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A Gazeta dos Municípios

Teatro lambe-lambe chega a Areias neste sábado

Secretaria de Turismo de Pindamonhangaba faz reunião 
com representantes do setor hoteleiro da cidade

Os grupos Teatro do Im-
previsto (GTI) e Bone-
co Vivo, de São José dos 
Campos, apresentam neste 
sábado mais uma edição 
do projeto Miragens na 
Caixa, de teatro lambe-
-lambe. Com acessibilida-
de em Língua Brasileira de 
Sinais, a apresentação gra-
vada dos quatro mini-es-
petáculos, encenados em 
caixas, será transmitida 
pelo canal do GTI no You-

Nesta quinta-feira (27), a 
Secretaria de Turismo de 
Pindamonhangaba reali-
zou uma reunião com os 
representantes do setor 
hoteleiro da cidade.
O encontro foi realizado 
para apresentar o novo 
material de divulgação 
turística de Pinda, sendo 
entregues também, adesi-
vos e displays com o QR 

tube, às 19h, e homenageia 
o município de Areias, no 
Vale Histórico.
Criada em 1748, a cidade 
de Areias está localiza-
da no Vale Histórico, em 
meio a Serra da Bocaina, 
e tem cerca de 3.700 habi-
tantes. Além dos atrativos 
naturais, esteve na dian-
teira da produção cafeeira 
na região; serviu de pouso 
para os tropeiros que par-
tiam das Minas Gerais com 

Code direcionando para 
o site oficial Novo Turis-
mo Pinda. O secretário 
de Cultura e Turismo, Al-
cemir Palma, fez um bre-
ve relato das ações mais 
recentes que estão sendo 
realizadas pela Prefeitura 
no setor turístico, como o 
início da implantação da 
sinalização por meio de 
placas turísticas, a revisão 

destino ao Rio de Janeiro; 
e participou de importan-
tes episódios das histórias 
brasileira e paulista.
Areias ainda abrigou au-
toridades e personalidades 
nacionais, como Dom Pe-
dro I, durante viagem que 
culminaria com a procla-
mação da Independência; 
o escritor Monteiro Loba-
to, que chegou a exercer o 
cargo de promotor públi-
co; e o engenheiro e escri-

do Plano Diretor de Turis-
mo, entre outras.
“Essas parcerias são mui-
to importantes. Neste ano, 
temos um novo diretor de 
Turismo e um novo secre-
tário adjunto, e estamos 
tentando dar uma nova 
cara para o Turismo apesar 
da pandemia. A intenção é 
criar uma estrutura para 
quando isso tudo passar”, 

tor Euclides da Cunha.
Cultura tropeira
O projeto Miragens na 
Caixa propõe o reencontro 
com um passado próspe-
ro das regiões do Vale do 
Paraíba, Vale Histórico e 
Serra Mantiqueira nos sé-
culos passados, especial-
mente nos ciclos do ouro e 
do café. 
A apresentação começa 
com os artistas interpre-
tando um cortejo de tro-

afirmou.
O secretário adjunto de 
Cultura e Turismo, Ri-
cardo Flores, considerou 
a reunião muito positiva. 
“O apoio da rede hotelei-
ra é fundamental para esta 
nova forma de fazer turis-
mo que estamos iniciando 
em Pindamonhangaba. 
Os meios de hospedagem 
são grandes parceiros na 
divulgação dos atrativos 
turísticos de nossa cidade, 
mostrando que Pinda tem 
muito a oferecer”, afir-
mou.
De acordo com o diretor 
de Turismo, Fábio Vieira, 
em breve mais adesivos e 
displays com o QR Code 
serão disponibilizados 
para os estabelecimentos 
que tenham interesse em 
divulgar o turismo local e 
queiram ser parceiros da 
Prefeitura neste novo tu-
rismo.
A representante do Sum-
mit Suítes Hotel Pinda, 

peiros que visitam diferen-
tes cidades dessas regiões 
e encenam histórias ins-
piradas em causos e len-
das do imaginário popular 
paulista.
Em um jogo de luzes, 
imagens e sons, o elenco 
(Cibele Tomaz, Ricardo 
Salem, Talita Carolina e 
Vivian Rau) manipula os 
personagens e elementos 
cênicos, que ganham vida 
em quatro mini-espetá-

Bianca Cardoso, aprovou a 
iniciativa. “Eu estava com 
um projeto no hotel de dis-
ponibilizar para os hospe-
des material de turismo, e 
uma das nossas colabora-
doras nos apresentou o site 
oficial. Ou seja, a Prefeitu-
ra antecipou um trabalho 
que íamos levar um tempo 
para preparar, e de manei-
ra muito melhor, com uma 
visão turística geral, não 
somente do ponto de vista 
do hotel, mas a cidade se 
preparando para receber 
os hóspedes”, disse.
“Eu acredito que este tra-
balho vai ser bom não só 
para os turistas de fora, 
mas também para o turis-
ta interno. Muitas vezes 
as pessoas não conhecem 
Pindamonhangaba. Vocês 
estão de parabéns”, elo-
giou.
Participaram da reunião o 
secretário de Cultura e Tu-
rismo, Alcemir Palma, o 
secretário adjunto de Cul-

culos: “Mãe D’Água”, 
“Histórias de Pescador”, 
“Procissão das Almas” e 
“Viagem a Marte”. A téc-
nica também é conhecida 
como teatro lambe-lambe 
e é inspirada no trabalho 
de antigos fotógrafos.
“Miragens na Caixa” conta 
com recursos do Programa 
de Ação Cultural (Proac), 
da Secretaria de Estado da 
Cultura e Economia Cria-
tiva de São Paulo.

