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Pindamonhangaba realizada
ação “DPU para Todos”

Pindamonhangaba recebe,
entre os dias 10 e 14 de
maio, uma ação do projeto
“DPU para Todos”, para
levar orientação jurídica gratuita aos munícipes
com renda familiar de até
R$ 2 mil reais.
O Projeto é realizado
pela Defensoria Pública da União, e na cidade
tem o apoio da Prefeitura
Municipal, por meio da
Secretaria de Assistência
Social.
A ação tem o objetivo de
assegurar a igualdade de
oportunidade de acesso à
Justiça e de orientar juridicamente sobre os benefícios da Previdência So-

cial e Assistência Social,
em temas como: Aposentadorias, Auxílio Doença, benefício de prestação
continuada (BCP/LOAS),
Auxílio Emergencial, Seguro-Desemprego, FGTS,
PIS/PASEP, Bolsa Família, entre outros.
As vagas são limitadas, e
para participar, o interessado deverá se cadastrar.
Os atendimentos serão
realizados presencialmente, no prédio do Cadastro
Único, região central, e no
CRAS de Moreira César,
abrangendo a região do
distrito.
De 10 a 12 de maio, os
atendimentos serão no

prédio do Cadastro Único,
das 9h às 12h e das 13h às
16h. O prédio fica na Avenida Albuquerque Lins,
550, bairro São Benedito.
Telefones: 3550-5350 e
3550-5351.
Nos dias 13 e 14 de maio,
o atendimento será no
CRAS Moreira César,
também das 9h às 12h e
das 13h às 16h. O CRAS
fica na Rua Carlos Augusto Machado, 63, em
Moreira César. Telefone
3637-5386.
A ação está seguindo todas as recomendações de
segurança sanitária, para
proteção dos defensores e
assistidos.

Em cinco anos São José
dos Campos tem queda de
21% em número de mortes
em acidentes de trânsito

A região de São José dos
Campos, apresenta redução de 21% nos óbitos
em acidentes de trânsito,
desde 2015, ano em que
iniciou a série histórica do
Infosiga, sistema gerenciado pelo programa Respeito à Vida e Detran.SP.
Já no Estado de São Paulo a queda nas fatalidades
foi de 32%, mesmo com
o crescimento de 50% de
sua frota de veículos. O
resultado é de 2.372 vidas
salvas desde 2010. Reduzir este tipo de ocorrência
por meio de ações basea-

das em evidências científicas é meta da Organização das Nações Unidas, na
chamada Década da ONU.
A entidade realiza entre
os dias 6 e 12 de maio a
6ª Semana Mundial sobre
Segurança no Trânsito. Foi
justamente em maio que a
ONU decretou a Década
de Ação para salvar vidas
no trânsito. Com isso, o
balanço das ações sempre
é realizado neste mês em
todo o mundo. De acordo
com o Infosiga SP, que publica mensalmente estatísticas sobre acidentes com

vítimas de trânsito nos
645 municípios do Estado,
94% dos acidentes fatais
envolvem falha humana.
“Os dados de São Paulo, por meio do Infosiga,
possibilitam ações mais
assertivas na promoção de
políticas públicas de redução de acidentes. Uma
postura cidadã e preventiva é fundamental para um
trânsito mais humano e seguro. A mudança de comportamento é um elemento
chave”, afirma o diretor-presidente do Detran.SP,
Ernesto Mascellani Neto.

