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A Gazeta dos Municípios
Com apoio da Novelis, projeto Alimentação

& Cultura chega às escolas
públicas de Pindamonhangaba

Grupo de danças urbanas é contemplado
com Prêmio de Criação no 7º Udi Urban

Motorista fica ferido após capotar 
em ribanceira na Rodovia Floriano 

Rodrigues Pinheiro

Com um cenário de pas-
sagens importantes da 
história e do desenvolvi-
mento do Brasil, o Vale do 
Paraíba guarda uma rica 
herança cultural de hábi-
tos, costumes, sabores e 
saberes, fruto das influên-
cias indígenas, europeias e 
africanas. Pensando nisso, 
a Evoluir com apoio da 
Novelis decidiram imple-
mentar o projeto Alimen-
tação & Cultura. 
Em parceria com as Se-
cretarias Municipais de 
Educação e de Cultura e 
Turismo, a metodologia 
da iniciativa privilegia 
a Aprendizagem Basea-
da em Projetos (ABP) e 
estimula as habilidades 
listadas na BNCC (Base 
Nacional Comum Curri-
cular). O programa ainda 
inclui encontros de for-
mação, oficinas e rodas de 
conversa, além da distri-
buição de 1800 livros da 
editora Evoluir, envolven-

Na manhã desta quinta-
-feira (20), por volta das 
7h30, o Corpo de bom-
beiros foi acionado para 
uma ocorrência de capo-
tamento no km 21 da Ro-
dovia Floriano Rodrigues 
Pinheiro, sentido Taubaté.
O motorista perdeu o con-
trole do carro, e capotou 

do 80 profissionais e be-
neficiando cerca de 2 mil 
alunos em 2021.
“Todo o conteúdo do pro-
jeto é dividido em cinco 
módulos de formação para 
os educadores, onde abor-
damos a alimentação no 
contexto da saúde e edu-
cação integral, as caracte-
rísticas do Vale do Paraíba 
enquanto território e sua 
cultura alimentar, além do 
manejo da terra para a pro-
dução dos alimentos, tota-
lizando 100 horas de carga 
horária”, conta a coorde-
nadora da Evoluir, Priscila 
Col Del Nero.
Os educadores de Pin-
damonhangaba também 
participaram, na última 
quarta-feira (19), de uma 
oficina online sobre os li-
vros da editora Evoluir uti-
lizados como material de 
suporte no Alimentação & 
Saúde, direcionados con-
forme as turmas e faixas 
etárias: 

cerca de 30 metros em 
uma ribanceira que fica na 
beira da via. O homem era 
o único ocupante do veícu-
lo, e conseguiu sair do car-
ro sozinho. Sem forças, se 
deitou ao lado do veículo e 
aguardou por socorro. 
As equipes do Corpo de 
Bombeiros rapidamente se 

“Carta a quem Ainda Vai 
Nascer, de Babi Dias e 
Priscila Col Del Nero (1º 
e 2º anos), “Raízes de Lu-
riel”, de André Biazoti 
(3º e 4º anos) e “Lá Onde 
Eu Moro”, de Babi Dias 
e Victor Peres e Perez (5º 
anos).
“Vamos destacar os temas 
principais que as obras 
abordam, identificar as 
habilidades da BNCC cor-
respondentes e pensar de 
forma coletiva em opções 
de projetos, que serão im-
plementados com os alu-
nos no segundo semestre, 
com acompanhamento 
pedagógico da Evoluir”, 
aponta a coordenadora. 
“Todas devem seguir a 
metodologia ABP, fomen-
tando o protagonismo dos 
participantes, sua apren-
dizagem socioemocional 
e a assimilação de valores 
importantes sobre o meio 
ambiente e a sustentabili-
dade”, conclui.

deslocaram ao local, e re-
alizaram a estabilização e 
remoção da vítima.
O motorista foi levado 
ao Hospital Regional de 
Taubaté pela equipe do 
SAMU, com uma fratura 
fechada no braço esquer-
do e uma possível lesão no 
tórax.

