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Museus e bibliotecas reabrem 
hoje e estarão na Semana 
Nacional de Museus

Divulgação Prefeitura de Taubaté

Prefeitura de Taubaté abrirá licitação 
para obras na rua Argentina

Divulgação Prefeitura de Taubaté

Taubaté Shopping inicia entrega de 
prêmios aos primeiros ganhadores da 
campanha ‘Amor em Dose Dupla’

Sabesp interrompe abastecimento de água hoje 
em Taubaté devido obras do novo reservatório 

Mais de dez bair-
ros do município 
devem ficar sem 

água a partir das 20h desta 
terça-feira, 18. A suspensão 
do serviço acontece duran-
te a instalação de um novo 
reservatório na cidade. De 
acordo com a empresa, ele 
vai ampliar a oferta de água 
armazenada em Taubaté, 
Tremembé e Caçapava

Os serviços para a implan-
tação de um novo reservató-
rio devem afetar o abasteci-
mento de água na noite de 
terça-feira, 18 em bairros de 
Taubaté.

De acordo com a Sabesp, 
a parada programada acon-
tece a partir das 20h, com 
previsão de retorno no abas-
tecimento na madrugada de 
quarta-feira, 19, a partir das 
4h.

O desabastecimento deve 
afetar os bairros Terra Nova, 
Bosque da Saúde, Novo 
Horizonte, Chácara Flórida, 
Centro, Jardim Maria Augus-
ta, Alto de São João, Sítio 
Santo Antônio, Loteamento 
Industrial Una, Indepen-
dência, Jardim das Nações, 
Jardim Sílvia Maria e Chácara 
Silvestre.

A Sabesp está investindo 
R$ 7,1 milhões na construção 
desse novo reservatório, que 
vai ampliar a oferta e reser-
va de água potável e deve 
beneficiar diretamente mais 
de 350 mil pessoas. O novo 
reservatório, em concreto 
armado circular apoiado, está 
em fase de interligações aos 
reservatórios já existentes e 
às tubulações de distribuição 
de água tratada.

Leia mais no site do DT
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Governo de SP confirma chegada 
de insumos para vacina do 
Butantan no dia 26 de maio

© REUTERS/Amanda Perobelli/Direitos Reservados

Morre Bruno Covas, 
prefeito de São Paulo, 
após intensa batalha 
contra o câncer

 Bruno Covas em 2017

Estado garante isenção de 
ICMS a medicamentos 
para diálise, Aids e câncer

Golpistas usam Ministério da Saúde 
para fazer clonagem de Whatsapp

crédito da foto: Reprodução R7
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• AgêE-mail: agenor.dt@hotmail.com

• Leandro Mazzini
reportagem@colunaesplanada.com.br

Coluna Lair Ribeiro
• Dr. Lair Ribeiro

Palestrante internacional, ex-diretor da Merck Sharp & Dohme e da Ciba-Geigy 
Corporation, nos Estados Unidos, e autor de vários livros que se tornaram best-sellers 

no Brasil e em países da América Latina e da Europa. Médico cardiologista, viveu 
17 anos nos Estados Unidos, onde realizou treinamentos e pesquisas na Harvard 

Unversity, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. 
Webpage: www.lairribeiro.com.br

e-mail: lrsintonia@terra.com.br
Tel. 0-55-11-3889.0038
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Você é responsável pela sua vida
Dar-se conta de que você é res-

ponsável pela sua vida pode ser 
algo transformador, pois lhe dá 

a possibilidade de escolher entre assu-
mir a responsabilidade ou não. Se não 
assumir, muito provavelmente alguém 
o fará e você passará a trabalhar para 
a realização dessa pessoa, que pode 
perfeitamente ser a empresa na qual 
você trabalha... Se você vive dizendo “Eu 
trabalho para Fulano” ou “Eu trabalho 
para tal empresa”, é possível que já 
esteja perdendo o controle sobre a sua 
vida... E se assumir, você terá de abando-
nar a confortável posição de vítima em 
que se coloca e ir em busca do que você 
realmente deseja para si. 

Então, você pensa: “Abrir mão da 
minha vida, nem pensar. Mas assumir a 
responsabilidade por tudo dá muito tra-
balho!”. Pois vou lhe contar um segredo: 
a posição de vítima pode ser muito mais 
pesada do que os esforços que você 
venha a fazer para alcançar sua reali-
zação pessoal e profissional. Portanto, 
a hora é agora. E uma das ações mais 
importantes no momento de retomar 
as rédeas da sua vida é perdoar. 

Desde criança, nos ensinam que deve-
mos perdoar, e muitos de nós crescemos 
sem saber direito o que isso significa. 

Perdoar pode ser muitas coisas, mas, 
antes de mais nada, é uma atitude inte-
ligente. Se alguém o ofendeu e você 
insiste em não perdoar, quem carrega o 
peso da ofensa é você. Logo, perdoar é 
assumir a responsabilidade por aquilo 
que você sente. 

Perdoar é diferente de esquecer. 
Esquecer uma ofensa, por exemplo, é 
pôr uma pedra em cima dela. Você pode 
nem pensar mais naquilo, mas a ener-
gia fica lá, estagnada embaixo da pedra! 
Ao perdoar, porém, você se liberta das 
amarradas do passado e permite que a 
sua energia flua positivamente, trazen-
do mais alegria ao seu ser.

Perdoar pode demandar tempo, paci-
ência e dedicação. Pode não ser fácil, 
pode demandar muita força e sabedoria, 
mas os resultados são compensadores! 
Além de purificar a alma e proporcio-
nar um sentimento de leveza, afinal de 
contas, você está abrindo mão de senti-
mentos negativos como raiva, ódio, des-
prezo, entre outros, também renova as 
energias, o perdão traz mais vitalidade 
e força para lutar pelos seus ideais. Isso 
porque enquanto você estiver guardan-
do mágoas, remoendo ofensas e permi-
tindo que a dor e o sofrimento cresçam 
e se multipliquem em seu interior, você 

estará gastando valiosas unidades de 
energia, principalmente cerebrais, que 
poderiam ser muito mais bem emprega-
das em prol do seu crescimento pessoal 
e profissional. 

Quando uma pessoa nutre pensa-
mentos rancorosos, tais pensamentos 
tendem a se acumular, gerando tensões, 
insônia, agitação e destruindo sua paz. 
Se você tem uma dívida que não conse-
gue pagar é porque está precisando per-
doar alguém. Dívida é falta de perdão no 
passado. Na hora em que você perdoar, 
tenha certeza de que o dinheiro aparece 
e você consegue pagar a dívida. 

Ao perdoar, você libera a dor e o res-
sentimento que, durante anos, vinha 
carregando como se fosse um fardo 
pesado e inconveniente. Ao perdoar, 
você deixa de ser vítima de quem o pre-
judicou, recupera seu poder e assume a 
responsabilidade pelo que você sente. 
Lembre-se de que nossos verdadeiros 
inimigos são a raiva e o ódio, emoções 
que podem crescer desordenadamente 
quando nos descontrolamos e que são 
potencialmente destrutivas, que nos 
corroem, minando a nossa energia e 
vitalidade, podendo gerar doenças tão 
graves como o câncer.

Verão Filosófico Espírita
• Orson Peter Carrara - Matão/SP

Uma coleção de cinco módulos 
estudou os Princípios Fundamen-
tais do Espiritismo, entre janeiro 

e fevereiro de 2021, em lives transmiti-
das pelo canal Web Rádio Amigo Espiri-
tual. Sempre com um trio de convidados 
e dois mediadores: o autor dessas linhas 
e Rosana Silva, de Montes Claros-MG. O 
conteúdo formou importante acervo de 
reflexões que podem ser utilizados para 
estudos e debates:

Módulo 1 – Existência de Deus, com 
Ana de Nigris (RJ), Renato Vernaschi 
(SP) e Roracy Correia (RJ);

Módulo 2 – Imortalidade da alma, com 
Marco Maiuri, (SP), João Luiz do Nasci-
mento (SP)  e Samuel Magalhães (DF);

Módulo 3 – Pluralidade dos mundos 
habitados, com Joedla Lima (PB), Ota-
ciro Rangel (SP) e Leila Brandão (RJ);

Módulo 4 – Comunicabilidade dos 
Espíritos, com Suênya Freire (PB), Janai-
na Assis (SP) e Carlos Campetti (DF);

Módulo 5 – Pluralidade das existên-
cias, com Rodrigo Miranda(SP), Hum-
berto Portugal(RJ)  e Antonio Carlos 
Navarro (SP). 

Todo o material está reunido no 

seguinte link:  https://www.youtube.
com/playlist?list=PL--g98x509efqYf-
tI3P5M70XHBK_kr8J1 que o leitor 
poderá buscar, ver e ouvir, como igual-
mente compartilhar, divulgar. Realmen-
te o conteúdo trazido pelos convidados 
foi de grande expressão e ainda contou 
com importantes participações do 
público que acompanhou os debates, 
ao vivo. O link acima é da playlist de meu 
canal de youtube pessoal, que reúne os 
5 módulos. 

Treinando a cria
Quem viaja com o presi-

dente Jair Bolsonaro e Tarcí-
cio de Freitas para inaugura-
ção de obras do Ministério da 
Infraestrutura Brasil aden-
tro, nota o gosto crescente 
do ministro pelos discursos 
– mais empolgantes e gesti-
culadores a cada visita. Num 
plano discreto e com bilhões 
em ativos em execução, a 
pasta alavancou mais de uma 
centena de obras paralisa-
das há anos nos rincões. É a 
aposta de Bolsonaro no voto 
do interior. 

Dançou 
Com a decisão do ministro 

Alexandre de Moraes (STF) 
de não revogar a prisão de 
Daniel Silveira, cresce na 
Câmara certeza de que o 
deputado não volta mais ao 
plenário.

