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A Gazeta dos Municípios

Taubaté adia o retorno das 
aulas presenciais

Processo seletivo do IBGE tem 106 vagas
temporárias para Ubatuba

Novelis realiza doação para Instituto 
Butantan para construção de nova 

fábrica de produção de vacinas

A Prefeitura de Taubaté 
decidiu adiar o retorno das 
aulas presenciais em toda 
a rede municipal por uma 
semana. As aulas retorna-
ram de modo online nesta 
segunda-feira, 22, e per-
manecerão assim até o fim 
da próxima semana, dia 7 
de março. A previsão de 
retorno presencial é dia 08 
de março, segunda-feira, 
porém a confirmação do 
retorno será decidida no 

Inscrições já começaram; 
há vagas para ensino fun-
damental e médio
A Prefeitura de Ubatuba 
informa que já estão aber-
tas as inscrições para o 
processo seletivo do IBGE 
– Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – 
que contratará pessoas em 
todos os municípios do 
país para atuarem no Cen-
so 2021, realizando entre-
vistas nos domicílios.
As vagas são temporárias e 
os contratos terão duração 
prevista de três meses para 
a função de Recenseador 
ou de cinco meses para as 
funções de Agentes Censi-
tários Municipais (ACM) 
ou Agentes Censitários 
Supervisores (ACS), po-
dendo ser renovados de 
acordo com as necessida-
des do IBGE e a disponibi-

Meta de arrecadação pro-
posta foi atingida este mês
A Novelis, líder mundial 
em laminados e recicla-
gem de alumínio, foi uma 
das empresas que reali-
zaram aporte financeiro 
para o governo do Estado 
de São Paulo, por meio da 
InvestSP, Fundação Bu-
tantan e em parceria com a 
organização social Comu-
nitas, para custear as obras 
de montagem e ampliação 
do centro de produção da 
Coronavac.
Neste mês, o Instituto 
Butantan atingiu a meta 
de arrecadação propos-
ta para a construção do 
Centro Multipropósito 
Para Produção de Vacinas 

final da semana que vem.
Em duas escolas tivemos 
casos de funcionários tes-
tados positivo para Co-
vid-19. Na EMEF Emí-
lio Amadei Beringhs, no 
bairro Marlene Miranda, 1 
caso foi confirmado, e na 
EMEF Ernani Barros Mor-
gado, na Vila São José II, 
foram três casos.A Secre-
tária de Saúde, por meio 
da Vigilância Sanitária, foi 
notificada e ainda hoje fará 

lidade orçamentária.
Em Ubatuba, serão contra-
tadas um total de 106 pes-
soas. A função que oferece 
o maior número de vagas 
é a de Recenseador (93 
vagas). Já para ACM há 
02 vagas e para ACS, 11 
vagas. As inscrições para 
ACM e ACS vão até 15 de 
março. Já para recensea-
dor, as inscrições come-
çaram nesta terça-feira, 23 
de fevereiro, e vão até 19 
de março. Para concorrer 
à função de recenseador, 
o candidato deve ter nível 
fundamental completo, e 
para ACM e ACS, ensi-
no médio concluído. As 
inscrições são feitas via 
internet pela página do 
Cebraspe, organizador do 
Processo Seletivo, no link: 
https://www.cebraspe.org.
br/concursos (clicar em 

(CMPV), nome dado à 
nova fábrica de produção 
de vacinas.
O espaço de 7 mil m² será 
maior que a atual fábrica 
do Instituto Butantan, que 
tem 1.880 m². 
A estimativa é de que a 
obra, que começou no iní-
cio de novembro de 2020, 
esteja pronta em meados 
de setembro deste ano. A 
estrutura física do prédio, 
que já existia, será adap-
tada, ampliada e moder-
nizada para a produção 
da vacina em território 
brasileiro, sem que haja a 
necessidade de importa-
ção da matéria-prima que 
dá origem à Coronavac. 
Além da vacina contra o 

a desinfecção nas duas uni-
dades. As marmitas serão 
entregues, a partir de ama-
nhã, nas unidades onde o 
aluno está matriculado. A 
marmita entregue aos alu-
nos da EMEF do Marlene 
Miranda será direcionada 
para EMEI Marlene Mi-
randa, que são unidades 
próximas. As marmitas da 
EMEF da Vila São José 
II serão direcionadas para 
EMEF da Vila São José I.

