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A Gazeta dos Municípios

Anvisa autoriza importação da 
vacina Sputnik V

Pagamento da 3ª parcela do
Auxílio Emergencial é antecipado

CMEI Valdira Morgado
abre 200 novas vagas

de creche para Moreira César

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvi-
sa) concedeu autorização, 
por meio do Circuito Deli-
berativo nº 539/2021, para 
a importação excepcional 
da vacina Sputnik V pelos 
estados do Rio Grande do 
Norte, de Mato Grosso, 
Rondônia, do Pará, Ama-
pá, da Paraíba e de Goiás.
Assim como deliberado no 
dia 4 de junho, na 9ª Reu-
nião Extraordinária Públi-
ca da Diretoria Colegiada, 
a importação aprovada 
nessa última terça-feira 
(15) também deverá ser 
realizada sob condições 
controladas. Para tanto, de 
acordo com a Anvisa, fo-
ram estabelecidas as mes-
mas responsabilidades e 
condicionantes aos reque-
rentes.

Nesta terça-feira (15), foi 
anunciado pelo Governo 
Federal durante coletiva 
de imprensa realizada pela 
Caixa, as novas datas dos 
pagamentos da terceira 
parcela do Auxílio Emer-
gencial 2021. 
Os depósitos para público 
geral foram antecipados 
para esta sexta-feira (18), 
de acordo com o mês de 
nascimento do beneficiá-
rio, e os saques em dinhei-
ro serão liberados a partir 
do dia 1º de julho. O paga-
mento do 4° ciclo também 
poderá ser antecipado. 
“Após termos verifica-
do que tanto no primeiro 

Na última terça-feira (15), 
a Prefeitura de Pinda-
monhangaba inaugurou, 
através de uma cerimônia 
online pelo Facebook, o 
Centro Municipal de Edu-
cação Infantil (CMEI) 
Valdira Morgado, no bair-
ro Mantiqueira em Morei-
ra César.
Com a inauguração, 200 
novas vagas foram aber-
tas para o distrito. A nova 
creche  conta com 10 salas 
de aula com solário, duas 
salas multifuncionais, es-
paços administrativos e 
banheiros adaptados num 
prédio com mais funcio-
nalidade e qualidade para 
o desenvolvimento das ati-
vidades.
Segundo a Secretária de 
Educação, Luciana Fer-
reira as novas vagas aten-
derão as crianças que já 
integram a lista de espera 
da Secretaria de Educa-
ção. “Vamos realizar aqui 
atendimento para crianças 
a partir de 6 meses até 3 

As principais condições 
preveem que a vacina de-
verá ser utilizada apenas 
na imunização de indiví-
duos adultos saudáveis e 
que todos os lotes dos imu-
nizantes importados so-
mente poderão ser destina-
dos ao uso após liberação 
pelo Instituto Nacional de 
Controle de Qualidade em 
Saúde (INCQS).
Além disso, a Anvisa rece-
berá relatórios periódicos 
de avaliação benefício-
-risco da vacina; o imuni-
zante deverá ser utilizado 
em condições controladas 
com condução de estudo 
de efetividade, com deli-
neamento acordado com 
a Agência e executado 
conforme Boas Práticas 
Clínicas; a Anvisa poderá, 
a qualquer momento, sus-

ciclo, quanto no segun-
do ciclo esta antecipação 
funcionou muito bem, nós 
estamos anunciando agora 
a antecipação deste tercei-
ro ciclo. Tanto para o cré-
dito, ou seja, o depósito 
nas contas digitais, quanto 
para o saque. Nós teremos 
todos os depósitos des-
se terceiro ciclo ainda em 
junho”, informou o presi-
dente da Caixa Econômica 
Federal, Pedro Guimarães.
Os trabalhadores infor-
mais nascidos em outubro, 
já podem sacar benefício. 
O dinheiro será depositado 
em conta poupança digital 
e pode ser movimentado 

anos e 11 meses e já esta-
mos nos preparando para 
no próximo ano dotar o 
atendimento até às 19 ho-
ras, visando facilitar a vida 
das mães que trabalham”, 
afirmou Luciana.
A nova unidade conta com 
monitoramento, materiais 
e móveis novos, para me-
lhor acolhimento e atendi-
mento às crianças, camas 
adequadas para o tamanho 
das crianças, berços, me-
sas e cadeiras personaliza-
das para alimentação dos 
bebês, brinquedos e outros 
materiais que auxiliam no 
desenvolvimento pedagó-
gico das crianças.
O funcionamento da nova 
unidade será importan-
te para atender antiga 
reivindicação das famí-
lias, “desafogando” a                     
CMEI Maria Aparecida 
Gomes - Sá Maria, no Pa-
sin, assim que o retorno 
presencial das crianças for 
confirmado.
O prefeito Dr. Isael Do-

