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A Gazeta dos Municípios

O aumento da presença feminina na
liderança das empresas de sucesso

Por mais preconceitos e 
dificuldades que ainda 
existam para as mulheres 
em suas trilhas profissio-
nais, os avanços são in-
questionáveis. A equida-
de de gênero no mercado 
de trabalho tem muito a 
evoluir, mas é notório o 
aumento da participação 
feminina em todos os se-
tores, em inúmeras empre-
sas e também em investi-
mentos, já que o valor do 
bitcoin hoje, por exemplo, 
ainda é atraente.
Segundo um recente le-
vantamento da Organiza-
ção Internacional do Tra-
balho (OIT), divulgado em 
2020, as mulheres ganham 
em média 14% menos do 
que os homens. Se olhar-
mos para os cargos de alta 
liderança, a diferença au-

menta muito: três em cada 
quatro posições gerenciais 
são ocupadas por homens.
Mulheres no comando: re-
ceita de lucro
O poder transformador das 
mulheres tem nos trazido 
conquistas e números ani-
madores. A própria OIT 
aponta, em estudo recente, 
os ganhos em performance 
nas empresas com mulhe-
res em postos de liderança, 
mostrando que 75% das 
empresas que promovem a 
diversidade de gênero em 
cargos de direção disseram 
ter obtido aumento de 5% 
a 20% nos lucros.
Há um consenso entre 
grande parte das empresas 
de que a diversidade gera 
ganhos em criatividade, 
favorece a reputação cor-
porativa e ainda ajuda a 

atrair e reter talentos. Um 
olhar mais atencioso com 
as pessoas ao redor, um 
instinto feminino apurado, 
um espírito de liderança 
muito mais do que chefia, 
uma sensibilidade maior, 
seja na gestão, seja em 
atividades mais técnicas... 
Estas são só algumas das 
soft skills que as mulhe-
res trazem às corporações. 
Qualidades que fazem a 
diferença em um ambiente 
de mercado cada vez mais 
competitivo, onde a escuta 
para o público consumidor 
e a visão holística para di-
ferentes metas têm de ser 
ainda mais dinâmicas e 
multifacetadas.
Um compromisso cres-
cente
No setor de tecnologia, 
por exemplo, as mulheres 

ocupavam apenas 20% 
dos cargos em 2019. Hoje, 
esse percentual melhorou, 
graças a diversas empre-
sas que estão focando seus 
programas de capacitação 
em programação no públi-
co feminino, como Maga-
zine Luiza, e à crescente 
demanda por mão de obra 
de profissionais de TI no 
mercado, o que vem abrin-
do novas oportunidades de 
crescimento para as mu-
lheres que se especializam 
na área. Falando em mer-
cado financeiro, este sem-
pre foi um setor tradicio-
nalmente machista, tanto 
para quem trabalha nele, 
como para quem investe 
em produtos financeiros. 
O cenário vem se modifi-
cando de uns anos para cá: 
a pesquisa “Female Foun-

ders Report”, da Distrito, 
mostra que, em relação 
aos serviços financeiros, 
especificamente, 29,3% 
das startups têm mulheres 
no seu quadro societário e 
8,2% são fundadas ou co-
fundadas por mulheres.
Já existem especialistas 
que afirmam que carteiras 
de ações gerenciadas por 
mulheres oferecem retor-
nos melhores, porque as 
mulheres tendem a ser me-
nos reativas às baixas do 
mercado e a crises, agindo 
bem no chamado “buy and 
hold” (comprar e segurar), 
com mais serenidade e 
menos impulsividade - ca-
racterística esta mais típi-
ca nos homens.
Passos lentos, mas na dire-
ção certa
De acordo com a B3, o 

número de mulheres in-
vestindo na Bolsa cresceu 
77,8% nos últimos cinco 
anos. Um relatório da Ro-
binhood do início deste 
ano destaca que o número 
de mulheres ativas inves-
tindo em criptomoedas au-
mentou sete vezes de 2020 
para 2021. 
No Brasil e no mundo, a 
força feminina no merca-
do financeiro está crescen-
do. Há um longo caminho 
a percorrer para criar um 
mundo corporativo em que 
as mulheres tenham igual 
acesso a oportunidades. 
Fica a lição de casa a ser 
feita quando a pauta é di-
versidade e inclusão. Não 
existe empresa bem-suce-
dida quando as mulheres 
estão fora da estratégia de 
negócios.
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Corpórea
Companhia de 

