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A Gazeta dos Municípios

Festival de Glastonbury é 
cancelado pela 2ª vez

Alstom se compromete com 
a inclusão de deficientes

Drake anuncia pausa para 
cuidar da saúde

A organização da Glas-
tonbury anunciou que se 
viu forçada a adiar, mais 
uma vez, sua edição em 
decorrência a pandemia do 
coronavírus.
No ano passado, o festival 
que aconteceria em junho 
foi transferido para junho 
de 2021. Mas como esse 
ano ainda está em alta o 
número de casos e morte 
pela COVID-19 e como 
ainda não há vacina dispo-
nível para maior parte do 
mundo, o cancelamento é 
inevitável.
“Com grande pesar, deve-
mos anunciar que o Glas-
tonbury Festival deste ano 

Hoje (21), a Alstom se jun-
tou ao The Valuable 500 - 
a maior rede de CEOs glo-
bais comprometidos com 
a diversidade - garantindo 
a inclusão de pessoas com 
deficiência em destaque 
em sua agenda de lideran-
ça. Os compromissos da 
Alstom são externos, no 
que diz respeito à acessi-
bilidade de suas soluções 
de mobilidade a todos os 
passageiros, e internos, no 
que diz respeito à inclusão 
na força de trabalho da 
empresa.
Como parte de seu plano 
estratégico Alstom in Mo-
tion, lançado em 2019, os 
valores operacionais da 
Alstom foram explicita-
mente identificados como 
‘Ágil’, ‘Inclusiva’ e ‘Res-
ponsável’. A posição da 
empresa sobre a inclusão 
de pessoas com deficiên-
cia pode ser encontrada na 
descrição do valor ‘Inclu-
siva’: Nós projetamos so-
luções de mobilidade in-
clusivas em um ambiente 
de trabalho e cultura onde 
todas as diferenças são 
abraçadas, respeitadas e 
alavancadas sem qualquer 
preconceito. Todos têm a 
oportunidade de contribuir 
e alcançar o sucesso na 
Alstom.
“Estamos muito orgulho-
sos de ser listados entre as 
empresas globais que con-

Depois de um ano glorioso 
com singles em diversas 

não acontecerá e que este 
será mais um ano de des-
canso forçado para nós. 
Os ingressos comprados 
em outubro de 2019 serão 
acumulados até 2022”, diz 
o comunicado no post no 
Instagram do festival.
“Mesmo com nossos es-
forços em mover Céu & 
Terra, ficou claro que nós 
simplesmente não conse-
guiríamos fazer o festival 
neste ano. Nós sentimos 
muito em decepcionar to-
dos vocês.
“Como aconteceu ano 
passado, gostaríamos de 
oferecer a todos que com-
praram ingresso em outu-

sideram a inclusão uma 
prioridade. Incluir pessoas 
com deficiência no local 
de trabalho não é apenas 
a coisa certa a fazer, mas 
também ajuda a Alstom a 
criar melhores soluções 
para clientes e passagei-
ros em todo o mundo. O 
desenvolvimento de pro-
dutos e serviços mais in-
clusivos, bem como ga-
rantir que nossa força de 
trabalho reflita a diversi-
dade de passageiros, leva 
a melhores resultados para 
todos”, explicou Anne-
-Sophie Chauveau-Galas, 
Vice-Presidente Sênior de 
Recursos Humanos.
O compromisso da Als-
tom com os clientes e seus 
passageiros é melhorar a 
acessibilidade universal 
no setor de mobilidade, 
parte da qual garante total 
acessibilidade para pesso-
as com deficiência. Este 
objetivo pode ser alcança-
do por meio de:
Estimular a acessibilidade 
universal por meio do de-
sign integrado das nossas 
soluções e serviços.
Garantir a participação de 
pessoas com necessidades 
específicas em projetos de 
P&D (Pesquisa e Desen-
volvimento ouResearch 
and Development).
Como nossa força de tra-
balho deve refletir a diver-
sidade dos passageiros do 

paradas musicais, incluin-
do ser o mais ouvido nos 

bro de 2019 de continua-
rem o depósito de £50 no 
ano que vem, e garantir a 
chance de comprar um in-
gresso para o Glastonbury 
2022. Nós apreciamos a fé 
e confiança postas sobre 
nós com seus depósitos, e 
estamos muito confiantes 
de que entregaremos algo 
muito especial para todos 
nós em 2022.
“Nós agradecemos vocês 
pelo incrível e contínuo 
apoio e vamos de cabe-
ça erguida para tempos 
melhores que virão. Com 
amor, Michael e Emily”, 
finalizou a mensagem.
Via Kboing

