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A Gazeta dos Municípios

Concessionária Tamoios
realiza campanha

Operação Corta Fogo 2021

Muro colaborativo
“Caminhos das Águas”

é pintado em Jacareí

Desde 2015, a Concessio-
nária Tamoios realiza a 
campanha Operação Corta 
Fogo para conscientizar 
os usuários da rodovia e 
intensificar o monitora-
mento das áreas de maior 
incidência dos focos de in-
cêndio.
A campanha de 2021, teve 
início neste mês de junho e 
assim como nos anos ante-
riores, os canais de comu-
nicação da Concessionária 
veicularão mensagens de 
alerta e orientação para 
a prática de atividades e 
comportamentos que po-
dem resultar em focos de 
incêndio às margens da 
rodovia. Os dias mais se-
cos do inverno e o período 
de poucas chuvas podem 
facilitar a propagação do 

O bairro Jardim PedraMar, 
localizado na cidade de Ja-
careí, em São Paulo, teve 
sua paisagem transforma-
da por meio do mural co-
laborativo realizado pelo 
projeto PedraMar Territó-
rio Cultural, e contou com 
as artistas Janaína Viei-
ra, Luanda Soares, Ivani 
Melo e Drik Oliveira. A 
iniciativa teve o apoio da 
Suzano por meio da Lei de 
Incentivo à Cultura (LIC) 
em parceria com a Funda-
ção Cultural de Jacarehy e 
a Prefeitura Municipal da 
cidade.
A ação também contou 
com a participação do Sis-
tema de Abastecimento de 
Água e Esgoto (SAAE), 
que cedeu o muro para a 
realização da arte.  “Antes, 
o local era usado para des-
carte de entulho e continha 
muito mato alto ao redor. 
Com a ação, o ambiente 
foi valorizado e a própria 
comunidade começou a 
cuidar do espaço, tornan-
do-se um local de lazer 
para as crianças. A comu-
nidade é sempre receptiva 
com as ações que valori-
zam o território. Esta, em 

fogo e, consequentemente, 
gerar mais danos para a re-
gião. A fumaça que se es-
palha diminui a visibilida-
de e pode oferecer risco ao 
motorista, além de danos 
aos animais e vegetação.
A Concessionária Tamoios 
também solicita aos usuá-
rios que não joguem qual-
quer objeto na rodovia, 
principalmente bitucas de 
cigarro, fósforos ou qual-
quer material inflamável e 
não queimem lixo ou ater-
ro. Além disso, lembra que 
soltar balões é crime.
Os motoristas que se depa-
rarem com uma situação de 
queimada na Rodovia dos 
Tamoios, a recomendação 
é avisar imediatamente a 
Concessionária pelo 0800 
545 0000 ou pelo botão 

especial, mostrou para 
nós, do Cultura no Morro, 
que estamos no caminho 
certo”, explica, Thiago 
Vinicius Lima da Silva, 
Diretor-Geral do Projeto 
PedraMar Território Cul-
tural.
A concepção temática do 
mural foi desenvolvida 
apenas por mulheres que 
integram o projeto e teve 
como referência o riacho 
que o bairro possui e ins-
pirado no documentário 
Sacred Water. Segundo o 
grupo, o “Caminhos das 
Águas” retrata as águas 
sagradas que nascem no 
prazer da mulher e são 
simbolizadas pelas figu-
ras de Oxum e Yemanjá. 
“É uma satisfação reali-
zar essa criação ao lado 
de mulheres inspiradoras. 
O projeto e a comunidade 
do PedraMar mostraram 
como é possível transfor-
mar ambientes e multipli-
car boas ações”, diz Ivani 
Melo, artista visual.
O projeto também contou 
com o envolvimento do 
núcleo ambiental do Cul-
tura no Morro, que pos-
suí um território de ação 

SOS do App Tamoios. Em 
caso de queimadas, feche 
os vidros do veículo, man-
tenha distância segura do 
veículo da frente, trafegue 
com farol baixo aceso, não 
ligue o pisca alerta com o 
veículo em movimento e 
não pare na faixa de rola-
mento.
A Operação Corta Fogo 
envolve diversos órgãos 
estaduais, tais como o 
Corpo de Bombeiros, a 
Coordenadoria Estadual 
de Proteção e Defesa Civil 
(CEPDEC), Polícia Mi-
litar Ambiental (PAmb), 
Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (CE-
TESB), Fundação Flores-
tal (FF), Instituto Florestal 
(IF) e Agência Reguladora 
de Transportes (ARTESP).