Inscrições abertas). No ato 
da inscrição, o candidato 
poderá escolher a área de 
trabalho e em qual cidade 
realizará a prova. A taxa de 
inscrição para as funções 
de nível médio é de R$ 
39,49 e para Recenseador 
é de R$ 25,77. Ela poderá 
ser paga pela internet ou 
fisicamente em qualquer 
banco ou casa lotérica. 
Atenção: pessoas que são 
sócias de empresas, inclu-
sive Microempreendedo-
res Individuais (MEI) não 
podem se candidatar. As 
provas serão aplicadas no 
dia 18 de abril para ACM 
e ACS e no dia 25 de abril 
para recenseadores. Essa 
diferença de datas permi-
te ao candidato participar 
dos dois processos seleti-
vos. A previsão é divulgar 
os resultados até o dia 27 

coronavírus, a nova fá-
brica terá tecnologia para 
produzir também outros 
imunizantes.
“Um dos nossos principais 
propósitos é olhar para a 
nossa comunidade e agir 
no que pode beneficiá-la. 
Em um momento tão de-
licado e que afeta toda a 
sociedade, é um privilégio 
poder contribuir com o 
Instituto Butantan.
Nossa doação terá sig-
nificado ímpar: ajudar a 
salvar vidas. Nada pode-
ria nos deixar mais orgu-
lhosos e ansiosos para ver 
essa fábrica em plena pro-
dução”, reflete Francisco 
Pires, presidente da Nove-
lis América do Sul.

de maio.
O processo de seleção de 
recenseadores inclui ain-
da uma etapa eliminatória 
que é a participação em 
treinamento com duração 
de cinco dias. Remunera-
ção. A remuneração men-
sal prevista para o Agente 
Censitário Municipal é 
de R$ 2.100,00. Ele de-
sempenha a função de 
gestor de uma equipe de 
agentes supervisores e de 
recenseadores. O Agen-
te Censitário Supervisor 
receberá R$ 1.700,00 por 
mês, cumprindo funções 
técnicas, administrativas e 
operacionais. Para ambos, 
a jornada de trabalho é de 
40 horas semanais. Já o 
Recenseador ganhará por 
produtividade, a depender 
da área de coleta de dados 
e da quantidade de estabe-

lecimentos recenseados, 
e a jornada recomendável 
de trabalho é de, no míni-
mo, 25 horas semanais. O 
ideal é que os recenseado-
res aprovados no processo 
seletivo sejam moradores 
das próprias localidades 
onde vão trabalhar, para 
economia de custos com 
deslocamentos e maior 
produtividade nas visitas 
domiciliares. Covid-19 
Protocolos sanitários de 
prevenção da Covid-19 se-
rão divulgados detalhada-
mente em edital específico 
sobre os locais de prova, 
exigindo o uso obrigatório 
de máscaras, o distancia-
mento seguro entre can-
didatos e aplicadores de 
prova, disponibilização de 
álcool em gel em todos os 
locais de prova, medidas 
para evitar aglomerações 

