grande parte das em-
presas e dos profissionais 
não se preparam para ce-
nários de exceções, emer-
gências ou alterações, 
mesmo que simples, nas 
dinâmicas de trabalho.
O trabalho remoto trou-
xe um aumento na troca 
de informações, dados e 
reuniões dependentes do 
mundo virtual e conse-
quentemente da tecnolo-
gia. 
Com isso pudemos obser-
var um aumento exponen-
cial na demanda por pro-
fissionais de TI, tanto para 
que as empresas pudessem 
manter seus times e negó-
cios operando, como tam-
bém para que pudessem se 
reinventar e buscar a tão 
conhecida transformação 
digital. Com tudo isso, ob-
servamos uma explosão 
na busca de profissionais 
trabalhando 100% remo-
to para qualquer lugar do 
país ou do mundo.

los de aluguel licenciados 
no município devem ficar 
atentos e solicitar a auto-
rização que será expedida 
através da plataforma ele-
trônica 1Doc.
A Deptran de Pindamo-
nhangaba informou que os 
proprietários de veículos 
de aluguel devem regula-
rizar sua documentação na 
Prefeitura, para receber a 
autorização e alvará, para 
que o órgão estadual de 
trânsito proceda o desblo-
queio e os profissionais 
possam trabalhar sem pre-
juízos e sem demora para a 
emissão do CRLV (Certifi-
cado de Registro de Licen-
ciamento do Veículo).
Para isso, é necessário 
entrar no site da prefeitu-
ra em ATENDIMENTO 
ELETRÔNICO, fazer o 
cadastro e encaminhar os 
documentos pelo PRO-
TOCOLO, escolhendo a 
opção RECADASTRA-
MENTO DE VEÍCULO e 
enviar as documentações 
em ordem para que a ex-

Trabalhar remotamente 
tem muitas vantagens e 
para alguns profissionais 
foi possível realizar o so-
nho de trabalhar em em-
presas com sede em ou-
tros países ou mesmo em 
outros estados, participar 
de reuniões e tudo que for 
inerente ao trabalho estan-
do em casa ou em qualquer 
outro lugar.
Por outro lado, o ambiente 
de trabalho é um fenôme-
no social muito importan-
te, pois as pausas para o 
café, as conversas sobre 
assuntos, as reuniões pre-
senciais são essenciais 
para manter o fluxo do tra-
balho.
O ambiente de trabalho é 
fundamental para as pesso-
as criarem vínculos, laços 
e amizades. E muitas delas 
fazem amizades profundas 
advindas do dia a dia den-
tro de um escritório.
Recentemente Gregory 
Barber escreveu no site 
WIRED (https://www.wi-
red.com/story/work-goin-
g-remote-why-big-tech-
-building/) que, embora 
empresas como Google, 
Facebook e outras pro-
metam mais flexibilidade 
para que seus colabora-
dores trabalhem em casa, 
elas estão ampliando seus 
investimentos para terem 
mais escritórios.
Acredito que o equilíbrio 
para esta nova realidade 
esteja num modelo híbri-
do. Conseguir equilibrar 
as vantagens do trabalho 
remoto, como aumento na 

pedição seja feita de forma 
rápida, e os profissionais 
não tenham prejuízo em 
suas atividades.
O artigo 135 do CTB já 
definia que os veículos 
de aluguel, destinados 
ao transporte individual 
ou coletivo de passagei-
ros de linhas regulares ou 
empregados em qualquer 
serviço remunerado (placa 
vermelha), para registro, 
licenciamento e respectivo 
emplacamento de caracte-
rística comercial, deverão 
estar devidamente autori-
zados pelo poder público 
concedente.
“Importante esclarecer 
que essa norma sempre 
existiu, porém com a nova 
portaria publicada durante 
a pandemia, o DETRAN-
-SP realizou o bloqueio de 
todos os veículos de alu-
guel, determinando agora 
o cumprimento conforme 
município de origem de 
veículo”, explicou a dire-
tora de Trânsito, Luciana 
Viana.