Corpos seleciona 
artistas

De 12 a 22 de julho de 
2021, estão abertas as ins-
crições para participar do 
processo seletivo promo-
vido pela Corpórea Com-
panhia de Corpos, que 
está buscando artistas para 
acompanhar a criação de 
seu novo espetáculo, com 
estreia prevista para o final 
de 2021. 
Serão disponibilizadas 
duas vagas para artistas 
que tenham envolvimento 
com o atual panorama da 
cena contemporânea de 
São Paulo, que receberão 
um valor mensal de R$ 
1.200,00 e um certificado 
de conclusão, para acom-
panharem o processo de 
criação do novo espetácu-
lo da Companhia. 
O objetivo é selecionar 
artistas que se interessem 
em dialogar com a pes-
quisa intitulada “Fomentar 
Trajetórias: Movimentos 
Femininos em Recintos 
Femil(s)”, projeto da Cor-
pórea Companhia de Cor-
pos contemplado na 29ª 
edição do Programa Mu-
nicipal de Fomento à Dan-
ça para a Cidade de São 
Paulo.
O “Chamamento 02 - In-
térpretes e Artistas-es-
tudantes residentes para 
acompanhamento de pro-
jeto” irá selecionar duas 
pessoas que receberão 
um valor de R$ 1.200,00 
(hum mil e duzentos re-
ais) por mês, para partici-
par de uma residência que 
possibilitará o encontro 
com a rotina da Compa-
nhia, compreendendo os 
modos de produção e en-
saios, além de participar 
do aprofundamento da 
pesquisa do grupo, da des-
centralização de diálogos 
e das ações pela cidade de 
São Paulo, na busca por 
fomentar trajetórias peri-
féricas. 
Podem participar do pro-
cesso seletivo intérpretes/
artistas em processo de 
estudos e/ou profissiona-
lização, que comprovem 
residência na cidade de 
São Paulo - SP e matrícula 
(no mínimo há dois anos) 
em um curso de formação 
contínua (livre, técnico 
ou graduação) nas áreas 
de Dança, Teatro ou Ar-
tes Cênicas, sendo vetada 
a participação de pessoas 
funcionárias públicas da 
cidade de São Paulo-SP. 
Serão critérios para esta 
seleção a trajetória e expe-
riências artísticas informa-
das no ato da inscrição, as-
sim como as informações 
contidas no breve vídeo 
de interesse solicitado. 
Também terão preferência 
nos critérios desta seleção 
pessoas autodeclaradas 
pretas, pardas, indígenas e 
transgêneras.
O acompanhamento das 
ações do projeto acontece-
rá  de agosto à novembro 
de 2021, com dois encon-
tros virtuais por semana 
(às terças e quintas-feiras), 

de 14:00 às 18:00. Por 
isso, para se inscrever é 
necessário ter acesso à in-
ternet e um local adequado 
para participar dos encon-
tros. 
A Corpórea Companhia de 
Corpos tem como objetivo 
evidenciar corpos negros 
em ações cotidianas. Nes-
te processo de historicizar 
os corpos de artistas a par-
tir da trajetória de outros 
corpos, a companhia sente 
necessidade de contextu-
alizar as próprias referên-
cias estéticas, poéticas e 
políticas entrelaçadas nos 
corpos de forma emergen-
te e indispensável. 
Partindo de questões e re-
flexões sociais que desem-
penham o papel do corpo 
negro na cena, a Com-
panhia estabelece a pre-
posição de uma pesquisa 
que objetiva não somente 
criar, mas, também resga-
tar suas ações, produções, 
memórias, e trajetórias no 
percurso de suas contem-
poraneidades na cena.
“Os milhares de atravessa-
mentos aos quais os corpos 
pretos são forçados a car-
regar, levam a um lugar de 
levante e empoderamento 
da ancestralidade do nosso 
povo. Com essa residên-
cia queremos aprofundar 
a pesquisa sobre pretitu-
de e fomentar trajetórias 
periféricas a partir desse 
contexto. O conjunto des-
tas experiências e ações 
constituirão a base da 
nova pesquisa artística da 
companhia para a criação 
de um novo espetáculo”, 
comenta Verônica Santos, 
diretora geral do novo pro-
jeto da Corpórea.
Com uma trajetória signi-
ficativa no campo da pes-
quisa, criação, pensamento 
e difusão da dança, a Cor-
pórea Companhia de Cor-
pos, desde sua criação em 
2015, vem aprofundando 
sua pesquisa no cotidiano 
através do corpo feminino, 
pensando o protagonismo 
da sua existência como 
atravessamento dos tem-
pos no mundo atual.
Com o espetáculo “Rés”, 
que estreou em 2017, a 
companhia denunciou a 
realidade de corpos fe-
mininos em situação de 
cárcere . A montagem re-
cebeu uma indicação ao 
Prêmio APCA na cate-
goria “Não estreia”, em 
2019. A pesquisa deste 
trabalho rendeu ainda a 
contemplação no Edital 
Rumos 2017/2018 do Itaú 
Cultural, com o projeto: 
Ocupação Rés - mulheres 
em Cárcere.
“Oferecer ferramentas 
para um diálogo horizon-
tal, seja no palco ou fora 
dele, para quebrar o lugar 
secundarizado no qual a 
mulher preta é colocada 
em diferentes espaços”, 
finaliza o grupo. Mais in-
formações clicando AQUI 
ou pelo instagram: @cor-
poreacompanhiadecorpos
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Livro D-25, FLS. nº 268, Termo nº 7404
Faço saber que pretendem se casar AMAURI CUSTODIO DOS SANTOS e TA-
TIANA APARECIDA SANTOS DA ROCHA, aprensentando os documentos ne-
cessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de São José dos Campos-SP, nascido no dia 14 de outubro de 
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Lobato-SP, nascida no dia 07 de outubro de 1995, de estado civil solteira, de 
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e de MARGARETE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, falecida em Tremembé/
SP na data de 07 de outubro 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. 

Vacina Covid-19: Pindamonhangaba 
segue com imunização para pessoas 

de 29 anos ou mais na quinta-feira

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba conti-
nua nesta quinta-feira (22) 
a vacinação contra Co-
vid-19 para pessoas com 
29 anos ou mais.
Primeira dose: pessoas 
com 29 anos ou mais
Das 8 às 11 horas, CIAF/
Saúde da Mulher, Centro 
Dia do Idoso (Vila Rica), 
PSF Nova Esperança, PSF 
Cidade Nova, CISAS Mo-
reira César e UBS Ipê 2.
Das 8 às 11 horas no Sho-
pping Pátio Pinda.
Além disso, todas as pes-
soas devem preencher o 
termo de vacinação Esta-
dual pelo site www.vaci-
naja.sp.gov.br.
Primeira dose para gestan-
tes e puérperas somente na 
sala de vacinas do CIAF/
Saúde da Mulher, das 8 às 
11 horas e das 13 às 15 ho-
ras.
OBS: Levar a carteirinha 
de vacina de rotina.
Segunda dose
- AstraZeneca, 63 anos ou 
mais (conforme data da 
carteirinha)
Das 13 às 16 horas: Bos-
que da Princesa (obrigató-