tura e Turismo, Ricardo 
Flores, o diretor de Turis-
mo, Fabio Vieira e os se-
guintes representantes dos 
meios de hospedagem:
Edmilson Pereira (Interci-
ty),
Silvio Fernandes (Hotel 
Brasil),
Jayne Fátima dos Santos 
Souza (Pousada 2 Irmãos),
Ademir Pereira (Pousada 
Sagrados Corações),
Plínio Marcondes Silva 
(Home Hotel),
Claudinei Elias (Colonial 
Plaza),
Michelli Tamiris Nakamu-
ra (Vale Hostel),
Luana Jerônimo Arlindo 
(Domum Hotel),
Bianca Cardoso e Gabriel 
Butarello (Summit Suítes 
Hotel Pinda),
Francisco Quadros (Hotel 
Fazenda Pé da Serra),
Edimilson Ramos de Sou-
za (Pousada Carioca) 
Vaulene Souza (Hotel 
Avenida)
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Grupo Simec apresenta projeto
de expansão com 750 novos

empregos em Pindamonhangaba

Vale a pena alterar um 
imóvel na planta?

O Grupo Simec anunciou 
os investimentos para a 
expansão da usina siderúr-
gica que prevê dobrar sua 
produção de 500 mil para 
um milhão de tonelada/
ano. O grupo também afir-
mou que prentende gerar 
750 novos empregos após 
a conclusão da obra, que 
estima gerar 3 mil empre-
gos temporários. O pro-
nunciamento foi feito na 
última quinta-feira (27), 
na Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.
O prefeito Dr. Isael Do-
mingues recebeu com sa-
tisfação o anúncio, acom-
panhado do vice-prefeito, 
Ricardo Piorino, secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Roderley Miotto 
e chefe de gabinete Rodri-
go Lóssio. Pelo grupo Si-
mec, estiveram presentes: 
diretor industrial, Enrique 
Flores; gerente de quali-
dade Renato Castilho; co-
ordenador de Engenharia, 
Igor Rana; compradora, 
Kátia Barbosa e o consul-
tor técnico, Kaio Pinheiro.
Após seis anos do início 
de suas atividades em Pin-
damonhangaba, o grupo 
anuncia uma ousada ex-
pansão que prevê um in-
vestimento de USD$ 300 
milhões, que possibilitará 
dobrar a capacidade de re-

A busca pelo lar ideal pode 
ser um pouco mais difícil 
do que parece. Afinal, as 
expectativas nem sempre 
correspondem à realidade, 
seja pela disponibilidade 
de imóveis no mercado, 
pela localização ou mes-
mo pela disponibilidade 
monetária de cada pessoa.
Nesses casos, sai na frente 
quem tem a possibilida-
de de escolher uma casa 
ou apartamento na planta, 
porque a maior parte das 
incorporadoras já garan-
te a personalização nessa 
etapa, antes mesmo que o 
imóvel esteja pronto. Des-
sa forma, a expectativa e a 
realidade ficam cada vez 
mais próximas.
Mas quais são as vanta-
gens de garantir uma per-
sonalização diretamente 
na planta? Bem, como 
cada vez mais os novos 
moradores buscam por um 
ambiente único, conseguir 
alterações mesmo antes 
da construção do imóvel 
pode evitar muita dor de 
cabeça no futuro.
Economia de material
Muitas vezes, os novos 

ciclagem da usina de 625 
mil toneladas/ano para 
1,25 milhão tonelada/ano, 
dobrando assim toda sua 
produção de vergalhão 
em barra e rolo e fio má-
quina. A previsão de início 
das obras é para este ano, 
possibilitando o início da 
nova capacidade produtiva 
em 2023.
O secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Ro-
derley Miotto, frisou que o 
anúncio da expansão vem 
num momento importan-
te em que a gestão mu-
nicipal vem trabalhando 
para fomentar ainda mais 
o crescimento do muni-
cípio. “Neste encontro 
pudemos traçar diversas 
ações de apoio e parceria 
para que esse investimen-
to fantástico traga de fato 
dias melhores para nossa 
economia, neste momento 
de fragilidade gerado pela 
pandemia. Reforço meu 
respeito e agradecimento 
ao grupo Simec. Estamos 
de portas abertas para jun-
tos avançarmos”, afirmou 
Roderley.
Para o prefeito Dr. Isael 
Domingues, o encontro 
possibilitou a construção 
de uma parceria forte que 
irá gerar melhorias nos 
índices de emprego e ren-
da do município. “Temos 

