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A Gazeta dos Municípios

Descobertas arqueológicas 
no Museu do Ipiranga são 

reveladas em reforma

19ª Semana Nacional de Museus conta 
com participação do Museu Felícia
Leirner e Auditório Claudio Santoro

Homem é assassinado no Araretama, 
em Pindamonhangaba

O canteiro de obras do 
Museu do Ipiranga, em 
São Paulo, se transformou 
em um sítio de monitora-
mento arqueológico. Isso 
porque em escavações na 
área externa do museu, 
uma equipe de arqueó-
logos encontrou ossos, 
fragmentos de porcelana e 
objetos de uso pessoal. Os 
achados de outras épocas 
são analisados e divulga-
dos em série de postagens 
nas redes sociais do museu 
por meio de uma parceria 
com a Scientia Consulto-
ria Científica.
A série foi inaugurada por 
uma dentadura, da primei-
ra metade do século 20, 
que incluía um dente com 
restauração em ouro, para 
disfarçar o uso da prótese. 
Ela foi encontrada durante 
o processo de remoção de 
árvores do jardim para re-
plantio.
Entre os achados das esca-
vações na área externa do 
Museu do Ipiranga, ossos 

Em comemoração ao Dia 
Internacional dos Museus, 
celebrado em 18 de maio, 
o Museu Felícia Leirner e 
Auditório Claudio Santo-
ro, instituições da Secreta-
ria de Cultura e Economia 
Criativa do Governo do 
Estado de São Paulo, geri-
dos pela ACAM Portinari, 
participam da 19ª Semana 
Nacional de Museus que 
tem como tema “O futuro 
dos museus: recuperar e 
reimaginar”. O futuro dos 
museus e como os espaços 
culturais podem se tornar 
locais de troca de expe-
riências serão os primei-
ros assuntos abordados 
na próxima segunda-feira 
(17), às 15h. Acompanhe 
as redes sociais e fique por 
dentro de todas as ativida-

Um homem de 35 anos foi 
encontrado morto ainda 
na noite de sábado (15), 
no Residencial Arco Iris. 
O local fica no bairro do 
Araretama, no município 
de Pindamonhangaba.
Conforme as informações 

de animais foram exuma-
dos pela Scientia Consul-
toria Científica: são peda-
ços de crânio, pélvis e pés 
de rês (vaca ou boi) com 
marcas de cortes retos, re-
alizados com instrumentos 
de metal; um fragmento 
de mandíbula que pode 
ter pertencido a um gato 
e dentes de porco domés-
tico.
Também foram encontra-
dos fragmentos de pratos, 
xícaras e potes de porcela-
na. A consultoria científica 
identificou que o conjunto 
data do fim do século 19 
e início do 20. Um deles 
parece ser o fundo de um 
prato raso, com o registro 
Société Céramique Maes-
trich, marca holandesa de 
1859. Também foi identi-
ficado um pedaço de prato 
produzido na Fábrica de 
Louças Santa Catharina 
(FSC), uma das primeiras 
do país.
200 réis
O canteiro de obras do 

des. A adaptação à nova 
realidade e o imaginar o 
futuro das ações nos es-
paços culturais tornaram-
-se temas importantes nos 
últimos tempos, devido 
ao isolamento provocado 
pelo Covid-19. Na próxi-
ma quarta-feira (19), às 
15h, Museu e Auditório 
compartilham uma ação 
dos colaboradores das ins-
tituições, que irão pautar 
pensamentos, histórias, re-
flexões e perspectivas so-
bre o futuro dos Museus.
Já no sábado (22), às 10h, 
a Consultora e Empreen-
dedora Cultural Marina 
Falsetti participa de um ba-
te-papo a fim de promover 
diálogos e reflexões sobre 
dados obtidos em pesqui-
sas da área; como depoi-

da polícia, não houve tes-
temunhas do ocorrido. 
Apenas a irmã da vítima 
que mora na casa ao lado 
relatou ter ouvido disparos 
de arma de fogo.
Quando a polícia e o 
SAMU chegaram ao local, 

