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A Gazeta dos Municípios

Em Pinda, vacinação contra
covid-19 atinge pessoas com
25 anos ou mais na terça-feira

Criminosos fazem reféns em tentativa
de assalto a banco em Tremembé

Programa Gerdau Transforma abre
inscrições de capacitação para

empreendedores de Pindamonhangaba

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba con-
tinua a vacinação contra 
covid-19 nesta terça-feira 
(3), para pessoas com 25 
anos ou mais.
Primeira dose: pessoas 
com 25 anos ou mais na 
terça-feira
Das 8 às 11 horas: Centro 
Dia do Idoso (Vila Rica), 
Ciaf (Saúde da Mulher), 
Cisas (Moreira Cesar), 
PSF Nova Esperança (Ara-
retama), PSF Cidade Nova 
e UBS Ipê 2. Das 8 às 11 
horas e das 13 às 15 horas 
no Shopping Pátio Pinda. 
Primeira dose para gestan-
tes e puérperas a partir de 
18 anos, somente na sala 
de vacinas do CIAF/Saú-
de da Mulher, das 8 às 11 
horas e das 13 às 15 horas.
Drive-trhu no Par-
que da Cidade, das 9 
às 15 horas. Importan-
te:                                      não 

Uma tentativa de assalto a 
banco na agência da Caixa 
Econômica Federal mobi-
liza equipes das Polícias 
Militar e Civil na manhã 
desta segunda-feira (2), 

O Programa Gerdau Trans-
forma realizado em parce-
ria entre Gerdau e a Agên-
cia Besouro de Fomento 
Social, abre inscrições 
para mais uma edição. A 
nova turma será voltada 
para empreendedores dos 
municípios de São José 
dos Campos, Mogi das 
Cruzes e Pindamonhan-
gaba, com o objetivo de 
fomentar o empreendedo-
rismo, auxiliando e capa-
citando profissionais libe-
rais ao longo da formação.
Com aulas gratuitas e on-
-line, empreendedores 
terão a oportunidade de 
refletir sobre suas ideias 
e aprender a montar ou 
aprimorar o seu negócio. 
O Curso Online Gerdau 
Transforma, acontece das 
19h às 22h pelo canal do 
Youtube da Agência Be-
souro, de 16 a 20 de agos-
to. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 18 de 
agosto pelo site do proje-
to. Para participar é pre-
ciso ter mais de 18 anos e 
já ter frequentado ou estar 

haverá preenchimento do 
“termo de cadastro Vaci-
nação Covid-19” no drive-
-trhu, por                            isso, 
é obrigatório levar o termo 
preenchido corretamente. 
Baixe o arquivo pelo site.
Além disso, todas as pes-
soas devem preencher o 
termo de vacinação Esta-
dual pelo site VacineJá.
Segunda dose
CORONAVAC / BUTAN-
TAN (Conforme data na 
Carteirinha) - Sala de Va-
cinas (Ciaf / Saúde da Mu-
lher): das 13 às 15 horas
Trabalhadores da Saúde, 
portadores de Síndrome 
de Down, pacientes em 
terapia renal, transplanta-
dos e idosos, metroviários 
e ferroviários - (Confor-
me data na Carteirinha): 
Centro Dia do Idoso (Vila 
Rica), Ciaf (Saúde da Mu-
lher), Cisas (Moreira Ce-
sar), PSF Nova Esperança 

em Tremembé. A agência 
é na Praça Geraldo Cos-
ta, centro da cidade, e está 
ainda cercada pelas polí-
cias. 
Os assaltantes invadi-

matriculado em uma esco-
la pública nos municípios 
selecionados. 
Ao todo, são cinco aulas 
que estimulam os parti-
cipantes a refletirem so-
bre suas ideias e ensinam 
como montar ou aprimorar 
o seu negócio, criação de 
sua marca, desenvolvi-
mento de produto, proje-
ção de vendas, pesquisa 
de mercado, levantamento 
de custos, como divulgar o 
negócio, conceitos finan-
ceiros, plano de ação e ain-
da o desenvolvimento de 
uma marca personalizada 
para cada empreendedor.
“Acreditamos que o em-
preendedorismo tem um 
papel importante na trans-
formação social para a 
construção de uma socie-
dade mais justa. É uma 
alavanca para empoderar 
pessoas e moldar um fu-
turo melhor. Por isso, nas 
ações de responsabilidade 
social da Gerdau, temos 
dedicado grandes esfor-
ços a iniciativas voltadas à 
educação empreendedora. 