A base de dados do Infosiga é a primeira a ser entregue 100% ao Departamento Nacional de Trânsito
(DENATRAN) para integrar o Registro Nacional
de Acidentes e Estatísticas
de Trânsito, o RENAEST.
Desde o final do ano passado, todos os órgãos responsáveis pelo trânsito a
nível federal, estadual e
municipal devem enviar,
mensalmente,
informações ao RENAEST para
compor uma base compilada. O objetivo deste levantamento com metodologia
padronizada é o desenvolvimento de políticas públicas de segurança viária, a
partir das informações coletadas em todos os estados brasileiros. Com uma
estatística padronizada no
Brasil, será possível estabelecer uma sistemática
para comunicação, registro, controle, consulta e

acompanhamento de tais
informações, que subsidiem o desenvolvimento de estudos, pesquisas
e ações para melhorar a
segurança viária no país,
com medidas de educação,
engenharia e fiscalização
de trânsito.
O RENAEST é integrado
aos sistemas Registro Nacional de Veículo Automotores (RENAVAM), Registro Nacional de Condutores
Habilitados (RENACH)
e Registro Nacional de
Infrações (RENAINF), e
complementado por informações dos diversos órgãos participantes.
Sobre o programa Respeito à Vida
Programa do Governo do
Estado de São Paulo, o
Respeito à Vida atua como
articulador de ações com
foco na redução de acidentes de trânsito. Gerido pela
Secretaria de Governo por

meio do Detran.SP, envolve ainda as secretarias de
Comunicação, Educação,
Segurança Pública, Saúde,
Logística e Transportes,
Transportes Metropolitanos, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento
Econômico e Direitos da
Pessoa com Deficiência.
O Respeito à Vida também
é responsável pela gestão
do Infosiga SP, sistema
pioneiro no Brasil, que publica mensalmente estatísticas sobre acidentes com
vítimas de trânsito nos 645
municípios do Estado. O
programa mobiliza a sociedade civil por meio de
parcerias com empresas e
associações do setor privado, além de entidades
do terceiro setor. Em outra
frente, promove convênios
com municípios para a realização de intervenções
de engenharia e ações de
educação e fiscalização.

A Gazeta

página 2

Miscelânea

dos

Municípios

06 de Maio de 2021

Morador de Taubaté encontra
cobra cascavel em casa

Curiosidades
Aniversários de casamentos
1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá

Nesta quinta-feira (5), um
homem encontrou uma cobra cascavel em sua casa,
na zona rural de Taubaté.
O homem conseguiu colocar o animal dentro de um

galão para levar à Polícia
Ambiental.
De acordo com os policiais, ao tentar fugir, a cobra ficou presa na alça do
galão. Os policiais preci-

saram serrar o galão para
retirar o animal. Sem ferimentos, a cascavel foi
encaminhada para um
projeto que abriga animais
silvestres.

Humor
Dois caipiras se encontram:
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...
Mensagens
Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência.
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para
sentir a tua própria evolução.
Pensamentos, provérbios e citações
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.
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Começa hoje o Festival Solidário
Pindamonhangaba abre
de Pindamonhangaba
inscrições para as oficinas
culturais de junho

Para o mês de junho, a
Prefeitura de Pindamonhangaba por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, apresenta três oficinas
culturais para público a
partir de 16 anos.
As atividades são gratuitas
e fazem parte do Programa
Oficinas Culturais, da Secretaria de Cultura do Estado, gerenciado pela organização social Poiesis.
As oficinas serão virtuais
por meio da plataforma
Zoom e seguem o calendário mensal de oficinas
culturais previstas para o
mês de junho. Para duas
oficinas, as inscrições estão abertas até o dia 16 de
maio e outra até o dia 18.
Segundo a diretora de Cultura de Pindamonhangaba,
Rebeca Guaragna, as oficinas abrangem diversas
linguagens culturais.
“O objetivo das atividades
é aproximar pessoas de
diferentes classes sociais,

faixas etárias e repertórios,
promovendo um importante espaço simbólico de
trocas de conhecimentos
e experiências artísticas”,
aponta Rebeca.
Confira as oficinas oferecidas:
Clube de Leitura de Dramaturgias (50 vagas por
turma)
Os participantes desta oficina serão convidados a
fazer uma leitura de peças
de teatro escritas por dramaturgas e dramaturgos
brasileiros modernos e
contemporâneos, com breve exposição sobre os autores e sua obra, seguido
de bate-papo com os participantes sobre impressões
de leitura.
O Inconsciente Criativo Módulo 2 (30 vagas)
Neste segundo módulo, o
curso buscará relacionar
o estudo de 3 personagens
com matrizes arquetípicas
e mitos, ampliando as pos-