no Jardim PedraMar. Foi 
elaborada uma ação so-
cioambiental para que as 
crianças do bairro contri-
buíssem com a iniciativa 
por meio da criação de 
placas com mensagens po-
sitivas e do plantio de mu-
das de árvores nativas.
Lei de Incentivo à Cultura 
(LIC)
A Suzano apoia, desde 
2005, a realização de pro-
jetos pela Lei de Incentivo 
à Cultura de Jacareí (SP) 
e busca levar para as co-
munidades um novo olhar 
sobre a literatura, as artes, 
entre outros. 
“O muralismo tem como 
suporte paredes e painéis 
permanentes que propicia 
uma relação de proximi-
dade com o público sobre 
o que os artistas desejam 
passar. 
Como um dos direciona-
dores da Suzano é atuar 
juntos e pelo todo, a em-
presa apoia projetos que 
incentivam a população a 
conhecer novas histórias 
por meio da arte”, finaliza 
Israel Batista, Coordena-
dor de Desenvolvimento 
Social da Suzano.
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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.    

Em Pindamonhangaba, câmera 
de monitoramento identifica
danos ao patrimônio público

As câmeras de monito-
ramento instaladas pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba já estão sendo 
utilizadas de forma po-
sitiva, contribuindo para 
identificar infrações que 
poderiam trazer prejuízo 
aos cofres públicos. Um 
exemplo disso foi regis-
trado na última semana no 
bairro Campo Alegre.
Ainda na última quinta-
-feira (17), um caminhão 
passou pelo semáforo da 
av. Antônio Pinheiro Jú-
nior (próximo à Praça São 
Francisco) colidindo no 
equipamento semafórico, 
causando danos ao patri-
mônio. Com a presença 

das câmeras de monitora-
mento existentes no cru-
zamento, o Departamento 
de Trânsito identificou a 
placa do caminhão causa-
dor do incidente e possibi-
litou a presença imediata 
de agentes de trânsito no 
local, organizando e resta-
belecendo o trânsito.
“Identificamos de forma 
rápida a autoria dos danos 
causados ao erário públi-
co, tratando-se de uma 
empresa de Porto Alegre 
com filial na cidade, a qual 
estamos conversando para 
o reparo aos estragos”, 
afirmou o secretário de Se-
gurança, Fabrício Pereira.
Segundo ele, este inciden-

te comprova a eficácia do 
sistema de monitoramento 
que vem sendo implantado 
na cidade. “As câmeras de 
monitoramento foram ins-
taladas também próximo a 
semáforos pois são locais 
de grande movimentação. 
Através delas consegui-
mos monitorar a seguran-
ça pública, fluidez de trân-
sito, verificação de pontos 
de congestionamento para 
ação rápida e identificação 
de movimentações suspei-
tas. Ao contrário do que 
se afirma, de que estamos 
implantando uma fábrica 
de multas, o nosso foco é 
a segurança”, garantiu Fa-
brício.
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Beneficiários do Bolsa
Família recebem Auxílio

Emergencial hoje

Bolsonaro visita Guaratinguetá 
nesta segunda-feira

Polícia Militar Ambiental realiza 
fase dois da Operação “Huracan 

II” em todo estado de SP

Novo Centro de distribuição
Farma Conde inaugura início de 
julho em São José dos Campos

A Caixa paga a terceira 
parcela do auxílio emer-
gencial 2021 para os bene-
ficiários que fazem parte 
do Bolsa Família, nesta 
segunda-feira (21). Rece-
bem esta parcela, aqueles 
que tem número do NIS 
(Número de Identificação 
Social) terminado em 3.
O recebimento do auxílio 
emergencial é realizado da 
mesma forma e nas mes-
mas datas do benefício 
regular para quem rece-
be o Bolsa Família. Para 
quem recebe por meio da 

O presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) participa 
na manhã desta segunda-
-feira (21) de uma soleni-
dade na EEAR (Escola de 
Especialistas de              Ae-
ronáutica), em Guaratin-
guetá. 

Todo o efetivo da Polícia 
Militar Ambiental do Vale 
do Paraíba foi empregado 
na fase dois da Operação 
“Huracan II”  que teve iní-
cio na manhã desta segun-
da-feira (21). De hoje até 
quarta-feira (23), a segun-
da etapa das ações serão 
concentradas na refiscali-
zação dos alvos da “Ope-
ração Huracan I”, a fim 
de verificar a manutenção 
ou adequação à legislação 
vigente das áreas irregula-
res. 
E proprietários rurais tam-
bém serão orientados so-
bre as medidas de preven-
ção de incêndios.
Com o contingente de 
1.200 policiais militares, 
Promotores de Justiça e 
técnicos do GAEMA, e 
emprego de 430 viaturas 
e drones a operação terá 
por objetivo reforçar a 