(Araretama), PSF Cidade 
Nova e UBS Ipê II: das 13 
às 16h.
Atenção
- 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 cartei-
ra de acompanhamento de 
pré-natal. 
As puérperas também pre-
cisam de cópia da certidão 
de nascimento do bebê.
- Todas as pessoas que es-
tão recebendo a vacina po-
dem colaborar com a cam-
panha Alimento Solidário, 
levando 1 kg de alimento 
não-perecível para o Fun-
do Social de Solidarieda-
de ajudar as famílias que 
mais precisam.

ram o local por volta das 
10h, renderam o seguran-
ça e fizeram funcionários 
e clientes de reféns. Um 
dos criminosos conseguiu 
fugir, mas foi captura-

Com a pandemia, entende-
mos que este movimento 
é ainda mais importante”, 
afirma Paulo Boneff, líder 
de responsabilidade social 
da Gerdau.
“Cada aluno recebe, além 
de uma capacitação muito 
prática e rápida, um apoio 
personalizado de nossos 
consultores, durante o pe-
ríodo de três meses de in-
cubação. Esta mão esten-
dida o tempo todo faz toda 
a diferença na vida destes 
futuros empreendedores”, 
reforça Vinicius Mendes 
Lima, fundador da Be-
souro. Em 2020, a Gerdau 
expandiu o programa para 
diversos estados e incluiu 
mais dois países, além de 
realizar suas edições de 
forma virtual por conta da 
pandemia. Foram 16 tur-
mas, mais de mil alunos 
e mais de 900 projetos in-
cubados. Este ano, o pro-
jeto deve acontecer em 25 
turmas, capacitando mais 
de 1,5 mil empreendedo-
res no Brasil e na América 
Latina.

do pouco tempo depois 
no bairro do Araretama, 
quando em fuga capotou 
próximo a linha férrea em 
Pindamonhangaba. Outros 
dois suspeitos permane-

cem dentro da agência. 
Segundo a Polícia Civil de 
Tremembé foram desloca-
dos seis viaturas com qua-
tro policiais em cada uma 
delas. O helicóptero Águia 

da Polícia Militar foi acio-
nado e colabora na ação. 
A ação conta também 
com suporte do DEIC de 
Taubaté. Ocorrência ainda 
está em andamento. 
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa 
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio, 
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o 
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na 
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas 
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará 
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente 
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café 
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira 
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito 
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, 
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um mon-
te de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer 
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer 
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você 
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure 
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos 
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

Livros infantis gratuitos
sobre educação financeira

são lançados na região

A DMCard, instituição fi-
nanceira com sede em São 
José dos Campos, lançou a 
Coleção Contaí, uma ação 
direcionada ao público 
infantojuvenil, que reúne 
seis e-books gratuitos. O 
primeiro deles, “Di.Ca, 
Diário do Cauã - Parte 1: 
O Concurso” já está dispo-
nível para download.
O projeto, em parceria 
com a gestora de projetos 
em comunicação 2112Lab, 
foi todo produzido por 
profissionais do Vale do 
Paraíba. Os títulos foram 
escritos por Stefânia An-
drade e ilustrados por Ana 
Baccaro.
“A educação financeira 
desde cedo faz toda a di-
ferença para que no futu-
ro, já líderes de família, 
estas pessoas adotem o 
orçamento familiar e uma 
relação com o dinheiro 
mais saudável, tendo uma 
melhor qualidade de vida. 
Um maior controle sobre 
seus hábitos de consumo 
permite planejamentos 
para a realização de so-
nhos da vida adulta como, 

por exemplo, a compra de 
uma casa própria, a chega-
da dos filhos, uma viagem, 
etc. E aprender isso na in-
fância pode ser muito di-
vertido, com a busca pela 
realização de pequenos 
sonhos como os de Cauã”, 
explica Sandra Castello, 
Diretora de Marketing e 
Pessoas da DMCard.
Diário do Cauã
Protagonista da história, 
Cauã narra ao longo da co-
leção o seu desejo por um 
celular de última geração 
e todo o percurso que fará 
para conquistar o seu obje-
tivo - a começar com a par-
ticipação em um concurso 
municipal sobre Educação 
Financeira.
Entre os temas abordados 
nas obras estão consumo, 
minimalismo, mesada, do-
ação e  empreendedoris-
mo. 
“O Cauã nasce da minha 
experiência com os alu-
nos em sala de aula. Ele 
é uma mistura de vários 
deles: engraçado, agitado, 
desenhista, determinado, 
sonhador... E essa coleção 