moradores entram em um 
imóvel comprado na plan-
ta já cientes das mudanças 
que serão feitas assim que 
ele estiver pronto. No fim, 
acaba sendo um desperdí-
cio de materiais, visto que 
algumas paredes podem 
ser derrubadas e remon-
tadas, assim como outras 
estruturas internas.
Quando a personaliza-
ção é feita na planta, esse 
problema é bem diferente, 
visto que a própria cons-
trução do imóvel já é feita 
com essas alterações. 
Além disso, a vantagem 
também vem para a pró-
pria incorporadora, que 
acrescenta esse valor ao 
inicial. 
Hoje, empresas que já tra-
balham com a personaliza-
ção criam um sistema de 
crédito e débito, de forma 
a computar os custos das 
modificações e, se for ne-
cessário, permitir o acerto 
no final.
Redução de preço para o 
morador
Para além das vantagens 
às incorporadoras, há tam-
bém uma vantagem bas-

uma expectativa muito 
positiva de ganho com 
novos empregos, aumen-
to no repasse de ICMS e 
contrapartida social. Tra-
ta-se de um passo ousado 
que o grupo anunciou e 
que faz parte de um plano 
muito maior de expansão 
que trará muito mais de-
senvolvimento”, ressaltou 
o prefeito.
Histórico
Líder na siderurgia de aços 
especiais na América do 
Norte, o grupo Simec, fun-
dado em 1969 no México, 
anunciou sua chegada ao 
Brasil em 2011, quando 
adquiriu a área para cons-
trução da usina em Pinda-
monhagaba. Com oito uni-
dades no México, sete nos 
EUA e uma no Canadá, 
o grupo chegou ao Brasil 
através da usina de Pinda-
monhangaba e hoje conta 
com outras duas plantas 
no país (Cariacica - ES e 
Itaúna - MG).
Colaborando para o desen-
volvimento de todo o país, 
através de sua produção 
de aço, a planta Simec em 
Pinda é uma moderna usi-
na construída com a mais 
alta tecnologia em produ-
ção siderúrgica responsá-
vel pelo abastecimento do 
mercado nas regiões Cen-
tro-oeste, Sudeste e Sul.

tante expressiva para os 
moradores: o custo final. 
No caso de personalização 
após o imóvel estar pron-
to, o dinheiro gasto acaba 
maior do que o investi-
do no começo, porque as 
obras novas dependem da 
compra comum de mate-
riais.
Quando feitas diretamente 
na planta, essas alterações 
podem ficar mais baratas, 
uma vez que a incorpora-
dora tem descontos na ob-
tenção dos materiais, algo 
que reduz muito o valor 
final.
No fim, a personalização 
acaba sendo uma econo-
mia válida a ambos os la-
dos.
Observação: As altera-
ções, sempre vistas com a 
incorporadora, devem res-
peitar o aval da prefeitura, 
de forma que não apenas 
se adaptem às exigências 
públicas, mas também se-
jam seguras, sem interfe-
rir em construções estru-
turais, algo que deve ser 
vistoriado por um profis-
sional formado em enge-
nharia civil.
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EXPEDIENTE

EDITORIAL
Chegar ao trigésimo terceiro ano de vida ate que foi fácil agradar a todos ai é outra história. A im-
prensa livre e soberana tem o compromisso de levar a verdade doa a quem doer; alguns se rebelaram 
contra e até ameaças e, perseguições e injustiças a imprensa tem que enfrentar. No entanto e este o 
papel da imprensa informar noticiar e tem como responsabilidade a boa formação de opinião publi-
ca. 
O jornal não é um mero noticioso sem compromisso qualquer com a verdade. Tem ele sim tanto 
quanto os gestores o dever da informação isto porque não se trata de liberalidade e sim de um direito 
do cidadão em receber informações gerais tanto que a lei só poderá ter eficácia caso seja publicada, 
ou seja, tornada pública Diz o texto esta lei entrará em vigor após sua publicação revogadas as dis-
posições ao contrário.
E tudo o que o cidadão deve saber e também é seu direito 
Enfim 31 anos com o respeito dos leitores com a compreensão de órgãos públicos e privados dos 
quais esta instituição recebeu o apoio e compreensão, ainda que para alguns não importe informa-
ções até porque nestes casos a informação limita a possibilidade de cometer atos em benefícios 
próprios com um cidadão melhor informado. ´
Agradecemos a todos que comungam dos mesmos ideais de imparcialidade de soberania ética cuja 
aplicação será sempre a almejada justiça social.

Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumento, 
pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia 
pra algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os processos 
em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixinho 
aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pensam 
de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao 
tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. Não se 
leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. Envelhe-
cer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda de tempo, 
você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Pense nisso 
e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
Correr não adianta é preciso partir antes.
A gente não faz amigos apenas os reconhece.
Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade.
Para saber falar é necessário saber ouvir.
Xadrez, jogo japonês que aumenta a capacidade de jogar xadrez.
O amor e a força mais sutil do mundo.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 019/2021 – No dia 
28 de maio de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SAN-
TOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HO-
MOLOGAR os itens do Pregão Nº 019/2021, referente ao objeto em 
epígrafe, qual seja: Aquisição de Equipamentos para Utilização no 
CAPS, Conforme Proposta Nº 13770.915000/1200-04, às empresas: 
EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA, com valor total de R$ 
11.584,00; PRADO CMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS DE 
INST. EIRELLI, com valor total de R$ 6.200,00; CAROLINE DISQUE 
DA SILVA 43529436810, com valor total de R$ 11.500,00; VICTOR 
HUGO TORQUATO - ME, com valor total de R$ 1.300,00. Ficam as 
empresas convocadas a assinarem os Contratos no prazo de 05 dias 
úteis a partir desta publicação.
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Desemprego avança em 
março e atinge 14,8

milhões de brasileiros

Prefeitura de Taubaté
promove “DIA D” para

vacinação da gripe hoje 29

Padre Afonso vai acompanhar
implantação do “tripé de saúde”

anunciado pelo Estado para Vale Histórico

‘Os EUA não irão
doar vacinas ao Brasil’, 

afirma Queiroga

Resultado corresponde 
ao maior número de de-
socupados para todos os 
trimestres da série histó-
rica do IBGE, iniciada em 
2012
O desemprego no Brasil 
avançou no primeiro tri-
mestre deste ano e agora 
atinge 14,7% da popula-
ção, percentual equivalen-
te a 14,8 milhões de tra-
balhadores. O resultado, 
divulgado nesta quinta-
-feira, 27, pelo IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), é o 
pior da história para todos 
os trimestres já registrados 
pela Pnad Continua (Pes-
quisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios), com 
série iniciada em 2012.
Conforme o IBGE, o 
avanço na taxa de deso-
cupação (14,7%) nos três 
primeiros meses deste ano 
significa uma alta de 0,8 
ponto percentual na com-
paração com o último tri-
mestre de 2020 (13,9%) 
ou, mais precisamente, um 
contigente extra de 880 
mil pessoas sem trabalho.

A prefeitura de Taubaté 
realizará no próximo sába-
do, 29, o Dia D de mobili-
zação da vacinação contra 
a Influenza, que imunizará 
crianças a partir de 6 me-
ses e menores de 6 anos, 
gestantes, puérperas, ido-
sos, trabalhadores da saú-
de e da Educação.

Sistema envolve santas 
casas de Guaratinguetá, 
Lorena e Cruzeiro, confor-
me propõe há anos o par-
lamentar
O deputado estadual Pa-
dre Afonso Lobato preten-
de acompanhar de perto 
a construção do hospital 
regional no Vale Históri-
co e a estruturação de um 
sistema para média e alta 
complexidade, envolven-
do unidades hospitalares 
em Guaratinguetá, Lore-
na e Cruzeiro, conforme 
anunciou o Governo.
Segundo o gover-
nador João Dória, o                                            
investimento no hospi-
tal será de R$ 30 milhões 
e a inauguração está                            
prevista para janeiro de 
2023.

Em audiência na Câmara 
dos Deputados, o ministro 
da Saúde afirmou que o 
esforço é para antecipar a 
entrega das vacinas
O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, comentou 
sobre a manifestação do 
presidente norte-ameri-
cano, Joe Biden, sobre a 
intenção de doar vacinas 
contra covid-19 a outros 
países. Queiroga avaliou 
positivamente a promes-

Frente ao mesmo trimes-
tre móvel do ano anterior 
(12,9 milhões de pessoas), 
a alta é de 15,2% (mais 
1,956 milhão de pesso-
as). Vale frisar que o mês 
de março de 2020 foi o 
primeiro com impacto da 
pandemia do novo corona-
vírus na atividade econô-
mica brasileira.
A a analista da pesquisa, 
Adriana Beringuy, afirma 
que esse aumento da po-
pulação desocupada no 
primeiro trimestre é um 
efeito sazonal esperado. 
“As taxas de desocupação 
costumam aumentar no 
início de cada ano, tendo 
em vista o processo de 
dispensa de pessoas que 
foram contratadas no fim 
do ano anterior. Com a dis-
pensa nos primeiros meses 
do ano, elas tendem a vol-
tar a pressionar o mercado 
de trabalho”, analisa.
Em março, a quantidade 
de pessoas ocupadas fi-
cou em 85,7 milhões de 
pessoas, o que representa 
uma estabilidade em re-
lação ao trimestre móvel 

A vacinação acontece-
rá das 8h às 17h nos se-
guintes postos: UBS Mais 
Aeroporto, UBS Mais 
Fazendinha, UBS Mais 
Independência, UBS Mais 
Gurilândia, UBS Mais 
Chácara Reunidas Brasil, 
UBS Mais Mourisco.
É preciso levar o car-