museu revelou duas mo-
edas equivalentes a 200 
réis que, dependendo da 
época, equivaleriam de R$ 
2,50 até R$ 10. A mais an-
tiga, cunhada na Europa, 
chegou às ruas no fim de 
1901. A outra, comemora-
tiva, é da segunda metade 
da década de 1930. De um 
lado, tem uma locomoti-
va sobre trilhos; do outro, 
o busto de Visconde de 
Mauá, industrial que criou 
a 1ª via férrea do País, em 
1854, o que lhe rendeu seu 
primeiro título de nobreza, 
o de Barão.
O Museu do Ipiranga, o 
mais antigo museu da ci-
dade de São Paulo, passa 
por obras de restauração, 
ampliação e moderniza-
ção, e segue fechado para 
visitação pública desde 
2013. 
A previsão de reabertura é 
em setembro de 2022, para 
a celebração do bicentená-
rio da Independência do 
Brasil.

mentos de profissionais, 
públicos frequentadores e 
potenciais frequentadores 
de museus. A ação será 
realizada pelo aplicativo 
Zoom mediante inscri-
ção que pode ser feita por 
meio do Sympla. É on-line 
e gratuito, clique AQUI e 
acesse. E, para finalizar a 
programação com muita 
música, no domingo (23), 
Museu e Auditório, con-
vidam, o DJ Meszo, de 
Campos do Jordão, para 
mostrar mixagens de mú-
sicas clássicas com batidas 
eletrônicas.
Todas as atividades esta-
rão disponíveis nas redes 
sociais (Facebook e Ins-
tagram - @museufelicia-
leirner) e também no SITE 
oficial do museu.

o homem já estava morto 
no chão. Segundo os perí-
tos e o médico socorrista, 
ele foi atingido por cinco 
tiros: um na cabeça, um no 
tórax, um na genitália, um 
no braço direito e ainda 
outro na perna esquerda.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
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

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 Belrizon-
te, 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.   

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

Livro D-25, FLS. nº 254, Termo nº 7377
Faço saber que pretendem se casar WESLEY MARTINS DOS SANTOS PEREIRA e JENNYFER STEPHANIE MOREIRA 
FERNANDES, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Bra-
sileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 04 de março de 1992, de estado civil solteiro, de profissão 
ajudante geral, residente e domiciliado na Rua José Juvêncio Neves, nº 297, Parque Nossa Senhora da Guia, Tremembé/SP, 
filho de MIGUEL MARTINS PEREIRA FILHO, de 59 anos, natural de São Domingos das Dores/MG, nascido na data de 24 
de setembro de 1961 e de MARIANA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA, de 53 anos, natural de Tremembé/SP, nascida 
na data de 30 de janeiro de 1968, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, 
nascida no dia 02 de agosto de 1994, de estado civil solteira, de profissão vendedora autônoma, residente e domiciliada na Rua 
José Juvêncio Neves, nº 297, Parque Nossa Senhora da Guia, Tremembé/SP, filha de CLAUDEMIR ROBERTO FERNAN-
DES, natural de Tremembé/SP e de KELI ANTONIA MOREIRA FERNANDES, natural de Taubaté/SP, 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. 

Indústrias migram do Sudeste 
para outras regiões do Brasil

Em dez anos, a indústria 
nacional ficou menos con-
centrada nos estados do 
Sudeste e ganhou força 
em outras regiões do país. 
Estudo da Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI) mostra como, en-
tre os biênios 2007/2008 
e 2017/2018, a produção 
industrial migrou de São 
Paulo e do Rio de Janeiro 
para outros estados.
No período, o Sudeste re-
duziu a participação no 
Produto Interno Bruto 
(PIB) da indústria em 7,66 
pontos percentuais. O Nor-
deste ganhou 2,06 pontos 
percentuais (pp) em par-
ticipação e a Região Sul, 
2,46 pontos percentuais.
Mesmo assim, o Sudeste 
continua responsável por 
53,9% do PIB industrial, 
seguido pelo Sul com 
19,4%. O Nordeste tem 
12,93% de participação; 
o Norte, 7%; e o Centro-
-Oeste, 6,7%. Indústria de 
transformação No prin-
cipal segmento industrial 
do país, a indústria de 
transformação, vários se-
tores tiveram migrações 
importantes para fora da 
Região Sudeste, que ainda 
concentra 55,1% da pro-
dução manufatureira. São 
Paulo concentra 38,14% 
de todo o valor produzi-
do por esse setor. Apesar 
de ainda ser o estado mais 
importante na produção 
manufatureira, São Paulo 
perdeu espaço em diver-
sos setores. Na indústria 
de celulose, a participação 
da indústria paulista caiu 
de 50,31% para 31% em 
dez anos. Apesar de ain-