levará às crianças o tema 
da educação financeira de 
forma leve e descontraída 
por meio do DI.Ca, o Diá-
rio do Cauã”, conta Stefâ-
nia Andrade.
A Coleção Contaí retrata 
a “cara” de uma família 
tipicamente brasileira por 
suas características de es-
forço, batalha e alegria. 
“É uma família do Brasil, 
animada e unida, assim é 
muito bom criar um rosto 
para personagens com es-
sas características”, disse 
Ana Baccaro.
Apesar do livro ser vol-
tado principalmente para 
crianças de 8 a 11 anos, ele 
pode ser lido por todos que 
se interessem pelo assun-
to. “Nosso objetivo é que 
esse conhecimento chegue 
ao maior número de pes-
soas - crianças, pais e mes-
tres e permita que aqueles 
que serão adultos amanhã, 
saibam lidar melhor com o 
dinheiro, façam boas esco-
lhas, sobretudo, de forma 
consciente”, afirma Bruno 
Pimenta, diretor executivo 
da 2112Lab.
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AVISO DE RESULTADO ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL 
- A Prefeitura Municipal de Potim torna público o resultado de aber-
tura dos envelopes de Proposta Comercial referente à Tomada de 
Preços Nº 002/2021 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI 
ANTÔNIO BARBOSA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONS-
TANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Na data de 02/08/2021 no 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão 
nomeada através Portaria Nº 190/2021 e os representantes das li-
citantes, para julgamento dos preços apresentados. Após aberto o 
envelope chegou-se ao seguinte resultado classificatório: 1º COLO-
CADO: CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI, com valor total 
de R$ 598.508,56. Fica aberto o prazo recursal. Bruno C. F Abreu – 
Presidente da Comissão de Licitações.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Proc. Adm. 
Mun. Nº 029/2014 – Tomada de Preços Nº 005/2014 - Objeto: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVI-
ÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DE 03 SALAS DE AULA, 
REFORMA ACESSIBILIDADE, COMBATE A INCÊNDIO E SPDA DO 
PRÉDIO DO E.M.E.F. BENEDITO LÚCIO THOMAZ. A presente res-
cisão tem por objeto, rescindir o contrato Administrativo de Presta-
ção de Serviços regulamentado pela Tomada de Preços Nº 005/2914, 
celebrado entre as partes supramencionadas tendo em vista o não 
cumprimento na íntegra do edital de Tomada de Preço, bem como 
a paralisação da obra e demais ocorrências. O presente distrato é 
pactuado sem a incidência de multas ou qualquer tipo de penalidade 
para ambas as partes. A presente rescisão foi realizada no dia 01 de 
junho de 2017. Potim, 02 de agosto de 2021. Erica Soler Santos de 
Oliveira – Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINSITRATIVO MUNICI-
PAL Nº 299/2021 – Tomada de Preços Nº 007/2021 - A Comissão de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Potim/SP, comunica aos inte-
ressados a abertura da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSINHO PREPARATÓ-
RIO AOS PROCESSOS SELETIVOS 2021/2022 PARA ALUNOS DA 
REDE PÚBLICA DE ENSINO DE POTIM/SP, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Entrega dos En-
velopes: até as 09h45min do dia 02/09/2021. Abertura dos Envelopes: 
10h00min do dia 02/09/2021. Local da realização: Prédio da Prefeitu-
ra Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na 
Prefeitura Municipal de Potim, ou através do site: www.potim.sp.gov.
br.