rio levar o termo preenchi-
do)
- Coronavac/Butantan - 
Em todas as unidades, das 
13h às 16h, ou Drive-thru 
no Parque da Cidade das 
9h às 15h (obrigatório le-
var o termo preenchido).
Atenção
- Todos precisam levar um 
documento de identifica-
ção (RG ou CPF), compro-
vante de endereço, o termo 
de vacinação preenchido 
(disponibilizado no site da 
Prefeitura) e a carteirinha 
de vacinação. Originais e 
cópias.
- As grávidas e as puérpe-
ras precisam levar a car-
teira de acompanhamento 
de pré-natal. As puérperas 
também precisam de cópia 
da certidão de nascimento 
do bebê.
Todas as pessoas que es-
tão recebendo a vacina 
podem colaborar com 
a campanha Alimento                                            
Solidário, levando 1 kg 
de alimento não-perecí-
vel para o Fundo Social                   
de Solidariedade ajudar as 
famílias que mais preci-
sam.
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Brasil reencontra
Alemanha em Yokohama

Yokohama, 30 de junho 
de 2002. Final da Copa 
do Mundo. Brasil e Ale-
manha. Ronaldo supera 
Oliver Kahn duas vezes. 
A primeira após uma fa-
lha clamorosa do goleiro 
(eleito o melhor jogador 
da competição) ao tentar 
encaixar um chute de Ri-
valdo e soltar a bola nos 
pés do Fenômeno. O dito 
“país do futebol” torna-
va-se, ali, pentacampeão 
mundial.
Yokohama, 22 de junho 
de 2021. Outra vez Brasil 
e Alemanha. Cenário dife-
rente de quase duas déca-
das atrás, é verdade. Ainda 
assim não poderia ter um 
local mais simbólico no 
Japão para a seleção mas-
culina iniciar a trajetória 
na Olimpíada de Tóquio, 
em busca do que pode 
ser uma segunda medalha 
de ouro na modalidade. A 
bola rola a partir das 8h30 
(horário de Brasília).
Curiosamente, o último 
jogo da equipe masculi-
na em uma Olimpíada foi 
exatamente contra os ale-
mães, também de ótima 
recordação para o lado 
verde e amarelo da histó-
ria. Há quase cinco anos, 
em 20 de agosto de 2016, 
mais de 63 mil torcedores, 
que pintaram o Maracanã 
com as cores brasilei-
ras, foram abaixo quando 
Neymar acertou o ângulo 
esquerdo da meta defendi-
da por Timo Horn e decre-
tou a vitória nos pênaltis, 
por 5 a 4 (após empate por 
1 a 1 no tempo normal e 
sem gols na prorrogação), 
que deu ao Brasil o então 
inédito ouro olímpico no 
futebol.
Os personagens desta 
quinta-feira (22) são com-
pletamente diferentes da-
queles do Maracanã, ape-
sar de uma semelhança: 
é do lado brasileiro que 
estão os jogadores mais 
rodados. Dos 22 atletas 
que integram a seleção 
comandada por André Jar-
dine, cinco já defenderam 
a equipe principal, contra 
quatro do escrete germâ-
nico. Só Daniel Alves, de 
38 anos, duas Copas do 
Mundo disputadas e 118 
atuações pela amarelinha, 
supera o total de jogos so-
mados do quarteto alemão.
Curiosamente, o lateral é 
o único dos três jogadores 
acima dos 24 anos con-
vocados por Jardine a ter 
experiência pela seleção 
principal. Os demais (o 
goleiro Santos e o zaguei-
ro Diego Carlos) ainda 
buscam a primeira chance, 
que pode ser impulsiona-

da pela Olimpíada, como 
aconteceu há cinco anos 
com Weverton.
Além de Daniel Alves, 
já defenderam a equipe 
principal os volantes Bru-
no Guimarães, Matheus 
Henrique e Douglas Luiz, 
além do atacante Richar-
lison. Os dois últimos, 
inclusive, estiveram no 
vice-campeonato da Copa 
América deste ano. Já o 
lateral Gabriel Menino, 
embora não tenha atuado, 
foi convocado por Tite em 
setembro do ano passado 
para os primeiros jogos do 
Brasil nas Eliminatórias 
para a Copa do Mundo de 
2022, que será no Catar. O 
Brasil deve atuar com San-
tos; Daniel Alves, Diego 
Carlos, Nino e Guilherme 
Arana; Douglas Luiz, Bru-
no Guimarães e Claudi-
nho; Richarlison, Matheus 
Cunha e Antony.
No lado alemão, os três 
jogadores acima do limi-
te de idade passaram pela 
seleção principal, mas sem 
brilho. O atacante Max 
Kruse, de 33 anos, é quem 
mais recebeu oportunida-
des (14). O meia-atacante 
Nadiem Amiri, de 24 anos 
(que faz 25 em outubro), 
atuou cinco vezes. O meia 
Maximilian Arnold fez 
um único jogo, só que em 
maio de 2014. Dos mais 
jovens, o único a receber 
oportunidade foi o lateral 
Benjamin Henrichs, de 24 
anos.
Outro detalhe é que ape-
nas Arnold (Wolfsburg) 
e Henrichs (RB Leipzig), 
entre os 18 convocados 
pelo técnico Stefan Kuntz, 
defendem clubes que se 
classificaram à edição 
2021/2022 da Liga dos 
Campeões, ou seja, que 
ficaram entre os quatro 
primeiros colocados da 
última temporada do Cam-
peonato Alemão. Em re-
cente entrevista coletiva, o 
treinador reclamou que as 
equipes locais não deram 
apoio à montagem da se-
leção, e que alguns atletas 
não se interessaram pela 
Olimpíada.
Não a toa, somente dois 
presentes na lista de Kuntz 
para Tóquio (Henrichs e 
Amiri) foram titulares na 
decisão da Eurocopa sub-
21 de 2019, que classi-
ficou os alemães para os 
Jogos. Além deles, o ata-
cante Marco Richter en-
trou em campo na derrota 
por 2 a 1 para a Espanha. 
O goleiro Florian Müller, 
o zagueiro Felix Uduokhai 
e os meias Arne Maier e 
Eduard Löwen não saíram 
do banco.
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Corpórea
Companhia de 

