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Violência contra a mulher é tema
de pesquisa de universitárias
A violência contra a
mulher foi o tema do Trabalho de Graduação das
alunas Cinthia Antonio
de Oliveira e Lais Silva,
do curso de Enfermagem
da Unitau (Universidade
de Taubaté). Elas tiveram
como público alvo estudantes de graduação e
apresentou o trabalho no
ﬁnal de 2017.
Foram mais de 150 respostas de acadêmicas e o
objetivo do trabalho era
identiﬁcar os tipos de violência sofrida praticada
pelo parceiro íntimo.
Entre as que sofrem
violência física, o tipo de
agressão mais comum é
o empurrão (93%). Já na
psicológica,
predomina
o insulto e a humilhação
(46%). O questionário
contemplava também a
violência
patrimonial,
quando o parceiro controla
o dinheiro e os bens, e cerca de 30% relataram sofrer
esse tipo de violência.
Com relação à violência sexual, 72% relataram
se sentir pressionadas
a manter algum tipo de
contato sexual com o parceiro. Das que se disseram
controladas pelo parceiro,

61% aﬁrmam que eles selecionavam suas amizades. Entre as vítimas de
violência, cerca de 60%
responderam que não denunciaram as ocorrências.
“O resultado me surpreendeu porque a gente
imagina que, por serem
meninas estudadas, que
estavam se formando, elas
teriam outra mentalidade.
Algumas que sofreram algum tipo de violência não
denunciaram, não falaram com ninguém”, aﬁrma Cinthia.
“O que também chamou a atenção é o fato de
que muita gente acha que
violência é só a física. A
psicológica é muito frequente e a gente costuma
dizer que ela não deixa
marcas físicas, mas ela
deixa marcas emocionais,
que as vezes são mais difíceis de se lidar do que as
físicas”, comenta a professora Ma. Cláudia Aguiar,
orientadora do trabalho.
A universidade mantém o Grupo de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual (Gavvis),
que há 14 anos realiza
atendimentos no Hospital
Universitário de Taubaté.

Divulgação

preparado para atender
pessoas que passaram por
algum tipo de violência.
“Ter atuado nesse projeto de extensão contribuiu
para a minha formação
com relação a como abordar qualquer paciente com
delicadeza, a como chegar
e conversar, a como dar
apoio. Me mudou muito,
tanto proﬁssionalmente
quanto pessoalmente. Eu
acho que me tornei uma
outra pessoa. Ver a quantidade de pessoas que já
sofreram foi bem difícil.
Por isso é importante falar
sobre esse tema”.
Outra contribuição do
trabalho para o meio acadêmico é trazer o assunto à tona e torná-lo parte
das discussões na universidade. “Nós sugerimos,
como conclusão do trabalho, que o tema fosse
mais abordado, em todas
as áreas do conhecimento,
Acadêmicas avaliaram respostas de mais de 150 pessoas
mas em especial para a da
saúde. Mais cedo ou mais
De acordo com dados do bém o registro de oito todo o ano, 67 ocorrências tarde, podemos atender
Gavvis, do início deste ano ocorrências com homens, com mulheres e 14 com um paciente que passou
até agosto, foram atendi- sendo sete delas com me- homens.
por isso. Discutir e saber
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Caixa Econômica antecipa crédito do FGTS
Noventa milhões de trabalhadores devem receber o benefício
que estava previsto para o último dia do mês
Desde a segunda-feira
(27), os trabalhadores já
começaram a visualizar o
valor da distribuição dos
rendimentos do FGTS
em sua conta vinculada.
A Caixa antecipou esse
crédito para o dia 26 de
agosto. A finalização desta ação estava prevista
inicialmente para o dia
31 de agosto. Com isso,
os 90,72 milhões de trabalhadores beneficiados
já tiveram creditados esses valores em mais de
258 milhões de contas
vinculadas.
Conforme a Lei 13.446/2017,
o percentual de distribuição de resultados do FGTS
é de 50% do lucro líquido do exercício anterior.
Como o lucro líquido do
FGTS em 2017 foi de R$
12,46 bilhões, foram distribuídos R$ 6,23 bilhões.
A Lei estabelece que os valores creditados nas contas
dos trabalhadores sejam
proporcionais ao saldo da
conta vinculada apurada no
dia 31 de dezembro do ano
anterior. O resultado distribuído não integra o saldo da
base de cálculo do depósito
da multa rescisória, medida
que preserva também o empregador.
“Com a distribuição desses
resultados, o FGTS atinge
índices superiores à infla-