pender a importação, dis-
tribuição e uso das vacinas 
importadas; dentre outros 
aspectos destacados no 
voto do relator.
Na deliberação, também 
foram autorizados quanti-
tativos reduzidos de doses 
a serem importadas para 
vacinação de 1% da popu-
lação de cada um dos esta-
dos, o que permitirá o ade-
quado monitoramento e 
ação imediata da Agência, 
caso necessário: Rio Gran-
de do Norte - 71.000 do-
ses; Mato Grosso - 71.000 
doses; Rondônia - 36.000 
doses; Pará - 174.000 
doses; Amapá - 17.000 
doses; Paraíba - 81.000 
doses; e Goiás - 142.000 
doses.
*Com informações da An-
visa e Agencia Brasil

pelo aplicativo Caixa Tem, 
que permite fazer compras 
em supermercados, pada-
rias, farmácias e outros 
estabelecimentos usando o 
cartão de débito virtual ou 
QR Code.
Neste ano, as parcelas são 
de R$ 250, com exceção 
das mulheres chefes de 
família que receberão R$ 
375 e quem mora sozinho 
terá R$ 150.
Para mais informações, 
o beneficiário pode ligar 
para a central telefônica 
111 da Caixa que funciona 
de segunda a domingo, das 
7h às 22h, ou acessar o site 
auxilio.caixa.gov.br.

mingues, participou da 
entrega e ressaltou o es-
forço que sua gestão vem 
realizando para aumentar 
a oferta de vagas de creche 
no município.
“Assumimos em 2017 
com um convênio junto ao 
Governo Federal, que no 
decorrer dos últimos anos 
apresentou atraso no de-
sembolso de verba para as 
construtoras responsáveis. 
Estamos frequentemente 
em Brasília solicitando o 
desembolso para que pos-
samos concluir as obras 
imediatamente, o que ago-
ra vem sendo realizado, 
possibilitando essa entre-
ga”, afirmou.
A Creche Centro também 
tem previsão de entrega 
para o próximo mês e as 
novas unidades em cons-
trução nos bairros Cris-
pim, Parque das Palmeiras 
e Arco Íris, necessitam de 
atualização do cronogra-
ma financeiro para a con-
clusão.
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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.    

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

Livro D-25, FLS. nº 261, Termo nº 7391
Faço saber que pretendem se casar MARCO ANTONIO CARLQUIST e ELISABETE GOMES, aprensentando os documen-
tos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Campos do 
Jordão-SP, nascido no dia 02 de janeiro de 1959, de estado civil divorciado, de profissão autônomo, residente e domiciliado 
na Rua José Benedito de Moraes, nº 170, Residencial Itamambuca, Tremembé/SP, filho de JOÃO CARLQUIST NETTO, de 
89 anos, natural de Campos do Jordão/SP, nascido na data de 26 de agosto de 1931 e de MARIA APARECIDA GUIMARÃES 
CARLQUIST, de 84 anos, natural de Campos do Jordão/SP, nascida na data de 28 de fevereiro de 1937, ambos residentes 
e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 20 de junho de 1961, de estado civil 
solteira, de profissão enfermeira, residente e domiciliada na Rua José Benedito de Moraes, nº 170, Residencial Itamambuca, 
Tremembé/SP, filha de LUIZA GOMES, falecida em Taubaté/SP na data de 31 de agosto de 2020. 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. 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 026/2021 – No dia 17 
de junho de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº 026/2021, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Material de Alvenaria, à empresa: ESKELSEN ARTEFATOS DE 
CIMENTO IND. E COM. LTDA, com valor total de R$ 179.533,00. 
Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preços no 
prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação. 

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO E NEGOCIAÇÃO - Pregão Ele-
trônico Nº 008/2020 – Registro de Preços para Aquisição Futura e 
Parcelada de Uniformes, Máscaras e Acessórios – A Prefeitura Muni-
cipal de Potim informa a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta da em-
presa ROBERTA DIOGENIS EIRELI EPP tendo em vista o não envio 
da amostra, conforme especificado em Termo de Referência. CON-
VOCA-SE as empresas habilitadas que ficaram em segundo lugar 
para negociação dos lotes sessão à realizar-se em 21/06/2021 às 
14h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso iden-
tificado no link - licitações”. Potim, 17 de junho de 2021. André L. S. 
Oliveira – Pregoeiro.
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Exame de suficiência do
CFC: sua importância e