Corpos seleciona 
artistas

De 12 a 22 de julho de 
2021, estão abertas as ins-
crições para participar do 
processo seletivo promo-
vido pela Corpórea Com-
panhia de Corpos, que 
está buscando artistas para 
acompanhar a criação de 
seu novo espetáculo, com 
estreia prevista para o final 
de 2021. 
Serão disponibilizadas 
duas vagas para artistas 
que tenham envolvimento 
com o atual panorama da 
cena contemporânea de 
São Paulo, que receberão 
um valor mensal de R$ 
1.200,00 e um certificado 
de conclusão, para acom-
panharem o processo de 
criação do novo espetácu-
lo da Companhia. 
O objetivo é selecionar 
artistas que se interessem 
em dialogar com a pes-
quisa intitulada “Fomentar 
Trajetórias: Movimentos 
Femininos em Recintos 
Femil(s)”, projeto da Cor-
pórea Companhia de Cor-
pos contemplado na 29ª 
edição do Programa Mu-
nicipal de Fomento à Dan-
ça para a Cidade de São 
Paulo.
O “Chamamento 02 - In-
térpretes e Artistas-es-
tudantes residentes para 
acompanhamento de pro-
jeto” irá selecionar duas 
pessoas que receberão 
um valor de R$ 1.200,00 
(hum mil e duzentos re-
ais) por mês, para partici-
par de uma residência que 
possibilitará o encontro 
com a rotina da Compa-
nhia, compreendendo os 
modos de produção e en-
saios, além de participar 
do aprofundamento da 
pesquisa do grupo, da des-
centralização de diálogos 
e das ações pela cidade de 
São Paulo, na busca por 
fomentar trajetórias peri-
féricas. 
Podem participar do pro-
cesso seletivo intérpretes/
artistas em processo de 
estudos e/ou profissiona-
lização, que comprovem 
residência na cidade de 
São Paulo - SP e matrícula 
(no mínimo há dois anos) 
em um curso de formação 
contínua (livre, técnico 
ou graduação) nas áreas 
de Dança, Teatro ou Ar-
tes Cênicas, sendo vetada 
a participação de pessoas 
funcionárias públicas da 
cidade de São Paulo-SP. 
Serão critérios para esta 
seleção a trajetória e expe-
riências artísticas informa-
das no ato da inscrição, as-
sim como as informações 
contidas no breve vídeo 
de interesse solicitado. 
Também terão preferência 
nos critérios desta seleção 
pessoas autodeclaradas 
pretas, pardas, indígenas e 
transgêneras.
O acompanhamento das 
ações do projeto acontece-
rá  de agosto à novembro 
de 2021, com dois encon-
tros virtuais por semana 
(às terças e quintas-feiras), 

de 14:00 às 18:00. Por 
isso, para se inscrever é 
necessário ter acesso à in-
ternet e um local adequado 
para participar dos encon-
tros. 
A Corpórea Companhia de 
Corpos tem como objetivo 
evidenciar corpos negros 
em ações cotidianas. Nes-
te processo de historicizar 
os corpos de artistas a par-
tir da trajetória de outros 
corpos, a companhia sente 
necessidade de contextu-
alizar as próprias referên-
cias estéticas, poéticas e 
políticas entrelaçadas nos 
corpos de forma emergen-
te e indispensável. 
Partindo de questões e re-
flexões sociais que desem-
penham o papel do corpo 
negro na cena, a Com-
panhia estabelece a pre-
posição de uma pesquisa 
que objetiva não somente 
criar, mas, também resga-
tar suas ações, produções, 
memórias, e trajetórias no 
percurso de suas contem-
poraneidades na cena.
“Os milhares de atravessa-
mentos aos quais os corpos 
pretos são forçados a car-
regar, levam a um lugar de 
levante e empoderamento 
da ancestralidade do nosso 
povo. Com essa residên-
cia queremos aprofundar 
a pesquisa sobre pretitu-
de e fomentar trajetórias 
periféricas a partir desse 
contexto. O conjunto des-
tas experiências e ações 
constituirão a base da 
nova pesquisa artística da 
companhia para a criação 
de um novo espetáculo”, 
comenta Verônica Santos, 
diretora geral do novo pro-
jeto da Corpórea.
Com uma trajetória signi-
ficativa no campo da pes-
quisa, criação, pensamento 
e difusão da dança, a Cor-
pórea Companhia de Cor-
pos, desde sua criação em 
2015, vem aprofundando 
sua pesquisa no cotidiano 
através do corpo feminino, 
pensando o protagonismo 
da sua existência como 
atravessamento dos tem-
pos no mundo atual.
Com o espetáculo “Rés”, 
que estreou em 2017, a 
companhia denunciou a 
realidade de corpos fe-
mininos em situação de 
cárcere . A montagem re-
cebeu uma indicação ao 
Prêmio APCA na cate-
goria “Não estreia”, em 
2019. A pesquisa deste 
trabalho rendeu ainda a 
contemplação no Edital 
Rumos 2017/2018 do Itaú 
Cultural, com o projeto: 
Ocupação Rés - mulheres 
em Cárcere.
“Oferecer ferramentas 
para um diálogo horizon-
tal, seja no palco ou fora 
dele, para quebrar o lugar 
secundarizado no qual a 
mulher preta é colocada 
em diferentes espaços”, 
finaliza o grupo. Mais in-
formações clicando AQUI 
ou pelo instagram: @cor-
poreacompanhiadecorpos
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Aeroporto de São José dos 
Campos recebe voo