O grupo de danças urba-
nas Núcleo Manifesto, de 
Caraguatatuba, foi con-
templado com o Prêmio de 
Criação no 7º Udi Urban 
- Festival de Danças Ur-
banas de Uberlândia pelo 
trabalho digital “Prisão do 
Eu”. 
O espetáculo terá exibição 
ao público nesta sexta-fei-
ra (21), às 20h, pelo Youtu-
be, como parte da progra-
mação do 7º Udi Urban, 
que ocorre até domingo 
(23), e pelo Facebook da 
Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba 
(FUNDACC).

A equipe foi a única do Es-
tado de São Paulo contem-
plada com a premiação, 
que também foi entregue a 
outros dois grupos. 
Segundo o fundador e 
diretor do grupo, Bruno 
Pedroso, “com imensa 
alegria e responsabilidade 
fomos contemplados com 
o Prêmio de Criação, do 
qual inúmeros grupos de 
dança e pesquisa de todo o 
país se inscreveram”. 
“Prisão do Eu” é um tra-
balho extremamente ape-
gado à técnica, expressão 
e comunicação.
Pedroso afirma que, diante 

da crise sanitária da Co-
vid-19, o grupo buscou 
reinventar-se com quais-
quer ferramentas disponí-
veis, inclusive as virtuais. 
“Nosso conteúdo digital 
bebe diretamente da atual 
crise pandêmica que vive-
mos diariamente”,       dis-
se. 
O trabalho “Prisão do Eu” 
é voltado a todos àqueles 
que sofreram o medo e o 
anseio constante em al-
gum momento; para que 
saibam que ninguém está 
sozinho e que o martírio 
de hoje se torna coletivo e 
universal.



página 2 A GAzetA dos Municípios 20 de Maio de 2021

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 20/05/2021
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste 
jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Municipais do 
Vale do  Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos Federais, 
Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

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 255, Termo nº 7379
Faço saber que pretendem se casar RENAN GOUVEIA COUTO e NADHINY RODRIGUES DE CASTRO, 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 29 de janeiro de 1995, de estado civil solteiro, de profissão comerciante, residente e domiciliado na 
Rodovia Pedro Celete, nº 6100, Berizal, Tremembé/SP, filho de PAULO CESAR COUTO, de 55 anos, natural de Tremembé/
SP, nascido na data de 05 de janeiro de 1966 e de JAQUELINE GOUVEIA COUTO, de 54 anos, natural de São Paulo/SP, nas-
cida na data de 29 de julho de 1966, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, 
nascida no dia 04 de fevereiro de 1996, de estado civil solteira, de profissão técnica de veterinária, residente e domiciliada na 
Rodovia Pedro Celete, nº 6100, Berizal, Tremembé/SP, filha de LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE CASTRO, de 46 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascido na data de 29 de outubro de 1974 e de MARIA SILVANA CARDOSO DE CASTRO, de 46 
anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 26 de março de 1975, 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. 

Cabeleireiro de Caçapava é
sepultado no dia do aniversário, 
após complicações da Covid-19

O cabeleireiro Robson de 
Castilho, de Caçapava, foi 
enterrado nesta quarta-fei-
ra (19), dia que comple-
taria 54 anos. Ele morreu 
ontem (18) no final do dia. 
Robson foi mais uma víti-
ma que teve complicações 
por conta da Covid-19.
De acordo com informa-
ções obtidas pelo Agora-
Vale, Robson era saudável 
e não tinha comorbidades. 
“O último dia que ele tra-
balhou foi em 13 de abril. 
No dia 14 ele já se afastou 

por causa da suspeita da 
doença. Ele teve proble-
mas renais devido às com-
plicações do coronavírus 
“, disse um amigo. 
Segundo outo amigo, as 
informações eram passa-
das pela filha de Robson. 
“Ele testou positivo dia 16 
de abril. Dia 21 foi inter-
nado e dia 30 do mesmo 
mês precisou ir para UTI”, 
explicou. Evangélico, 
Castilho recebeu home-
nagem no perfil oficial da 
igreja CIEB (Comunidade 