dicas para uma boa nota

Estradas rurais de Pindamonhangaba 
recebem melhorias em

diversas regiões do município

Encerramento do espetáculo
“Miragens na Caixa” acontece na

Mostra Virtual de Teatro Lambe-Lambe

Todos os anos, desde 
2011, o Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) 
aplica uma prova a nível 
nacional para todos os 
formandos em Ciências 
Contábeis e Contabilida-
de, com o intuito de veri-
ficar se estão aptos para o 
mercado. O exame contém 
conhecimentos como éti-
ca, matemática financeira, 
controladoria, estoques e 
outros temas considera-
dos essenciais para a área 
de atuação do profissional. 
E, ainda assim, o índice de 
reprovação é maior que 
50%.
O objetivo deste exame 
é garantir que o cenário 
contábil brasileiro conte 
com profissionais aptos a 
exercer a função, e aqueles 
que não conseguem atingir 
uma pontuação satisfató-
ria não podem exercer a 
função dentro do território 
brasileiro. 
Visando ajudar todos que 
pretendem fazer o exame 
CFC, listamos aqui uma 
série de dicas que vão 
ajudar muito na hora dos 
estudos e quem sabe até 
mesmo auxiliar você a ser 
um dos aprovados nesta 
prova.
Como é a prova?
A prova será realizada no 
dia 27 de junho (domingo), 
das 10h às 14h, e a banca 
responsável pela realiza-
ção do próximo exame já 
está disponível no edital. 
Há diversos tópicos, sepa-
rados em 50 questões ob-
jetivas de múltipla escolha 
(A, B, C e D), todas com 
apenas uma alternativa 
correta.
Cada questão tem o valor 
de 1 ponto, e a média fi-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba segue realizan-
do serviços para a melho-
rias na cidade. Dentre os 
serviços, as estradas rurais 
estão recebendo diversas 
melhorias em inúmeras re-
giões do município. Com 
o tempo mais seco desta 
época do ano, o Setor Ru-
ral vem atendendo as regi-
ões com os serviços pre-
ventivos de conservação 
das estradas. 

A temporada online do 
projeto “Miragens na 
Caixa”, de teatro lambe-
-lambe, termina neste fim 
de semana. Pelo canal do 
Grupo Teatro do Impre-
visto (GTI), no Youtube, 
o público poderá conferir 
a apresentação dos qua-
tro mini-espetáculos que 
compõem o projeto, na 
sexta-feira, a partir das 
19h. No sábado, também 
às 19h, será a vez da Mos-
tra Virtual de Teatro Lam-
be-Lambe, que reúne oito 
trabalhos de alunos que 
participaram de oficina de 
capacitação oferecida pelo 
projeto.
O município de São José 
do Barreiro, no Vale His-
tórico, de tradição tro-
peira, será homenageado 
com a apresentação desta 
sexta-feira, que contará 

nal da prova será decidida 
através de um cálculo da 
nota objetiva à soma algé-
brica do ponto obtido em 
cada questão correta. São 
aceitos aqueles que acer-
tarem 50% da prova - pro-
porcional a 25 questões.
O que cai na prova?
O ideal, sempre, é sa-
bermos o que vai cair na 
prova, para que possamos 
dedicar tempo para os es-
tudos. Entre as matérias 
cobradas, estão:
- Língua Portuguesa Apli-
cada.
- Perícia Contábil.
- Auditoria Contábil.
- Princípios de Contabili-
dade e Normas Brasileiras 
de Contabilidade.
- Legislação e Ética Profis-
sional.
- Teoria da Contabilidade.
- Matemática Financeira e 
Estatística.
- Noções de Direito e Le-
gislação Aplicada.
- Controladoria.
- Contabilidade Gerencial.
- Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público.
- Contabilidade Geral.
- Contabilidade de Custos.
Com disciplina e foco, po-
de-se ter uma rotina sau-
dável de estudo, o que nos 
leva ao nosso próximo tó-
pico.
Mas como eu posso ter um 
bom rendimento nos estu-
dos?
O exame CFC tem uma 
carga de matérias relati-
vamente complexas. Por 
isso, é preciso estudar 
com foco e objetividade. 
Ao considerar as questões 
que mais caíram no exame 
em 2019, cujos simulados 
você pode encontrar na 
internet, podemos ter uma 