inaugural de Turismo da Fé

O aeroporto de São José 
dos Campos vai receber, 
na próxima segunda-feira 
(26), o voo inaugural de 
Turismo da Fé. A linha aé-
rea vai ligar cidades brasi-
leiras aos destinos religio-
sos do Vale do Paraíba.
Ainda em processo de 
concessão à iniciativa pri-
vada, o aeroporto foi esco-
lhido pela sua localização 
estratégica. O voo inaugu-
ral sairá do Rio de Janeiro 
e deve aterrissar às 9h, no 
Aeroporto Professor Ur-
bano Stumpf. O evento faz 
parte das comemorações 
dos 254 anos de aniversá-
rio da cidade. 
Após a aterrissagem, o 
avião será “batizado” com 
jatos d’água e os passa-
geiros serão recepciona-
dos por representantes da 
prefeitura e convidados. 
A programação também 
inclui um “city tour” por 
atrações turísticas de São 
José dos Campos. A ida 
para Santuário Nacional 
de Aparecida, via transfer, 
está prevista para 17h.
Pacotes
Os pacotes incluem 2, 3, 
4 ou mais noites de hotel 
com meia pensão (café 
da manhã e jantar), trans-
fers de chegada e saída, 
ingressos para as atrações 
no Santuário e passeios 
acompanhados por um 
guia. A bordo os clientes 
terão serviço com refei-
ções quentes, bem como 
receberão uma garrafa de 

água exclusiva de Apare-
cida (no formato da santa 
padroeira do Brasil), uma 
nécessaire com um terço, 
um vidro com água benta, 
um mapa de Aparecida (ou 
de outros destinos quando 
for o caso) e álcool em gel.
Novos fretamentos
Além do Rio de Janeiro, 
os fretamentos também 
estarão disponíveis para 
grupos partindo do Distri-
to Federal, via Aeroporto 
Internacional de Brasí-
lia, e de Belo Horizonte, 
através do Aeroporto da 
Pampulha. Outras cidades 
também serão incluídas no 
roteiro em breve, de acor-
do com as operadoras Tu-
rismo da Fé e Senator Tour 
Operator, responsáveis 
pelos fretamentos exclusi-
vos.
As operadoras se uniram 
à OMNI Aviation, empre-
sa que apresentou o plano 
de utilização do aeroporto 
para o turismo religioso a 
representantes da Prefei-
tura de São José no último 
dia 29 de junho. A aero-
nave utilizada será o tur-
boélice ATR-42-500, que 
possui 47 lugares e inter-
liga aeroportos de grande, 
médio e pequeno porte.
O circuito religioso que in-
clui Aparecida, Cachoeira 
Paulista e Guaratinguetá, 
recebe mais de 15 milhões 
de visitantes por ano.
*com informações da Pre-
feitura de São José dos 
Campos.
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É possível monetizar créditos 
com exclusão do ICMS da base 
de cálculo do PIS e da Cofins

A Becomex auxilia empre-
sas a monetizar créditos 
advindos da exclusão do 
ICMS da base de cálculo 
do PIS e da Cofins e ava-
liar os impactos econômi-
cos e fiscais dos valores 
a serem recuperados. Es-
pecializada em contribuir 
com o aumento da com-
petitividade das empre-
sas no Brasil, a Becomex 
possibilita a redução de 
custos tributários, sempre 
assegurando o compliance 
com as normas tributárias.
Recentemente, os minis-
tros do STF - Supremo 
Tribunal Federal decidi-
ram a favor da exclusão 
do ICMS destacado na 
nota fiscal da base de cál-
culo do PIS e da Cofins. 
Tal entendimento é vali-
do a partir de 16.03.2017, 
ressalvados os casos de 
empresas que ingressa-
ram com ação judicial ou 
procedimento administra-
tivo até 15.03.2017, que 
podem retroagir cinco ou 
dez anos, em observância 
ao período prescricional 
contado desde a proposi-
tura da ação. 
“Assim, é importante des-
tacar que as empresas que 
não ingressaram com a 
ação, podem recuperar tais 
valores via administrativa, 
dos últimos quatro anos 
e quatro meses”, explica 
Giovana Frey, Gerente de 
Tributos Federais da Be-
comex.
Cada caso deve ser anali-
sado individualmente pe-
las empresas, envolvendo 
seus consultores tributá-
rios, jurídicos e contábeis 
para avaliação do mon-
tante a ser recuperado, 
qualidade dos documentos 
comprobatórios, utiliza-
ção de procedimentos em 
acordo com a legislação e 
perspectiva de utilização 
dos valores recuperados.
“Ao longo de 14 anos de 
atividades, a Becomex já 
conseguiu agregar ao cai-
xa de seus clientes mais 
de nove bilhões de reais 
em impostos que seriam 
recolhidos indevidamen-
te, bem como auxiliou as 
empresas, principalmente 
acumuladoras de créditos 
a monetizar tais valores. 
É certo que para algumas 
empresas, o crédito advin-
do da exclusão do ICMS, 
gerará acúmulo e baixa 
perspectiva de utilização 
dos valores”, explica Frey 