produtividade, redução de 
custos, redução do estres-
se e flexibilidade de horá-
rios com as vantagens do 
trabalho presencial, como 
uma melhor criação e con-
vivência social.
Acima de tudo, é impor-
tante colocar em primeiro 
lugar a saúde mental dos 
colaboradores, verificar 
se eles estão confortáveis 
com o trabalho remoto ou 
presencial e posicionar a 
empresa ao seu lado para 
ajudar a reduzir possíveis 
desgastes.
Independente da forma de 
trabalho, seja ela remo-
ta, presencial ou híbrida, 
a Becomex vai continuar 
contribuindo para o au-
mento da competitividade 
das empresas, possibili-
tando a redução dos custos 
tributários e mantendo o 
compliance, sem deixar de 
cuidar da saúde mental dos 
seus colaboradores e pro-
porcionando um ambiente 
de trabalho equilibrado e 
agradável.
*Evandro Ernani de Oli-
veira, Gerente de Produ-
tos da Becomex Lab. A 
Becomex Lab foi criada 
em 2018 com a missão de 
transformar os negócios 
por meio da tecnologia, 
com o foco na formação e 
desenvolvimento de novos 
talentos, desenvolvendo 
iniciativas sustentáveis 
e de diversidade. Ela é a 
responsável por toda ino-
vação tecnológica que 
compõe um dos pilares da 
Becomex.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Beber água em jejum

1 – Para eliminação de toxinas e dejetos do nosso corpo. A água é a grande 
responsável por essa limpeza que eliminada pela urina, fazendo com que 
tudo funcione bem durante todo o dia.
2 – Prevenção de doenças. Beber água em jejum previne doenças, até mes-
mo cardíacas e, ativa o metabolismo, auxiliando a digestão dos alimentos 
que serão consumidos durante o dia.
3 – Alivia os impactos da bebida alcoólica no corpo. Após ingerir bebidas 
alcoólicas, além da água em jejum auxiliar na hidratação do corpo, tam-
bém auxilia os efeitos do álcool para a saúde humana.
4 – Pelos cuidados da pele. Bebendo pelo menos dois copos de água em 
jejum, ela pode auxiliar no rejuvenescimento da pele, deixando-a menos 
ressecadas e com um aspecto saudável.
5 – Melhora o funcionamento intestinal. A água em jejum também é bené-
fica para combater a prisão de ventre, trazendo maior conforto intestinal 
durante o dia.
6 – Auxilia na redução de gordura do corpo. Além de inibir a fome, im-
pedindo que os “beliscos” em aperitivos e guloseimas durante o dia acon-
teçam, beber água em jejum também ajuda a manter o sistema linfático, 
controla os hormônios responsáveis pelo acúmulo de gorduras e aumenta 
a imunidade, prevenindo virose e infecções.
7 – Protege os órgãos. É comprovado que beber água em jejum protege os 
nossos órgãos, dando-os uma porção maior de vitalidade e auxiliando para 
que funcionem bem.
8 – Força e energia para enfrentar o dia. A água em jejum traz energia para 
o corpo, fazendo com que ele desperte e tenha maior disposição logo nas 
primeiras horas.
9 – Ótimo funcionamento do cérebro. Se estamos bem hidratados, as célu-
las recebem sangue oxigenado, fazendo com que o cérebro funcione bem 
e fique esperto.
10 – Diurético. Além da água na sua temperatura normal ter uma série 
de benefícios, beber água morna em jejum também é indicada para quem 
quer emagrecer.

Humor

Depois dos problemas ocorridos na Ásia, o governo brasileiro resolveu 
instalar um medidor de abalos sísmicos, que cobre todo o país. O Centro 
Sísmico Nacional e enviou à Polícia da cidade de Icó, no Ceará, uma men-
sagem que dizia: Possível movimento sísmico na zona. Muito perigoso, 
superior Richter 7. Epicentro a três quilômetros da cidade. Tomem medi-
das urgentes e nos informem os resultados com urgência.
Após uma semana, foi recebido no Centro Sísmico Nacional um telegrama 
que dizia: Aqui é a Polícia de Icó. Movimento sísmico totalmente desarti-
culado. O tal Richter tentou se evadir, mas foi abatido a tiros. Desativamos 
todas as zonas. Epicentro, Epifânio e outros três cabras safados também 
foram detidos. Nós não respondemos antes porque houve um terremoto 
das muléstias, por aqui, que arrasou toda a cidade.