Dançou 2
O PRTB, fundado e manti-

do por Levy Fidélix até sua 
morte, deve sumir da praça 
a depender das articulações 
feitas pela família – que con-
trola a sua Executiva nacio-
nal.

extrato
A família Fidélix – viúva e 

dois filhos – recusou filiação 
do presidente Bolsonaro. Ele 
pediu o controle incondicio-
nal do partido, o que incluiria 
a senha da conta do fundo 
partidário.

rasante silencioso
As aéreas nacionais, que 

há anos seguram bilhões de 
reais em tarifas aeroportuá-
rias não repassadas por lei à 
Infraero, fazem um rasante 
ousado junto ao Ministério 
da Fazenda e Agência Nacio-
nal de Aviação Civil para 
sobrevivência às custas da 
União. No plano de voo sigi-
loso, querem o perdão dessa 
dívida, e usam a pandemia 
como desculpa.

memórias da cabine
Vale ressaltar que a Trans-

brasil, Vasp e Varig faliram 
devendo, juntas, quase R$ 2 
bilhões em repasses das tari-
fas aeroportuárias recolhidas 
em aeroportos da Infraero.

Limpa no PTB
O PTB vai fazendo a limpa 

nas executivas regionais para 
avançar na verticalização afi-
nada com o projeto de reelei-
ção de Bolsonaro – com vistas 
a filiar o presidente, ou lhe 
oferecer um vice na chapa. 
Em Tocantins, Roberto Jeffer-
son, presidente nacional, 
indicou o empresário Alex 
Kawano para o comando da 

legenda. Seu pai foi um dos 
fundadores do Estado ao lado 
de Siqueira Campos

voto cristão
No Distrito Federal, Jeffer-

son destituiu a deputada dis-
trital Jaqueline Silva da presi-
dência do partido. Nomeou 
o evangélico Fadi Faraj para 
o cargo, e o advogado católi-
co pró-vida Paulo Fernando 
Melo, suplente de deputado 
federal, como vice. 

resquícios da ordem
Para quem segue no dis-

curso vazio de que a inter-
venção militar no Estado 
do Rio de Janeiro em 2018 
rendeu pouco: até hoje tem 
gente pagando a conta. O 
Superior Tribunal Militar 
acaba de dobrar a pena de 
um traficante (para 8 anos de 
reclusão) que atirou contra 
três soldados do Exército em 
Belford Roxo. 

raios x das cidades 
O Índice de Gestão Munici-

pal Aquila (IGMA), ferramen-
ta de big data, aponta que 
23% dos municípios do País 
apresentam déficit fiscal de 
suas contas; 61 cidades têm 
endividamento com com-
prometimento superior a um 
ano fiscal completo. O IGMA 
contempla 39 indicadores 
públicos de todos os 5.570 
municípios brasileiros.

Bicho em PoA
A Polícia de Porto Alegre 

trabalha em duas linhas de 
investigação sobre a morte do 
bicheiro João Carlos Franco 
Cunha, o Jonca, assassinado 
a tiros na capital: numa, ele 
teria tentado retomar posto 
de liderança em pontos 
nestes tempos em que fac-
ções criminosas já dominam 
o jogo; noutra, seria acerto de 
contas antigo de rivais.

esPLAnADeirA
# Clínica Gravital inaugu-

ra Núcleo de Medicina do 
Esporte, com atendimentos 
online. # Supermercados 
Mundial realizam até dia 18 
“Festival Cuidados Diários”. 
# Psicóloga Vanessa Jaccoud 
cria Associação TRANquila-
MENTE para transgêneros. 
# Julian Tonioli fala sobre 
“como endereçar volume e 
qualidade de venda através 
da remuneração variável” 
hoje, no Instagram. # Fer-
nanda Teodoro, da Mandaliti 
Advogados, mediará hoje 
webinar “Desmificando a 
decisão do STF acerca da 
exclusão do ICMS”, no Canal 
GETA do YouTube. Dia Mundial das Comunicações: o desafio 

de “ir e ver” em tempos de pandemia

Tribuna livre

• * Fernanda Ribeiro

Ao utilizar terra, sangue de ani-
mais ou pigmentos de plantas os 
homens da pré-história se comu-

nicavam. Desenhos e pinturas rupestres 
ficaram impregnadas em paredes de 
cavernas para outras pessoas interpre-
tarem a mensagem proposta.

As formas de comunicação mudaram, 
mas o desejo de se conectar com o outro 
sempre fez parte da vida humana. Auxi-
liadas pela tecnologia nos dias de hoje, 
as pessoas seguem se comunicando. 
Muitos profissionais se empenham e se 
especializaram em colaborar com esse 
processo. É o caso, por exemplo, da ati-
vidade jornalística.

Produzir informações objetivas, 
imparciais, mantendo o compromisso 
com os fatos apurados, faz parte da 
essência da profissão. E na comunicação 
cristã não é diferente. Neste mês em que 
se celebra o Dia Mundial das Comunica-
ções, os jornalistas têm uma missão: “ir 

e ver”. O pedido faz parte da mensagem 
especial escrita pelo Papa Francisco em 
janeiro deste ano. No texto, o Pontífice 
aponta que “é necessário sair da pre-
sunção cômoda do “já sabido” e mover-
-se, ir ver, estar com as pessoas, ouvi-las, 
recolher as sugestões da realidade, que 
nunca deixará de nos surpreender em 
algum dos seus aspectos”.

Francisco chama a atenção com uma 
expressão já conhecida, afirmando que é 
preciso “gastar as solas dos sapatos” em 
prol da informação de qualidade. Ressal-
ta que mesmo que a tecnologia seja uma 
ferramenta importante nesse processo, 
nada substitui a presença física. “Há mais 
de dois mil anos que uma corrente de 
encontros comunica o fascínio da aventura 
cristã. Por isso, o desafio que nos espera é 
o de comunicar, encontrando as pessoas 
onde estão e como são”, conclui o Santo 
Padre.

A tarefa é ainda maior quando as cir-

cunstâncias do dia a dia são colocadas em 
pauta. Em uma pandemia mundial, como 
alcançar tal objetivo? As palavras devi-
damente embasadas não representam 
desrespeito à segurança do profissional, 
muito menos às determinações das auto-
ridades de saúde. São propósitos de vida 
para uma sociedade que necessita viver 
com mais segurança e intensidade, com 
base no que é real.

O comunicador que trabalha com a 
verdade, tem esse compromisso con-
sigo mesmo. No momento em que nem 
todos podem se fazer presentes, é preciso 
encontrar meios para exercer o trabalho 
da melhor forma possível. A colocação de 
Francisco também trata da adaptação, de 
sair do comodismo e fazer a diferença na 
arte de comunicar. Nada impede que o tra-
balho seja apurado com profissionalismo e 
que o texto, em áudio, vídeo ou impresso, 
seja um reflexo vivo das relações humanas.

Leia mais no site do DT
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�Investimento

SP faz parceria com o Mercado 
Livre para profissionalização e 
geração de 5 mil empregos

 Â Companhia vai investir R$ 4 bilhões no Estado, maior aporte privado ao longo do 
mesmo ano desde o início da atual gestão

O Governador João 
Doria anunciou nesta 
segunda-feira, 17, 

em Cajamar, uma parceria 
com o Mercado Livre que 
inclui investimento de R$ 4 
bilhões pela plataforma de 
e-commerce no estado de 
São Paulo. Trata-se do maior 
aporte privado ao longo do 
mesmo ano desde o início da 
atual gestão, com estimativa 
de 5 mil novos empregos até 
o final de 2021.

“Essa ação conjunta com o 
Mercado Livre é articulada, 
360º, como agimos aqui no 
Governo de SP. Por isso que 
o Sebrae é nosso grande par-
ceiro no incentivo, na forma-
ção e no acompanhamento 
do empreendedorismo; o 
Centro Paula Souza no trei-
namento, através das Etecs 
e das Fatecs; os programas 
Empreenda Rápido, Minha 
Chance e o financiamento do 
Banco do Povo dentro dos 

programas de desenvolvi-
mento econômico do Estado; 
e a InvestSP, que é a agência 
facilitadora. O empreende-

dor fala com uma única fonte 
para a viabilização de tudo, 
desde a aprovação ambiental 
até financiamento, programa 

de treinamento e qualifica-
ção de mão de obra”, afirmou 
Doria.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Governo de SP

�Agendamento

Atendimento 
presencial da Receita 
pode ser agendado 
por aplicativo

 Â App desenvolvido pelo Serpro permite 
escolher horário e unidade de atendimento 
mais próxima com uso de geolocalização e 
de recurso para traçar rotas

Desde a última segunda-
-feira, 17, os cidadãos 
de todo o país que 

precisarem de atendimento 
presencial da Receita Federal 
poderão realizar o agenda-
mento por aplicativo. O app 
Agendamento RFB foi desen-
volvido pela Receita em par-
ceria com o Serpro, empresa 
de tecnologia do Governo 
Federal, e já está disponível 
gratuitamente na App Store e 
Google Play.

O agendamento do atendi-
mento presencial na Receita 
Federal era oferecido uni-
camente pela internet pelo 
Sistema Nacional de Apoio 
ao Gerenciamento do Atendi-
mento (SAGA). “O aplicativo 

Agendamento faz a integração 
com o SAGA, que processa 
eletronicamente a coleta de 
dados e faz o gerenciamento 
do atendimento, permitindo 
que o próprio cidadão faça 
esse agendamento, escolhen-
do o serviço, dia, horário e a 
unidade da Receita em que 
deseja ser atendido, confor-
me as vagas disponibilizadas”, 
explica o auditor fiscal da 
Receita Federal José Carlos 
Fonseca.

De acordo com a gerente de 
Soluções de Atendimento, Por-
tais e Gestão de Identidade do 
Serpro, Keli Reolon, o aplicati-
vo traz novidades em relação à 
versão web de agendamento. 

Leia mais no site do DT

�Gastronomia 

Biblioteca de São Paulo 
realiza atividade online e 
gratuita para quem quer 
empreender

Com a pandemia, muitos 
procuraram formas de 
empreender e aposta-

ram na economia criativa. 
Nesse contexto, a Biblioteca 
de São Paulo (BSP) realizará, 
em 28 de maio, a atividade 
online intitulada Empreen-
dedorismo: Caixa Presente 
Lucrativa, com a chef confei-
teira Laís Berlatto. A BSP é 
equipamento da Secretaria 
de Cultura e Economia Cria-
tiva do Estado de São Paulo, 
gerida pela Organização 
Social SP Leituras – eleita pelo 
terceiro ano consecutivo uma 
das 100 Melhores ONGs do 
Brasil.