sobre a atuação da Beco-
mex.
Para evitar que empresas 
acabem não atentando so-
bre a possibilidade de mo-
netizar estrategicamente 
estes créditos, de uma ma-
neira aderente e consisten-
te, evitando venda dos cré-
ditos com deságio e baixa 
por impairment, a busca 
por meio de uma colabo-
ração da cadeia produti-
va e análise do processo 
produtivo, tem como ob-
jetivo assegurar eficiência 
tributária, reduzir custos, 
melhor fluxo de caixa e 
monetizar créditos acumu-
lados.
A Becomex entende que 
muitos incentivos e bene-
fícios fiscais podem per-
mear a cadeia produtiva 
e criou uma metodologia 
que desenvolve a colabo-
ração entre clientes e for-
necedores na obtenção de 
benefícios com a redução 
de custos e monetização 
dos créditos tributários. O 
método criado pela Beco-
mex e que vem auxiliando 
grandes empresas dos se-
tores automotivo, agrícola 
e de construção é o BCC 
- Business Collaboration 
Chain.
Trata-se de uma solução 
desenvolvida para garantir 
que toda a cadeia produ-
tiva seja beneficiada e se 
perpetue, pois as empre-
sas sempre irão comprar e 
vender em suas operações. 
“Incorporar esta dinâmica 
estratégica na operação é 
mais consistente do que se 
aventurar na busca por di-
nheiro rápido e evita per-
das gigantes e em muitos 
casos irreparáveis”, aler-
tou a especialista no as-
sunto. “Diante destes ce-
nários, a única certeza que 
temos é que quanto mais 
fortes e integradas forem 
as estratégias de negócios 
entre as empresas, maiores 
serão os resultados cons-
truídos e mais sólida será 
toda a cadeia produtiva, 
beneficiando a economia 
brasileira”, finaliza Frey.
Desta forma, é importan-
te contar com uma em-
presa especializada, tanto 
na apuração dos valores 
indevidos, assegurando 
o compliance e evitando 
glosa de créditos por parte 
da Receita Federal do Bra-
sil, quanto na estratégia de 
utilização dos valores le-
vantados.



página 7A GAzetA dos Municípios22 de Julho de 2021

Acidente com caminhão faz duas 
vítimas na rodovia Presidente Dutra

Hospital Regional do Vale 
do Paraíba faz alerta sobre 

câncer de cabeça e pescoço

Onde encontrar as
melhores ofertas online

A PRF e a CCR NovaDu-
tra foram acionadas por 
volta das 15h, desta quar-
ta-feira (21), para atender 
a um tombamento de um 
caminhão vazio no Km 
143,1, São José dos Cam-
pos, na pista sentido São 
Paulo. Duas vítimas foram 
atendidas pelo Corpo de 
Bombeiros. 
Para destombamento do 

Na próxima terça-fei-
ra (27) é celebrado o Dia 
Mundial de Prevenção do 
Câncer de Cabeça e Pes-
coço. A data marca a Cam-
panha Julho Verde que tem 
como objetivo chamar a 
atenção para a prevenção 
e tratamento de tumores 
que atingem regiões como 
boca, língua, palato mole 
e duro, gengivas, boche-
chas, amígdalas, faringe, 
laringe, esôfago, tireoide e 
seios paranasais.
Dados recentes do Insti-
tuto Nacional do Câncer 
(Inca) mostram que a cada 
ano surgem, no Brasil, 43 
mil novos casos de câncer 
nessas regiões, sendo o se-
gundo tipo mais frequente 
entre os homens, atrás so-
mente do câncer de prósta-
ta, e o quinto entre as mu-
lheres, com destaque para 
o câncer da tireoide.
A incidência crescente da 
doença está relacionada 

Quando se trata de fazer 
compras e achar bons pre-
ços, a internet é o local 
ideal. Ao navegar pelas 
páginas web das diferen-
tes lojas os consumidores 
podem encontrar muitas 
ofertas, principalmente na 
Black Friday.
No entanto, pesquisar loja 
por loja leva muito tempo 
e alguns clientes não têm 
paciência para ficar senta-
dos frente ao computador 
durante horas. Por isso, 
nos últimos anos surgi-
ram sites onde é possível 
achar promoções e com-
parar preços de diferentes 
marcas, tanto em ocasiões 
especiais como a Black 
Friday quanto em datas 
que não estão relacionadas 
com o consumo.
Estas plataformas muda-
ram completamente a for-
ma de comprar, colocando 
ao nosso alcance infor-
mação sobre descontos e 
oportunidades para econo-
mizar dinheiro.
Sites para achar as melho-
res ofertas online
Precisa fazer compras, 
mas não sabe onde come-
çar a buscar? Confira estas 
3 plataformas especializa-
das que reúnem informa-
ções de diferentes lojas 
para que você ache o que 
procura pelo melhor pre-
ço.
Méliuz
Além de disponibilizar 

caminhão e limpeza da 
pista, o tráfego fluiu pelo 
acostamento, somente no 
local do acidente. 
Às 15h34, equipes da             
concessionária destomba-
ram o veículo e                 re-
alizaram a limpeza do lo-
cal. 
Às 15h45, não havia mais 
interdição e o tráfego vol-
tou a ser feito pelas duas 

aos seus principais fatores 
de risco: tabagismo, con-
sumo de bebidas alcoóli-
cas, exposição excessiva 
aos raios solares e obe-
sidade. A infecção pelo 
Papilomavírus Humano 
(HPV) também tem con-
tribuído, nos últimos anos, 
com o aumento dos casos.
O Cirurgião especialis-
ta em Cabeça e Pescoço 
do Hospital Regional, Dr. 
Caio Soubhia Nunes, ex-
plica que apesar do diag-
nóstico precoce ser funda-
mental para o sucesso no 
tratamento, a descoberta 
tardia é realidade em 60% 
dos casos. Para o especia-
lista, a situação pode ser 
um reflexo da não valori-
zação dos sintomas pelos 
pacientes. “Como a maio-
ria dos fatores de risco está 
bem estabelecida, precisa-
mos focar na prevenção, 
pensando, pincipalmen-
te, sobre o estilo de vida 