Mensagens

Por mais independentes que sejamos, um dia sempre admitimos que pre-
cisamos de alguém. Por mais que tenhamos tudo que queremos ter, um 
dia sempre admitimos que trocaríamos tudo que temos para compartilhar 
quem somos com esse alguém.
***
Mexa-se como uma criança: A atividade física é um grande fator de pro-
moção da qualidade e de duração da vida. Ande, pratique alongamento, 
dance. Não pare.
Coma como um índio: Evite produtos industrializados. Coma menos gor-
dura. Abuse das frutas, legumes e verduras. Use pouco sal e reduza o con-
sumo de açúcar.
Durma como um gato: Descanse o suficiente, espreguice-se. Trate bem o 
seu corpo.
Tenha a paciência de um camelo: Seja disciplinado. Mantenha seu com-
promisso de envelhecer com saúde. Trace objetivos e tarefas, mantendo 
seus sonhos vivos.
Tenha a alegria de um golfinho: Valorize as coisas boas que a vida nos dá.

Pensamentos, provérbios e citações

Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
Refletir é desarrumar os pensamentos.
Nunca se vence uma batalha sozinho.
No idioma está a árvore genealógica de uma nação.
Quem é temido por todos, deve temer a todos.
Veja a qualidade e logo os defeitos surgirão.
O cão não ladra por valentia e sim por medo.
Ninguém é tão pobre que não possa fazer algum bem.
Sempre mire os objetivos e esqueça o sucesso.
Só a saudade é que faz as coisas pararem no tempo.    

Pindamonhangaba inicia vacinação 
contra covid-19 em pessoas com 40 
anos ou mais, sem comorbidades

Pindamonhangaba inicia 
amnhã, quinta-feira (1º), 
a vacinação para pessoas 
com 40 anos ou mais sem 
comorbidades. A Secreta-
ria de Saúde da Prefeitu-
ra informou que aguarda 
Estado enviar mais lotes 
de vacinas, para poder am-
pliar o público atendido.
Primeira dose: pessoas 
com 40 anos ou mais e 
sem comorbidades
Das 8 às 11 horas e das 13 
às 16 horas, no Shopping 
Pátio Pinda, PSF Nova 
Esperança, PSF Cidade 
Nova, CISAS Moreira Cé-
sar, CIAF/Saúde da Mu-
lher, Centro Dia do Idoso 
(Vila Rica) e UBS Ipê 2.
O drive-trhu no Parque 
da Cidade continua, das 9 
às 15 horas, somente para 
este público.
Importante: não haverá 
preenchimento do “termo 
de cadastro Vacinação Co-
vid-19” no drive-trhu, por 
isso, é obrigatório levar o 
termo preenchido corre-

tamente. Baixe o arquivo 
pelo site, clicando AQUI. 
Além disso, todas as pes-
soas devem preencher o 
termo de vacinação Esta-
dual pelo site.
Primeira dose para gestan-
tes, puérperas e profissio-
nais de educação: somen-
te na sala de vacinas do 
CIAF/Saúde da Mulher, 
das 8 às 11 horas e das 13 
às 16 horas.
Segunda dose
- Coronavac/Butantan e 
AstraZeneca/Fiocruz (to-
dos os públicos e confor-
me data anotada na car-
teirinha): sala de vacinas 
CIAF/Saúde da Mulher, 
das 8 às 11 horas e das 13 
às 15 horas.
Regras gerais e específicas
- Todos precisam levar um 
documento de identifica-
ção (RG ou CPF), com-
provante de endereço e o 
termo de vacinação preen-
chido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Origi-
nais e cópias.

- As grávidas e as puérpe-
ras precisam levar a car-
teira de acompanhamento 
de pré-natal. As puérperas 
também precisam de cópia 
da certidão de nascimento 
do bebê.
- Os trabalhadores da Edu-
cação devem se cadastrar 
clicando AQUI com nú-
mero do CPF, nome com-
pleto e e-mail. Um link é 
enviado ao e-mail indica-
do para validação e conti-
nuidade do cadastro. 
Após a conclusão, cada 
pessoa recebe um compro-
vante com QRCode para 
verificação de autenticida-
de, que deve ser apresenta-
do no posto de vacinação 
juntamente com RG, CPF 
e comprovante de endere-
ço. 
Caso a pessoa não locali-
ze o QRCode no e-mail, 
também é possível gerar 
o comprovante por meio 
do mesmo site, digitando 
o CPF e imprimindo o do-
cumento.
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Cultivamos e praticamos
o respeito