Evangélica do Brasil). 
Dados
O Brasil contabilizou até o 
momento 439.379 óbitos e 
15.735.485 casos, segun-
do balanço do consórcio 
de veículos de imprensa 
com informações das se-
cretarias de Saúde. Foram 
2.517 mortes registradas 
em 24 horas. Em Caça-
pava foram confirmados 
7.148 casos e 167 óbitos, 
dados atualizados, segun-
do a Prefeitura, nesta quar-
ta-feira (19). 
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Mais de 500 bolsas de estudos
são oferecidas pelo Senac em

Pindamonhangaba e Campos do Jordão

O Centro Universitário 
Senac de Campos do Jor-
dão e o Senac Pindamo-
nhangaba, estão com ins-
crições abertas para mais 
de 500 bolsas de estudo, 
por meio do Programa Se-
nac de Gratuidade.
As bolsas são para cursos 
técnicos e livres, e para se 
candidatar, o interessado 
deve ter renda familiar per 
capita de até dois salários 
mínimos federais. As ins-
crições são realizadas pelo 
site do Senac e as vagas 
podem ser solicitadas a 
partir de 20 dias antes da 
data de início do curso, 
conforme a disponibilida-
de das bolsas.
As vagas poderão ser en-
cerradas antes desse pra-
zo, caso atinja a relação de 
cinco candidatos por vaga.
Na unidade de Campos do 
Jordão, as bolsas valem 
para os cursos de Inglês 
Básico, Recepcionista, 
Assistente de Recursos 
Humanos, Assistente de 
Marketing e Vendas e As-
sistente Administrativo. 
As aulas têm início a partir 
do dia 9 de junho.
“A proposta pedagógica 
do Senac considera o uso 
de tecnologias em todos 
os cursos, facilitando a 
aprendizagem e a intera-
ção entre estudantes e do-
centes. 
Por meio do Programa 
Senac de Gratuidade, que 
amplia o acesso da po-
pulação a uma educação 
profissional de qualidade, 
as pessoas conseguem de-
senvolver o seu potencial 
e realizar os seus sonhos”, 
afirma o coordenador Vi-
nícius Nabeshima, do 
Centro Universitário Se-
nac - Campos do Jordão.
No Senac de Pindamo-
nhangaba, as bolsas de 
estudo são para os cursos 
Modelista, Assistente Ad-
ministrativo, Produção e 
Design para Webgames, 
Técnico em Farmácia, 

Técnico em Massoterapia 
e Técnico em Informática. 
A previsão é que as aulas 
tenham início a partir do 
dia 25 de maio.
“A proposta pedagógica 
apresenta também o con-
ceito de que o trabalho é 
a ação tipicamente huma-
na que promove e estru-
tura formas de convivên-
cia e de relações entre os 
homens e, entre eles e o 
meio em que atuam. Nós 
acreditamos nos pilares da 
educação, que são apren-
der a aprender, aprender 
a fazer, aprender a ser e 
aprender a conviver, de 
modo que, além do do-
mínio técnico-científico, 
os alunos tenham atitudes 
sustentáveis, colabora-
tivas, empreendedoras e 
senso crítico”, garante a 
coordenadora educacional 
Regina Marchi, da unida-
de Pindamonhangaba.
Confira os cursos com ins-
crições abertas:
Senac Pindamonhangaba
Modelista
Data: 24 de maio a 28 de 
setembro de 2021
Horário: de segunda a 
quinta-feira, das 19 às 22 
horas
Assistente Administrativo
Data: 1º de junho a 25 de 
agosto de 2021
Horário: de segunda a 
quinta-feira, das 13h30 às 
17h30
Produção e Design para 
Webgames
Data: 1º de junho a 16 de 
novembro de 2021
Horário: de segunda a 
quinta-feira, das 19 às 22 
horas
Técnico em Farmácia
Data: 2 de agosto de 2021 
a 21 de março de 2023
Horário: de segunda a sex-
ta-feira, das 19 horas às 
22h30
 Técnico em Massoterapia
Data: 2 de agosto de 2021 
a 21 de março de 2023
Horário: de segunda a sex-
ta-feira, das 19 horas às 