da ser o maior produtor, 
outros estados passaram 
a ter maior importância, 
como Mato Grosso do Sul, 
que respondia por 0,23% 
da produção no biênio 
2007/2008 e se tornou o 
terceiro maior produtor 
nacional em 2017/2018, 
respondendo por 11,08% 
do total.
No setor de vestuário, São 
Paulo foi ultrapassado por 
Santa Catarina. Nos anos 
2007/2008, a indústria 
paulista produzia cerca de 
R$ 4 bilhões em produ-
tos de vestuário e as em-
presas catarinenses, R$ 
2,5 bilhões. Dez anos de-
pois, Santa Catarina tem 
26,75% da produção do 
setor, equivalente a R$ 6,6 
bilhões ao ano, enquanto 
São Paulo tem uma par-
cela de 22,57% da manu-
fatura de vestuário do país 
(R$ 5,5 bilhões). A Bahia 
foi o estado que mais ga-
nhou espaço na indústria 
de transformação, passan-
do de uma participação 
de 2,6% para 4,05% da 
produção brasileira. A in-
dústria baiana conseguiu 
destaque na fabricação de 
produtos minerais não me-
tálicos (cimento, tijolos, 
vidro), em máquinas e ma-
teriais elétricos e bebidas.
Pernambuco foi o segundo 
estado que mais aumentou 
em pontos percentuais a 
participação na indústria 
de transformação nacio-
nal, com o crescimento de 
1,3 pp, chegando a 2,84% 
da produção do país. Esse 
resultado foi possível com 
a expansão no estado da 
indústria de veículos, de-

rivados de petróleo e bio-
combustíveis.
Indústria de extração
Na indústria extrativa, 
o Rio de Janeiro perdeu 
22,45 pontos percentuais 
de participação, caindo de 
61,54% da produção na-
cional para 39,09% em dez 
anos. Essa queda se deve, 
principalmente, à redução 
dos preços médios do pe-
tróleo e gás natural, setor 
que representa 88% da in-
dústria extrativa fluminen-
se. Mesmo com uma perda 
de 3,85 pontos percentuais 
em dez anos, o Sudeste 
ainda é responsável por 
75,54% da indústria extra-
tiva do país. No período, 
a Região Norte ganhou 
9,94 pontos percentuais, 
ficando com parcela de 
16,9% da indústria de ex-
tração. O Pará é o terceiro 
estado mais importante do 
segmento, com 15,97% da 
produção nacional. Esse 
resultado se deve à alta 
dos preços especialmente 
dos minerais metálicos.
Construção Na indústria 
da construção, a Região 
Sudeste caiu 9,69 pontos 
percentuais na parcela de 
participação do segmento, 
concentrando 38,45% des-
sa produção. Em dez anos, 
o Norte teve uma expan-
são de 6,61 pontos percen-
tuais e, agora, responde 
por 12,6% da indústria da 
construção do pais. A Re-
gião Nordeste concentra 
20,16% do segmento da 
construção, após crescer 
4,95 pontos percentuais 
em uma década. *Com 
informações da Agencia 
Brasil.
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EXTRATO DE PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 05/2021. 