ção e permite um melhor
rendimento da conta vinculada, sem afetar a sua capacidade de investimento,
que é fundamental para o
desenvolvimento do Brasil,
principalmente os financiamentos dos mutuários da
casa própria”, comenta o vice-presidente de Fundos de
Governo e Loterias da Caixa,
Valter Nunes. A distribuição
de resultados do FGTS elevou a rentabilidade das contas do Fundo, neste ano, que
passou de 3,8% a.a. (3% a.a.

+ TR) para 5,59% a.a.
Tanto em 2016 como em
2017, a distribuição de resultados do FGTS levou o índice de atualização do Fundo a patamares superiores
ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) e ao Índice Nacional
de Preço ao Consumidor
(INPC).
A iniciativa de melhoria da
rentabilidade das contas do
FGTS, por meio da distribuição de resultados, atende
a uma reivindicação antiga

dos trabalhadores brasileiros, sem comprometer a
sustentabilidade do FGTS.
Poderão sacar os valores de
crédito da distribuição de
resultados de acordo com as
regras estabelecidas pela Lei
8.036/90, os trabalhadores
que foram demitidos sem
justa causa, que têm direito
à aposentadoria, e término
de contrato por prazo determinado, entre outros.
Mais informações no site
www.resultadosfgts.caixa.
gov.br
Reprodução/Internet
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Pindamonhangaba, 23 de Agosto de 2018.

1. Substituição do Assistente Administrativo.
2. Apresentação do Movimento de Caixa 2018.
3. Adequações a serem feitas até o final de 2018.

Pindamonhangaba, 23 de Agosto de 2018.
Ana Gilda Ferraz

PRESIDENTE
Pindamonhangaba,
23 de Agosto de 2018.
Ana Gilda Ferraz
PRESIDENTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO ESCRITÓRIO SERCON
Ana Gilda Ferraz
Serviços Contábeis
PRESIDENTE

SOLICITAmOS quE O pROpRIETáRIO DAS EmpRESAS COmpAREÇA
COm uRgêNCIA AO ESCRITÓRIO pARA RETIRADA DOS DOCumENTOS.
End: Av. Albuquerque Lins, nº178, São Benedito – Pindamonhangaba/ SP
- PATRICIA DE MENDONÇA – ME - CNPJ: 08.352.667/0001-65
- WALTER DE MENDONÇA - CNPJ: 09.475.745/0001-81
- MARCOS JOSÉ CAVALCANTI RIBEIRO – ME - CNPJ: 07.002.846/0001-00
- SETA SINALIZAÇÃO LTDA - CNPJ: 04.700.428/0001-06
- MARCIA AP. MACHADO EDER CHERCHIGLIA - CNPJ: 06.048.958/0001-39
- LUIZ CARLOS ANTUNES TRANSPORTADORA –CNPJ: 06.104.245/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Av. N. Sra. do
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº 141/2018 (PMP 22808/2018)
Para “contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção e recarga de
extintores contra incêndio, prediais e veicular, com reposição e substituição de peças defeituosas
eventualmente necessárias, abrangendo manutenções de 2º e/ou 3º níveis”, com entrega dos
envelopes até dia 12/09/18 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 142/2018 (PMP 22811/2018)
Para “contratação de empresa para prestação de serviços especializados de Data Center e
hospedagem de Web Sites (hosting) em servidores dedicados e gerenciados, por um período de 24
meses”, com entrega dos envelopes até dia 11/09/18 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 143/2018 (PMP 22812/2018)
Para “aquisição de gêneros para alimentação escolar conforme termo de referência”, com entrega
dos envelopes até dia 12/09/18 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 144/2018 (PMP 22815/2018)
Para “contratação de empresa especializada em locação de retroescavadeira com operador,
combustível, lubriﬁcantes e manutenção preventiva/corretiva, para execução de 4.224 horas de
serviços”, com entrega dos envelopes até dia 11/09/18 às 14h e início da sessão às 14h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