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

Livro D-25, FLS. nº 272, Termo nº 7413
Faço saber que pretendem se casar KLEBER AQUINO DOS SANTOS JÚNIOR e MAIRA FABIANO DE SOUZA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é 
natural de São José dos Campos-SP, nascido no dia 13 de janeiro de 1988, de estado civil solteiro, de profissão coordenador 
de segurança da informação, residente e domiciliado na Rua Jorge Amado, nº 371, Campos do Conde II, Tremembé/SP, filho 
de KLEBER AQUINO DOS SANTOS, de 56 anos, natural de Piranguçu/MG, nascido na data de 06 de dezembro de 1964 
e de VALDÉIA NUNES GOULART DOS SANTOS, de 51 anos, natural de São José dos Campos/SP, nascida na data de 
24 de março de 1970, ambos residentes e domiciliados em São José dos Campos/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, 
nascida no dia 10 de julho de 1988, de estado civil divorciada, de profissão nutricionista, residente e domiciliada na Rua Jorge 
Amado, nº 371, Campos do Conde II, Tremembé/SP, filha de HOMERO VELOSO DE SOUZA e de MARLENE FABIANO 
DE OLIVEIRA, de 59 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 26 de abril de 1962, ambos residentes e domiciliados 
em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 273, Termo nº 7414
Faço saber que pretendem se casar MAURICIO DOS SANTOS e MARIA ALICE DOS SANTOS MORGADO, aprensentan-
do 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 18 de setembro de 1996, de estado civil solteiro, de profissão vendedor, residente e domiciliado na Rua 
Coronel Antonio Pato, nº 143, Centro, Tremembé/SP, filho de BRASILIO DOS SANTOS, de 70 anos, natural de Tremembé/
SP, nascido na data de 13 de janeiro de 1951 e de MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS, de 64 anos, natural de Tremembé/
SP, nascida na data de 03 de fevereiro de 1957, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de 
Tremembé-SP, nascida no dia 17 de fevereiro de 1997, de estado civil solteira, de profissão professora, residente e domiciliada 
na Rua Particular Fazenda Mancastropi, nº 12, Berizal,  Tremembé/SP, filha de FRANCISCO DE ASSIS MORGADO, de 49 
anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 16 de junho de 1972 e de MARIA DOMINGA SANTOS MORGADO, de 
47 anos, natural de Gonçalves/MG, nascida na data de 12 de junho de 1974, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e 
cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 273, Termo nº 7415
Faço saber que pretendem se casar BRUNO RAPHAEL RODRIGUES DOS SANTOS e ALINE RAFAELA VANONE DA 
SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 30 de maio de 1987, de estado civil solteiro, de profissão engenheiro, re-
sidente e domiciliado na Rua José Benedito de Moraes, nº 265, Guedes, Tremembé/SP, filho de FRANCISCO RODRIGUES 
DOS SANTOS, de 63 anos, natural de Natividade da Serra/SP, nascido na data de 22 de setembro de 1957, residente e domi-
ciliado em Tremembé/SP e de SILENE DOS PASSOS E SILVA DOS SANTOS, de 57 anos, natural de Itajubá/MG, nascida 
na data de 13 de outubro de 1963, residente e domiciliada Taubaté/SP. A  habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 16 
de janeiro de 1992, de estado civil solteira, de profissão engenheira, residente e domiciliada na Rua José Benedito de Moraes, 
nº 265, Guedes, Tremembé/SP, filha de HERALDO RAIMUNDO DA SILVA, de 67 anos, natural de São Bernardo do Campo/
SP, nascido na data de 05 de maio de 1954 e de TÂNIA MARA VANONE, de 54 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data 
de 26 de agosto de 1966, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 274, Termo nº 7416
Faço saber que pretendem se casar RAPHAEL WESLEY EVANGELISTA MOREIRA e KAMILA YASMIN RAFAEL, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante 
é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 18 de outubro de 1993, de estado civil solteiro, de profissão auxiliar de depósi-
to, residente e domiciliado na Rua Coronel Pedro Marcondes, nº 99, Vila Nossa Senhora da Guia, Tremembé/SP, filho de 
APARECIDO MOREIRA, de 60 anos, natural de São Luis do Paraitinga/SP, nascido na data de 20 de janeiro de 1961 e de 
MARIA APARECIDA EVANGELISTA DA FONSECA MOREIRA, de 54 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data 
de 21 de agosto de 1966, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Registro-SP, nascida 
no dia 07 de outubro de 1997, de estado civil solteira, de profissão assistente de marketing, residente e domiciliada na Rua 
Coronel Pedro Marcondes, nº 99, Vila Nossa Senhora da Guia, Tremembé/SP, filha de WALTER RAFAEL JUNIOR, de 47 
anos, natural de Curitiba/PR, nascido na data de 29 de junho de 1974, residente e domiciliado em Curitiba/PR e de DORA 
ROSA DOS SANTOS, de 49 anos, natural de Eldorado/SP, nascida na data de 08 de março de 1972, residente e domiciliada 
em Eldorado/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. 