sibilidades da dramaturgia, atuação e encenação.
As personagens escolhidas foram: Salomé de Oscar Wilde, Dora do filme
“Central do Brasil” e mais
uma escolhida pelos alunos.
Para aqueles que não participaram do módulo 1,
será enviado um material
antes da oficina começar.
Ancestralidade, Narrativas
e Contemporaneidades Indígenas (30 vagas)
Esta oficina busca atualizar as questões que envolvam a temática indígena.
Além disso, reconhecer
a dinâmica das mudanças sociais no tempo e no
espaço, reconhecendo-se
como parte integrante de
um processo eficaz que
exige que suas percepções
e práticas sejam constantemente revistas e repensadas na contemporaneidade
sobre os Povos Indígenas
do Brasil.

O Festival Solidário de
Pindamonhangaba, tem
início nesta quarta-feira
(5), com apresentações
online. O festival visa incentivar arrecadações de
alimentos para as famílias
que mais precisam e também rações para cães e gatos.
A iniciativa da Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria de
Cultura e Turismo e Fundo Social de Solidariedade

faz parte da Corrente Solidária “Uma Mão Lava a
Outra”.
O Festival será totalmente
online, transmitido pelo
Facebook e canal do Youtube da Prefeitura, sempre
às 19h.
Os shows serão realizados
na Praça de
Alimentação do Shopping
Pátio Pinda.
As pessoas que quiserem
fazer suas doações poderão levar os alimentos no

Shopping Pátio Pinda e na
sede do Fundo Social de
Solidariedade (Rua Deputado Claro César, 53,
centro), ou podem ligar no
3643-2223 (das 8h às 12h
e das 13h30 às 17h) que
a equipe do Fundo Social
vai retirar a doação.
Os músicos foram contemplados no artigo 2º, inciso II da Lei Aldir Blanc,
e farão a apresentação
como uma forma de contrapartida.

Show “Saudades do Brasil” faz
homenagem a Elis Regina

O show do trombonista o
trombonista Bocato e da
cantora Julina Mantu, foi
um sucesso na abertura do
Jazz & Blues Festival, que
aconteceu em fevereiro,
no Bourbon Street, agora
está de volta.
Bocato resgata canções do
álbum “Saudade do Brasil”, que ficou em temporada ao longo de um ano,
com a voz da maior intérprete de todos os tempos,
Elis Regina. Além da homenagem à sua madrinha
musical, o músico apresenta seus “novos baratos”
da trilogia Acid Samba.
Como convidada muito
especial recebe Juliana
Mantu.
Fortemente influenciada
pelo rock, blues, jazz e
MPB, a cantora paulista
mostra sua polivalência
musical ao longo de seus
10 anos de estrada.
Dona de uma voz potente e imensa versatilidade,

Juliana Mantu interpreta o repertório de um dos
shows mais importantes
na carreira de Elis Regina.
Com Juliana Mantu (voz),
Fernando Amaro (bateria), Glécio Nascimento
(baixo), Vinícius Chagas
(saxofone) e Ary Holland
(piano).
* Promoção no Dia das
Mães : desconto para a
mãe acompanhada de
mais três pessoas na compra antecipada
Serviço:
Local: Bourbon Street |
Rua Dos Chanés, 127 Moema - SP
Reserva na casa: Rua dos
Chanés 194 - de 2ªf.a 6ª.f
das 12h às 18h, sábado e
feriado das 14h às 20h Sem taxa de conveniência
Fone para reserva: (11)
5095-6100 (Seg. a sexta)
das 10h às 18h
Data: 09/05/2021 - Domingo
Horário: 17h30