No início do mês de ju-
lho, o Grupo Farma Con-
de inaugura um Centro de 
Distribuição localizado no 
Condomínio Eldorado, re-
gião Sul de São José dos 
Campos.
A nova unidade com 13 
mil m² de área construída, 
tem previsão de gerar um 
total de 500 empregos di-
retos. Ainda existem vagas 
remanescentes.
O objetivo do novo cen-
tro é promover o abaste-
cimento das 240 lojas da 

Poupança Social Digital, 
os recursos podem ser mo-
vimentados pelo aplica-
tivo Caixa Tem e na rede 
lotérica de todo o Brasil, 
ou sacados por meio do 
Cartão Bolsa Família ou 
Cartão Cidadão. O auxílio 
emergencial foi criado em 
abril do ano passado pelo 
governo federal para aten-
der pessoas vulneráveis 
afetadas pela pandemia de 
covid-19. Ele foi pago em 
cinco parcelas de R$ 600 
ou R$ 1,2 mil para mães 
chefes de família mono-

De acordo com a agenda 
oficial do presidente, ele 
participará da solenidade 
de promoção à graduação 
de sargento na Escola de 
Especialistas.
O evento está marcado 
para começar às 10h30. 

prevenção de queimadas e 
incêndios florestais, e con-
sequentemente, a minimi-
zação dos impactos que 
estes acarretam no meio 
ambiente e na saúde públi-
ca.
Margens de rodovias, fer-
rovias, zonas de amorte-
cimento de Unidades de 
Conservação (UC) e ou-
tros pontos de vulnerabili-
dade para incêndios serão 
alvo do Ministério Público 
e da Polícia Ambiental. E 
ainda haverá continuidade 
nas ações de educação am-
biental nas redes sociais 
como forma de conscienti-
zação de toda a população, 
com os alertas:
- Não atire cigarros ou fós-
foros às margens de rodo-
vias.
- Não solte balões. Soltar 
balões é crime previsto na 
Lei 9.605/98.

rede ainda com mais efi-
ciência e segurança. As 
unidades estão espalhadas 
pelos Estados de São Pau-
lo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro.
De acordo com a empresa, 
500 funcionários vão atuar 
em todas as etapas do pro-
cesso, desde o recebimen-
to, estocagem até a entrega 
nas lojas.
Para garantir a confiabi-
lidade de toda a cadeia 
de distribuição, o novo 
centro contará com o sis-

parental e, depois, estendi-
do até 31 de dezembro de 
2020 em até quatro parce-
las de R$ 300 ou R$ 600 
cada. Neste ano, a nova ro-
dada de pagamentos, du-
rante quatro meses, prevê 
parcelas de R$ 150 a R$ 
375, dependendo do perfil: 
as famílias, em geral, rece-
bem R$ 250; a família mo-
noparental, chefiada por 
uma mulher, recebe R$ 
375; e pessoas que moram 
sozinhas recebem R$ 150.
*com informações da 
Agência Brasil

Após a solenidade, an-
tes de retornar para Bra-
sília,  Bolsonaro deverá 
também visitar a Santa                 
Casa de Guaratinguetá,  
acompanhado da deputada 
federal,  Carla Zambelli 
(PSL-SP). 

- Evite acender fogueiras. 
Não acenda fogueiras per-
to de matas e em dias de 
vento.
- Não realize queimadas. 
Quando necessário apli-
car em áreas agrícolas, 
conforme regulamentação 
legal solicite autorização 
prévia à CETESB.
- Não solte fogos de artifí-
cio próximo às áreas com 
vegetação.
- Não permita que crian-
ças façam uso de fósforo, 
isqueiros ou materiais in-
flamáveis.
- Não jogue lixo em terre-
nos baldios.
Curiosidade - O termo 
“Huracan” faz alusão ao 
Deus da mitologia Maia 
responsável por catástro-
fes naturais. Na história, a 
divindade controlava ele-
mentos naturais como o 
vento, o fogo e a terra.

tema WMS (Warehouse 
Management System). O 
sistema tem como objeti-
vo gerenciar todas as mo-
vimentações dos produtos 
em todas as suas etapas.
Com a ampliação da in-
fraestrutura, a capacidade 
de estocagem será amplia-
da de 3.200 posições para 
um total de 8.000 produ-
tos diferentes, entre me-
dicamentos, suplementos 
alimentares, cosméticos, 
perfumaria e acessórios de 
bem-estar e beleza.
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Suzano capacita fornecedores 
de manutenção industrial
do Estado de São Paulo

Tudo o que você precisa
saber sobre a suspensão

de contrato de 2021

A Suzano está capacitan-
do 40 fornecedores de 
manutenção industrial do 
Estado de São Paulo. A 
iniciativa faz parte do Se-
mear (Programa de Desen-
volvimento e Capacitação 
de Micro e Pequenos For-
necedores), desenvolvido 
por meio de uma parceria 
com o Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas) 
visando o fortalecimento 
do setor e o desenvolvi-
mento regional.
“Gerar e compartilhar va-
lor é um dos direcionado-
res da Suzano, e o Seme-
ar vem fortalecendo isso 
no último ano nas regiões 
onde a empresa atua. Para 
fomentar a sustentabilida-
de financeira da cadeia de 