Campanha de incentivo
ao aleitamento materno é

apoiada pela CCR NovaDutra

Pindamonhangaba registra 1.118
novas vagas no mercado de trabalho 

no primeiro semestre de 2021

A amamentação é uma 
das etapas mais importan-
tes para a vida do bebê e 
da mãe, além do forta-
lecimento dos vínculos 
afetivos. Para destacar a 
importância do aleitamen-
to materno, a CCR No-
vaDutra apoia a Semana 
Mundial de Aleitamento 
Materno, que traz como 
temática a proteção da 
amamentação. Durante o 
mês de agosto, a cor dou-
rada faz alusão à campa-
nha mundial, destacando a 
conscientização dos pais e 
familiares sobre o seu pa-
pel no apoio à prática do 
aleitamento materno. Na 
via Dutra, a iniciativa ga-
nha apoio em mensagens 

Na última sexta-feira (30), 
o CAGED (Cadastro Ge-
ral do Emprego) divulgou 
os dados das melhores 
colocações na geração de 
emprego, entre os municí-
pios da Região Metropoli-
tana do Vale do Paraíba no 
mês de junho.
Segundo os dados, Pinda-
monhangaba abriu 1.118 
novos postos de trabalho 
de janeiro a junho deste 
ano. Somente no mês de 
junho o saldo foi positivo 
em 84 novas vagas, com 
abertura de 1049 vagas e o 
fechamento de 965 postos 
de trabalho.
Dentre as maiores cidades 
do Vale do Paraíba, Pin-
damonhangaba obteve a 
variação média para o mês 
de junho de 0,25, a frente 
de cidades como Taubaté 
(0,21) e Jacareí (0,14).
A variação média é a for-
ma mais justa de medir 
a geração de empregos 
e demonstra a evolução 

em alusão à campanha 
nos Painéis de Mensagens 
Variáveis (PMVs), dicas e 
entrevistas sobre o assunto 
na programação da CCR-
FM 107,5, além de ações 
internas desenvolvidas 
para os colaboradores.
Programa Gestantes
Para promover medidas 
preventivas e educativas, 
a CCR NovaDutra con-
ta com um Programa de 
Gestantes para as colabo-
radoras, com o objetivo de 
atender às necessidades da 
mulher, por meio do acom-
panhamento da equipe de 
Medicina do Trabalho em 
consonância com as orien-
tações do médico de refe-
rência das gestantes, com 

do comportamento total 
de carteiras assinadas em 
relação ao mês anterior. 
Em maio deste ano, Pin-
damonhangaba registra-
va 33.166 trabalhadores 
registrados e fechou ju-
nho com 33.250, portanto 
uma variação positiva de 
0,25%.
O setor industrial respon-
de por 45% das contrata-
ções com a geração de 511 
novas vagas, seguido pelo 
ramo de serviços com 310 
novas vagas, comércio 
com 242 vagas, ramo da 
construção civil com 51 
vagas e o setor agropecuá-
rio com 4 novos empregos.
“Apesar de todo o enfren-
tamento à pandemia, con-
seguimos fechar mais um 
mês com números positi-
vos e estamos crescendo 
acima dos 3% em 2021. 
Só neste ano mais de 1.100 
famílias recuperaram seus 
postos de trabalho em 
nossa cidade. Vamos con-

informações desde o pré 
até o pós-parto.
“Com o Programa de Ges-
tantes, buscamos cuidar 
cada vez mais da saúde 
das mamães e dos bebês 
com dicas e informações 
sobre o autocuidado, os 
cuidados com o bebê e o 
aleitamento materno. A 
amamentação traz muitos 
benefícios para a criança, 
como o maior contato com 
a mãe, a melhora na diges-
tão e minimiza as cólicas, 
reduzir os riscos de doen-
ças alérgicas e a incidência 
de câncer de mama, ovário 
e endométrico”, afirma 
Gustavo de Oliveira San-
tos, Coordenador Médico 
da CCR NovaDutra.