 

O Município de Redenção da Serra, através da Secretaria Municipal de Administração torna público que, no 
período das 08:30(oito horas e trinta minutos)do dia 18/05/2021 às 16:30 (dezesseis horas e trinta 
minutos) do dia 28/05/2021, estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de 
Fisioterapeuta , Lavador de Autos e Vigia por prazo determinado para suprir as demandas das Unidades da 
Prefeitura- Fisioterapeuta-  Carga Horária 20hs Semanais – Remuneração – R$1.635,06  (Salário Base) , 
Lavador de Autos- Carga Horaria 40 Hs Semanais – Remuneração – R$ 1.097,82(Salário Base) e Vigia- Carga 
Horaria 40 Hs Semanais –Remuneração- R$1.097,82(Salario Base)  .O edital, na íntegra, estará disponível no 
site: ww.redencaodaserra.sp.gov.br e na sede da prefeitura. Os contatos poderão ser feitos por meio do 
telefone: (12) 3676-1600. 

 

 

Jucimar Ferreira da Silva 

Prefeito Municipal 

Becomex apoia a sinergia na cadeia 
produtiva de autoveículos para a 

redução da carga tributária

A relação comercial entre 
montadoras de autoveícu-
los e fornecedores deverá 
ser repensada a partir de 
agora, principalmente em 
razão das adversidades 
geradas pela pandemia. O 
“Seminário Compras Au-
tomotivas”, promovido 
pela Autodata com impor-
tantes executivos da indús-
tria automotiva, entidades, 
consultores e líderes das 
áreas de compras vai apre-
sentar os caminhos e de-
cisões que deverão ser to-
madas neste novo normal.
Em seus painéis, os parti-
cipantes do Seminário vão 
buscar responder, entre 
tantas outras perguntas: 
como vão se comportar 
as compras automotivas 
neste ano? Os fornecedo-
res estão preparados para 
atender às novas necessi-
dades em termos de tec-
nologia e custos? Existe 
ambiente e segurança para 
investir em produtividade 
e modernização?
Ao mesmo tempo que os 
profissionais de toda a ca-
deia automotiva querem 
saber sobre os planeja-
mentos, desenvolvimento 
de novos negócios, produ-
tos e expectativas para os 
próximos anos do setor, 
eles também buscam opor-
tunidades de redução de 
custos, principalmente no 
que diz respeito aos insu-
mos, início ou ampliação 
das exportações, melhora 
no relacionamento com os 
fornecedores e muito mais. 
As sinergias cada vez mais 
comuns nas organizações 
globais, como as fusões e 

alianças entre grandes gru-
pos e, em alguns casos, a 
concentração de produção 
de commodities automo-
tivas em determinadas re-
giões estão transformando 
as áreas de compras no se-
tor. Enquanto de um lado 
há políticas e negociações 
cada vez mais globaliza-
das entre fornecedores e 
montadoras, a regionaliza-
ção ganha força em razão 
da pandemia.
Nesta realidade, a Beco-
mex oferece serviços e 
soluções com o conheci-
mento profundo sobre os 
desafios e as possibilida-
des do segmento, com a 
experiência de quem aten-
de 85% das montadoras 
e 50% dos fornecedores 
instalados no Brasil. Além 
de ter, entre muitos cases, 
o maior projeto de Regi-
mes Especiais envolven-
do a cadeia automotiva: 
o Drawback Intermediá-
rio, com uma redução de 
R$500 milhões de reais.
Para as empresas expor-
tadoras, por exemplo, a 
redução de custos fica na 
ordem de 3 a 5% em cada 
veículo. E existem ou-
tras frentes, como o BCC 
- Business Collaboration 
Chain.
“O BCC, quando aplica-
do na cadeia automotiva, 
pode alcançar resultados 
efetivos, como até 90% 
de aproveitamento dos 
benefícios tributários dis-
poníveis, com redução em 
grande parte proveniente 
do imposto de importa-
ção”, explica Marcos Gon-
zalez, Diretor responsável 