Embraer entrega o
primeiro Phenom 300E

No dia 1 de junho de 2007 
começava, de maneira 
modesta e humilde, exata-
mente como as melhores 
coisas sempre começam, 
a grande jornada da Be-
comex que hoje, ainda jo-
vem, com apenas 14 anos, 
é uma empresa referência 
no País em soluções inte-
ligentes e estratégicas nas 
áreas fiscal e tributária.
Somos referência porque 
desde o início focamos 
exclusivamente em nossa 
especialidade. Investimos 
fortemente em profissio-
nais altamente qualifica-
dos e nas mais inovadoras 
tecnologias para oferecer-
mos o melhor, e de maneira 
exclusiva, a nossos clien-
tes. Ou seja, desde nossos 
primeiros passos no mer-
cado nacional, quem nos 
contrata tem total certeza 
que passa a contar com o 
suporte de especialistas 
nas áreas onde atuamos.
Por isso mesmo nosso 
maior patrimônio neste 
tempo todo sempre foi, e 
sempre será, a qualidade 
dos profissionais que tra-
balham conosco. Monta-
mos uma equipe coesa, 
multidisciplinar e plural, 
motivada e capacitada, 
que, mesmo diante dos mo-
mentos mais difíceis dessa 
crise sanitária, apresenta 
desempenho superior com 
comprovados benefícios 
a nossos clientes. Temos 

A Embraer entregou a pri-
meira aeronave Phenom 
300E da edição limitada 
Duet, desenvolvida em 
colaboração com a Pors-
che, a um cliente não di-
vulgado em Fort Lauder-
dale, na Flórida (EUA). A 
aeronave foi entregue no 
moderno Centro Global de 
Atendimento ao Cliente da 
Embraer, em Melbourne, 
na Flórida. 
O Duet marca a primeira 
colaboração entre líderes 
nos mercados de aviação e 
automotivos, combinando 
o jato executivo “single-
-pilot” mais rápido e de 
maior alcance com o Pors-
che 911 Turbo S, referên-
cia no mercado de carros 
esportivos. A Embraer e a 
Porsche, ambas reconheci-
das mundialmente por sua 
engenharia, desempenho e 
design de seus produtos, 
trabalharam em conjunto 
para criar uma experiência 
única, tanto no solo quan-
to no ar, combinando ele-
mentos de design de forma 
exclusiva nesta parceria. 
Apenas dez pares de jatos 
executivos e carros espor-
tivos serão produzidos.
“Projetamos o Duet em 
colaboração com a Pors-
che para apresentar uma 
experiência de viagem 
sem igual para aqueles que 
desejam algo totalmente 
original, alinhado à nossa 
visão de oferecer a melhor 
experiência em aviação 
executiva”, afirma Micha-
el Amalfitano, Presidente e 
CEO da Embraer Aviação 
Executiva. “O Phenom 
300E já é o jato leve mais 
vendido do mundo e conti-
nuamos a superar todos os 
limites para agregar ainda 
mais valor e trazer novas 
experiências aos nossos 

muito orgulho dessas rea-
lizações e, sobremaneira, 
gratidão a cada um de nos-
sos colaboradores.
Chegamos até aqui conta-
bilizando grandes realiza-
ções. Quando analisamos 
o mais criticamente possí-
vel esses 14 anos de nossa 
história temos a agradável 
convicção que estamos no 
caminho certo ao oferecer 
amplos e reais benefícios 
a nossos clientes e, igual-
mente, termos um ambien-
te de trabalho positivo, 
participativo, democrático 
e inclusivo.
Por isso mesmo crescemos 
mesmo passando pela pro-
longada crise econômica 
entre 2014 e 2017 e segui-
mos em expansão agora 
diante desta triste crise sa-
nitária iniciada em março 
do ano passado. Vamos, 
de maneira responsável e 
estratégica, internacionali-
zar nossa expertise. Neste 
primeiro momento mira-
mos na América do Sul e o 
passo inicial será oferecer-
mos nossos serviços para 
importantes empresas da 
Argentina.
Exatamente por termos 
orgulho de tudo o que, 
juntos, realizamos desde 
2007 é que olhamos para 
o futuro com grande oti-
mismo. Somos uma em-
presa que pratica, em toda 
sua essência e em seu mais 
amplo sentido, o respeito. 