tinuar trabalhando para 
proporcionar um ambiente 
favorável para que os in-
vestimentos aconteçam”, 
comentou o prefeito Isael 
Domingues.
Pindamonhangaba vem 
recebendo diversos em-
preendimentos no setor 
industrial, comercial e no 
ramo de serviços. 
“Temos ainda outros pro-
jetos que estão em anda-
mento e que irão aquecer 
a geração de empregos 
na cidade”, comentou o 
secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Roder-
ley Miotto.
Recentemente, o muni-
cípio recebeu grandes 
empreendimentos como 
o novo Shibata, Casa & 
Vídeo, Apaixonados por 
Quatro Patas, entre outras 
empresas e em breve irá 
inaugurar outros empreen-
dimentos comerciais como 
AutoZone (setor autope-
ças) e PoliPet (setor pet).
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AASP realiza programação 
especial em comemoração 

ao Mês da Advocacia

Trabalhadores com nascimento 
em janeiro já podem

sacar auxílio emergencial

Indústria veterinária
poderá produzir vacinas 

para seres humanos

No Brasil, é comemorado 
o Dia da Advocacia em 11 
de agosto. 
A escolha da data refe-
re-se ao dia em que fo-
ram instituídas, no ano 
de 1827, as duas primei-
ras faculdades de Direito 
do Brasil, a Faculdade de                                
Direito do Largo de São 
Francisco, em São Paulo, 
e a Faculdade de Direito 
de Olinda, em Pernam-
buco - que foi transferida 
para a cidade de Recife em 
1854.
Em celebração a esta data, 
a Associação dos Advoga-
dos de São Paulo (AASP) 
anuncia uma programação 
repleta de eventos total-
mente gratuitos, para ce-
lebrar o mês da advocacia. 
Durante o mês de agosto, a 
partir desta segunda-feira 
(2), a associação vai reali-
zar vários webinars, lives 

Trabalhadores informais 
e inscritos no Cadastro 
Único para Programas So-
ciais do Governo Federal 
(CadÚnico), nascidos em 
janeiro, podem sacar, a 
partir de hoje (2), a quarta 
parcela do auxílio emer-
gencial 2021. O dinheiro 
foi depositado nas contas 
poupança digitais da Cai-
xa Econômica Federal em 
17 de julho.
Os recursos também po-
derão ser transferidos para 
uma conta-corrente, sem 
custos para o usuário. Até 
agora, o dinheiro apenas 
podia ser movimentado 
por meio do aplicativo 
Caixa Tem, que permi-
te o pagamento de contas 
domésticas (água, luz, te-
lefone e gás), de boletos, 
compras em lojas virtuais 

No final de junho, o Sena-
do aprovou o Projeto de 
Lei que tinha como objeti-
vo autorizar as fábricas de 
vacina de uso veterinário 
a aumentarem a sua ofer-
ta para as vacinas a serem 
utilizadas na vacinação 
de seres humanos. Isso 
inclui as vacinas de Co-
vid-19 e também os insu-
mos farmacêuticos ativos, 
conhecidos como IFA, es-
senciais para a produção 
da vacina. O texto ainda 
precisa ser aprovado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). 
Esta, no entanto, não foi 
a primeira vez que os co-
nhecimentos e a infraes-
trutura dos profissionais 
do setor são requisitadas 
para o combate à pan-
demia. Em 2020, profis-
sionais e estudantes da 
área de              medici-
na veterinária chegaram a 
ser cogitados na ajuda ao 
atendimento de doentes, 
principalmente em regiões 
em que havia escassez de 
médicos e enfermeiros.

e oficinas com a presença 
de especialistas em diver-
sas áreas do conhecimen-
to jurídico para estimular 
o debate sobre o papel da 
advocacia na sociedade.
Além disso, a AASP vai 
estimular a reflexão em 
torno da importância da 
advocacia na sociedade 
atual. A proposta é trazer 
para toda a classe jurídica 
experiências baseadas na 
troca de conhecimentos 
para carreira e desenvolvi-
mento pessoal, debatendo 
o que realmente impacta 
na rotina da advocacia.
Com 78 anos de fundação 
e aproximadamente 80 mil 
associados em todo o Bra-
sil, a AASP tem por prin-
cipal missão potencializar 
e facilitar o exercício da 
advocacia. 
A presidente da AASP, 
Viviane Girardi, destaca a 