22h30
Técnico em Informática
Data: 2 de agosto de 2021 
a 6 de fevereiro de 2023
Horário: de segunda a 
sexta-feira, das 13h30 às 
17h30
Informações e inscrições: 
www.sp.senac.br/pinda-
monhangaba
Facebook: www.face-
book.com/senacpindamo-
nhangaba
Instagram: www.insta-
gram.com/senacpinda
Endereço: Rua Suíça, 
1.255 - Santana - Pinda-
monhangaba
Centro Universitário Se-
nac - Campos do Jordão
Inglês Básico
Data: 9 de junho a 24 de 
agosto de 2021
Horário: de segunda a sex-
ta-feira, das 9 às 12 horas
Recepcionista
Data: 9 de junho a 24 de 
agosto de 2021
Horário: de segunda a sex-
ta-feira, das 9 às 12 horas
Assistente de Recursos 
Humanos
Data: 9 de junho a 24 de 
agosto de 2021
Horário: de segunda a sex-
ta-feira, das 19 às 22 horas
Assistente de Marketing e 
Vendas
Data: 30 de junho a 2 de 
setembro de 2021
Horário: de segunda a sex-
ta-feira, das 18h30 às 22 
horas
Assistente Administrativo
Data: 30 de junho a 2 de 
setembro de 2021
Horário: de segunda a sex-
ta-feira, das 14 horas às 
17h30
Informações: www.sp.se-
nac.br/camposdojordao
Facebook: www.face-
book.com/senaccampos-
dojordao
Instagram: www.insta-
gram.com/senaccampos-
dojordao
Endereço: Avenida Frei 
Orestes Girardi, 3.549 - 
Vila Capivari, Campos do 
Jordão

Tem história no meu quintal: Severina 
Cia de Teatro apresenta uma

série de contos nesta sexta-feira

Com apoio da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
a Severina Cia de Teatro 
apresenta nesta sexta-feira 
(21), uma série de contos 
em três episódios chama-
do “Tem história no meu 
quintal”.
A apresentação será de 
forma online e gratuita ao 
público das 19h30 às 22h. 
Para reservar seu ingresso 
acesse o link.
Após a exibição do vídeo, 
haverá uma conversa via 
Meet. Tem história no meu 
quintal - Sinopse
Dizem que no quintal 
muitas crianças brincam 
e exploram histórias. Seja 
inventando ali no instante 
da brincadeira, ou experi-
mentando e recontando no 
próprio corpo e ambiente 
as histórias que já escutou. 
Aqui é exatamente assim! 
Além de pássaros, jabuti-
cabeiras, caramujos e uma 
criança muito curiosa, vi-
vem fábulas de todos os 
tipos, de todos os tempos e 
até de outras culturas!
A menina que vive neste 

quintal procura em cima 
das árvores, na grama ou 
na sombra das folhas de 
taioba alguém para com-
partilhar essas aventuras. 
Em cada uma, reconhece 
e reflete sobre aspectos de 
sua própria vida: a triste-
za, a saudade, a solidão e 
o medo. Aprende a lidar 
com esses sentimentos e 
transformá-los em alegria, 
encontro, sabedoria. Ela 
estende as suas mãos e 
convida a todos para que 
percorram com ela esse 
caminho de descobertas.
Nestes três primeiros epi-
sódios a menina se encon-
tra com o Patinho feio, 
com Vassalisa e a Mais in-
teligente que o rei.
Criação: SEVERINA CIA 
DE TEATRO
Elenco: Bruna Carvalho, 
Hérica Ferreira, Laila 
Gama, Natasha Curuci, 
Pétala Rodrigues, Raquel 
Silva, Vânia Freire
Direção e Roteiro: Laila 
Gama e Natasha Curuci
Direção de fotografia: Pé-
tala Rodrigues