clientes.” 
Como jato executivo “sin-
gle-pilot” mais rápido e de 
maior alcance do mundo, 
a série Phenom 300 trans-
formou a categoria de ja-
tos leves. Com tecnologia, 
conforto e desempenho 
incomparáveis, o Phenom 
300E estabelece o mais 
alto padrão de excelência 
por meio da melhor alti-
tude de cabine da classe, 
grande flexibilidade opera-
cional, baixos custos ope-
racionais e o melhor valor 
residual da indústria. O 
911 é o coração do portfó-
lio de produtos da Porsche 
e tem uma das tradições 
mais longas e celebradas 
da indústria automotiva. 
O 911 Turbo S representa 
o ápice dos modelos 911 
e oferece desempenho 
excepcional combinado a 
elevado grau de utilização 
cotidiana. 
O Duet traz o Phenom 
300E e o 911 Turbo S em 
perfeita harmonia, com 
elementos de design que 
se inspiram e se espelham 
tanto na aeronave quan-
to no carro. Começando 
pelos assentos, o estilo de 
costura das poltronas do 
Phenom 300E foi baseado 
no 911 Turbo S. Ambos 
apresentam detalhes como 
costura no acabamento 
Speed ??Blue, cobertura 
de fibra de carbono e até a 
tira vermelha que no avião 
representa a localização 
do colete salva vidas. 
Os assentos da cabine e da 
cabine de comando tam-
bém foram redesenhados 
para combinar com os do 
carro. 
A aeronave e o carro com-
partilham a mesma pale-
ta de cores para pintura 
externa, complementada 

Respeitamos nossos clien-
tes, nossos colaboradores, 
nossos fornecedores, nos-
sos concorrentes, os seres 
humanos, a sociedade e o 
meio ambiente.
Cultivando e levando a sé-
rio o respeito, crescemos! 
E vamos aprimorar ainda 
mais essas práticas inves-
tindo em nosso pessoal, 
sobretudo em diversida-
de e inclusão, mas tam-
bém em projetos sociais 
de grande envergadura. 
Como uma empresa res-
ponsável e sustentável, 
vamos seguir crescendo 
oferecendo nosso melhor 
tanto para nossos clientes 
como, também, para toda 
sociedade!
* Marcos Bregantim é o 
CEO da Becomex. É for-
mado em Administração 
de Empresas com ênfase 
em Análises de Sistema 
pela FASP e MBA em 
Marketing de Serviços 
pela FIA. Bregantim tem 
mais de 30 anos de experi-
ência, com passagens por 
empresas de diversos se-
tores, incluindo multina-
cionais. O executivo é res-
ponsável por consolidar a 
atuação da empresa em re-
gimes especiais por diver-
sos segmentos e manter o 
crescimento da Becomex, 
garantindo que todas os 
setores da empresa funcio-
nem seguindo o propósito 
institucional.

com um acabamento em 
dois tons de cores e lis-
tras pintadas à mão em 
Brilliant Chrome e Speed 
??Blue, criando uma esté-
tica fluida do desempenho 
de ambas as máquinas.
O logo exclusivo do pro-
jeto, que representa os re-
quisitos aerodinâmicos da 
aeronave e do automóvel, 
está gravado nos encostos 
de cabeça dos assentos da 
aeronave e do carro, bem 
como nos porta-objetos, 
grades de alto-falantes, e 
próximo à porta principal. 
Cada par também possui 
um distintivo especial, 
representando que aquele 
modelo é um exemplar de 
uma edição limitada de dez 
unidades disponíveis. O 
cliente terá a opção de se-
lecionar um número entre 
um e dez para determinar 
a unidade que representa o 
seu carro e a sua aeronave. 
Para destacar ainda mais a 
exclusividade desta parce-
ria, o número de registro 
da aeronave está pintado 
na parte inferior da asa 
traseira do carro para de-
monstrar que o carro e a 
aeronave pertencem um 
ao outro.
Para marcar esta colabo-
ração inédita, os clientes 
que adquirirem a aerona-
ve e o veículo terão di-
reito a acessórios únicos 
e exclusivos, que incluem 
um conjunto personaliza-
do de malas Duet, parte 
do Porsche 911 Turbo S, 
contendo uma mala de pi-
loto e malas de mão, bem 
como uma edição especial 
do Porsche Design 1919 
Globe timer UTC-case de 
titânio, relógio parte do 
Phenom 300E e inspirado 
na cabine de comando da 
aeronave.
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Comitê Olímpico quer que
Olimpíadas de Tóquio sejam um