O deputado afirmou que 
a implantação do sistema 
baseado nos equipamentos 
de saúde já existentes em 
Guaratinguetá, Lorena e 
Cruzeiro é uma questão de 
urgência para atender às 
necessidades da população 
daquela região.
“Há tempos, desde outros 
mandatos, venho insistin-
do nisso, pois as santas ca-
sas de Guaratinguetá, Lo-
rena e Cruzeiro têm todas 
as condições para atender 
à demanda regional de mé-
dia e alta complexidade”, 
disse, ressaltando que, 
conforme dados oficiais, 
o Vale Histórico tem os 
piores índices de saúde do 
Estado.
MAIS INVESTIMEN-
TOS

sa, mas afirmou que no 
caso do Brasil, “sendo 
pragmático”, os EUA não 
irão doar as vacinas, “até 
porque o Brasil comprou 
essas doses das indústrias 
americanas”, afirmou.
De acordo com Queiroga, 
o esforço nas tratativas 
com o país não pleiteia a 
doação de vacinas, desta-
cando sua conversa com 
o secretário de Saúde dos 
EUA, Xavier Becerra, 

anterior. Já em relação ao 
mesmo recorte temporal 
de 2020, houve queda de 
7,1%, (menos 6,6 milhões 
de pessoas).
O nível da ocupação (per-
centual de pessoas ocupa-
das na população em ida-
de de trabalhar) chegou a 
48,4%, caindo 0,5 ponto 
percentual frente ao tri-
mestre móvel de outubro 
a dezembro (48,9%) e re-
cuando 5,1 p.p. em relação 
a igual trimestre de 2020 
(53,5%).
Detalhamento
De acordo com a Pnad 
Continua, a maioria dos 
indicadores ficaram está-
veis no primeiro trimestre 
deste ano.
Entre as categorias de tra-
balhadores, houve redu-
ção dos empregados do 
setor privado sem carteira 
assinada (9,7 milhões), ou 
seja, um recuo de 2,9% 
com menos 294 mil pes-
soas. Também diminuíram 
os empregados do setor 
público sem carteira (1,9 
milhão), uma queda de 
17,1% ou menos 395 mil.

tão de vacinação da gri-
pe e da Covid para ve-
rificação pelo agente de                          
saúde, pois para aquelas 
pessoas que tomaram a 
vacina contra a covid-19 
é necessário um período 
mínimo de pelo menos 15 
dias para se imunizar con-
tra a gripe.

Além desses investimen-
tos, o governador também 
anunciou mais recursos 
para a região, com o lança-
mento do projeto “Viva o 
Vale”, que vai desenvolver 
ações que somam cerca de 
R$ 120 milhões a serem 
gastos em infraestrutura, 
segurança pública, saúde e 
turismo.
Cada um dos 17 municí-
pios vai receber dinheiro 
para construir uma nova 
unidade básica de saúde, 
terá uma nova ambulân-
cia equipada e mais R$ 1 
milhão para aplicação em 
obras de infraestrutura. 
Além disso, Lorena e Cru-
zeiro receberão unidades 
do Poupatempo, além de 
uma Fatec também para 
Lorena.

Queiroga afirmou que seu 
esforço é para antecipar a 
entrega das vacinas com-
pradas com farmacêuticas 
americanas como a Pfizer 
e Johnson & Johnson “e 
propor algo com as indús-
trias americanas”.
Queiroga participou na 
manhã desta quinta-feira, 
26, de sessão conjunta das 
comissões de Fiscalização 
Financeira e de Defesa do 
Consumidor da Câmara.
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Parabéns Paraibuna
13 de junho 353 anos

Parabéns Santo Antônio do 
Pinhal 13 de junho 159  anos

A história de Paraibuna 
inicia-se em 13 de junho 
de 1666, quando um gru-
po de homens, vindos de 
Taubaté, seguiam pelo 
Rio Paraíba e resolveram 
parar próximos à junção 
dos Rios Paraibuna e Pa-
raitinga para descansar. 
Ali, ergueram uma capela 
em honra ao santo do dia, 
Santo Antônio – e em ação 
de graças pela boa viagem 
que fizeram – e alguns ho-
mens se fixaram, dando 
início a uma povoação.
A fama do local correu 
atraindo mais pessoas – 
muitas com o ideal patri-
ótico de povoar novas ter-
ras – e tornou-se um ponto 
estratégico para o pouso 
de tropeiros e viajantes 
que iam para o litoral.
Em 07 de dezembro de 
1812, Paraibuna é eleva-
da à categoria de Distrito 
de Paz, em 10 de julho 
de 1832, à Vila de Santo 
Antônio de Paraibuna, e 
finalmente, em 30 de abril 
de 1857, à cidade.
No princípio, sua econo-
mia estava voltada, sobre-
tudo, para a agricultura 
de subsistência. Mas, esta 
situação começa a mu-
dar com o surgimento de 
alguns engenhos de ca-
na-de-açúcar e principal-
mente, com a introdução 
da lavoura cafeeira.
Paraibuna viveu o seu 
auge neste período. Sob 
forte influência do ciclo 
do café (1830 – 1870), o 
município se desenvol-
veu. A área rural se expan-
diu, diversas e grandes fa-
zendas foram construídas, 
assim como, casarões no 
centro da cidade, que cha-
mam a atenção pela beleza 
e tamanho.
Em 1835, Paraibuna já re-
gistrava cerca de 34 fazen-
das cafeeiras e 87 sítios de 