Abertura da casa: 16h
Duração: 100 minutos
aproximadamente
Couvert Artístico: R$
65,00 antecipado e R$
70,00 na porta
*** Grupos de 4 a 6 pessoas R$ 59,00 para compra
antecipada
*** Couvert Artístico
Especial para mães : R$
45,00 na compra de ou 6
antecipado
Venda - Sympla
Classificação indicativa:
18 anos e 16 anos acompanhado de responsável
Capacidade: 180 pessoas
Estacionamento/
Valet:
Não haverá serviço durante a pandemia
Aceita todos os cartões de
débito e crédito.
Acessibilidade motora
Ar condicionado e Ventilação natural
Wi-fi - solicitar senha na
casa
Homepage: http://www.
bourbonstreet.com.br/
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Ações da Gerdau saltam
com mais de 5% no balanço
do primeiro trimestre

A temporada de resultados segue sendo destaque
na sessão da bolsa desta
quarta-feira (5). O destaque positivo fica para a
Gerdau, que registra alta
de mais de 5% na esteira
do balanço do primeiro trimestre, registrando alta de
11 vezes do seu lucro na
base de comparação anual.
A Gerdau registrou lucro
líquido de R$ 2,471 bilhões no primeiro trimestre
de 2021, alta de 1.016% na
comparação anual, ou ganhos de 134% frente os R$
1,057 bilhão do quarto trimestre de 2020. As vendas
de aço cresceram 15% ano
a ano, mas a produção de
aço bruto caiu 1%.
A receita líquida somou
R$ 16,3 bilhões, alta de
77% ante o mesmo período de 2020, ajudada pela
apreciação do dólar frente ao real, que impactou
positivamente as receitas
das operações da companhia na América do Norte.
A alta foi de 20% frente o
quarto trimestre de 2020.
O Ebitda (lucro antes de
juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado mais do que triplicou,

para R$ 4,318 bilhões,
com a margem avançando para 28,4%, de 12,8%
no primeiro trimestre de
2020.
Previsões de analistas
compiladas pela Refinitv,
apontavam na média, lucro líquido de R$ 1,758 bilhão e Ebitda de R$ 3,373
bilhões.
Quem também subiu, foi
o Assaí com mais de 3%,
dobrando seu lucro, enquanto o Iguatemi avançou mais de 3% após triplicar a linha do resultado.
O Bradesco, por sua vez,
mesmo tendo resultado
elogiado pelos analistas,
tem queda de suas ações
em continuidade ao movimento da véspera.
A Cielo teve alta nas ações
com mais de 3%, após o
WhatsApp anunciar a liberação no serviço de pagamentos em sua plataforma,
permitindo que usuários
do aplicativo transfiram
dinheiro para outras pessoas, como amigos ou familiares.
Analistas apontaram no
fim de março que a liberação do WhatsApp Pay
seria uma notícia positiva

para a Cielo, empresa cuja
ação cai 11% em meio ao
aumento da competição no
setor.
A XP ressalta que os principais destaques foram
os preços mais fortes em
todas as unidades de negócios, resultando em
margens saudáveis em
praticamente todas as linhas. O Fluxo de Caixa
Livre foi de R$ 1,1 bilhão,
com o forte resultado operacional sendo parcialmente compensado pela
recomposição do capital
de giro, com queda de R$
2,6 bilhões.
A dívida líquida atingiu
R$ 10,8 bilhões (de R$ 9,9
bilhões no quarto trimestre), enquanto a alavancagem, medida pela razão
entre dívida Líquida e o
Ebitda, caiu para 0,98 vez,
contra 1,25 vez no quarto
trimestre.
Adicionalmente, a empresa anunciou dividendos
de R$ 0,40 por ação, com
um retorno de 1,2%. Os
analistas da XP possuem
recomendação de compra
para a ação.
*informações do InfoMoney