mundo, a Alstom se com-
promete a aumentar o nú-
mero de funcionários com 
deficiência, com especial 
atenção para:
Desafiar equívocos sobre 
deficiência e emprego.
Fornecer as habilidades e 
as ferramentas necessárias 
para recrutar e reter pesso-
as com deficiência.
Demonstrar o compromis-
so a todos os níveis da or-
ganização e indicar os pas-
sos que cada pessoa pode 
tomar.
Promover condições para 
um ambiente de trabalho 
mais inclusivo para pesso-
as com deficiência, mini-
mizar o impacto que a de-
ficiência de um indivíduo 
pode ter.
O Valuable 500 é um mo-
vimento global que coloca 
a inclusão da deficiência 
na agenda da liderança 
empresarial.
Esta organização sem fins 
lucrativos tem o objetivo 
de unir ao menos 500 dos 
líderes empresariais mais 
influentes e suas marcas 
para estimular a mudan-
ça sistêmica do ponto de 
vista empresarial, social e 
econômico. O objetivo é 
desbloquear o valor social 
e econômico das pessoas 
com deficiência em todo o 
mundo, porque o potencial 
de 1,3 bilhão de pessoas 
não deve ser ignorado.

últimos 10 anos, o rapper 
Drake decidiu que o mo-
mento é de pausa para cui-
dar da saúde.
Os fãs, que aguardam an-
siosamente pelo disco 
“Certified Lover Boy” te-
rão que segurar a ansieda-
de, já que Drake usou seu 
Instagram para comunicar 
aos fãs sobre a pausa.
“Eu estava planejando lan-
çar meu álbum esse mês, 
mas entre minha cirurgia e 
recuperação, minha ener-
gia foi dedicada à recupe-
ração. Eu sou abençoado 
de estar de volta com meus 
pés normais, sentindo-me 
ótimo e focado no álbum, 
mas o CLB não será lan-
çado em janeiro. Eu estou 
buscando compartilhá-
-lo com vocês mais para 
frente em 2021”, declarou 
através de um texto em seu 
stories.
Via Kboing
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Quem nunca viu um cãozinho aguardando ansiosamente na porta a chega-
da dos donos segundo antes deles entrarem em casa? Não é que ele tenha 
decorado o horário em que as pessoas chegam. O olfato é um dos sentidos 
mais aguçados do cão, assim como a audição. Os cachorros possuem cerca 
de 220 milhões de células olfativas. O ser humano só possui 5 milhões. 
Na hora de ouvir os sons, os bichinhos conseguem descobrir a direção de 
origem de um barulho em 6 centésimos de segundos e recebê-lo a uma 
distância até 4 vezes maior do que os humanos. Os sentidos caninos já são 
usados há muito tempo para ajudar o homem. Cães farejadores já é um 
fato corriqueiro. Mas agora, esses animais conseguem detectar pelo cheiro 
a presença do câncer de pulmão e até a chegada de uma crise epilética. Já 
com os ouvidos são capazes de reconhecerem sinais em uma freqüência 
tão alta que os outros seres não conseguem captar. 

Humor

Um mineirinho comprou um sitiozinho lá pras bandas de Juiz de Fora. O 
trem tava abandonado, mato alto, sujeira pra todos os lados. Aos poucos 
arrumou tudo, reformou e pintou a casinha, fez um chiqueirinho, um gali-
nheirinho, podou e pintou os pés das árvores frutíferas de branco, até que 
deixou tudo bem bonitinho, tudo bem cuidadinho.
O padre da cidade, de passagem pelo local, viu tudo aquilo e interessado 
no dízimo, parou para um cafezinho e diz:
- Uai! Mas que belo trabalho você fizeram!
E o mineirinho perguntou:
- Vocês? Vocês quem?
E o padre respondeu:
- O senhor e Deus!
E o mineirinho retrucou:
- Óia! Mas o senhor precisava de ver quando ele cuidava disso aqui sozi-
nho...
***
Juquinha e seu amigo Jesus, voltavam pra casa quando passaram por um 
pé de goiaba. Jesus descalço por ser um garotinho pobre diz ao Juquinha:
- Vou subir e pegar umas goiabas. Me empreste o seu chinelo?
Juquinha empresta e Jesus começa a escalar a goiabeira. Na copa estavam 
as melhores goiabas. Jesus então sobe e sai do campo de visão do Juqui-
nha. Cinco minutos se passaram e nada de Jesus descer. Juquinha, impa-
ciente, olhando para o alto, começa a gritar:
- Desce Jesus! Desce logo Jesus!
O padre da paróquia local passava e tocado pelo que via diz ao Juquinha:
- Que lindo de sua parte, chamar por Jesus, mas infelizmente Jesus subiu 
para nunca mais voltar!
E o Juquinha responde:
- Filho da mãe, ele levou os meus únicos chinelos!