Após índios e bandeiran-
tes, ouro e escravos, no 
Sertão do Alto do Sapucaí 
Mirim em 1785 foiconce-
dida a primeira sesmaria 
da região pela Capitania 
de São Paulo. Um confli-
to se instalou por muitos 
anos, por causa da disputa 
da divisa entre as Capita-
nias de São Paulo (1714) e 
Minas Gerais (1720). 
Sertão do alto da Serra 
para os Paulistas que não 
aceitavam a divisa, e para 
os mineiros, seria no alto 
da Serra da Mantiqueira, 
região denominada Sertão 
de Camanducaia.
Em 1809, foi aberto um 
caminho pelos mineiros 
em terras habitadas pe-
los paulistas da Vila de 
Pindamonhangaba que já 
possuíam as Sesmarias na 
região, mas logo foi fe-
chada pelo então Capitão 
Mor Ignácio Marcondes 
do Amaral.
Após um acordo amigável 
em 1811, ficou combinado 
que continuaria aberta a 
estrada com uma guarda 
mantida por São Paulo no 
lugar denominado sertão 
em terras de Claro Mon-
teiro do Amaral, cerca de 

culturas diversas.
Com o declínio do café, 
diversas fazendas passa-
ram por dificuldades. Foi 
então, que o cultivo do 
algodão foi introduzido, 
como uma alternativa de 
renda.
Paraibuna viveu um perí-
odo de crise, declínio fi-
nanceiro e pouca evolução 
(1890 – 1920).
A situação começou a mu-
dar com a implantação do 
Porto de São Sebastião 
e a construção da estra-
da ligando São José dos 
Campos ao Litoral Norte, 
e passando por Paraibuna.
A economia voltou-se 
para a pecuária leiteira – 
sobretudo, por causa das 
diversas famílias mineiras 
que se mudaram para o 
município. 
A produção de leite se 
torna forte, chegando por 
volta de 1960, aos 50 mil 
litros por dia.
Mas, a construção da re-
presa de Paraibuna e Pa-
raitinga, neste mesmo ano 
traria grandes mudanças 
para o município. Boa 
parte das terras baixas, as 
várzeas, foram alagadas, 
prejudicando de maneira 
significativa a produção 
de diversos produtos, in-
clusive, o leite.
Sem muitas perspectivas 
de crescimento, uma par-
cela considerável da po-
pulação rural deixa o cam-
po em busca de trabalho 
e melhores condições de 
vida. Muitos encontram 
emprego na construção ci-
vil, diversos deles, na pró-
pria obra da represa – no 
auge da construção, a obra 
chegou a empregar cerca 
de 5 mil pessoas.
O êxodo rural torna-se 
fato que se comprova pelo 
número de habitantes na 
zona rural, que em 1950 

10 km acima de Sapucaí 
Mirim.
Na região onde existe 
hoje a Cidade de Sapucaí 
Mirim, estabeleceram-se 
diversos moradores sob a 
proteção do Capitão Ma-
noel Furquim de Almeida, 
representante de Minas. 
Essas terras eram recla-
madas pelo paulista Inácio 
Caetano Vieira de Carva-
lho, antigo sesmeiro, que 
conseguiu reavê-las em 
1813 com intervenção da 
câmara de Pindamonhan-
gaba a seu favor.
Em abril do ano seguinte, 
houve um contra movi-
mento por parte de Minas 
retirando a guarda do lo-
cal combinado e, em julho 
foi instalado um quartel 
no alto da Serra da Man-
tiqueira. Em 31 de agosto 
do mesmo ano, a Câma-
ra de Pindamonhangaba 
obrigou os mineiros a reti-
rarem o quartel, que ficou 
abandonado até novembro 
quando foi queimado pe-
las autoridades de Pinda-
monhangaba. 
A denominação “Quar-
tel Queimado” figura                 
nos documentos de 1847 
e no mapa de Minas de 

era de 15.112 e cai em 
1960 para 13.031.
Na década seguinte, as 
obras da represa são con-
cluídas gerando um pro-
blema maior ainda. Pois, 
o que fariam os milhares 
de homens que perderam 
seus empregos com o fim 
da construção? 
Muitos retornaram ao 
campo e buscaram uma 
alternativa na agricultura. 
A lavoura de feijão foi a 
principal, tornando Parai-
buna, em 1980, como a 
maior produtora no Vale 
do Paraíba.
O tomate e o milho tam-
bém foram outras opções 
de investimento.
Na pecuária, os produto-
res preferiram apostar no 
gado de corte, que neces-
sita de menos mão-de-o-
bra e aplicação financeira.
Houve um aumento das 
atividades terciárias – 
prestação de serviços. O 
ramo imobiliário teve um 
grande crescimento, como 
afirma Celenrozi Santos, 
em sua dissertação: “os 
produtores que não se 
adaptaram aos novos usos 
do solo, viram no setor 
imobiliário uma nova for-
ma de recursos, muitos di-
vidiram suas propriedades 
em chácaras que foram 
vendidas a outros que viam 
no ambiente tranqüilo do  
município uma forma de 
obter o sossego que não 
encontram nos grandes 
centros urbanos”.
As atividades turísticas 
ganham impulso e passam 
a ser a grande aposta de 
desenvolvimento.
Cenário este,  
que pouco mudou até 
hoje. A economia atual 
baseia-se na agropecuária, 
no beneficiamento de seus 
produtos, no artesanato e 
no turismo. 