cupons de desconto para 
diferentes lojas online do 
Brasil, Méliuz também 
oferece a possibilidade 
de utilizar o sistema de 
cashback, que significa 
“dinheiro de volta”.
Como funciona? É muito 
simples! Depois de se ca-
dastrar na Méliuz e fazer 
compras nas lojas online 
que têm parceria com a 
plataforma, os clientes po-
dem receber o reembolso 
de uma parte do dinheiro 
gasto.
O cashback oferece aos 
usuários duas possibili-
dades: podem acumular o 
dinheiro devolvido dentro 
da plataforma ou pedir que 
seja transferido diretamen-
te a uma conta bancária.
Adicionalmente, Méliuz 
possui um blog com in-
formação sobre diversos 
produtos e dicas para eco-
nomizar e aproveitar opor-
tunidades.
JáCotei
O site é um ótimo compa-
rador de preços que permi-
te visualizar os valores de 
um determinado produto 
em diferentes lojas e con-
ferir a variação dos custos 
nos últimos 6 meses para 
analisar as ofertas e opor-
tunidades.
JáCotei permite configu-
rar alertas de preços para 
receber notificações toda 
vez que o valor do produ-
to desejado cair. Isto pode 

faixas da pista. 
A lentidão no local é de 
6,5km, reflexo do aten-
dimento da ocorrência. 
Equipes da concessio-
nária, entre viaturas de 
inspeção, resgate médico 
e guincho pesado, com 
apoio do policiamento ro-
doviário federal e do Cor-
po de Bombeiros atende-
ram a ocorrência.

e mudanças de hábitos. 
Além disso, sempre que 
apresentar feridas na boca 
ou nódulos no pescoço, é 
fundamental procurar aju-
da médica”, conclui.  
As principais opções de 
tratamento para pacien-
tes com câncer de cabeça 
e pescoço podem incluir 
cirurgia, radioterapia e 
quimioterapia. No Hospi-
tal Regional de Taubaté a 
doença também é acom-
panhada de perto pela 
Equipe Multidisciplinar 
do Ambulatório de Cuida-
do Coordenado, composta 
por médicos, enfermeiros, 
dentistas, psicólogos, nu-
tricionistas e assistentes 
sociais que, em conjunto, 
atuam a fim de evitar situ-
ações que possam compro-
meter as condições físicas, 
psicológicas e sociais de 
cada paciente, proporcio-
nando qualidade de vida e 
adesão ao tratamento.

acontecer em datas espe-
ciais como a Black Friday 
ou em qualquer momento 
do ano.
Também conta com a fun-
cionalidade “Desconto 
Real”, um selo que sig-
nifica que o artigo possui 
realmente um preço con-
veniente. Esta ferramenta 
coloca em alerta os consu-
midores e os ajuda a iden-
tificar falsos descontos.
Promobit
Esta página é diferente das 
outras, pois, em vez de 
comparar o preço de um 
determinado produto em 
diversos sites de venda on-
line, apresenta unicamente 
a loja que o oferece ao me-
nor valor.
Promobit é uma platafor-
ma colaborativa, na qual 
os usuários cadastram 
promoções e ofertas que 
posteriormente são vali-
dadas pelos responsáveis 
do site. Também possui 
um blog com informação 
sobre as características e 
funcionalidades dos di-
versos artigos para ajudar 
os compradores a tomar 
a decisão correta antes de 
fazer a compra.
Embora funcione de forma 
diferente, a Promobit tam-
bém possui ferramentas 
que são comuns em outros 
sites como cupons de des-
conto para lojas parceiras, 
alertas de ofertas e listas 
de desejos.
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É possível monetizar créditos 
com exclusão do ICMS da base 
de cálculo do PIS e da Cofins

A Becomex auxilia empre-
sas a monetizar créditos 
advindos da exclusão do 
ICMS da base de cálculo 
do PIS e da Cofins e ava-
liar os impactos econômi-
cos e fiscais dos valores 
a serem recuperados. Es-
pecializada em contribuir 
com o aumento da com-
petitividade das empre-
sas no Brasil, a Becomex 
possibilita a redução de 
custos tributários, sempre 
assegurando o compliance 
com as normas tributárias.
Recentemente, os minis-
tros do STF - Supremo 
Tribunal Federal decidi-
ram a favor da exclusão 
do ICMS destacado na 
nota fiscal da base de cál-
culo do PIS e da Cofins. 
Tal entendimento é vali-
do a partir de 16.03.2017, 
ressalvados os casos de 
empresas que ingressa-
ram com ação judicial ou 
procedimento administra-
tivo até 15.03.2017, que 
podem retroagir cinco ou 
dez anos, em observância 
ao período prescricional 
contado desde a proposi-
tura da ação. 
“Assim, é importante des-
tacar que as empresas que 
não ingressaram com a 
ação, podem recuperar tais 
valores via administrativa, 
dos últimos quatro anos 
e quatro meses”, explica 
Giovana Frey, Gerente de 
Tributos Federais da Be-
comex.
Cada caso deve ser anali-
sado individualmente pe-
las empresas, envolvendo 
seus consultores tributá-
rios, jurídicos e contábeis 
para avaliação do mon-
tante a ser recuperado, 
qualidade dos documentos 
comprobatórios, utiliza-
ção de procedimentos em 
acordo com a legislação e 
perspectiva de utilização 
dos valores recuperados.
“Ao longo de 14 anos de 
atividades, a Becomex já 
conseguiu agregar ao cai-
xa de seus clientes mais 
de nove bilhões de reais 
em impostos que seriam 
recolhidos indevidamen-
te, bem como auxiliou as 
empresas, principalmente 
acumuladoras de créditos 
a monetizar tais valores. 
É certo que para algumas 
empresas, o crédito advin-
do da exclusão do ICMS, 
gerará acúmulo e baixa 
perspectiva de utilização 
dos valores”, explica Frey 