Assim como em 2020, 
a medida provisória que 
visa suspender contratos 
ou diminuir jornadas de 
trabalho já está em vigor. 
Em maio, mais de um mi-
lhão e meio de trabalhado-
res fecharam acordo com 
384.682 empregadores, de 
acordo com o Programa 
Emergencial de Manuten-
ção do Emprego e da Ren-
da, que foi relançado pelo 
governo no fim de abril.
No último ano, sob o 
nome de Medida Provisó-
ria 936, foram dez milhões 
de trabalhadores afeta-
dos ao longo de oito me-
ses. Desse total, 51,74% 
eram do setor de serviço, 
com a suspensão de con-
trato liderando o número 
de acordos, com 41,39%. 
Dentre os cortes de jorna-
da, a redução de 70% foi a 
mais adotada, representan-
do 29,69% dos acordos.
É importante estar a par de 
tudo que envolve ambos 
os tipos de contratos e o 
que os direitos trabalhistas 
garantem para cada um. 
Primeiramente, é válido 
ressaltar que qualquer um 

suprimentos, o programa 
contribui com o desenvol-
vimento sustentável de pe-
quenos negócios que inte-
gram a cadeia de valor da 
empresa”, destaca Andrea 
Palermo Nonaka, gerente 
de Suprimentos da Suza-
no.
O Semear conta com uma 
programação diversifica-
da, com palestras e con-
sultorias, sem custo aos 
participantes, onde serão 
abordados temas como: 
empreendedorismo, ino-
vação, tributação, princí-
pios de responsabilidade 
legal e socioambiental, 
planejamento, relaciona-
mento com o cliente e ges-
tão financeira.  
Gerando maior qualidade 
na gestão, melhoria nos 

dos casos garante a estabi-
lidade do emprego para o 
trabalhador afetado, então 
não se trata de uma demis-
são. O objetivo do pro-
grama é justamente evitar 
que as empresas demitam 
seus funcionários durante 
a crise atual, que foi agra-
vada pela pandemia do 
Covid-19. Em ambos os 
casos, o limite do acordo é 
de 120 dias, com a possibi-
lidade de ser estendido no 
futuro. Esses três meses já 
estão em vigor desde 28 de 
abril, quando o programa 
foi relançado, então em-
presas que adotarem a me-
dida depois terão um pra-
zo menor. Após o fim do 
acordo, todos os funcioná-
rios devem ter seu contrato 
restabelecido em até dois 
dias. Quando o contrato 
é suspenso, o trabalhador 
fica livre de suas obriga-
ções com o empregador 
até o fim do acordo. Nesse 
período, o salário deixa de 
ser pago pela empresa e a 
pessoa passa a receber um 
benefício emergencial do 
governo federal, que será 
sempre proporcional ao 

processos, otimização da 
receita, redução de custos 
e mais oportunidades de 
negócios para as empre-
sas.
“A iniciativa da Suzano 
promoverá resultados em 
um curto espaço de tempo 
em toda a cadeia de seus 
fornecedores, gerando as-
sertividade nos processos, 
que são extremamente be-
néficos para a companhia. 
Porém, favorecer o empre-
endedorismo e o desenvol-
vimento do conhecimento 
dos fornecedores, que se 
estende para toda socie-
dade da região, será o le-
gado mais importante do 
projeto Semear”, relata o 
fornecedor Luís Fernando 
A. dos Reis, da Alfag do 
Brasil.

seguro-desemprego.
Já com respeito à redução 
de jornada, o corte pode 
ser feito em 70%, 50% ou 
25% de horas trabalhadas 
ao dia. Parte do salário 
continua sendo paga pela 
empresa, sendo propor-
cional à redução (uma 
diminuição de 70% ga-
rante 30% do salário, por 
exemplo), e o restante é 
completado pela parcela 
do seguro-desemprego, 
semelhante ao benefício 
da suspensão de contrato.
Quanto aos benefícios, 
em nenhum dos casos, a 
empresa deve interrom-
per os pagamentos de seus 
respectivos valores. Em 
suspensões de contrato, o 
empregador pode deixar 
de pagar o vale-transpor-
te, mas não o vale-refeição 
ou o vale-alimentação. Em 
redução de jornada, todos 
eles precisam ser pagos, já 
que o trabalhador continua 
comparecendo ao local de 
trabalho, podendo haver 
reajuste no valor do vale-
-transporte, caso a pessoa 
não precise comparecer 
todos os dias.