e respeito às legislações 
locais. O candidato que 
descumprir as medidas de 
proteção será eliminado 
do processo seletivo e terá 
sua prova anulada. Mais 
informações. Os editais do 
processo seletivo trazem 
detalhes sobre o cronogra-
ma de ambos os proces-
sos seletivos, bem como 
o conteúdo programático 
das provas. Eles estão dis-
poníveis na página do Ce-
braspe nos seguintes links:
ACM e ACS: https://www.
cebraspe.org.br/concur-
sos/IBGE_20_AGENTE
Recenseador: https://
www.cebraspe.org.br/
concursos/IBGE_20_RE-
CENSEADOR
Mais informações também 
podem ser obtidas na pá-
gina internet do IBGE: ht-
tps://www.ibge.gov.br/
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constro-
em frases para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria ou medo nas 
freqüências naturais inaudíveis para os humanos, mas sim em freqüências 
mais baixas de modo que os humanos os possam ouvir. Alguns cientistas 
acreditam que os gatos aprenderam que os humanos não conseguem ouvir 
nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se de modo a se comunica-
rem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é ultrapassado 
pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de-
-rosa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num 
raio de quinze centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos 
lavam-se imediatamente. Isso é um instinto que lhe diz para se limparem 
de modo a que predadores não sintam o cheiro da comida e os ataquem. 
Quando os gatos afiam as garras deixam um sinal. Têm glândulas nas pa-
tas que impregnam uma substância avisando aos outros gatos que eles lá 
estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também na face, 
no pescoço, ombros e cauda. Os gatos conseguem enxergar com pouca luz 
porque tem nos olhos uma estrutura chamada região tapetal, composta de 
células especiais que provocam dupla estimulação dos cones e bastonetes 
responsáveis pela percepção de cores e formas localizadas na coróide, ca-
mada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, essa região 
funciona como espelho. Atravessa a retina e estimula os cones e basto-
netes, uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por elas 
estimulando-os. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.

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

Livro D-25, FLS. nº 237, Termo nº 7343
Faço saber que pretendem se casar DIEGO MAURICIO DA SILVA CARVALHO e LORRANNE FERREIRA DE OLI-
VEIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de São Paulo-SP, nascido no dia 09 de janeiro de 1993, de estado civil solteiro, de profissão autônomo, 
residente e domiciliado na Rodovia Amador Bueno da Veiga, KM 138, Una, Tremembé/SP, filho de JOÃO MAURICIO DE 
CARVALHO e de RITA PEREIRA DA SILVA CARVALHO. A habilitante é natural de Ibicuí-BA, nascida no dia 01 de julho 
de 1992, de estado civil solteira, de profissão assistente administrativo, residente e domiciliada na Avenida Duque de Caxias, 
nº 186, Apto. 1802, Santa Efigênia, São Paulo/SP, filha de RITA DE CÁSSIA FERREIRA DE OLIVEIRA. Se alguem souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa 
local desta cidade. 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 002/2021 – No dia 
23 de fevereiro de 2021, depois de constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER 
SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HO-
MOLOGAR os itens do Pregão Nº 002/2021, referente ao objeto em 
epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Toners e Cartuchos, às empresas: A H DA S MORAES 
EPP, com valor total de R$ 9.164,76; GMC COMÉRCIO DE MERCA-
DORIAS EM GERAL LTDA EPP, com valor total de R$ 48.925,31; MI-
KROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA EPP, com valor total de R$ 
273.997,90 e NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ-
TICA LTDA ME, com valor total de R$ 9.220,00. Ficam as empresas 
convocadas a assinarem as Atas de Registro de Preços no prazo de 
05 dias úteis a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 003/2021 – No dia 
24 de fevereiro de 2021, depois de constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER 
SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HO-
MOLOGAR os itens do Pregão Nº 003/2021, referente ao objeto em 
epígrafe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Equipamentos de Proteção Individual, às empresas: CO-
MEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME, com valor total de R$ 
70.000,00; GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA 
EPP, com valor total de R$ 2.457,00; KLOOS DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS EIRELLI, com valor total de R$ 50.633,50; LICITAR CO-
MERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA, 
com valor total de R$ 14.690,00; NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE 
ASSIS ME, com valor total de R$ 4.500,00; TATICO EQUIPAMEN-
TOS DE SEGURANÇA LTDA, com valor total de R$ 112.356,80 e 
UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA, com 
valor total de R$ 5.025,00. Ficam as empresas convocadas a assina-
rem as Atas de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis a partir 
desta publicação.
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Anvisa fala sobre registro
definitivo de vacina da Pfizer