marco para a igualdade de gênero
Os Jogos Olímpicos de 
Tóquio 2020 começam no 
fim de julho em meio a um 
momento de mobilização 
intensa pela igualdade de 
gênero, inclusive no espor-
te. A cerimônia de aber-
tura das Olimpíadas está 
marcada para o dia 23. No 
último Dia Internacional 
da Mulher, em 8 de mar-
ço, o Comitê Organizador 
Tóquio 2020 divulgou que 
as mulheres representarão 
49% do total de atletas 
que devem participar dos 
Jogos, o que significa, pra-
ticamente, uma paridade 
entre homens e mulheres. 
Na edição anterior, sedia-
da pelo Rio de Janeiro, a 
participação feminina não 
esteve muito abaixo da 
paridade: 45% do total de 
atletas que competiram na 
Rio 2016 eram mulheres.
O COI (Comitê Olímpico 
Internacional) pretende 
que Tóquio 2020 desti-
ne a mesma visibilidade 
para eventos masculinos e 
femininos. Para a entida-
de que governa os Jogos 
Olímpicos, esta edição 
representa um marco para 
a igualdade de gênero no 
esporte. No apostagolos.
com, é possível dar palpi-
tes e acompanhar a evolu-
ção das atletas brasileiras 
na competição
“O COI está comprome-
tido com a igualdade de 
gênero em todas as áreas, 
desde os atletas que com-
petem dentro e fora de 
campo até os papéis de li-
derança nas organizações 
esportivas. Faltando qua-
tro meses para os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, o 
Movimento Olímpico está 
se preparando para um 
novo marco em seus esfor-
ços para criar um mundo 
esportivo com igualdade 
de gênero”, afirmou o pre-
sidente do COI, Thomas 
Bach, em março.
Já nos Jogos Paraolímpi-
cos, que começam em 24 
de agosto, as mulheres de-
vem representar 40,5% do 
total de atletas.
A primeira edição dos 
Jogos Olímpicos da Era 

Moderna, realizada em 
1896 em Atenas, permi-
tiu apenas a participação 
de homens. A edição se-
guinte, Paris 1900, contou 
com participação femini-
na, mas as mulheres eram 
apenas 22 do total de 997 
atletas.
A próxima edição dos Jo-
gos, Paris 2024, deve ter 
exatamente o mesmo nú-
mero de vagas para mu-
lheres e homens. Isso já 
havia acontecido nos Jo-
gos Olímpicos da Juventu-
de de Buenos Aires 2018, 
com 2.006 vagas para cada 
lado.
Histórias de mulheres bra-
sileiras no esporte
A primeira mulher a inte-
grar uma delegação olím-
pica brasileira foi a na-
dadora Maria Lenk, que 
competiu pela primeira 
vez nos Jogos de Los An-
geles 1932, quando tinha 
apenas 17 anos. Nas Olim-
píadas seguintes, Berlim 
1936, um grupo maior de 
mulheres integrou a de-
legação do Brasil, e Lenk 
estava entre elas.
Lenk continuou evoluin-
do nos anos seguintes e 
era uma promessa para 
as Olimpíadas de 1940. 
Porém, com a eclosão da 
Segunda Guerra Mundial, 
o evento foi cancelado - 
assim como as Olimpíadas 
de 1944. Lenk, no entanto, 
manteve o hábito da nata-
ção até se tornar idosa. Ela 
morreu aos 92, em 2007.
Em 1941, durante a guer-
ra, o então ditador Getúlio 
Vargas decidiu proibir que 
as mulheres brasileiras 
praticassem uma série de 
esportes. 
“Às mulheres não se per-
mitirá a prática de despor-
tos incompatíveis com as 
condições de sua natureza, 
devendo, para este efeito, 
o CND [Conselho Nacio-
nal de Desportos] baixar 
as necessárias instruções 
às entidades desportivas 
do país”, determinava o 
Decreto-Lei 3.199. 
O decreto cobria esportes 
como futebol, baseball, 
halterofilismo, rugby, polo 