Em aula, os participantes 
aprenderão a preparar bri-
gadeiros de alta durabilida-
de, pães de mel, alfajores e 
barras recheadas, que podem 
compor caixas presenteáveis 
para vender o ano todo. A 
atividade inclui, além das 
técnicas de confeitaria, dicas 
de marketing e precificação, 
explanações sobre como 
acondicionar os produtos de 
forma atraente, e temas como 

normas de higiene e boas 
práticas para a manipulação 
e conservação dos alimentos.

Laís Berlatto é especialista 
em Gastronomia e Cozinha 
Autoral, atualmente pós-
-graduanda do programa de 
Nutrição, Alimentação Sau-
dável e Empreendedorismo 
da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul. 
Trabalha há oito anos na área, 
ministra cursos e mantém 
produções para eventos em 
seu ateliê.

Com a necessidade de esti-
mular o distanciamento social 
e outras medidas de proteção 
contra o contágio pelo novo 
coronavírus, a Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
criou o #Culturaemcasa, que 
amplia a oferta de conteúdos 
virtuais dos equipamentos. 
Importante lembrar que a 
BSP está retomando as ati-
vidades presenciais de terça 
a domingo, das 10h às 16h, 
atendendo às medidas da 
fase de transição do Plano 
São Paulo. 

Leia mais no site do DT

�Apreensão 

PM Ambiental flagra pesca 
irregular em Caraguatatuba

 Â Seis pessoas foram autuadas em flagrante e mais de 100 metros em redes foram 
apreendidos

A Polícia Militar apre-
endeu, no último 
sábado, 15, cerca de 

100 metros de redes de pesca 
irregular, que prejudicavam a 
segurança da navegação, em 
cinco pontos de pesca irregu-
lar no município de Caragua-
tatuba, entre o Porto Novo e a 
Praia das Palmeiras. 

A ação foi deflagrada 
pelo Policiamento Osten-
sivo Náutico, realizado por 
uma equipe da Companhia 
de Polícia Militar Ambien-
tal Marítima (CiaMar) do 
3°Batalhão de Policiamento 
Ambiental, que estavam em 
patrulhamento quando se 
depararam os petrechos.

 Foram encontradas uma 
rede do tipo “picaré”, duas 
redes do tipo “gererê” e três 

do tipo “emalhe”, soman-
do mais de cem metros de 
petrechos irregulares. Seis 
infratores foram autuados 
por pescar sem licença e uso 

de petrecho não permitido.
 Ao todo, foram realiza-

dos nove autos de infração 
ambiental, somando mais de 
R$ 22 mil em multas. Na oca-

sião, também foi aprendido 
cerca de 2 quilos de cama-
rão que estavam presos nas 
redes. 

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Polícia Militar

�Pandemia

Covid-19: homens e idosos são 
principais vítimas de casos graves

 Â Estudo avaliou 178 mil pacientes no Brasil

Homens e idosos são as 
principais vítimas de 
casos graves e mortes 

por covid-19, segundo estudo 
que avaliou 178 mil pacientes 
no Brasil, sendo 33 mil com 
diagnóstico confirmado para 
a doença. Embora já fosse 
sabido que esses dois grupos 
eram mais suscetíveis ao novo 
coronavírus, é a primeira vez 
que essas constatações são 
apresentadas de maneira 
sistematizada, com análise 
de parâmetros laboratoriais 
de amostras de uma grande 
quantidade de pessoas em 
uma única pesquisa.

Os resultados do estudo, 
liderado pelo professor da 
Universidade de São Paulo 
(USP), Helder Nakaya, e com 
a participação do pesquisador 

da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) Bahia, Bruno Bezer-
ril, foram descritos em artigo 
publicado no International 
Journal of Infectious Disea-
ses. Além deles, a pesquisa 
também contou com especia-
listas de diversas instituições 

nacionais e internacionais.
Os resultados do estudo 

foram divulgados nesta 
segunda-feira, 17, na página da 
Fiocruz. Os cientistas estabe-
leceram um perfil laboratorial 
dos pacientes, com a contagem 
completa de células sanguíne-

as, eletrólitos, metabólitos, 
gases no sangue arterial, enzi-
mas, hormônios, biomarcado-
res de câncer, dentre outros.

Os resultados revelaram 
que pacientes idosos do sexo 
masculino têm valores labo-
ratoriais significativamente 
anormais, incluindo marca-
dores inflamatórios mais ele-
vados, em comparação com 
mulheres idosas. Biomarca-
dores de inflamação, como a 
proteína C reativa e ferritina, 
eram mais altos especialmen-
te em homens mais velhos, 
enquanto outros marcadores, 
como testes de função hepá-
tica anormais, eram comuns 
em várias faixas etárias, exceto 
para mulheres jovens.

Leia mais no site do DT

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
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�Conscientização  
Instituto CCR e CCR NovaDutra 
engajam caminhoneiros no 
combate ao abuso e exploração 
sexual de crianças e adolescentes

 Â Estrada para a Saúde realiza campanha 
de conscientização sobre o Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes.

O Instituto CCR, gestor 
social do Grupo CCR, 
com apoio da CCR 

NovaDutra, promove ação 
de conscientização dedica-
da nesta terça-feira, 18, Dia 
Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes. A 
ação vai ao encontro do foco 
do Instituto CCR, que é o de 
promover inclusão social por 
meio de iniciativas que incen-
tivem a preservação da vida, a 
saúde, a cidadania e o respei-
to ao próximo. A campanha é 
liderada pelo programa Estra-
da para a Saúde e tem o obje-
tivo de tornar os caminhonei-
ros aliados no compromisso 
de proteção, denunciando ati-
tudes suspeitas, de qualquer 
lugar do Brasil. 

A campanha contempla 
abordagem junto aos cami-
nhoneiros que utilizam os 
serviços do Estrada para a 
Saúde nos postos fixos dos 
trechos das concessionárias 
CCR NovaDutra, CCR Rodo-
Norte, CCR AutoBAn e CCR 
ViaOeste, com material de 
orientação que explica o que 
são a violência, o abuso e a 
exploração sexual e orien-

ta sobre prevenção e como 
denunciar.  O objetivo é enga-
jar o motorista a denunciar 
– com sigilo, segurança e 
agilidade – qualquer tipo de 
violência sexual ou infração 
que traga privação da infância 
ou da primeira juventude. E o 
caminho para tal é seguro e 
acessível. Com um telefonema 
para o ‘Disque 100’ – gratuito 
– é possível começar a mudar 
a realidade desafiadora desta 
temática.

A data foi instituída pela 
Lei Federal 9.970/00, uma 
conquista que demarca a luta 
pelos Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes no 
território brasileiro, ancora-
da pela sociedade civil e por 
entidades de classe.

COMO DENUNCIAR?
Basta utilizar o Disque 100 

ou Disque Direitos Humanos, 
um serviço da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presi-
dência da República (SDH) 
que recebe denúncias de 
abuso e exploração contra 
crianças e adolescentes. Ele 
funciona diariamente 24h, 
inclusive nos finais de semana 
e feriados. 

Leia mais no site do DT.

Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Divulgação

�Evento

Hitt realiza Demo 
Day para marcar o 
encerramento da 
gestão EPTS

O Hub de Inovação Tec-
nológica de Taubaté 
realizará, na próxima 

quinta-feira,  20, o último 
evento de integração promo-
vido pela Empresa de Pes-
quisa, Tecnologia e Serviços 
da Universidade de Taubaté. 
A EPTS foi a instituição con-
tratada para o gerenciamen-
to do Hitt e vinha atuando no 
projeto desde o início de sua 
operacionalização. No entan-
to, recentemente, não teve 
seu contrato renovado com a 
Prefeitura de Taubaté.

O Demo Day registrará 
o encerramento da gestão 
atual e fará um balanço geral 
sobre o progresso do hub 
durante o último ano. A pro-
gramação terá início às 14h, 
quando a Diretora Executiva 
da EPTS, Patrícia Ortiz, dará 
as boas-vindas aos presentes 

e comentará sobre o 1º ciclo 
do projeto. Em seguida, Joana 
Ribeiro, Head de Inovação do 
hub, apresentará o Mapea-
mento do Ecossistema e, junto 
com o Gestor do Hitt, Altair 
Emboava, prestará contas à 
comunidade apresentando os 
resultados desse ciclo inicial.

As startups residentes estão 
presentes e os pré-incubados 
poderão realizar seus pic-
thes, apresentando seus 
projetos, por volta das 16h. 
Haverá também a entrega de 
certificados, simbolizando a 
conclusão de uma jornada 
rumo à inovação. Priorizan-
do as normas de segurança no 
combate à Covid-19, o evento 
não será aberto ao público e 
receberá apenas convidados 
– entre atores do ecossistema, 
autoridades e imprensa.

�

Isenção de ISSQN para 
transporte escolar é lei
O presidente da Câmara 

de Taubaté, Paulo 
Miranda (MDB), pro-

mulgou a Lei 5.624, de 10 de 
maio, que trata da remissão, 
isenção e anistia do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) e pena-
lidades decorrentes aos 
prestadores de serviço licen-
ciados no município para o 
transporte escolar.

O benefício se estende a 
pessoa física ou jurídica e se 
refere a cobranças a partir 
do Decreto 14.699, de 30 de 
março de 2020, que decla-
rou o estado de calamidade 

pública em Taubaté, em 
razão da pandemia causada 

pelo novo coronavírus.
A remissão, isenção e 

anistia não abrange os con-
tribuintes que se enquadrem 
como Microempreendedores 
Individuais (MEI) por esta-
rem em regime diferenciado 
e favorecido de tributação. 
Os beneficiários não terão 
direito à devolução dos valo-
res que porventura tenham 
sido pagos a partir da vigên-
cia do Decreto nº 14.699.

Para conhecer essa e 
outras leis municipais, 
acesse o portal da Câmara de 
Taubaté na internet, www.
camarataubate.sp.gov.br/
legislacao.