Mensagens

Hoje diga com convicção, tenho a certeza de possuir uma força viva e 
cósmica divina que suplanta qualquer problema e pode me conduzir às al-
turas. Peço a essa força se apresentar, produzir resultados e me dar prazer. 
Confio e me apoio nela. Ponho em prática os pensamentos positivos. Tra-
balho e oro com vontade e esperança. Quando me vejo com capacidade, 
essa força é a capacidade. Se me vejo inteligente, ela é a inteligência. O 
mesmo acontece quando penso em ser bom e ser feliz. Amo essa força e 
agradeço a Deus por isso.
***
A aparência é um vitral gracioso para as suas horas de laser, é amparo 
destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dou-
rados, é suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma 
não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis, é valor 
substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboro-
so vinho para os seus minutos de camaradagem, é porta valiosa para que 
você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos evoluídos. A 
boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio, é o meio 
de você ajudar o companheiro que necessita. A confiança não e um néctar 
para as suas noites de prata, é refúgio certo para as ocasiões de tormenta. 
O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos 
de anil, é manancial de força para os seus dias de luta. A resistência não é 
adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de 
simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que compe-
tem ao seu espírito. A virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado de 
esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.  

Pensamentos, provérbios e citações

A amizade é um amor que nunca morre.
A vida é o que se inspira no amor e é guiada pela sabedoria.
Quem inventou a distância não sabia da dor da saudade.
O mundo é redondo para que sofram os quadrados.
Não basta conquistar a sabedoria é preciso saber usá-la.

Taubaté Shopping investe 
em plataforma que otimiza 

o sistema delivery

O Taubaté Shopping e o 
Delivery Center, platafor-
ma completa com integra-
ção de vendas e logística 
com os principais marke-
tplaces e canais de vendas 
digitais do Brasil, firmam 
parceria para potencializar 
as vendas online e facilitar 
as entregas aos clientes.

A tecnologia permite que 
o consumidor final possa 
receber tudo o que com-
prar no mesmo dia.
“A ferramenta é mais 
uma opção segura para 
os               nossos lojistas 
e clientes”, comenta Rebe-
ca Lazarini, Coordenadora 
de             Marketing do 

Taubaté Shopping.
O centro de compras tam-
bém possui um canal de 
comunicação para enviar a 
lista de lojas que realizam 
entregas pelos sistemas 
delivery ou drive-thru. 
Para receber a relação bas-
ta enviar um “oi” para o 
número (12) 98888-1111.
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FUNDACC abre inscrições 
para Corpo de Baile

Municipal de Caraguatatuba

Governo de SP abre 100 vagas
gratuitas em cursos de qualificação 

profissional no Vale do Paraíba

Técnica de enfermagem é a 
1ª a ser vacinada contra

COVID-19 em São Sebastião

A Fundação Educacional 
e Cultural de Caraguata-
tuba (FUNDACC) está 
com inscrições abertas 
para jovens bailarinos que 
queiram compor o Corpo 
de Baile Municipal de Ca-
raguatatuba. As inscrições 
podem ser feitas até 19 de 
fevereiro de 2021.
Os interessados devem 
preencher a ficha de ins-
crição publicada no site 
e encaminhá-la para o 
e-mail:   fundacc@fun-
dacc.com.br ou compare-
cer à Rua Santa Cruz, nº 
396, Centro, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 12h 
para efetuar a inscrição. 
Menores de idade devem 
estar acompanhados pelo 
representante legal (pais 
ou responsável).
Pré requisitos
Para concorrer a uma das 
10 vagas oferecidas, o jo-
vem bailarino deve ter, no 

O Governo do Estado de 
São Paulo, por meio da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, ofere-
ce 100 vagas para cursos 
de. qualificação profissio-
nal do Via Rápida na re-
gião do Vale do Paraíba. 
As aulas são de curta du-
ração e há opções de cur-
sos presenciais e remotos, 
realizadas no modelo de 
Ensino à Distância (EAD). 
Além disso, os cursos 
acontecem de maneira to-
talmente gratuita em par-
ceria com o Centro Paula 
Souza e SENAC.
Os municípios que se-