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL Nº 403/2020 - EDITAL Nº 014/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF BENEDITO L. THOMAZ, 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 Presidente, torna público e
para conhecimento e intimação dos licitantes que, em sessão reservada, datada de 05 de maio de 2021, após exame da documentação
de habilitação apresentada, foi proferido o seguinte julgamento: EMPRESAS HABILITADAS: CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI. EMPRESAS INABILITADAS: RM & MOLLON CONSTRUTORA;
E. D. DOS SANTOS ME; SABADINI PRESTADOR DE SERVIÇOS
EIRELI; GARANT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; S4 CONSTRUTORA LTDA. Fica aberto o prazo recursal. Potim, 05 de maio de
2021. André Luís Soares de Oliveira - Presidente da Comissão de
Licitações.
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Dia das Mães: Taubaté e
Pindamonhangaba terão cemitérios
fechados no fim de semana

O Dia das Mães será comemorado no próximo
domingo (9) e, por conta
da data, os cemitérios costumam receber muitas visitas de pessoas ao longo
do fim de semana. Neste
ano, em decorrência da
pandemia, Taubaté resolveu fechar para visitação
os cemitérios municipais.
De acordo com a prefeitura, a decisão tem como
medida de segurança para
evitar aglomerações por
causa da pandemia. Mas

essa decisão ocorrerá no
fim de semana. Até sexta-feira (7) os cemitérios
do Belém e do distrito de
Quiririm terão horários estendidos, das 07h às 18h.
Ainda segundo a prefeitura, a estimativa em anos
anteriores foi de 12 mil
pessoas visitando os cemitérios com previsão do número ser ainda maior neste
ano.
Outras cidades da região
Em São José dos Campos,
a prefeitura informou que

os cemitérios públicos vão
abrir normalmente para
visitação das 08h às 17h.
Já em Pindamonhangaba
a prefeitura decidiu não
abrir o cemitério municipal para visitação no fim
de semana, sábado (8) e
domingo (9), diferentemente de Caçapava e Guaratinguetá, que vão abrir
para visitação os cemitérios municipais neste fim
de semana das 07h às 17h
seguindo protocolos sanitários.

Greve nas montadoras da
LG é retomada hoje

Na manhã desta quarta-feira (5), as trabalhadoras das montadoras LG,
rejeitaram por unanimidade a proposta de indenização apresentada pela
Blue Tech, Sun Tech e 3C.
A votação aconteceu em
assembleia unificada, na
Praça da Bandeira, em Caçapava. As empresas haviam proposto, em audiência no Tribunal Regional
do Trabalho, o pagamento
de 70% da indenização
que foi paga pela LG aos
trabalhadores da fábrica
de Taubaté.
As metalúrgicas das três
montadoras reivindicam
100%, já que são elas as
responsáveis pela produ-

ção de 95% dos celulares
da LG.
As trabalhadoras entraram
em greve no dia 6 de abril
e suspenderam a mobilização, na segunda-feira
(3), enquanto aguardavam
uma nova proposta das
empresas. Como não houve acordo, a partir de hoje
a greve segue novamente.
O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos
Campos, defende que a
LG assuma sua responsabilidade sobre os direitos
das trabalhadoras da Blue
Tech, Sun Tech e 3C. Em
ação movida pelo Ministério Público do Trabalho,
o próprio TRT considerou
fraudulenta a relação de

terceirização entre a LG e
suas montadoras.
Segundo o MPT, existem
todos os elementos de vínculo empregatício entre os
trabalhadores terceirizados e a LG.
“Não existe motivo para
que as trabalhadoras da
Blue Tech, Sun Tech e 3C
recebam indenização inferior a que foi paga pela LG
em Taubaté. Esta é uma
atitude discriminatória que
continuará sendo combatida com as mobilizações.
Nossa luta por direitos
se mantém forte e tem o
apoio de toda categoria
metalúrgica”, afirma a diretora do Sindicato Aline
Bernardo dos Santos.