ou compras com o código 
QR (versão avançada do 
código de barras) em ma-
quininhas de estabeleci-
mentos parceiros.
Em caso de dúvidas, a cen-
tral telefônica 111 da Cai-
xa funciona de segunda a 
domingo, das 7h às 22h. 
Além disso, o beneficiário 
pode consultar o site.
O saque originalmente es-
tava previsto para ocorrer 
em 13 de agosto, mas foi 
antecipado em duas sema-
nas por decisão da Caixa. 
Segundo o banco, a adap-
tação dos sistemas tecno-
lógicos e dos beneficiários 
ao sistema de pagamento 
do auxílio emergencial 
permitiu o adiantamento 
do calendário.
O auxílio emergencial foi 
criado em abril do ano 

Laboratórios devem cum-
prir requisitos
Segundo o Projeto de Lei, 
os laboratórios de produ-
tos veterinários precisam 
cumprir com diversas 
obrigações, incluindo as 
normas sanitárias e as exi-
gências de biossegurança, 
que são específicas dos 
produtores de vacinas hu-
manas. De acordo com o 
texto aprovado, as vacinas 
deverão ser produzidas em 
instalações específicas, 
separando a produção de 
vacinas veterinárias e va-
cinas para uso em seres 
humanos.
O projeto chegou a sofrer 
algumas alterações duran-
te a votação na Câmara, 
retornando ao Senado. O 
relator do projeto, o sena-
dor Izalci Lucas (PSDB-
-DF), acatou as emendas 
de redação, o que deixou o 
texto mais objetivo, a fim 
de evitar possíveis confu-
sões e interpretações dife-
rentes no futuro. Uma das 
mudanças, por exemplo, 
foi a substituição de “va-

importância da realização 
desses eventos e de se co-
memorar o dia da advoca-
cia.
“Neste ano, vamos deba-
ter a advocacia olhando 
para o futuro, refletir so-
bre as mudanças que vem 
ocorrendo em nosso meio 
de forma bastante acelera-
da nos últimos tempos. A 
pandemia que ainda esta-
mos atravessando provo-
cou muitas modificações 
rápidas no modo de operar 
de diversos segmentos, e 
não foi diferente com a ad-
vocacia, precisamos rever 
antigos paradigmas e fazer 
uma reflexão profunda so-
bre esta nossa realidade”, 
afirma.
Para conferir a programa-
ção completa e realizar as 
inscrições, acesse o link. O 
Mês da Advocacia aconte-
ce de 2 à 31 de agosto.

passado pelo governo fe-
deral para atender pessoas 
vulneráveis afetadas pela 
pandemia de covid-19. Ele 
foi pago em cinco parcelas 
de R$ 600 ou R$ 1,2 mil 
para mães chefes de fa-
mília monoparental e, de-
pois, estendido até 31 de 
dezembro de 2020 em até 
quatro parcelas de R$ 300 
ou R$ 600 cada.
Neste ano, a nova rodada 
de pagamentos, durante 
sete meses, prevê parcelas 
de R$ 150 a R$ 375, de-
pendendo do perfil: as fa-
mílias, em geral, recebem 
R$ 250; a família mono-
parental, chefiada por uma 
mulher, recebe R$ 375; e 
pessoas que moram sozi-
nhas recebem R$ 150.
*com informações da 
Agência Brasil.

cinas humanas” por “vaci-
nas para uso humano”.
Capacidade do setor deve 
ajudar
O Sindicato Nacional da 
Indústria de Produtos para 
Saúde Animal (SINDAN) 
revelou que o setor já pos-
sui uma grande capaci-
dade instalada, detendo a 
tecnologia necessária para 
produzir vacinas humanas. 
Além disso, o sindicato 
apontou que essa indústria 
pode facilmente mudar as 
instalações para o nível de 
segurança 4 - a exigência 
mínima para produzir as 
vacinas para uso em hu-
manos.
Uma das mudanças soli-
citadas pela Câmara dos 
Deputados foi a inclusão 
de uma temporalidade, 
estabelecendo um período 
para que a produção fos-
se permitida. No entanto, 
o SINDAN considera que 
as alterações estruturais 
podem ser caras demais 
para fazerem as mudanças 
valerem a pena dentro do 
período proposto.