O diretor de Agricultura, 
Thiago Gonçalves, afirma 
que “Todos esses trabalhos 
têm por objetivo melhorar 
a trafegabilidade nas estra-
das rurais, dando melhores 
condições para o produtor 
rural escoar sua produção 
e também melhorar a qua-
lidade de vida dos mora-
dores dessa região”.
Os últimos serviços reali-
zados foram a manutenção 
na estrada municipal das 

com versões acessíveis em 
Língua Brasileira de Si-
nais (LIBRAS) e também 
Audiodescrição (AD).
Para quem ainda não co-
nhece a técnica do teatro 
lambe-lambe, ela é inspi-
rada nos fotógrafos lam-
be-lambes (fotógrafos am-
bulantes), que utilizavam 
máquinas fotográficas em 
formato de caixas, cober-
tas com um longo pano. 
Em “Miragens na Caixa”, 
uma caravana de tropei-
ros, inspirada nos ciclos 
do ouro e do café, cruza 
com manifestações cultu-
rais e figuras folclóricas 
da região. Os quatro mini-
-espetáculos ocorrem em 
caixas cênicas, com a ma-
nipulação de bonecos pelo 
elenco, mini-cenários, ilu-
minação e trilhas sonoras 
que compõem a atmosfera 

margem do que mais cai e 
o que não é tão exigido.
Entretanto, como bem sa-
bemos, os modelos de pro-
vas variam de ano a ano. 
Portanto, é bom tomar 
cuidado e não subestimar 
a prova nem focar todos 
seus esforços em apenas 
uma matéria e deixar as 
outras de lado, achando 
que a estrutura vai se repe-
tir - pode ser uma aposta 
muito arriscada, com gran-
des chances de dar errado.
Mas não é por isso que 
você não deva dar enfo-
que em algumas matérias 
como Contabilidade Geral 
e CPCs, que, no final das 
contas, é o foco de exi-
gência do exame CFC. Os 
Pronunciamentos Contá-
beis (CPCs) são essenciais 
para se dar bem na prova, 
já que as grandes mudan-
ças ocorridas na Contabi-
lidade nos últimos anos se 
dão em NBC TGs (Forma 
que os CPCs aparecem 
no exame, por se tratar da 
nomenclatura usada pelo 
CFC).
O Código de Ética é essen-
cial para a prova, princi-
palmente pelo seu nível de 
exigência dentro da pro-
va, e ainda é válido des-
tacar que, desde a edição 
2019.2, é exigido o NBC 
PG 01, o novo Código de 
Ética do Contador.
A partir do momento em 
que se estuda as provas 
passadas, é possível iden-
tificar de pronto as maté-
rias que mais caem e as 
que não caem, o que pode 
ser um fator decisivo em 
organizar uma rotina de 
estudo que mais se adeque 
às suas necessidades e ao 
seu dia a dia.

Oliveiras; recomposição 
do pavimento asfáltico e 
operação tapa buraco na 
estrada do Pau d’Alho; 
manutenção geral na es-
trada municipal         João 
Egídio da Cunha, desobs-
trução de linha de tubo na 
Estrada do Pinga; roçada 
nas estradas Anhanguera e 
do Ribeirão Grande e im-
plantação de linha de tubo 
na estrada municipal do 
Sertãozinho.

colorida e imaginativa do 
teatro de miniaturas.
O projeto “Miragens na 
Caixa” foi lançado em se-
tembro do ano passado, em 
formato online, por conta 
da pandemia de covid-19. 
Além das apresentações, 
que contemplaram dife-
rentes cidades nas regiões 
do Vale do Paraíba, Vale 
Histórico e Serra da Man-
tiqueira, foi realizada uma 
oficina de teatro lambe-
-lambe, com Gustavo Gui-
marães, do grupo Ciclistas 
Bonequeiros. Essa ativi-
dade resultou na produção 
de oito mini-espetáculos 
pelos alunos, que partici-
parão de um bate-papo on-
line sobre o processo cria-
tivo logo após a mostra, 
neste sábado, a partir das 
19h, também pelo canal do 
GTI no Youtube.
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Projeto Guri está com inscrições 
abertas até 21 de junho

BiUP Seja Mais realiza evento
online para empreendedores

Em Ubatuba, artista lança campanha de 
financiamento coletivo para publicação 

do livro “Sob a Lua de Outono”Sindicato dos Metalúrgicos de
Pindamonhangaba convoca

assembleia da Campanha Salarial

O Projeto Guri é o maior 
programa sociocultural 
brasileiro, mantido pela 
Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Es-
tado de São Paulo, e desta 
vez, oferece 30 cursos de 
música para crianças, ado-
lescentes e jovens de 6 a 
18 anos incompletos.
Para participar, não é 