�Legislativo

Estado garante isenção de ICMS a 
medicamentos para diálise, Aids e câncer

 Â Benefício contempla equipamentos e insumos destinados a hospitais públicos, 
entidades beneficentes e fundações privadas que atendem o SUS

O Governador João 
Doria anunciou a 
isenção de ICMS de 

medicamentos usados nos 
tratamentos de diálise, Aids 
e câncer. Com isso, São Paulo 
ampliou a atenção à saúde, 
já que havia assegurado o 
regime privilegiado do ICMS 
a remédios da cesta básica, 
medicamentos genéricos e 
para compras de insumos 
de hospitais públicos, Santas 
Casas e rede de atendimento 
do SUS.

“Com o ajuste fiscal promo-
vido pelo Governo e a melho-
ra na arrecadação do Estado, 
é possível termos os bene-
fícios fiscais para a área da 
saúde, que é prioritária para 
nós. Já havíamos afirmado 
que toda e qualquer revisão 
dos benefícios seria analisa-
da caso a caso e promovida 
quando o governo pudesse”, 
justifica Doria.

Em comunicado remeti-

do à Assembleia Legislativa 
do Estado no dia 7 de maio, 
o Governo de São Paulo 
também estendeu a isenção 

do ICMS para a aquisição de 
equipamentos e insumos 
destinados às entidades 
beneficentes, assistenciais 

hospitalares e fundações pri-
vadas que atendem hospitais 
públicos.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Governo de SP

�Miss Universo

Brasileira Julia Gama fica em segundo 
lugar no concurso Miss Universo

 Â A campeã do tradicional concurso deste ano foi a mexicana Andrea Meza

A candidata brasileira 
ao tradicional con-
curso Miss Univer-

so, Julia Gama, ficou em 
segundo lugar na edição - o 
evento reuniu as candidatas 
de 2020. A final da compe-
tição ocorreu no último 
domingo, 16, com 21 semi-
finalistas e elegeu a mexi-
cana Andrea Meza como 
campeã. Já o terceiro lugar 
foi ocupado pela miss Peru, 
Janick Maceta. A última vez 
que o Brasil levou a coroa 
foi em 1968, com Martha 
Vasconcellos. 

Natural de Porto Alegre, 
Julia Gama tem 26 anos e é 
engenheira. Em seu discur-
so, ela chamou atenção para 
a importância de cuidados 
com a saúde mental e pre-
venção de doenças como 
ansiedade e depressão.

“É um tópico ainda bas-
tante estigmatizado e, por 
isso, não conseguimos falar 
abertamente. Mas para 
todos aqui esta noite, eu 

peço que lembrem disso. 
Por favor, vamos normali-
zar conversas sobre ansie-
dade e depressão”, disse.

Na fase das perguntas, 

outro ponto tradicional 
da competição a brasileira 
opinou sobre a liderança 
feminina. 

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Foto: Rodrigo Varela/Getty Images
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Trajetória
Morre Bruno Covas, prefeito de São Paulo, 
após intensa batalha contra o câncer

 Â Prefeito estava internado desde começo de maio no Sírio Libanês, em São Paulo

O Brasil recebeu a triste 
notícia de que o pre-
feitoBruno Covas fale-

ceu aos 41 anos após uma 
intensa luta contra o câncer, 
às 8h20 do último domingo, 
16.  

Em seus últimos momen-
tos de vida, Bruno foi sub-
metido a sedativos e anal-
gésicos para evitar as fortes 
dores.

Na última sexta-feira, 14, 
o quadro clínico de Bruno 
foi considerado irreversível 
pelos médicos que acompa-
nhavam seu tratamento. 

“O Prefeito Bruno Covas 
segue internado no Hospi-
tal Sírio-Libanês recebendo 
medicamentos analgésicos 
e sedativos. O quadro clíni-
co é considerado irreversível 
pela equipe médica. Neste 
momento, encontra-se no 
quarto acompanhado de 
seus familiares”, detalhou 
um boletim divulgado na 
sexta-feira, 14.

Foi realizada uma cerimô-
nia na sede da prefeitura de 
SP, às 13h, apenas para seus 
familiares e amigos próxi-
mos. Já o enterro se dará em 
Santos, contando com famí-
lia do ex-prefeito.

O histórico
Internado desde 2 de 

maio no Sírio Libanês, em 
São Paulo, Covas passava 
por um tratamento contra o 
câncer que atingiu o siste-
ma digestivo com metástase 
nos ossos e fígado, confor-
me divulgado pelo portal de 
notícias G1.

A luta de Covas contra o 
câncer não é recente. Em 
2019, ele foi diagnostica-
do com a doença e foi sub-
metido a quatro meses de 
quimio, processo que foi 
capaz de impedir o avanço 
da doença. Entretanto, o ex-
-prefeito acabou encontran-
do novas complicações em 
abril de 2021.

Durante o tratamento 
recente, Bruno chegou 
passar por imunoterapia e 
terapia-alvo. Já na última 
semana, ele fora submetido 
a sessões de radioterapia 
com o objetivo de ajudar 

a conter um sangramento 
agudo na cárdia. 

‘Continuo a lutar’
No último 9 de maio, que 

marcou o Dia das Mães, o 
prefeito chegou a homena-
gear não só a sua mãe, mas 
também Karen Ichiba, ex-
-mulher e progenitora de 
seu filho, Tomás, que tem 
15 anos. 

“Vamos todos celebrar 
essa data tão especial, mas 
sem esquecer de manter os 
cuidados com o uso de más-
cara, álcool em gel e manten-
do o distanciamento social. 
Bom domingo! #forçafocoe-
fé”, pediu o político.

No mesmo dia, o prefeito 
publicou uma imagem onde 
aparecia sorridente e reve-

lando que não tinha perdido 
a motivação. 

“Continuo a lutar aqui 
no hospital. sem baixar a 
cabeça e sem perder minha 
motivação. Muita força, foco 
e fé. Espero logo estar junto 
de vocês para agradecer por 
todo carinho”, informava a 
postagem.

A trajetória de Bruno
Bruno nasceu na cidade de 

Santos, que compreende o 
literal de SP, em 7 de abril 
de 1980. Além de prefeito, 
Covas também era advogado 
e economista.

Descobrindo sua vocação 
na política, ele atuou não só 
como deputado estadual, 
secretário de Meio Ambiente 
de SP e presidente do Juven-
tude do PSDB, mas também 
como deputado federal.

Neto de Mário Covas, o 
site oficial de Bruno des-
creve que ele enxergava o 
avô como uma grande refe-
rência na política. “Aprendi 
com meu avô que inspirar 
as pessoas e dar o exemplo 
são parte da tarefa pública”, 
disse Bruno. 

Conseguindo o cargo de 
prefeito de São Paulo em 
abril de 2018 após a renún-
cia de João Dória, atual 
governador de SP, o pai de 
Tomás acabou garantindo 
a reeleição no ano de 2020. 
Vale ressaltar que foi nesta 
disputa que ele conseguiu o 
feito de vencer todos os dis-
tritos eleitorais de SP num 
único turno.

Crédito: Getty Images

Covas durante as últimas eleições de SP

 Getty Images

 Bruno Covas em 2017

Partido da Social Democracia Brasileira
O Partido da Social 

Democracia Brasi-
leira (PSDB) é um 

partido político brasileiro 
de centro. Surgiu da combi-
nação entre a social-demo-
cracia, a democracia cristã 
e o liberalismo econômico 
e social. Foi fundado em 25 
de junho de 1988 pelo ex-
-governador Mario Covas (à 
época, senador). Seu sím-
bolo é um tucano nas cores 
azul e amarela: por esta 
razão, seus membros são, 
eventualmente, chamados 
de “tucanos”, e raramente 
de “peessedebistas”. O seu 
código eleitoral é o 45.

Em 2010, o partido teve 
cinco indicados pela Revista 
Época entre os cem brasi-
leiros mais influentes do 
ano: Fernando Henrique 
Cardoso (ex-presidente da 
república), José Serra (ex-
-governador de São Paulo), 
Aécio Neves (ex-governador 
e senador eleito por Minas 
Gerais), Geraldo Alckmin 
(governador eleito de São 
Paulo) e Antonio Anasta-
sia (governador de Minas 
Gerais).

Foram presidentes nacio-
nais do partido Franco 
Montoro, Fernando Henri-
que Cardoso, Mário Covas, 
José Richa e Pimenta da 
Veiga (que se revezaram 
em uma comissão provisó-
ria, no primeiro ano depois 
da fundação). Passaram, 
também, pela presidência, 
Tasso Jereissati, José Serra 
e Geraldo Alckmin, entre 
outros. O posto é atualmen-

te ocupado pelo ex-ministro 
Bruno Araújo, eleito em 
2019. Seu secretário geral é 
Humberto Pereira. Em abril 
de 2021 o partido possuía 
1,363,177 filiados.

Dissidência do PMDB e 
fundação do PSDB

O embrião do que viria 
ser o PSDB surgiu logo 
após as Eleições Gerais de 
1986, com o surgimento do 
Movimento de Unidade Pro-
gressista (MUP) em 1987, 
capitaneado entre outros 
por Fernando Henrique Car-
doso (PMDB-SP). Segundo 
Scott Mainwaring, tratou-se 
de uma resposta à estratégia 
política adotada pelo PMDB 
na ordem de maximizar o 
seu capital político: a ampla 
vitória do partido em 1986 
se deu em parte ao influxo 
de políticos provenientes 
do PDS (e por extensão 
da ARENA) que buscavam 
novas oportunidades de 
ganho político no PMDB e 
no PFL. De forma ilustrativa, 
a bancada do PMDB aumen-

tou de 224 parlamentares 
em fevereiro de 1985 para 
246 em julho de 1986, ao 
passo que a bancada do PDS 
despencou de 196 para 81.

Nesse contexto, a cisão 
no PMDB ocorre diante do 
convencimento de quadros 
importantes que o partido 
se tornara permanentemen-
te viciado por essa guinada 
conservadora. O PMDB se 
tornou ideologicamente 
heterogêneo aglomerando 
facções desde a esquerda à 
direita. Além disso, desen-
tendimentos com a excessi-
va influência do Governador 
Orestes Quércia (PMDB-SP) 
na liderança do partido pro-
vocaram o afastamento de 
políticos que se identifica-
vam como progressistas. 
Outra ruptura foi a adoção 
do sistema presidencialista 
pela Constituição Federal de 
1988 que favorecia a linha 
quercista do PMDB, mas 
não o grupo dissidente.