Prefeitura de Caçapava prepara revisão do 
Plano Municipal de Mobilidade Urbana e 

lança pesquisas de opinião

Taubaté Shopping e Aspal
Hemogrupo promovem ação

de conscientização sobre a Leucemia

Imunizante é o primeiro a 
obter a permissão perma-
nente no Brasil
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
realizou nesta terça-feira, 
23, um evento online para 
apresentar detalhes sobre 
a aprovação definitiva da 
vacina contra covid-19 
desenvolvida pelo labora-
tório norte-americano Pfi-
zer. Chamada Cominarty, 
a vacina da Pfizer é a pri-
meira a obter registro de-
finitivo no país, apesar de 
ainda não estar disponível 

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secretaria 
de Defesa e Mobilidade 
Urbana, está fazendo a 
revisão e readequação do 
Plano Municipal de Mo-
bilidade Urbana em aten-
dimento à Lei Federal nº 
12.587/2012, que institui a 
Política Nacional de Mo-
bilidade Urbana como ins-
trumento da organização 
do desenvolvimento ur-
bano. Para isso, está apli-
cando duas pesquisas de 
opinião que servirão para 
dar suporte ao trabalho de 
atualização e readequação 
do plano. Os formulários 
serão disponibilizados na 
internet por meio da plata-
forma Google Forms, com 
respostas pré-formatadas 
para rápida assimilação e 
fácil preenchimento.
A primeira delas é a “Pes-
quisa de Opinião do Sis-
tema de Mobilidade Ur-
bana”, que poderá ser 
respondida até o dia 28 de 
março de 2021, disponível 
no link: https://forms.gle/
QxeDoWBEZKrGjHft9.
O objetivo é conhecer os 
hábitos e costumes dos 
moradores de Caçapava 
sobre mobilidade urbana 

Ação faz parte do movi-
mento ‘Fevereiro Laranja’ 
e inicia nesta quinta-feira, 
25
Para conscientizar a po-
pulação sobre a Leucemia 
– doença que registrou 
mais de 10 mil novos ca-
sos em 2020, segundo o 
INCA (Instituto Nacional 
de Câncer) – o Taubaté 
Shopping, e a Aspal He-

no mercado.
De acordo com a Anvisa, 
o registro “abre caminho 
para a introdução no mer-
cado de uma vacina com 
todas as salvaguardas, 
controles e obrigações 
resultantes dessa conces-
são”. Até então, as vaci-
nas aprovadas no Brasil 
são para uso emergencial: 
a CoronaVac, produzida 
pelo Instituto Butantan 
em parceria com a farma-
cêutica chinesa Sinovac, 
e a vacina produzida pela 
Fundação Oswaldo Cruz 

e meios de transporte no 
município.
As respostas contribuirão 
no diagnóstico da atual 
situação da mobilidade 
urbana e na captação de 
informações para planeja-
mento de melhorias na in-
fraestrutura urbana.
A partir do dia 15 de março 
de 2021 será disponibiliza-
da a segunda pesquisa, que 
vai coletar a opinião sobre 
a “Satisfação do Sistema 
de Transporte Público Co-
letivo Urbano de Passagei-
ros”. Esta pesquisa poderá 
ser respondida até o dia 11 
de abril de 2021.
Sobre o Plano Municipal 
de Mobilidade Urbana
A Lei Federal nº 
12.587/2012 determina a 
obrigatoriedade da elabo-
ração do Plano de Mobili-
dade Urbana para os mu-
nicípios acima de 20.000 
habitantes. No ano passa-
do, uma nova lei (Lei Fe-
deral nº 14.000, de19 de 
maio de 2020) estabeleceu 
novos prazos para realiza-
ção do plano e aprovação 
na Câmara Municipal, 
prorrogando até 12 de 
abril de 2023 para Municí-
pios com até 250.000 ha-

mogrupo promovem dois 
dias de atendimento gra-
tuito à população, na Pra-
ça de Eventos do centro de 
compras.
Nos dias 25 e 26 de feve-
reiro, das 14h às 20h, pro-
fissionais da saúde estarão 
no shopping para informar 
as pessoas sobre os princi-
pais sintomas e tratamen-
tos da Leucemia e sobre a 