A BiUP Seja Mais, empre-
sa de tecnologia, educação 
e treinamento de São José 
dos Campos, realiza nes-
ta quarta-feira (16), um 
workshop de empreende-
dorismo gratuito e aberto 
para o público.
O “Empreendedorismo na 
Prática” acontece de for-
ma online, via plataforma 
do Zoom às 19h. As vagas 

A escritora e também mu-
sicista, Priscila Bezerra, 
lançou recentemente uma 
campanha de financiamen-
to coletivo com o objetivo 
de publicar seu livro de 
narrativas “Sob a Lua de 
Outono”.
O financiamento coleti-
vo ou crowdfunding é um 
mecanismo de captação 
de recursos para viabili-
zar uma ideia, iniciativa, 
projeto, ou causa, de for-
ma colaborativa. Pela co-
laboração na campanha, 
o(a) apoiador(a) recebe 

A assembleia irá votar na 
pauta de reivindicações 
que será entregue aos pa-
trões ainda este mês. A vo-
tação irá começar às 7h da 
quarta-feira (16), e termi-
nar às 18h de quinta-feira 
(17), pelo site sindmetal-
pinda.com.br.
De acordo com o presi-
dente da entidade, André 
Oliveira, o índice da infla-
ção deste ano já está maior 
do que o ano passado.
“Estamos acompanhando 
os índices, ainda faltam 
três meses para fechar o 

preciso ter conhecimen-
to prévio de música, nem 
possuir instrumentos ou 
realizar testes seletivos. As 
aulas gratuitas terão início 
a partir do dia 9 de agosto 
de maneira online, para os 
polos de ensino do interior 
e litoral de São Paulo.
Para fazer a inscrição, o 
responsável deve acessar 

são limitadas, e para par-
ticipar, o interessado deve 
preencher os dados através 
do formulário.
O mercado empreendedor 
vem passando por grandes 
mudanças nos últimos anos 
e com a pandemia, isso se 
intensificou visivelmente. 
Os impactos puderam ser 
sentidos principalmente na 
resiliência frente aos no-

em troca uma recompensa 
que varia de acordo com 
os valores, e que pode ser 
um produto ou serviço, 
uma experiência ou ape-
nas simbólica. 
“Sob a Lua de Outono” 
é um livro ficcional com 
narrativas que abordam as 
relações humanas e seus 
desdobramentos, com 
conflitos psicoemocionais 
num mergulho profundo e 
por vezes rasgante. Reúne 
cinco histórias com tem-
po, espaço e personagens 
distintos, inspiradas prin-

número oficial e já está 
mais que o dobro do ano 
passado. É isso que a gen-
te vê nos supermercados, 
tudo muito mais caro. 
Sabemos também que os 
patrões tentam jogar todo 
o peso da crise nas costas 
dos trabalhadores, por isso 
precisamos mostrar nossa 
unidade. A participação 
nessa assembleia é funda-
mental”, disse.
Após um ano de pande-
mia, o número de empre-
gos no ramo metalúrgico 
de Pindamonhangaba, 

este link e preencher o 
formulário. As matrículas 
vão até o dia 21 de junho. 
Vale ressaltar que o preen-
chimento e envio do for-
mulário de inscrição não 
garante a matrícula. Essa 
dependerá da quantidade 
de vagas disponíveis no 
curso escolhido e a ordem 
de inscrição.

vos desafios, modificando 
modelos de negócio mais 
antigos e fazendo com que 
emergissem novos.
Com o cenário nacional 
incerto, o workshop de-
senvolvido e ministrado 
por Thiago Portes e Victor 
Rocha, abordará na prática 
os principais fatores que a 
fizeram crescer em plena 
pandemia.

cipalmente nas interações 
sociais e suas implicações, 
nuances da psicologia hu-
mana, conflitos existen-
ciais, e questionamentos 
da realidade.
São histórias fortes e mar-
cantes, que abrem espaço 
para debates e reflexões de 
diversos aspectos. A obra 
nasceu da imersão em noi-
tes outonais, daí o nome, e 
nas possibilidades várias 
que o universo das pala-
vras, das “realidades” e do 
transcendental ofereceram 
à autora.

que é o maior da cidade, 
já retornou ao nível pré-
-pandemia, algo que ainda 
não ocorreu com outras 
categorias profissionais. 
O último balanço apontou 
6.918 postos de trabalho 
em abril, 84 vagas a mais 
do que março de 2020.
A campanha salarial é re-
alizada por vários sindi-
catos por meio da FEM-
-CUT/SP (Federação dos 
Sindicatos Metalúrgicos 
da CUT do Estado de São 
Paulo). A data-base da ca-
tegoria é 1º de setembro.