O nome “PSDB” (então 
“Partido Socialista Demo-

crático Brasileiro”) é pela 
primeira vez sugerido para 
um novo partido derivado 
do MUP em outubro de 
1987, num encontro supra-
-partidário que reuniu o 
MUP, o PSB e outros políti-
cos de esquerda e centro-
-esquerda, incluindo o 
deputado Paulo Ramos 
(PMDB-RJ) e Florestan Fer-
nandes, o antigo professor 
de FHC.

Em 25 de junho de 1988, 
os dissidentes do PMDB 
levaram a termo sua insa-
tisfação perante o Governo 

Sarney, que haveria “de se 
constituir no primeiro da 
Nova República para se fazer 
o último da Velha Repú-
blica”. Tal disparidade se 
acentuou durante a Assem-
bleia Nacional Constituinte, 
onde os membros do par-
tido votaram pelos quatro 
anos de mandato para o 
Presidente da República 
apesar de ter prevalecido 
a tese dos cinco anos, por 

influência do establishment 
peemedebista e de políticos 
conservadores agrupados 
no Centrão. Entre os fun-
dadores do novo partido 
estavam Franco Montoro, 
José Serra, Mário Covas e 
Fernando Henrique Cardo-
so, escudados por Sérgio 
Motta, Magalhães Teixeira 
e Geraldo Alckmin. Fora de 
São Paulo o novo partido 
arregimentou Pimenta da 
Veiga, Eduardo Azeredo, 
José Richa, Artur da Távola, 
Célio de Castro, Afonso 
Arinos, Chagas Rodrigues, 

Almir Gabriel, Teotônio 
Vilela Filho, Aécio Neves, 
Arthur Virgílio e Maria de 
Lourdes Abadia. Posterior-
mente outros políticos, 
como Tasso Jereissati e Ciro 
Gomes, também migrariam 
para o partido.

Segundo levantamento 
feito pela Editora Três via 
enciclopédia Brasil 500 
Anos, a bancada inaugu-
ral do PSDB no Congres-

so Nacional possuía nove 
senadores e trinta e nove 
deputados federais, repre-
sentando dezesseis estados 
e o Distrito Federal. Destes, 
onze eram paulistas, porém 
a maior representação per 
capita era a de Alagoas, 
com quatro nomes numa 
bancada de onze membros 
contra os 63 oriundos de 
São Paulo. Para corroborar 
tais assertivas basta dizer 
que dois dos três senado-
res paulistas e três dos oito 
deputados federais alago-
anos participaram da fun-
dação do PSDB, inclusive 
Renan Calheiros.Ao todo, 
foram 60 deputados que 
ingressaram no PSDB.

Com este núcleo parti-
dário, o PSDB foi formado 
pela confluência de diferen-
tes pensamentos políticos 
contemporâneos: dos traba-
lhistas, adotou a primazia 
do trabalho sobre o capital; 
a ética, a solidariedade e a 
participação comunitária 
foram assimiladas dos pen-
sadores católicos persona-
listas, e das ações políticas 
dos líderes europeus do 
pós-guerra. Não obstante, 
ainda que fosse um partido 
ideologicamente diversifi-
cado na sua fundação (mais 
que o Partido dos Trabalha-
dores, por exemplo), o PSDB 
era muito menos heterogê-
neo que o PMDB, tendo em 
vista que se fundou justa-
mente para se contrapor ao 
‘’declínio deste último em 
uma máquina eleitoreira 
clientelista.’’

Foto: Divulgação Wikipedia

Participantes da criação do PSDB em 25 de junho de 1988.

Divulgação Wikipedia
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EsportesEsportes�Tecnologia

Unitau promove feira 
de oportunidades sobre 
empreendedorismo e mercado digital 
O mercado de trabalho 

digital e a educação 
financeira são temas 

importantes e cada vez mais 
discutidos nos ambientes 
universitários. O mercado 
digital tem se desenvolvido 
desde a inovação da tecnolo-
gia e, com a pandemia, teve 
um grande crescimento, o 
que deve continuar cada vez 
mais. Com isso, a Universi-
dade de Taubaté (Unitau) irá 
promover nos dias 1 e 2 de 
junho, a feira de oportunida-
des. Devido a pandemia, cau-
sada pelo novo coronavírus, 
o evento foi adaptado para o 
modo online e será transmi-
tido pelo canal no youtube da 
TV UNITAU. 

A pró-reitora estudantil, 
Profa. Dra. Máyra Cecília 
Dellú, conta que a programa-
ção está repleta de assuntos 
atuais e importantes. Os 

temas serão debatidos por 
profissionais e convidados 
conhecidos no mercado de 
trabalho e os participantes 
podem esperar uma grande 
diversidade na programa-
ção. “O objetivo da feira é 

proporcionar um ambiente 
de grande troca de saberes 
sobre carreira, melhores 
práticas profissionais, mer-
cado de trabalho e empre-
gabilidade. Para aqueles que 
estão iniciando suas escolhas 

profissionais é fundamental 
um evento como esse, que vai 
proporcionar reflexão, capa-
citação e transformação da 
sua carreira”, explica. 

Leia mais no site do DT.

�Enem 2021

Começou nesta segunda-feira, 
17, o prazo para pedir isenção de 
inscrição no Enem 2021

 Â Pedido deve ser feito na Página do Participante, até o dia 28

Desde a última segunda-
-feira, 17, estudantes 
já podem, solicitar a 

isenção da taxa de inscrição 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2021. O pedido 
deve ser feito na Página do 
Participante até o dia 28 de 
maio. Quem obteve a isenção 
no Enem 2020 e não compa-
receu à prova deve justificar a 
ausência também pela inter-
net.

Têm direito a não pagar a 
taxa do exame aqueles que 
estão cursando a última série 
do ensino médio no ano de 
2021, em qualquer modali-
dade de ensino, em escola da 
rede pública; e aqueles que 
cursaram todo o ensino médio 
em escola da rede pública ou 
foram bolsistas integrais na 
rede privada e têm renda fami-
liar igual ou inferior a um salá-
rio mínimo e meio por pessoa.

Poderão pedir a isenção 
também aqueles estudantes 
em situação de vulnerabilida-
de socioeconômica, que sejam 

membros de família de baixa 
renda inscrita no Cadastro 
Único para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚ-

nico). Para isso, devem infor-
mar Número de Identificação 
Social (NIS) único e válido.

Leia mais no site do DT.

© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Capitão Rapha renova 
contrato e vai para 
oitava temporada no 
EMS Taubaté Funvic

Presente em todos os 14 
títulos conquistados 
pelo clube taubatea-

no, atleta que mais vestiu a 
camisa do clube renovou seu 
vínculo e segue como uma 
das peças fundamentais do 
projeto

A temporada 2021/2022 
do voleibol para o EMS Tau-
baté Funvic teve seu start 
oficial dado nesta semana. 
A montagem do elenco que 
dará seguimento ao vitorioso 
projeto taubateano tem como 
primeira grande novidade a 
renovação de contrato com o 
levantador Rapha, 41.

Capitão do EMS Taubaté 
Funvic em todas as conquis-
tas da história do clube, Rapha 
renovou seu vínculo com o 
time taubateano por mais 
uma temporada, e continuará 
vestindo a camisa 7 na tempo-
rada 2021/2022.

O atleta chegou ao time 
no início da temporada 
2014/2015, depois de uma 
passagem muito vitoriosa 
pelo voleibol europeu, onde 

conquistou títulos na Rússia, 
Turquia e especialmente na 
Itália, onde foi tricampeão 
da Liga Italiana, tricampeão 
da Copa da Itália, bicampeão 
da Supercopa, bicampeão da 
Champions League e tetra-
campeão do Mundial de 
Clubes.

Logo na temporada 
2014/2015, quando chegou 
a Taubaté, Rapha já pôde 
levantar a primeira conquista 
da história do EMS Taubaté 
Funvic, com o Campeonato 
Paulista de 2014.

Depois disso, Rapha fez 
história no Taubaté e esteve 
presente em todos os 14 títu-
los conquistados pelo clube. 
No total foram seis títulos de 
Campeonato Paulista (2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, e 
2019), uma Copa Paulista 
(2015), duas Copa Brasil 
(2015 e 2017), um Torneio 
Super Vôlei (2020), duas 
Supercopa (2019 e 2020) e 
duas Superligas (2018/2019 
e 2020/2021).

Leia mais no site do DT.

FOTOS: Renato Antunes / Agência MaxxSports

�Campeonato Paulista

São Paulo e 
Palmeiras disputam 
título do Paulistão 
quinta e domingo

 Â Tricolor está há quase nove anos sem 
Estaduais e Verdão busca o bi

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) definiu 
as datas, horários 

e locais dos jogos de ida e 
volta da final do Campeo-
nato Paulista de 2021. São 
Paulo e Palmeiras começam 
a decidir o título estadual 
na quinta-feira, 20, e o jogo 
da volta será no próximo 
domingo, 23.  

O Verdão fará o primeiro 
jogo na quinta-feira, 20, às 
22h (horário de Brasília), no 
Allianz Parque, e o Tricolor 
decide o título no Morumbi, 
às 16h, de domingo, 23. 

Por ter feito a melhor 
campanha do Estadual, o 

São Paulo tem o direito de 
realizar a segunda e última 
partida em casa. O campeão 
de 2021 será o time que 
com maior saldo no placar 
agregado (180 minutos). Em 
caso de empate, a decisão do 
título será nas penalidades.

O Palmeiras, que busca 
o bicampeonato estadu-
al, se classificou no último 
domingo, 16, ao vencer o 
Corinthians por 2 a 0. Já o 
São Paulo garantiu a vaga ao 
golear o Mirassol por 4 a 0. O 
Tricolor quer voltar a levan-
tar a taça após um jejum de 
quase nove anos sem título 
estadual.