pelo segmento Automoti-
vo da Becomex, empresa 
patrocinadora do Seminá-
rio.
De acordo com Gonza-
lez, são muitos os benefí-
cios, como o incentivo à 
exportação e importação, 
com redução do custo pela 
isenção dos impostos, o 
incentivo ao mercado lo-
cal com diminuição da 
carga tributária dos insu-
mos aplicados aos veícu-
los, a aplicação de acordos 
internacionais aos produ-
tos exportados e o incenti-
vo à indústria local ao oti-
mizar o fluxo de caixa das 
empresas pela adoção de 
regimes que permitem a 
compensação dos créditos 
tributários acumulados.
“Com 13 anos de atuação, 
a Becomex já reduziu mais 
de R$7 bilhões em cus-
tos e mais de R$9 bilhões 
de carga tributária para o 
mercado para mais de mil 
clientes entre os maiores 
grupos econômicos do 
Brasil”, finaliza Gonzalez.
Serviço
Seminário Autodata 
“Compras Automotiva”
Dias 17, 18 e 19 de maio
Participação Marcos Gon-
zalez, Diretor responsável 
pelo segmento Automo-
tivo da Becomex com o 
tema “Como tornar a re-
lação entre fornecedores 
e montadoras economica-
mente mais sustentável” 
acontece no dia 18 de 
maio das 17h10 às 17h40.
Mais informações https://
eventos.autodata.com.br/
seminario-compras-auto-
motiva-novo-normal

Mc Kevin morre após cair do 11° andar de hotel no RJ

O funkeiro MC Ke-
vin morreu aos 23 anos           
na noite deste domingo 
(16), após cair da varan-
da        do 11º andar de um 
hotel localizado na Barra 
da               Tijuca, zona 
oeste do Rio. 
O artista foi levado às 

pressas para o hospital Mi-
guel Couto, na Gávea.
De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Saúde do 
Rio,  a informação era que 
seu estado de saúde estaria 
muito grave. Minutos de-
pois,  a notícia era de que 
o funkeiro não havia resis-

tido aos ferimentos.
Apresentação 
Na noite deste sábado 
(15), MC Kevin se apre-
sentou em uma balada do 
Rio. 
Ele estava acompanhado 
da mulher, a advogada De-
olane Bezerra.
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Homem é preso em 
flagrante por prática 

de maus-tratos
contra cachorro

Jovem é morta a
tiros dentro de casa, 

em Taubaté

O animal foi encontrado 
em péssimas condições de 
saúde, sem qualquer ali-
mentação e extremamente 
debilitado, na tarde deste 
domingo (16). O respon-
sável pelo animal foi preso 
pela PM Ambiental depois 
que a equipe recebeu uma 
denúncia anônima e foi até 
o local.
Ao chegar à residencia, 
um médico veterinário foi 
acionado pela equipe para 
avaliar o cachorro. Além 

Ainda no fim da noite de 
domingo (16), uma jovem 
de 19 anos foi morta den-
tro da própria casa. A sus-
peita é de que o assassino 
teria entrado pelo telhado 
e atingido com um tiro na 
região lombar.
A mulher foi socorrida por 
populares que a levaram 

da enfermidade por falta 
de alimentação, o cão tam-
bém apresentava pontos de 
queimaduras pelo corpo.
A ocorrência foi apresen-
tada no plantão policial da 
cidade. 
O homem permanece pre-
so e a disposição da jus-
tiça. Pela PM Ambiental          
ele foi multado em R$3 
mil.
O cão foi encaminhado 
para uma clínica veteriná-
ria e passa por tratamento.

até a UPA San Marino, 
no bairro Gurilândia. Na 
Unidade de Pronto Aten-
dimento, ela recebeu cui-
dados médicos e chegou 
a ser transferida em esta-
do grave para o Hospital 
Regional de Taubaté, mas 
não resistiu aos ferimentos 
e morreu.
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"As pessoas em primeiro lugar" 
 

AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIIMPLIFICADO. 
 

 
 
 
 
A Prefeitura Municipal de Arapeí – SP comunica a abertura das inscrições para o processo 
seletivo simplificado para a contratação temporária de Medico para o ESF; Farmacêutica 
para UBS; Dentista para ESF; Fisioterapeuta; Auxiliar de Enfermagem para a UBS e ESF.  
As instruções estão no Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 02/2021, publicado no 
site oficial do município: www.arapei.sp.gov.br 