(Fiocruz) em parceria com 
a Universidade de Oxford 
e o laboratório inglês As-
traZeneca.
O pedido de registro de-
finitivo é o segundo que 
a Anvisa recebe para                     
uma vacina contra a co-
vid-19. O primeiro foi 
feito em 29 de janeiro e 
é relativo à vacina desen-
volvida pela farmacêutica 
AstraZeneca em parceria 
com a Universidade de 
Oxford, que já tem auto-
rização para uso emergen-
cial no país.

bitantes.
Em Caçapava, o Plano de 
Mobilidade Urbana foi 
realizado durante os anos 
2014 e 2015, dentro do 
primeiro prazo estipulado 
por Lei, mas não teve sua 
aprovação na Câmara Mu-
nicipal.
Agora, está em fase de 
atualização de dados e re-
adequação, seguindo os 
moldes do Caderno de Re-
ferência para Elaboração 
do Plano de Mobilidade 
publicado pelo Ministério 
das Cidades em 2015.
O trabalho de atualização 
e readequação está dividi-
do em três fases que en-
volvem a realização das 
pesquisas, elaboração dos 
cadernos de diagnóstico e 
prognóstico e, por fim, a 
elaboração da Minuta do 
Projeto de Lei da Política 
Municipal de Mobilida-
de Urbana e realização de 
Audiência Pública.
A previsão é que durante 
o mês de março, após co-
leta e análise dos dados 
das duas pesquisas, será 
realizada a primeira das 
Audiências Públicas para 
apresentação do Caderno 
de Diagnóstico.

doação de sangue e de me-
dula óssea, fundamental 
quando um transplante se 
torna necessário.
Serviço:
Fevereiro Laranja
Conscientização sobre 
Leucemia e doação de me-
dula óssea e de sangue
Data: quinta-feira (25) e 
sexta-feira (26)
Horário: das 14h às 20h
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Decisão mantém bloqueio de bens 
da FORD em Taubaté e proibição

de demitir sem negociação

Governo anuncia 100 mil
bolsas-auxílio de apoio à

população desempregada em 2021

TRT-15 julgou Mandado 
de Segurança impetrado 
pela montadora em ação 
do MPT, mantendo gran-
de parte da decisão obtida 
pelo órgão no começo do 
mês de fevereiro
O Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região 
(TRT-15), em Campinas 
(SP), manteve parcialmen-
te a decisão cautelar obti-
da pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT) contra 
a Ford Motor Company no 
último dia 5 de fevereiro.
Na manhã dessa segunda-
-feira, 22, a desembarga-
dora Maria da Graça Bo-
nança Barbosa apreciou 
um pedido liminar em 
Mandado de Segurança, 
impetrado pela montadora, 
decidindo que a empresa 
continua proibida de alie-
nar bens e maquinário da 
fábrica em Taubaté (SP) 
até a conclusão efetiva da 
negociação coletiva, sen-
do obrigada a mantê-los 
em seus estabelecimentos 
localizados no município. 
Além disso, a decisão tam-
bém manteve a proibição 
da Ford de praticar dispen-
sa coletiva de emprega-
dos da fábrica sem prévia 
negociação coletiva, de 
suspender pagamento dos 
salários e licenças remu-
neradas enquanto os con-
tratos de trabalho estive-
rem em vigor, de praticar 
assédio moral e negocial, 
bem como de apresentar 
ou oferecer propostas ou 
valores de forma individu-
al aos trabalhadores.
Em caso de descumpri-
mento, será aplicada mul-
ta de R$ 100 mil por cada 
trabalhador atingido ou 
por cada máquina ou bem 
removido da unidade fa-
bril.
O TRT-15, contudo, deu 
provimento parcial aos 
pedidos da Ford, deso-
brigando a montadora a 
fornecer, no prazo de 30 
dias, um cronograma de 
negociação coletiva com o 
sindicato dos trabalhado-
res, e determinado que não 
há mais a necessidade de 
o MPT participar das ne-
gociações coletivas entre 