aquático e lutas.
Na primeira vez em que 
Tóquio sediou as Olimpí-
adas, em 1964, a delega-
ção brasileira incluiu ape-
nas uma mulher: Aída dos 
Santos, que competiu no 
salto em altura. Ela ficou 
em quarto lugar, o melhor 
desempenho de mulheres 
brasileiras em Olimpíadas 
até então.
Para isso, Aída, de origem 
humilde, enfrentou uma 
série de percalços. O pai 
não queria que ela com-
petisse, ela precisou que 
a fornecedora de material 
esportivo que lhe doasse 
uma sapatilha e disputou a 
eliminatória com o pé tor-
cido.
Aída tem, hoje, 84 anos. 
Ela criou um instituto para 
promover a inclusão social 
por meio do atletismo e do 
vôlei. É mãe da jogadora 
de vôlei Valeskinha.
Outro episódio de grande 
importância para o espor-
te feminino do Brasil foi a 
conquista do Mundial de 
Basquete de 1994. 
A seleção histórica conta-
va com Hortência, Magic 
Paula e Janneth. 
Até então, a seleção                   
feminina recebia pouca 
atenção da confederação 
brasileira. Mas o Brasil 
obteve uma improvável 
vitória sobre os EUA na 
semifinal e conquistou o 
título na final contra a Chi-
na.
Dois anos depois, nos Jo-
gos Olímpicos de Atlan-
ta 1996, o Brasil ganhou 
suas primeiras medalhas 
olímpicas femininas: ouro 
e prata no vôlei de praia, 
bronze no basquete e bron-
ze no vôlei de quadra. A 
dupla campeã no vôlei de 
praia, Jacqueline e Sandra, 
fez história.
Foi apenas em Londres 
2012 que todas as mo-
dalidades disputadas nos 
Jogos Olímpicos de Verão 
passaram a incluir homens 
e mulheres. 
Na época, o boxe era a 
única modalidade que pos-
suía só competições mas-
culinas.

Termo de Retificação de Publicação - Tomada de Preços Nº 005/2021 
- Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS - Na publicação à página de nº 296 do Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, do dia 01/07/2021, com referência à data de 
entrega e abertura dos envelopes do processo em epígrafe, onde se 
lê: 14/07/2021, leia-se: 16/07/2021. Publique-se. Potim, 01 de julho 
de 2021. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL Nº 433/2020 - EDITAL Nº 015/2021 - OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIA-
ÇÃO E REFORMA DA EMEI ANTÔNIO BARBOSA, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
A Comissão Municipal de Licitação e Avaliação, nomeada pela da 
Portaria Nº 015/2021, através de seu Vice Presidente, torna público e 
para conhecimento e intimação dos licitantes que, em sessão reser-
vada, datada de 30 de junho de 2021, após exame da documentação 
de habilitação apresentada, foi proferido o seguinte julgamento: EM-
PRESAS HABILITADAS: E. D. DOS SANTOS ME; CONSTRUTORA 
EABM SJCAMPOS EIRELI. EMPRESAS INABILITADAS: JHM EN-
GENHARIA LTDA. Fica aberto o prazo recursal. Potim, 01 de julho de 
2021. Bruno C. F. Abreu - Vice Presidente da Comissão de Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 031/2021. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Ma-
terial de Demarcação Viária. Data para recebimento de proposta: das 
09h00min do dia 02/07/2021, até as 09h00min do dia 15/07/2021; 
data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
15/07/2021; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
15/07/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

Aviso de Retificação de Abertura - Tendo em vista a necessidade de 
alteração na data de abertura da Tomada de Preços Nº 006/2021, 
cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO PO-
LIESPORTIVO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO EDITAL E SEUS ANEXOS, fica alterada a data da sessão para 
recebimento e abertura dos envelopes para o dia 19/07/2021, sendo: 
até às 09h45min – Recebimento dos envelopes; 10h00min – Início do 
Credenciamento. Potim, 01 de julho de 2021 – Bruno C. F. Abreu – 
Vice Presidente da Comissão de Licitação e Avaliação.