O prefeito de São Se-
bastião, Felipe Augusto 
acompanhou nesta quin-
ta-feira (21), o início da 
campanha de imunização 
contra o novo Coronavírus 
no município.  A técnica 
de Enfermagem Lígia Ma-
ria César de Aquino Ra-
mos, de 65 anos, foi a pri-
meira a receber a dose da 
vacina contra COVID-19 
do Butantan, no Centro de 
Especialidades de Saúde, 
no Centro da cidade. 
Com 48 anos de carrei-
ra, Lígia já dedicou 30 à 
rede municipal de saúde. 
Nesta primeira fase, serão 
vacinados primeiramente 
os profissionais de saú-
de que atuam na linha de 
frente no enfrentamento a 
COVID, além de idosos 
que residentes em asilos, 
como  do Lar Vicentino e 
os indígenas da Aldeia Rio 
Silveiras. 
Rivaldavio Pereira Costa, 
de 73 anos, foi o primeiro 
residente do Lar Vicentino 

mínimo, 16 anos comple-
tos até a data da audição. 
Menores de 18 anos pre-
cisam da autorização de-
vidamente assinada pelo 
responsável legal.
Audição
A audição será composta 
por três fases em que os 
candidatos serão avalia-
dos por júri especializado 
composto por profissio-
nais da área de dança con-
vidados pela Fundação.
As fases serão compostas 
por: aula de técnica clás-
sica, variação contempo-
rânea e entrevista e dis-
ponibilidade nos horários 
de atividades do Corpo 
de Baile (aulas, ensaios e 
apresentações). Os apro-
vados receberão bolsa ar-
tística no valor de R$11 
mil, divididos em 10 par-
celas de R$1.100,00.
Objetivos
Entre os objetivos do 

rão contemplados com as 
vagas são: São José dos 
Campos (40) e Taubaté 
(60). As oportunidades 
são nas áreas de edição de 
vídeos, marketing digital 
em redes sociais e e-com-
merce, cuidador de idosos, 
recepção e atendimento 
em hospitalidade, entre 
outras opções que podem 
ser consultadas no site do 
Via Rápida.
As inscrições já podem ser 
realizadas pelo SITE e se 
encerram no dia 25, próxi-
ma segunda-feira. Podem 
se inscrever candidatos e 
candidatas que tenham a 

a ser imunizado. O caci-
que Adolfo Timóteo, de 55 
anos, foi o primeiro vaci-
nado da aldeia indígena. 
Ao todo,  23 pessoas fo-
ram imunizadas neste iní-
cio de vacinação contra a 
COVID-19 na manhã des-
ta quinta-feira (21). 
São Sebastião conta com 
gerador próprio para arma-
zenamento e refrigeração 
das doses, o que represen-
ta reforço no planejamen-
to logístico para início da 
vacinação. 
A campanha de imuniza-
ção contra a COVID-19 
no Estado de São Paulo 
será desenvolvida segun-
do a disponibilidade das 
remessas. À medida em 
que o Ministério da Saú-
de viabilizar mais doses, 
as novas etapas do crono-
grama e públicos-alvo da 
campanha de vacinação 
contra a COVID-19 serão 
divulgados pela Prefeitu-
ra. 
Pré-cadastro

projeto estão: estimular 
a formação artística, ofe-
recendo capacitação atra-
vés de aulas técnicas e 
apresentações; promover 
a cidadania e melhoria de 
condições sócio-culturais 
aos jovens que frequentam 
as atividades de dança, 
mantendo um ambiente 
saudável, com atividades 
construtivas e de qualida-
de artística e proporcionar 
o acesso à arte e estimular 
a formação de público por 
meio de apresentações.
A audição para seleção 
será realizada no dia 20 de 
fevereiro (sábado), às 10h, 
na sala de dança do Teatro 
Mario Covas, situado na 
Avenida Goiás, 187, no 
Indaiá.
O resultado da seleção será 
divulgado no dia 22 de fe-
vereiro (segunda-feira), a 
partir das 14h, na sede da 
FUNDACC e no SITE.

partir de 16 anos, alfabe-
tizados e domiciliados no 
Estado de São Paulo. Caso 
o número de inscritos seja 
superior ao número de va-
gas, serão priorizadas as 
pessoas desempregadas, 
com baixa renda e com de-
ficiência.
A convocação dos candi-
datos selecionados ocorre-
rá via e-mail. As aulas têm 
previsão de início entre o 
final do mês de janeiro e 
o início de fevereiro. Para 
receber o certificado, o 
aluno deve ter ao menos 
75% de presença nas au-
las.