1855.
Com a abertura oficial da 
estrada em 1811, ligando 
as duas Capitanias, a re-
gião começou a prosperar. 
Com a fundação da Fre-
guesia de São Bento do 
Sapucaí em 1828, as terras 
do alto da Serra ficaram 
pertencendo à nova fre-
guesia.
Foram feitas muitas do-
ações para a Capela de 
Santo Antonio no local de-
nominado Fazenda Pinhal. 
A mais conhecida delas 
ocorreu em 11 de abril de 
1856, quando o senhor 
Antonio José de Oliveira e 
sua mulher doaram terras 
ao santo de devoção.
Após cem anos de submis-
são, os descendentes dos 
antigos povoadores deci-
diram conquistar a inde-
pendência. 
O antigo Bairro do Pinhal 
dependia unicamente de 
São Bento do Sapucaí, 
mas graças aos esforços de 
heróis Pinhalenses, após 
demandas judiciais, come-
morou-se a emancipação 
em 1960. Dessa data em 
diante a nova cidade pros-
perou e transformou-se no 
“Charme da Serra”.
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Dedim de Prosa de maio 
aborda saneamento rural e 

restauração florestal

Gerdau Summit abre 32 vagas 
de trabalho para mulheres

em Pindamonhangaba

Debate é promovido pelo 
Instituto H&H Fauser, em 
parceria com a TV Chão 
Caipira
O Instituto H&H Fau-
ser e a TV Chão Caipira 
apresentam às 17h desta 
quinta-feira, 27, mais uma 
edição virtual do Dedim 
de Prosa, projeto que pro-
move a cada mês, o debate 
sobre temas relacionados à 
educação e à preservação 
ambiental, ao turismo e à 
cultura e ao desenvolvi-
mento sustentável.
O tema da live desse mês 
é “Saneamento Rural vol-
tado para a Agenda 2030 e 
a Restauração florestal no 
Vale do Paraíba no contex-
to da Década da Restaura-
ção”, tendo como convida-
dos a Drª Karla Conceição 
Pereira e Roberto Ulisses 
Resende. Ambos os con-
vidados estão envolvidos 
em projetos ambientais 
na Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul e co-
ordenam a elaboração dos 
Planos de Restauração e 
de Saneamento Rural para 
o Vale do Paraíba. “Vamos 
refletir sobre ações para o 
cumprimento da Agenda 

Programa Pertencer, da 
Gerdau, busca capacitar 
mulheres e abrir as portas 
da indústria do aço para o 
público feminino
A Gerdau Summit, joint 
venture entre Gerdau e as 
japonesas Sumitomo Cor-
poration e The Japan Ste-
el Works (JSW) voltada 
ao fornecimento de peças 
para a geração de energia 
eólica, anuncia 32 vagas 
destinadas a mulheres na 
unidade da empresa loca-
lizada na cidade de Pinda-
monhangaba.
As oportunidades para as 
áreas de Usinagem, Ma-
nutenção, Forjaria e Fun-
dição são parte do Progra-
ma Pertencer, iniciativa da 
Gerdau para capacitação 
profissional e inserção no 
mercado de trabalho de 
mulheres e outros grupos 
específicos. As inscrições 
acontecem entre os dias 24 
de maio e 4 de junho pelo 
formulário do programa .
As vagas são destinadas 
a mulheres entre 18 e 22 

2030, no que se refere ao 
saneamento em áreas ru-
rais e também abordar os 
processos naturais, para a 
restauração da vegetação e 
o retorno o mais próximo 
possível à sua condição 
anterior à degradação”, 
afirma Amely Fauser, co-
ordenadora de projetos do 
Instituto H&H Fauser.
CONVIDADOS
A engenheira agrônoma 
Karla Conceição Pereira é 
pós-doutora em Arquitetu-
ra e Urbanismo pela IMED 
e pesquisadora científica 
da Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento do Es-
tado de São Paulo, atuando 
no Polo Regional Vale do 
Paraíba da Agência Paulis-
ta de Tecnologia dos Agro-
negócios (APTA), além de 
membro da Diretoria da 
Sociedade de Ecologia do 
Brasil e coordenadora de 
Câmara Técnica de Sane-
amento do Comitê de Ba-
cias Hidrográficas do Pa-
raíba do Sul.
Roberto Ulisses Resen-
de também é engenheiro 
agrônomo, graduado pela 
Universidade Federal de 
Viçosa, MG e mestre em 

anos com ensino médio 
completo. 
O processo seletivo acon-
tece em três etapas: teste 
aplicado pelo Senai, dinâ-
mica em grupo e entrevis-
ta com a área de Pessoas e 
Liderança. As candidatas 
selecionadas serão con-
tratadas como aprendizes 
e iniciam o programa, que 
tem duração de dois anos, 
no dia 26 de julho. Das 
oito horas diárias de jorna-
da laboral, quatro são usa-
das em cursos ministrados 
pelo SENAI – Mecânico 
de Usinagem e Mecânico 
de Manutenção – e o res-
tante em atividades práti-
cas na empresa.
Os benefícios incluem 
convênio médico, trans-
porte fretado e refeição na 
unidade da empresa.
O Programa Pertencer é 
mais uma iniciativa da 
Gerdau que promove a di-
versidade e a inclusão no 
ambiente de trabalho, con-
tribuindo para uma mu-
dança real no setor.