Figurino e adereços cêni-
cos: Vânia Freire e Renato 
Munhós
Câmeras: Pétala Rodri-
gues, Kiko Nogueira, 
Emerson Lima, Lana Ro-
drigues
Áudio: Alexandre Chupa 
Cabra
Edição: Pétala Rodrigues
Sonoplastia: Laryssa 
Brandão
Animação: Emerson Lima
Provocação artística: Li-
lian Guerra, Fernanda 
Ventura, Marília Maia, 
Fabiana Fonseca, Clara 
Chroma
Tradutora intérprete de Li-
bras: Simone Vecchio
Arte Gráfica: Lucas Aqui-
les
Agradecimento: Casa Pa-
tchô, Gu tintas, Bento e 
Joana Jaloretto Breda, 
Melyssa Botan, Noah Ga-
zola, Maria Fernanda Gal-
vani
Projeto realizado com o 
apoio do Edital 02/2020 
Linguagens Artísticas 
- Lei ALDIR BLANC/
FMAPC
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Homem é baleado após 
tentar tomar arma

da polícia em Taubaté

Becomex patrocina um dos mais 
importantes eventos digitais do 

setor de Oil&Gas do País

Negociações salariais
ficam abaixo da
inflação em abril

Um homem de 26 anos 
acabou sendo atingido na 
noite desta quarta-feira 
(19), por dois disparos de 
arma de fogo após resis-
tência durante uma abor-
dagem policial, na Vila 
São José, em Taubaté. 
De acordo com a Polícia 

A Becomex participa e 
patrocina o “XV Fórum 
IBEF 2021: Building Con-
nections! The New Para-
digms of the Brazilian Oil, 
Gas & Energy Sector”, 
que terá duração de seis 
horas e acontecerá nos 
dias 20 e 21 de maio, das 
10h às 13h. Temas rele-
vantes como networking, 
parcerias, integração, di-
versidade e motivação de 
pessoas a serão assunto 
no encontro. Gustavo Va-
lente, diretor corporativo 
de O&G Energia da Beco-
mex vai moderar o painel 
“Business opportunities: 
parcerias na cadeia de for-
necedores”.
“A Becomex conta com 
tecnologia e uma equi-
pe capacitada para am-
parar todas as empresas 
nas questões relacionadas 
às mudanças tributárias 
que estão em curso no 
segmento de Óleo, Gás e 
Energia, além de avaliar as 
possibilidades de redução 
de custos nas operações, 
mediante gestão integra-
da de regimes tributários, 
com a possibilidade de re-
duzir o custo industrial em 
até 30%, via diminuição 
de impostos, expandindo 
assim as possibilidades de 
importação e aquisição de 
mercadorias no mercado 
nacional desoneradas”, 

A maioria das negociações 
salariais no mês de abril 
não repôs a inflação, mos-
tra o Boletim Salariôme-
tro da Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas 
(Fipe). No período, 59,7% 
das negociações não re-
puseram a inflação medi-
da pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC).
O reajuste mediano ficou 
em 6%, enquanto a infla-
ção ficou em 6,9%. Ape-
nas 14% ficaram acima do 
INPC, representando um 
ganho real para as catego-
rias.
O levantamento mostra 
ainda o piso médio em 
abril, que ficou em R$ 
1.335. No cálculo anual, o 
valor médio é de R$ 1.319. 
Nos últimos 12 meses, de 
R$ 1.407.