© RCORSI
�Premiação

Alunos do Ensino Médio Técnico do Senac São 
Paulo desenvolvem projeto de APP que visa 
prevenir e interromper a transmissão da Covid-19

 Â Solução garantiu o 2º lugar em desafio estudantil global promovido pela Otis

Os alunos do Ensino 
Médio Técnico em Infor-
mática do Senac São 

Paulo, da unidade Lapa Tito, 
na capital paulista, conquista-
ram o 2º lugar no programa 
Made to Move Communities 
, primeiro desafio estudantil 
promovido pela empresa Otis, 
que contou com a participação 
de estudantes de 14 escolas, 
de 9 países. A instituição foi a 
única da América do Sul pre-
sente no programa e competiu 
diretamente com escolas dos 
Estados Unidos.

Os estudantes desenvolve-
ram o projeto de um aplicativo 
que visa solucionar os desafios 
de mobilidade nas comunida-
des mais atingidas pela pande-
mia da Covid-19. A ferramenta 
é capaz de monitorar e mos-
trar os horários com o menor 
fluxo de pessoas, em diferentes 

locais e estabelecimentos, com 
o objetivo de o usuário evitar 
aglomerações. Além disso, por 
meio de informações estatís-
ticas, o APP indica se alguma 
pessoa contaminada com o 

novo Coronavírus esteve pre-
sente no mesmo local e horário 
que o usuário, servindo como 
um alerta e prevenção à propa-
gação do vírus.

Otávio Lemes Rodrigues, um 

dos alunos do Senac que par-
ticipou do desafio estudantil, 
relata como foi vivenciar essa 
experiência.

Leia mais no site do DT.
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MAIS DE 1 MILHÃO DE HOMENS 
ATENDIDOS NO MUNDO
 
SALA DE ESPERA INDIVIDUAL
 
TOTAL CONFIDENCIALIDADE

NÓS PODEMOS TE AJUDAR!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BOS_21_10_20_ANUNCIO BOSTON_10X15cm.pdf   1   28/10/2020   14:09:44

Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 MoviecoM TaubaTé PrograMação
13/05/2021 à 19/05/2021

SALA 1 - GODZILLA VS KONG - DUB (WARNER)
Aventura / Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 

113min.
Em Godzilla vs Kong, duas poderosas forças da 

natureza vão se enfrentar em uma grande batalha. 
Enquanto a organização científica secreta Monarch 

caça, investiga e estuda a origem dos Titãs, uma
conspiração tem a intenção de acabar com todas as 
criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não. O mundo 

sobreviverá ao duelo de monstros?
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h40

Sáb., Dom., Feriado: 15h10 - 17h40

SALA 2 - DEMON SLAYER - MUGEN TRAIN: LEG O 
FILME (CINECOLOR FILMS)

Animação - Legendado - 14 Anos - Duração: 
120min. A jornada de Tanjiro Kamado como 

exterminador de demônios começa depois que 
sua familia é brutalmente assassinada e sua irmã 

se transformar em um demônio. Tanjiro e seus 
camaradas embarcam em uma nova missão à 

bordo do Mugen Train.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h40

Sáb., Dom., Feriado: 18h40

SALA  2 - EM GUERRA COM O VOVÔ - DUB 
(DIAMOND FILMS)

Comédia - Dublado - 10 Anos - Duração: 98min. 
Estrelado por Robert De Niro, EM GUERRA COM 

O VOVÔ é uma comédia feita para divertir toda a 
família. No filme, Peter (Oakes Fegley) e seu avô 

Jack (Robert De Niro) costumavam ter uma
boa relação, mas quando o avô se muda para a casa 

da família, Peter é forçado a deixar seu quarto e a 
dormir no sótão. Determinado em conseguir seu 

espaço de volta, o garoto planeja uma série de
armadilhas para expulsar o avô, mas Jack não quer 
se render e em pouco tempo eles declaram uma 

guerra! Com direção de Tim Hill, EM GUERRA COM 
O VOVÔ conta ainda com Uma Thurman, Rob

Riggle
e Christopher Walken em seu elenco.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h10
Sáb., Dom., Feriado: 16h10

SALA 2 - O AUTO DA BOA MENTIRA (IMAGEM 
FILMES)

Comédia - Nacional - 12 Anos - Duração: 100min.
Dizem que mentira tem perna curta. Se isso é 

verdade, a bichinha corre rápido, viu! Em quatro 
histórias inspiradas em contos bem humorados 
de Ariano Suassuna, cada uma criada a partir de 

frases do poeta
paraibano, conhecemos Helder (Leandro Hassum), 

Fabiano (Renato Góes), Pierce (Chris Mason) e 
Lorena (Cacá Ottoni), vivendo diferentes situações 

onde, ironicamente, a mentira é sempre a
protagonista.

Sáb., Dom., Feriado: 13h45

SALA 3 - MUNDO EM CAOS - DUB (PARIS FILMS)
Ação/ Ficção Científica - Dublado - 14 Anos - 
Duração: 109min. Em Mundo em Caos, em um 
futuro pós-apocalíptico onde a humanidade já 

começou a colonizar outros
planetas, uma infecção rara e perigosa tomou conta 

do planeta e causou o inimaginável: todas as
mulheres foram mortas, e agora os pensamentos 

de todos os homens tornaram-se audíveis. O jovem
Todd, temendo a destruição total, decide partir 
fugindo de sua cidade e, durante sua jornada, 

conheça
pela primeira vez na vida uma mulher.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 - 19h00
Sáb., Dom., Feriado: 14h00 - 16h30 - 19h00

SALA 4 - GODZILLA VS KONG - DUB (WARNER)
Aventura / Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 

113min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 - 18h50

Sáb., Dom., Feriado: 13h50 - 16h20 - 18h50

SALA  5 - ROGAI POR NÓS - DUB (COLUMBIA 
PICTURES)

Terror - Dublado - 14 Anos - Duração: 100min.
Rogai por Nós conta a história de Alice, uma jovem 

com deficiência auditiva que, após uma suposta 
visita

da Virgem Maria, é inexplicavelmente capaz de 
ouvir, falar e curar os enfermos. À medida que a 

notícia
se espalha e pessoas de perto e de longe se reúnem 

para testemunhar seus milagres, um jornalista
decadente (Jeffrey Dean Morgan), que espera 
reviver sua carreira, visita a pequena cidade da 

Nova
Inglaterra para investigar o fenômeno. Quando 

eventos terríveis começam a acontecer por toda 
parte, ele

começa a questionar se esses fenômenos são obras 
da Virgem Maria ou algo muito mais sinistro.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 - 19h10

Sáb., Dom., Feriado: 16h50 - 19h10

SALA 5 - RAYA E O ÚLTIMO DRAGÃO - DUB 
(DISNEY)

Animação - Dublado - 10 Anos - Duração: 
114min.

Em Raya e o Último Dragão, Kumandra é um 
reino habitado por uma vasta e antiga civilização 

conhecida
por ter passado gerações venerado os dragões, 

seus poderes e sua sabedoria. Porém, com as 
criaturas

desaparecidas, a terra é tomada por uma força 
obscura. Quando uma guerreira chamada Raya,

convencida de que a espécie não foi extinta, decide 
sair em busca do último dragão, sua aventura pode

mudar o curso de todo o mundo.
Sáb., Dom., Feriado: 14h20

Televisão aberta está mais poderosa do 
que nunca

Vez ou outra surgem 
quest ionamentos 
sobre a força da televi-

são aberta, que está aí, desde 
sempre, disponível para toda 
a população brasileira sem 
cobrar nada pelos seus ser-
viços.

O mundo mudou, avan-
çou e, hoje, entre videoga-
me, celular e streaming, 
são muitas as opções, mas 
nenhuma com a mesma 
intensidade da televisão 
convencional.

É ela quem alavanca ou 

chama atenção para os lan-
çamentos da TV paga, assim 
como é a mais comentada 
nas mídias sociais, como 
Twitter, Facebook ou Insta-
gram  e, também, aquela que 
possui o maior poder trans-
formador.

Não raramente os partici-
pantes de realities shows, de 
um momento para o outro, 
são transformados em cele-
bridades.

O exemplo de agora é Juliet-
te Freire, que saiu do “BBB21” 
com 29 milhões de seguido-

res. Tinha pouco mais de 3 
mil quando entrou. Ou então 
Gil do Vigor, que pelo espaço 
que tem conquistado depois 
de sair do mesmo programa, 
parece até que foi o cam-
peão. Ou as transformações 
na carreira de tantos outros, 

como foi com a Jojo Todynho, 
depois da última “Fazenda”.

Todos em consequência 
da velha e boa TV aberta, 
sempre em primeiro lugar na 
preferência de todos, quando 
se trata de Entretenimento 
ou Jornalismo.  

AssunTo encerrADo
Se ainda existia certa 

expectativa em reverter 
o caso, agora a decisão é 
definitiva: a Band não vai 
mesmo renovar contra-
to para transmissões do 
campeonato italiano.

Segundo se informa, a 
conta não fecha.

Louco isso
Já tem gente especu-

lando e soltando lista 
sobre os participantes da 
“Fazenda”. Calma nessa 
hora. Nem apresentador 
foi definido ainda.

Além do que tem a “Ilha 
dos Famosos” pela frente. 
Atenções nela.

GosTei De ver
No domingo, a TV Gazeta 

fez várias entradas, ao vivo, 
informando sobre o faleci-
mento de Bruno Covas.

Muito bom. Tem que 
ser daí para muito mais, 
especialmente para uma 
emissora fincada em bases 
jornalísticas.

PorchAT
Nesta terça-feira, às 

22h30, em “Que História É 
Essa, Porchat?”, no GNT, o 

público vai conhecer as his-
tórias vividas por Vanessa 
Giácomo, Thaynara OG e 
Marcello Melo Jr.

Vanessa, por exemplo, 
fala sobre o começo de sua 
carreira como atriz e do 
momento em que um urubu 
caiu e bateu em suas costas 
e fez sua sorte mudar.

não PoDe
São muitos, até insisten-

tes os pedidos para que o 
SBT coloque na lista das 
suas exibições a novela 
“Rebelde”.

De uma vez por todas, 

vale avisar: isso não vai 
acontecer, porque não 
tem mais os direitos.