Programa Bolsa-Trabalho 
terá aumento do auxílio 
e qualificação online; Via 
Rápida também contará 
com bolsa para estudantes 
matriculados
O Governador João Doria 
anunciou nesta segunda-
-feira, 22, duas iniciativas 
que irão beneficiar 100 
mil cidadãos paulistas até 
o final do ano. O programa 
Bolsa-Trabalho, que tem o 
objetivo de oferecer bol-
sa-auxílio e qualificação 
profissional online para a 
população desempregada, 
principalmente durante a 
pandemia, e o Via Rápi-
da, que a partir do mês de 
março contará com bolsa 
para os estudantes ma-
triculados nos cursos. As 
iniciativas são realizadas 
pela Secretaria de Desen-
volvimento Econômico.
“São 100 mil vagas de 
emprego e de oportunida-
de de trabalho. Trinta mil 
vagas serão abertas já a 
partir da próxima semana, 
a partir de 1º de março, e 
outras 70 mil a partir de 1º 
de maio”, afirmou Doria.
Bolsa-Trabalho
O Programa Emergencial 
de Auxílio-Desemprego 
(PEAD), também conhe-
cido como Frente de Tra-
balho, passou por uma 
nova reformulação cuja 
proposta de lei será envia-
da à Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo 
(Alesp).

empresa e entidade sindi-
cal. As demais obrigações 
em desfavor da empresa, 
impostas pela 2ª Vara do 
Trabalho de Taubaté, fo-
ram mantidas.
“A dimensão da empresa, o 
número de empregos dire-
tos e indiretos atingidos e o 
impacto social para o país 
não comportam uma solu-
ção simplista para o caso. 
Foi noticiado na imprensa 
que a Ford recebeu cer-
ca de R$ 20.000.000.000 
desde 1999, a fim de via-
bilizar e tornar sua opera-
ção competitiva no Brasil, 
inclusive tendo o chefe do 
Poder Executivo Federal 
anunciado tais incentivos 
em rede de televisão nos 
últimos dias. Por certo 
que tais incentivos devem 
ser comprovados e melhor 
analisados, inclusive com 
relação a sua finalidade, 
mas, por ora, reputo su-
ficientes as informações 
constantes dos autos para a 
análise perfunctória da si-
tuação. […] Considerando 
que a Ford anunciou o en-
cerramento de sua unida-
de fabril nesta localidade, 
o que consequentemente 
irá acarretar a demissão 
coletiva dos seus empre-
gados e dos trabalhadores 
das empresas terceirizadas 
que dela dependem, é per-
feitamente possível exigir 
da empresa uma satisfação 
à sociedade e uma forma 
de diminuição do impac-
to social e econômico de 
suas decisões, compati-
bilizando seus direitos já 
explanados, como seu de-
ver social, em obediência 
ao Princípio da Função 
Social da Empresa, ressal-
tando que, quanto maior o 
benefício recebido, maior 
é esta responsabilidade 
para com a sociedade”, 
fundamentou a magistrada 
na sua decisão.
Sobre a ação – O MPT 
reforçou nos pedidos da 
ação civil pública a ne-
cessidade de discussão e 
negociação com o sindi-
cato para serem estudadas 
alternativas menos preju-
diciais aos trabalhadores 
e que atenuem o impacto 

O projeto deverá benefi-
ciar 70 mil bolsistas até 
o final do ano, em parce-
ria com as prefeituras. As 
principais mudanças na 
proposta são: o aumento 
do auxílio, a possibilidade 
de órgãos públicos (como 
prefeituras) ampliarem as 
bolsas, qualificação pro-
fissional online e inclusão 
de novos serviços de tra-
balho.
Com o novo programa, a 
expectativa é que os be-
neficiários recebam bol-
sa-auxílio de R$ 450 por 
até cinco meses. Dentre as 
atividades laborais da ini-
ciativa, novos serviços po-
derão ser incluídos, como 
a contratação de mães e 
pais para atuar nas escolas, 
apoiando na retomada das 
aulas.
Os bolsistas também irão 
realizar curso de qualifi-
cação profissional online 
do Via Rápida Virtual. As 
aulas serão ministradas 
pelo Centro Paula Souza 
e Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Uni-
vesp). Os cursos serão au-
toinstrucionais nas áreas 
de atendimento, vendas e 
gestão e terão duração de 
pelo menos 60 horas. As 
prefeituras poderão ofere-
cer laboratório de compu-
tador e tutor para apoiar os 
beneficiários.
Via Rápida – Bolsa-Auxí-
lio
A partir da primeira sema-