Ciência Ambiental pelo 
Universidade de São Pau-
lo (USP). Ele trabalhou 
na Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente de São 
Paulo, em projetos de ges-
tão ambiental, recuperação 
florestal e licenciamento e 
fiscalização ambientais. 
Atualmente é presidente 
da Iniciativa Verde, uma 
organização não governa-
mental que atua em proje-
tos da área ambiental.
SEMANA DO MEIO 
AMBIENTE
O Dedim de Prosa dessa 
quinta-feira, dia 27, an-
tecipa o início da progra-
mação do Dia Mundial 
do Meio Ambiente, que 
ocorre no dia 05 de junho, 
apresentada pelo Institu-
to H&H Fauser, conjun-
tamente com o Instituto 
Chão Caipira. Na próxima 
semana, entre os dias 1° 
e 5 de junho, serão reali-
zados encontros virtuais, 
com duração de 15 minu-
tos cada, que irão destacar 
algumas organizações que 
atuam em projetos am-
bientais na Bacia Hidro-
gráfica do Rio Paraíba do 
Sul.

“Visamos promover um 
ambiente de trabalho di-
verso e inclusivo, produ-
tivo e colaborativo, onde 
haja respeito e oportunida-
des iguais para todos. Ca-
pacitar mulheres faz parte 
dessa jornada em busca 
da diversidade, abrindo as 
portas da indústria do aço 
para essas profissionais”, 
afirma Michele Robert, 
CEO da Gerdau Summit – 
primeira liderança femini-
na a assumir o cargo.
Serviço
Programa Pertencer
Prazo de inscrição: 24 de 
maio a 4 de junho
Como se inscrever: formu-
lário online
Áreas: Usinagem, Manu-
tenção, Forjaria e Fundi-
ção.
Quem pode se inscrever: 
mulheres de 18 a 22 anos 
com ensino médio com-
pleto.
Localidades: Candidatas 
residentes em Pindamo-
nhangaba, Taubaté e Gua-
ratinguetá (SP)
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SP prorroga fase de transição até 14 de junho,
com atividades econômicas até as 21h

Ocupação máxima nos es-
tabelecimentos continua 
em 40%, com toque de 
recolher em todo o estado 
das 21h às 5h
O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-fei-
ra, 26, a prorrogação da 
fase de transição do Plano 
São Paulo para todo o Es-
tado até o dia 14 de junho, 
com as mesmas regras atu-
ais – funcionamento das 
atividades econômicas até 
as 21 horas e permissão de 
40% de ocupação nos es-

tabelecimentos.
“O funcionamento das 
atividades comerciais se-
guirá até às 21 horas, com 
a permissão de 40% de 
ocupação no local, seja 
restaurante, café, comér-
cio e demais serviços. Os 
indicadores da pandemia 
recomendam cautela neste 
momento, e é cautela que 
nós estamos adotando”, 
afirmou Doria.
Assim, estabelecimentos 
comerciais, galerias e sho-
ppings podem funcionar 

das 6h às 21h. O mesmo 
expediente é seguido por 
serviços como restauran-
tes e similares, salões de 
beleza, barbearias, aca-
demias, clubes e espaços 
culturais como cinemas, 
teatros e museus.
Para evitar aglomerações, 
a capacidade máxima de 
ocupação nos estabeleci-
mentos liberados continua 
limitada em 40%.
Permanecem liberadas as 
celebrações individuais e 
coletivas em igrejas, tem-

plos e espaços religiosos, 
desde que seguidos rigo-
rosamente todos os proto-
colos de higiene e distan-
ciamento social.
O toque de recolher con-
tinua nas 645 cidades do 
Estado, das 21h às 5h, as-
sim como a recomendação 
de teletrabalho para ativi-
dades administrativas não 
essenciais e escalonamen-
to de horários para entra-
da e saída de trabalhado-
res do comércio, serviços 
e indústrias. “Avaliamos 

nesta semana de que não 
seria ainda o momento de 
poder avançar como havia 
sido pensado na semana 
anterior, então hoje temos 
a extensão desta fase para 
continuarmos caminhando 
dessa forma.
Continuamos tendo uma 
circulação alta do vírus, 
com novos casos, então 
devemos manter todas as 
medidas de segurança, 
com a taxa de ocupação 
dos estabelecimentos em 
40%, uso de máscara cons-

tante e o distanciamento”, 
avaliou o Coordenador do 
Centro de Contingência do 
coronavírus, Paulo Mene-
zes.
Nesta quarta-feira, a taxa 
de ocupação de UTIs por 
pacientes graves com CO-
VID-19 está em 80,6% 
no Estado e em 77,6% na 
Grande São Paulo. O total 
de internados em UTIs era 
de 10.545 em todo o Es-
tado, com outros 12.554 
pacientes em vagas de en-
fermaria.