Militar, um patrulhamen-
to estava sendo feito pelo 
bairro, quando os policiais 
encontraram um homem 
em condições suspeitas. 
Ao abordá-lo, o suspeito 
tentou tirar a arma dos po-
liciais. Dois disparos fo-
ram feitos e o homem foi 

explica Valente.
“Quando toda a indústria 
acreditava que o ano de 
2020 seria de prosperida-
de, foi surpreendida pela 
pandemia. O isolamento 
fortaleceu a solidariedade 
e a digitalização dos pro-
cessos aproximou as pes-
soas e permitiu ampliação 
dos negócios em um novo 
formato”, avalia. “Essa 
confluência de tendências 
globais e desafios locais 
num cenário de tamanha 
incerteza, exige novas for-
mas de pensar, agir, con-
trolar situações e, acima de 
tudo, saber se relacionar. É 
a reinvenção do Business 
para garantir o atendimen-
to da demanda mundial”, 
completa.
Gustavo Valente no XV 
Fórum IBEF Oil, Gas & 
Energy
Gustavo Valente, diretor 
corporativo de O&G Ener-
gia da Becomex, será o me-
diador do painel “Business 
opportunities: parcerias na 
cadeia de fornecedores” 
durante o XV Forum IBEF 
Oil, Gás & Energy.
O painel vai debater a po-
lítica de desinvestimento 
da Petrobras, descomissio-
namento de plataformas, 
ofertas permanentes de 
campos marginais onshore 
e offshore e a nova fron-
teira exploratória das 200 

Observa-se também que 
continua a crescer a pro-
porção de instrumentos 
com vigência acima de 
um ano. Em 2021, essas 
negociações representam 
19,3% dos acordos e 18% 
das convenções.
Teletrabalho
Sobre as condições de te-
letrabalho, as negociações 
mostram avanço na autor-
regulamentação. Entre as 
cláusulas negociadas, 27% 
detalharam questões como 
equipamentos fornecidos 
pelo empregador. Em se-
guida, com 8,5%, estão 
questões relacionadas à 
prevenção e promoção da 
saúde ocupacional, ergo-
nômica e mental.
Entre os benefícios con-
cedidos, a ajuda de custo 
para manutenção do equi-
pamento também ganhou 

atingido. 
Segundo a PM, o homem 
foi socorrido e hospitaliza-
do. Já na residência dele, a 
PM encontrou porções de 
entorpecentes e materiais 
utilizados para embalar e 
preparar a droga para co-
mercialização. 

milhas náuticas, que apon-
ta para a construção de um 
novo mercado de Oil, Gás 
& Energy no Brasil.
Essas oportunidades exi-
gem parcerias, inovação, 
desenvolvimento de for-
necedores e novos mode-
los de negócio. O painel 
vai questionar como as 
empresas estão enfrentan-
do esses novos desafios e 
quais oportunidades sur-
gem para as empresas de 
pequeno porte.
“Somos uma empresa de 
tecnologia e conhecimen-
to de negócios, que utiliza 
inovação para lidar com 
os desafios tributários. A 
Becomex é especialista 
nas áreas fiscal, tributária 
e aduaneira, com atuação 
ampla em toda a cadeia 
produtiva. Essa é a mate-
mática que vai fomentar 
essa indústria, gerar em-
pregos e movimentar a 
economia do País”, finali-
za Valente.
Serviço
XV Fórum IBEF 2021: 
Building Connections! 
The New Paradigms of the 
Brazilian Oil, Gas & Ener-
gy Sector
Data e horário: 20 e 21 de 
maio, das 10h às 13h
Link para inscrição: ht-
tps://agenda.ibefrio.org.
br/curso/forum-ibef-oil-
-gas-energy/.

relevância, com alta de 
18,9% entre as cláusulas 
negociadas. Nos assuntos 
sindicais, a reivindicação 
de direitos idênticos aos 
dos trabalhadores presen-
ciais teve alta de 7,4%.
Metodologia
O acompanhamento das 
negociações coletivas é 
feito por meio dos acordos 
e convenções registrados 
no Mediador do Ministé-
rio da Economia. 
A Fipe coleta os dados e 
informações disponíveis 
no sistema, tabula e or-
ganiza os valores obser-
vados para 40 resultados 
da negociação coletiva, 
reunidos em acordos e 
convenções e também por 
atividade econômica e se-
tores econômicos.
*com informaçoes da 
agencia brasil