Devido à quantida-
de insuficiente de vaci-
nas                liberadas 
neste                           pri-
meiro momento para todo 
o país, será uma campanha               
inicialmente fechada. 
O Ministério da Saúde 
estabeleceu que, nesta 
primeira fase, serão va-
cinados primeiramente 
os profissionais de saúde, 
seguidos dos idosos que 
vivem em asilos, casas de 
repouso, vilas vicentinas e 
indígenas. 
A Secretaria Municipal de 
Saúde (SESAU) informa 
que o público-alvo da pri-
meira fase da campanha 
de imunização contra o 
Coronavírus já pode rea-
lizar pré-cadastro para or-
ganização e ganho de agi-
lidade da vacinação. 
Porém, a SESAU ressalta 
que ninguém será impedi-
do da imunização. 
Acesse o link para realizar 
pré-cadastro: https://vaci-
naja.sp.gov.br.
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Metalúrgicos fazem
dia de luta contra

fechamento da Ford

Vacinação contra Covid-19 
tem inicio em Taubaté

Metalúrgicos começaram 
a quinta-feira (21) cedo, 
ainda de madrugada, com 
manifestações contra o 
fechamento da Ford no 
Brasil. As atividades con-
taram com assembleias em 
cinco fábricas de São José 
dos Campos e Jacareí e um 
ato em frente a uma con-
cessionária da marca.
Houve assembleias na TI 
Automotive, Parker Fil-
tros, Ericsson e Eaton, em 
São José dos Campos, e na 
Ball, em Jacareí, soman-
do cerca de 1.500 traba-
lhadores. Foi aprovado o 
apoio e solidariedade aos 

Taubaté iniciou sua imu-
nização contra o COVI-19 
nesta manha (21), a vaci-
nação ocorreu no Centro 
de Formação de Professo-
res da Prefeitura.
A primeira dose da vacina 
Coronavac no município 
foi aplicada na técnica de 
enfermagem, Maria Au-
xiliadora Alves do Nas-
cimento, de 58 anos que,  
atua desde o início da pan-
demia na UTI do Hospital 
de Campanha.
Outras duas profissionais 
da saúde também vaci-
nadas no ato simbólico. 

trabalhadores da Ford de 
Taubaté e das outras fábri-
cas da montadora no país, 
com chamado para que 
a população também se 
some a essa luta.
Na concessionária Eco-
norte, o Sindicato dos Me-
talúrgicos de São José dos 
Campos e a CSP-Conlutas 
fizeram uma manifestação 
dirigida à população e aos 
trabalhadores da loja.
“Esta é uma luta em defe-
sa dos empregos, que tem 
de unir todos os trabalha-
dores e a população em 
geral. É preciso haver uma 
forte pressão popular so-

Dentre as primeiras pro-
fissionais vacinadas, duas 
já foram infectadas pelo 
Coronavírus, Roseli de 
27 anos que emocionada 
contou da sua experiência 
com a doença e a perda ir-
reparável de seu tio, onde 
se quer puderam se despe-
dir.
Nessa última quarta-feira 
(20), chegaram ao muni-
cípio 4.520 doses. Em um 
primeiro momento, 2.240 
profissionais de saúde, na 
linha de frente ao enfren-
tamento da doença serão 
vacinados.

bre os governos e a própria 
Ford para que se reverta 
essa medida cruel tomada 
pela multinacional”, disse 
o presidente do Sindicato, 
Weller Gonçalves.
Embora não tenha a re-
presentatividade sobre os 
trabalhadores da Ford no 
Brasil, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de São José 
dos Campos defende que 
as entidades que desem-
penham esse papel de-
vem propor para suas ba-
ses a ocupação da fábrica 
como forma de pressionar 
a montadora a não sair do 
país.

As doses serão distribu-
ídas da seguinte manei-
ra: 950 para o Hospital                   
Regional, 470 para o Hos-
pital de Campanha, 220 
para a Policlin e 600 doses 
para os profissionais do 
HMUT.
A Prefeitura de Tauba-
té segue o calendário de 
vacinação proposto pelo 
Governo do Estado, que 
está sujeito a alteração de-
pendendo da produção da 
Coronavac pelo Instituto 
Butantan e da logística de 
distribuição aos municí-
pios.