do inesperado fechamento 
de alto número de postos 
de trabalho. Além disso, 
a instituição destaca que 
a notícia do fechamento 
das fábricas da montado-
ra pelo país violou a boa-
-fé objetiva, pois frustrou 
expectativa legítima dos 
trabalhadores e sindicato 
quanto à manutenção dos 
postos de trabalho.
O MPT também enfatizou 
nos pedidos que a práti-
ca de demissão em massa 
sem prévia e efetiva ne-
gociação coletiva é uma 
conduta antijurídica, visto 
que viola normas jurídicas 
presentes na Constituição 
Federal e em tratados in-
ternacionais firmados pelo 
Brasil.
Articulação – O MPT 
está atuando em parceria 
com a Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR) 
para buscar soluções que 
reduzam os impactos tra-
balhistas e econômicos da 
saída da Ford do Brasil. 
As instituições participa-
ram de reunião virtual no 
dia 25 janeiro, ocasião que 
contou com a presença do 
coordenador da 3ª Câmara 
de Coordenação e Revi-
são do Ministério Públi-
co Federal (3CCR/MPF), 
subprocurador-geral da 
República Luiz Augusto 
Santos Lima.
GEAF – Em janeiro, 
o procurador-geral do 
MPT, Alberto Balazeiro, 
criou um Grupo Especial 
de Atuação Finalística 
(GEAF) a partir de inqué-
ritos civis instaurados para 
garantir ao MPT atuação 
coordenada e estratégi-
ca e reduzir os impactos 
decorrentes do encerra-
mento das atividades nas 
três fábricas da Ford no 
Brasil. O grupo é compos-
to pelos procuradores do 
MPT Jefferson Luiz Ma-
ciel Rodrigues (coordena-
dor), Flávia Villas Boas de 
Moura (vice-coordenado-
ra), Celeste Maria Ramos 
Marques, Afonso de Paula 
Pinheiro Rocha e Ronaldo 
Lima dos Santos.
Processo nº 0010097-
70.2021.5.15.0102

na de março, os estudantes 
que se inscreverem nos 
cursos de qualificação do 
programa Via Rápida re-
ceberão uma bolsa única 
de R$ 210 como ajuda de 
custo no transporte e ali-
mentação, que será dis-
ponibilizada após 10 dias 
de aula. O pagamento será 
feito por meio de código 
bancário, que o aluno usa-
rá para sacar em caixa ele-
trônico. O recurso valerá 
também para os cursos de 
60 a 160 horas do SP Tech 
e SP Criativo. Até o final 
de 2021, serão ofertadas 
30 mil vagas de qualifica-
ção profissional com bol-
sa-auxílio.
Os cursos ocorrerão tan-
to de maneira presencial 
quanto remota, com 10 op-
ções de áreas profissionais 
de escolha dos alunos. As 
aulas presenciais deverão 
ocorrer em 29 unidades 
móveis ou espaços ofere-
cidos pelo Centro Paula 
Souza, Senac e municí-
pios. Já as remotas serão 
com aulas ao vivo pela 
plataforma Microsoft Te-
ams ou Google Meet.
Para receber a bolsa-au-
xílio, o estudante deverá 
ser maior de 16 anos, es-
tar desempregado e do-
miciliar no Estado de São                   
Paulo. Além disso, é ne-
cessário estar frequente no 
curso e não pode ser bene-
ficiário de seguro-desem-
prego.