Quem vAi ficAr?
Toda novela tem lá o 

seu “quem matou?” ou 
“quem vai ficar com tal 
pessoa?”. No caso de 
“Salve-se Quem Puder”, 
agora com capítulos iné-
ditos, surge uma inusi-
tada questão: “quem vai 
ficar com a Filipa?”.

Filipa, para quem não 
sabe, é a galinha da 
novela. Tudo indica que 
ficará com uma das três 

protagonistas.  
nADA DiferenTe
Prática de sempre: quem 

chega, chega sempre que-
rendo colocar a sua marca 
e se apressa em desmontar 
todo trabalho do seu ante-
cessor.

Nada mais antigo e incon-
sequente.  

Por exemPLo
Para surpresa do merca-

do ontem foi anunciado que 
a executiva Renata Afonso 
assumiu oficialmente a 
CNN Brasil, quando todos 
pensavam que isso já tinha 

ocorrido.
E chegou trocando a 

assessoria de imprensa. 
Nada contra quem chega. 
Mas trocou uma empresa 
pela outra, não conside-
rando os bons serviços que 
foram prestados, mesmo 
antes do lançamento do 
canal. Mexeu por mexer. 

AinDA não
O elenco da segunda 

temporada da série “Cine 
Holliúdy” está fechado. Epi-
sódios definidos. Mas, falta 
o sinal verde da Globo para 
iniciar as gravações.

A ideia era começar ainda 
neste mês de maio, porém, 
os trabalhos foram adiados. 
Nesta edição, Bianca Bin 
será uma das novidades do 
elenco.

reforços
“Gênesis” ganhou uma 

passagem de tempo, no 
capítulo de ontem, e assim 
novos personagens surgi-
rão na novela a partir desta 
semana.

É o caso de Gael, filho 
de Adália (Carla Marins), 
vivido por Guilherme 
Boury.

•       Juraci Gomes, pessoa 
querida do meio, amiga e 
profissional, nos deixou 
ontem...

•       ... Produtora das mais 
competentes, sempre foi 
alguém muito segura nos 
bastidores...

•       ... Mais uma vítima da 

Covid, depois de uma luta 
nos últimos meses. Infeliz-
mente não deu. Triste.

•       Seleções masculina e 
feminina de vôlei disputam 
a Liga das Nações, último 
torneio antes da Olimpíada...

•       ... O SporTV transmite 
as mais de 60 partidas com 

exclusividade entre o próxi-
mo dia 25 e 27 de junho.

•       Cabe sempre lembrar 
que teremos a Olimpíada do 
Japão ou Jogos Olímpicos do 
Japão...

•       ... Olimpíada, vale 
salientar, será só uma. Assim 
como a Paraolimpíada.

•       “Carnaval”, lançamen-
to da Netflix, com filmagens 
encerradas, tem a atriz 
Flávia Pavanelli como prota-
gonista...

•       ... Foi todo rodado em 
Salvador, antes da pandemia.

 

O Billboard Music Awards, 
maior premiação da música, 
será no próximo domingo, 
ao vivo, com transmissão 
do TNT e TNT Séries. O 
Esquenta começa às 20h30, 
com Gloria Groove e Letticia 
Munniz.

Às 21h, Dane Taranha e 
Phelipe Cruz assumem a 
apresentação e comentários 

da cerimônia na TV. Nick 
Jonas comandará a cerimô-
nia, no Microsoft Theater, 
em Los Angeles.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

JUliette Freire

 crédito Isabella Pinheiro

�Cultura 

Documentário ‘Caminhos do Divino’ abre 
projeto virtual do Sesc Ribeirão ‘Brasil 
Vivo! Festas, Tradições e Cultura Popular’

 Â Na próxima quinta-feira, 20, às 19h30, no YouTube, a live 
convida o público para uma viagem virtual pela Festa do Divino 
de São Luiz do Paraitinga

Que tal conhecer as 
festas da cultura 
popular brasileira, 

de norte a sul, sem sair de 
casa? Essa é a proposta do 
Sesc Ribeirão Preto, que 
lança nesta quinta-feira, 
20, às 19h30, no seu canal 
do YouTube (YouTube.
com/sescribeirao), o pro-
jeto virtual “Brasil Vivo! 
Festas, Tradições e Cultura 
Popular”. De maio a julho, 
lives com bate-papo e exibi-
ções que abordam cinema, 
fotografia e turismo con-
vidam o público para uma 
viagem semanal, repleta de 
experiências e histórias. O 
documentário “Caminhos 
do Divino”, de Andrea Gol-
dschmidt, sobre a Festa do 
Divino de São Luiz do Parai-
tinga, abre a programação, 

com participação do histo-
riador João Rafael Cursino 
e do poeta e contador de 
causos Ditão Virgílio.

 Durante seis anos, a fotó-
grafa paulista e produtora 
audiovisual Andrea Gol-
dschmidt, que também é 
curadora de “Brasil Vivo! 
Festas, Tradições e Cultura 

Popular”, acompanhou a 
Festa do Divino de São Luiz 
do Paraitinga, registrando 
imagens, histórias, memó-
rias e afetos desse povo 
cheio de fé.

Em 2021, a artista lança o 
curta-metragem “Caminhos 
do Divino”, com 16 minutos 
(disponível para acesso no 
Sesc Digital: https://sesc.
digital/conteudo/cinema-
-e-video/caminhos-do-
-divino-1), que revela 
diversas manifestações, 
danças, músicas, gastrono-
mia, fé, tradição e religiosi-
dade. Uma tradução do que 
Andrea viu e sentiu por lá e 
também um tributo àqueles 
que fazem esta importante 
festa acontecer.

Leia mais no site do DT.
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ClassifiCados
EDITAIS

COMUNICADO DE DISTRATO SOCIAL

A empresa sociedade simples limitada PAZZINI E UMEKI FISIOTERAPIA ASSOCIA-
DA S/S LTDA, com sede e foro na cidade de Taubaté/SP à Rua Carlos Rizzini n° 27 
- Jardim das Nações - CEP: 12030-140, registrada no cartório de registro civil de 
pessoa jurídica da comarca de Taubaté/SP e devidamente inscrita no CNPJ sob nº.: 
11.245.341/0001-43, declara extinta a sociedade na data de 03/03/2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
  
A Associação Protetora de Animais de Taubaté,  com fulcro no seu Estatuto,  
CONVOCA todos os seus associados para participarem da Assembléia 
Geral Extraordinária, a ser realizada em sua nova sede, sito à Rua Correa Gomes, nº 
161, Vila Aparecida - Taubaté/SP, no dia 21/05/21 
 às 19h, em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) mais 1 dos 
associados e às 20h em segunda e  
última chamada com qualquer quorum para deliberar a seguinte Ordem do dia: Re-
ratificação da  Ata da Assembléia realizada dia 09/10/20 
com alteração do novo endereço da entidade no referido Estatuto. 
  
 

Vera Lucia do Prado 
Presidente 

 

VENDE-SE

Apartamento tipo loft (Studio) em bairro nobre de Campos 
do Jordão. Área interna: 50m² , com dois WC, envidraçado, 
vista deslumbrante, garagem coberta. Condomínio fechado, 
extensa área verde ao lado do edifício principal, gazebo com 
churrasqueira e forno de lenha. Valor de condomínio baixo. 
Preço: R$ 350.000,00. Contato pelo telefone (11) 99446 4552.

 
 

 
 

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação de 
cadastro reserva para o seguinte cargo: 

 
371/21 – Auxiliar de Saúde Bucal  

 
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: 

http://www.sestsenat.org.br/vagas,  
durante o período de inscrições, que será de 19/05 a 26/05/2021. 

 
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos 

(objetiva e discursiva), análise documental e entrevista. 
 
 
 

 

 

 

 

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL 
EDITAL Nº 01/2021 

 

A Prefeitura São José do Barreiro, nos termos do artigo 44, § 6º combinado com artigo 31, § 
5º da Lei Federal nº 13.465/17, COMUNICA que se encontra em processo de Regularização 
Fundiaria de Interesse Social – REURB-S o Núcleo Habitacional denominado Centro com acesso 
principal pela Avenida Fortunato Lobão, ficando assim NOTIFICADOS as pessoas abaixo 
relacionadas, na qualidade de titulares de confinantes ou terceiros eventualmente 
interessados, para que querendo apresentem impugnação, no prazo de 30 dias a contar da 
presente publicação, conforme faculdade legal disposta no artigo 31, parágrafo 1º da Lei 
Federal nº 13.465/17: 

CONFINANTES: 
QUADRA - A 

QUADRA – A/ LOTE 01 ANTONIO GONÇALVES 
QUADRA – A/ LOTE 02/01 ADENISIO DA FONSECA SILVA 
QUADRA – A/ LOTE 02/02  

QUADRA – A/ LOTE 03  
QUADRA – A/ LOTE 04 JOAQUIM FERNANDES DOS SANTOS 
QUADRA – A/ LOTE 05 ORLANDO MACIEL DINIZ 
QUADRA – A/ LOTE 06 JAIK ANDRADE DINIZ 
QUADRA – A/ LOTE 07 PAULO CESAR IZOLDI REZENDE 

QUADRA – A/ LOTE 08/01 ISMAEL DOS SANTOS 
QUADRA – A/ LOTE 08/02  

QUADRA – A/ LOTE 09 JOSE CARLOS GONÇALVES 
QUADRA – A/ LOTE 10  
QUADRA – A/ LOTE 11  
QUADRA – A/ LOTE 12 MARIA TERESA VARGAS MARCELO 
QUADRA – A/ LOTE 13  
QUADRA – A/ LOTE 14  
QUADRA – A/ LOTE 15 DORIVAL EBNER 
QUADRA – A/ LOTE 16 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA 
QUADRA – A/ LOTE 17 DORIVAL EBNER 
QUADRA – A/ LOTE 18 PREFEITURA 
QUADRA – A/ LOTE 19 GRASIELA DA SILVA BRAGA MONTEIRO 
QUADRA – A/ LOTE 20  
QUADRA – A/ LOTE 21 TEREZINHA DA SILVA 

 

 

 