sobre a atuação da Beco-
mex.
Para evitar que empresas 
acabem não atentando so-
bre a possibilidade de mo-
netizar estrategicamente 
estes créditos, de uma ma-
neira aderente e consisten-
te, evitando venda dos cré-
ditos com deságio e baixa 
por impairment, a busca 
por meio de uma colabo-
ração da cadeia produti-
va e análise do processo 
produtivo, tem como ob-
jetivo assegurar eficiência 
tributária, reduzir custos, 
melhor fluxo de caixa e 
monetizar créditos acumu-
lados.
A Becomex entende que 
muitos incentivos e bene-
fícios fiscais podem per-
mear a cadeia produtiva 
e criou uma metodologia 
que desenvolve a colabo-
ração entre clientes e for-
necedores na obtenção de 
benefícios com a redução 
de custos e monetização 
dos créditos tributários. O 
método criado pela Beco-
mex e que vem auxiliando 
grandes empresas dos se-
tores automotivo, agrícola 
e de construção é o BCC 
- Business Collaboration 
Chain.
Trata-se de uma solução 
desenvolvida para garantir 
que toda a cadeia produ-
tiva seja beneficiada e se 
perpetue, pois as empre-
sas sempre irão comprar e 
vender em suas operações. 
“Incorporar esta dinâmica 
estratégica na operação é 
mais consistente do que se 
aventurar na busca por di-
nheiro rápido e evita per-
das gigantes e em muitos 
casos irreparáveis”, aler-
tou a especialista no as-
sunto. “Diante destes ce-
nários, a única certeza que 
temos é que quanto mais 
fortes e integradas forem 
as estratégias de negócios 
entre as empresas, maiores 
serão os resultados cons-
truídos e mais sólida será 
toda a cadeia produtiva, 
beneficiando a economia 
brasileira”, finaliza Frey.
Desta forma, é importan-
te contar com uma em-
presa especializada, tanto 
na apuração dos valores 
indevidos, assegurando 
o compliance e evitando 
glosa de créditos por parte 
da Receita Federal do Bra-
sil, quanto na estratégia de 
utilização dos valores le-
vantados.
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Petrobras faz doação de computadores 
para escolas de São José
dos Campos e litoral norte

Prefeitura de Potim realiza Feira 
de Artesanato no próximo mês

Nesta segunda-feira (19), 
a Petrobras abriu as ins-
crições para o programa 
social de inclusão digital 
“Janelas para o Amanhã” 
no estado de São Paulo. 
Cerca de 2.660 computa-
dores recondicionados se-
rão doados  para até 133 
escolas públicas munici-
pais e estaduais localiza-
das próximas às operações 
da companhia em 11 cida-
des. 
Com a iniciativa, a Petro-
bras gera impactos posi-
tivos para a sociedade e 
contribui para o desenvol-
vimento das comunidades 
onde atua. Podem partici-
par da ação as escolas lo-
calizadas nos municípios 
de São José dos Campos, 

A Prefeitura de Potim atra-
vés da Secretaria de Turis-
mo, vão realizar uma Feira 
do Artesão no município. 
Os artesãos interessados 
em participar, deverão re-
alizar o cadastro até o dia 
30 de julho na Casa do Ar-
tesão das 9 horas da ma-
nhã até meio-dia.
Para se cadastrar é neces-
sário levar documento de 

Caraguatatuba, São Se-
bastião, Ubatuba, Ilhabela, 
Mauá, Santo André, Paulí-
nia, Cosmópolis, Cubatão, 
além de Santos. 
As inscrições estão aber-
tas no período de 19 de 
julho a 6 de agosto, atra-
vés do link, e a divulgação 
das escolas contempladas 
será no dia 23 de agosto. A 
previsão é que os compu-
tadores sejam entregues a 
partir de setembro.
Cada escola do estado re-
ceberá em média 20 com-
putadores recondiciona-
dos que serão utilizados 
para o treinamento em 
tecnologia da informação, 
com início em março de 
2022. A expectativa é de 
que cerca de 2,2 mil alu-

identidade, comprovante 
de endereço e uma amos-
tra da arte desenvolvida, 
que vai ficar na Casa do 
Artesão. Os artesãos que 
já se inscreveram deverão 
fazer uma nova inscrição. 
A Feira do Artesão está 
prevista para começar em 
agosto no Parque Fran-
cisco de Assis Galvão, e 
só poderá participar quem 

nos e 2 mil professores 
sejam beneficiados com o 
treinamento, que será re-
alizado em parceria com 
a Recode, organização da 
sociedade civil que uti-
liza a informática como 
mecanismo de inclusão e 
empoderamento digital de 
comunidades vulneráveis.
O treinamento com os pro-
fessores do Ensino Funda-
mental terá como objetivo 
aprimorar o uso da tecno-
logia digital na prática pe-
dagógica. Já com os estu-
dantes do Ensino Médio, o 
objetivo será preparar para 
o mercado de trabalho.
Conheça mais sobre o pro-
jeto acessando o edital no 
site https://petrobr.as/jane-
las-amanha-sp.

seguir as normas estipula-
dos pela Secretaria de Tu-
rismo.
A Casa do Artesão fica na 
Praça Miguel Correia dos 
Ouros, 121, Centro, ao 
lado da prefeitura.
Para mais informações en-
tre em contato pelo telefo-
ne 12 3112 9209 ou pelo 
e-mail turismo@potim.sp. 
gov.br.