QUADRA – A/ LOTE 22 CESAR LINO DOS REIS 
QUADRA – A/ LOTE 23  
QUADRA – A/ LOTE 24 MARIA APARECIDA ANDRADE 
QUADRA – A/ LOTE 25 MARIA EUGENIA DOS SANTOS RIBEIRO 
QUADRA – A/ LOTE 26  
QUADRA – A/ LOTE 27 DORALICE MARIANO DE OLIVEIRA 
QUADRA – A/ LOTE 28 MARIA JOSE DA SILVA 
QUADRA – A/ LOTE 29 MARIA APARECIDA DA SILVA 
QUADRA – A/ LOTE 30 PREFEITURA 
QUADRA – A/ LOTE 31 MARIA HELENA DA SILVA 
QUADRA – A/ LOTE 32 MARIA APARECIDA GEREMIAS 
QUADRA – A/ LOTE 33 PREFEITURA/ SERME 
QUADRA – A/ LOTE 34 REGINALDO COSTA DE OLIVEIRA 
QUADRA – A/ LOTE 35 CRISTINA BENTO DOS SANTOS 
QUADRA – A/ LOTE 36 MARIA ORDILHA DA CANCEIÇÃO 
QUADRA – A/ LOTE 37  
QUADRA – A/ LOTE 38 DILMA TEIXEIRA RODRIGUES 
QUADRA – A/ LOTE 39 JOÃO BENTO 
QUADRA – A/ LOTE 40 ZILDA APARECIDA BENTO 

QUADRA  A-A  
QUADRA – A A/ LOTE 01 WAGNER FREIRE MONTEIRO 

QUADRA – A A/ LOTE 02/01 MARLY FREIRE AYROSA 
QUADRA – A A/ LOTE 02/02  

QUADRA – A A/ LOTE 03 LUIZ OCTAVIO FREIRE AYROSA 
QUADRA – A A/ LOTE 04 CELSO FARIA PEREIRA 
QUADRA – A A/ LOTE 05 CELSO FARIA PEREIRA 
QUADRA – A A/ LOTE 06 ANA ZELIA BRAGA 

QUADRA  A-B   
QUADRA – A B/ LOTE 01  
QUADRA – A B/ LOTE 02 ANITA MARIA LUPPI MONTEIRO 
QUADRA – A B/ LOTE 03  
QUADRA – A B/ LOTE 04  

QUADRA – A B/ LOTE 05/06  
QUADRA – A B/ LOTE 07  
QUADRA – A B/ LOTE 08 ENIO GONÇALVES DA SILVA 
QUADRA – A B/ LOTE 09  
QUADRA – A B/ LOTE 10 MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE 
QUADRA – A B/ LOTE 11  
QUADRA – A B/ LOTE 12  
QUADRA – A B/ LOTE 13  
QUADRA – A B/ LOTE 14  
QUADRA – A B/ LOTE 15  

 

 

 

QUADRA  A-C  
QUADRA – A C/ LOTE 01  
QUADRA – A C/ LOTE 02  
QUADRA – A C/ LOTE 03 MADALENA BRAGA DA SILVA 

QUADRA – A C/ LOTE 04/01  
QUADRA – A C/ LOTE 04/02  

QUADRA – A C/ LOTE 05  
QUADRA  A-D  

QUADRA – A D/ LOTE 01 HELENA MARIANO RIBEIRO 
QUADRA – A D/ LOTE 06 ONDINA DOS SANTOS LEME 

QUADRA  A-E  
QUADRA – A E/ LOTE 01  
QUADRA – A E/ LOTE 02  
QUADRA – A E/ LOTE 01  
QUADRA – A E/ LOTE 03  
QUADRA – A E/ LOTE 04  
QUADRA – A E/ LOTE 05  
QUADRA – A E/ LOTE 06  
QUADRA – A E/ LOTE 07  
QUADRA – A E/ LOTE 08  
QUADRA – A E/ LOTE 09 JOSEFA NUNES DA FONSECA 

QUADRA – A E/ LOTE 010 DOLORES MORENO MARTINS 
QUADRA – A E/ LOTE 11 EDISON EMERIK DE AVILA 
QUADRA – A E/ LOTE 12 JOÃO OSWALDO MARTINS 
QUADRA – A E/ LOTE 13  
QUADRA – A E/ LOTE 14 PAULO CESAR NASCIMENTO GUIMARAES 

QUADRA – A E/ LOTE 15/01 JOANITA CEZARIO DE CARVALHO OLIVEIRA 
QUADRA – A E/ LOTE 15/02 SEVERINO RIBEIRO DE OLIVEIRA 

QUADRA – A E/ LOTE 16  
QUADRA – A E/ LOTE 17 CLAUDETE CRUZ DA SILVA 
QUADRA – A E/ LOTE 18  
QUADRA – A E/ LOTE 19 JOANITA CEZARIO DE CARVALHO OLIVEIRA 
QUADRA – A E/ LOTE 20 SILVIA IRENE CAPUCHO 

QUADRA – A E/ LOTE 21/01 DIOGO COSTA GUIMARAES 
QUADRA – A E/ LOTE 21/02 VALDEMIR MANOEL TRAJANO 

QUADRA  A-F  
QUADRA – A F/ LOTE 01  
QUADRA – A F/ LOTE 02 MARIA DE LORDES DE CARVALHO GRANDCHAMP 
QUADRA – A F/ LOTE 03  
QUADRA – A F/ LOTE 04  
QUADRA – A F/ LOTE 05  

 

 

 

QUADRA  A-G  
QUADRA – A G/ LOTE 01 REGINA MACHADO DE ALMEIDA MAIA 
QUADRA – A G/ LOTE 02  
QUADRA – A G/ LOTE 03  
QUADRA – A G/ LOTE 04 MARIA  APPARECIDA DE SOUZA REZENDE 
QUADRA – A G/ LOTE 05 LUIZA HELENA DE SOUZA 
QUADRA – A G/ LOTE 06  
QUADRA – A G/ LOTE 07  
QUADRA – A G/ LOTE 08  
QUADRA – A G/ LOTE 09 WILSON MARTINS DA SILVA FILHO 
QUADRA – A G/ LOTE 10 RAFAEL GRANDCHAMP FERREIRA 
QUADRA – A G/ LOTE 11  
QUADRA – A G/ LOTE 12 GLORIA CRISTINA DO NASCIMENTO RIBEIRO 
QUADRA – A G/ LOTE 13  
QUADRA – A G/ LOTE 14 MARIA CLIMENE DE MAGALHAES WINTHER 
QUADRA – A G/ LOTE 15  
QUADRA – A G/ LOTE 16 LUIZ FELIPE FERREIRA/ BRUNA AUGUSTA 
QUADRA – A G/ LOTE 17  
QUADRA – A G/ LOTE 18  
QUADRA – A G/ LOTE 19 EDSON DO PRADO 
QUADRA – A G/ LOTE 20 PREFEITURA/ TEATRO 

QUADRA  B  
QUADRA – B/ LOTE 01 MARIA EUGENIA DOS SANTOS RIBEIRO 

QUADRA – B/ LOTE 01/02  
QUADRA – B/ LOTE 02/01 ROSEMARY CANUTO BARBOSA 
QUADRA – B/ LOTE 02/02 ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO DA SILVA 
QUADRA – B/ LOTE 02/03 OMIR SIMEÃO TEIXEIRA 
QUADRA – B/ LOTE 02/04  

QUADRA – B/ LOTE 03 AURA DOMINGUES DE ALMEIDA 
QUADRA – B/ LOTE 04 FATIMA CRISTINA MATTARA DE CAMARGO 

QUADRA – B/ LOTE 05/01 JOÃO CARLOS RODRIGUES DA SILVA 
QUADRA – B/ LOTE 05/02 FRANQUILINO RODRIGUES DA SILVA 

QUADRA – B/ LOTE 06  
QUADRA – B/ LOTE 07  

QUADRA C  
QUADRA – C/ LOTE 01  
QUADRA – C/ LOTE 02  
QUADRA – C/ LOTE 03 EDUARDO CAMARGO 
QUADRA – C/ LOTE 04 CLAUDEMIR MOREIRA ROQUE 

QUADRA – C/ LOTE 05/01  
QUADRA – C/ LOTE 05/02 ZELIA MARIA FERREIRA DA SILVA 

 

 

 

QUADRA  D  
QUADRA – D/ LOTE 01/01  
QUADRA – D/ LOTE 01/02  

QUADRA – D/ LOTE 02  
QUADRA – D/ LOTE 03/01 LUZIA PAES DE CARVALHO 
QUADRA – D/ LOTE 03/02 MARIA ALICE DA FONSECA SILVA 
QUADRA – D/ LOTE 03/03  
QUADRA – D/ LOTE 03/04  
QUADRA – D/ LOTE 03/05  

QUADRA – D/ LOTE 04 SERGIO LUIZ DE CARVALHO 
QUADRA – D/ LOTE 05 SEBASTIÃO VANIEL CORREA 
QUADRA – D/ LOTE 06 LUCIANA MANUCIO 
QUADRA – D/ LOTE 07 ANTONIO SOARES 
QUADRA – D/ LOTE 08 MARINETE APARECIDA DA SILVA TORINO 

QUADRA  E  
QUADRA – E/ LOTE 01 MARIA EUGENIA DOS SANTOS RIBEIRO 
QUADRA – E/ LOTE 02 REGINA CELIA PEREIRA 
QUADRA – E/ LOTE 03 ELOISA MAXIMIANO ANDRE 
QUADRA – E/ LOTE 04 CELIA DAS GRAÇAS BENTO 
QUADRA – E/ LOTE 05 CLAUDIA HELENA PIMENTEL BRAGA COSTA 

QUADRA  F  
QUADRA – F/ LOTE 01 JOSE PEREIRA DA SILVA 
QUADRA – F/ LOTE 02 MARCIA VALERIA DINIZ MARTINS 
QUADRA – F/ LOTE 09  
QUADRA – F/ LOTE 09  
QUADRA – F/ LOTE 09  
QUADRA – F/ LOTE 09  

QUADRA  G  
QUADRA – G/ LOTE 01  
QUADRA – G/ LOTE 02  

QUADRA – G/ LOTE 03/04/05 ORLANDO MACIEL DINIZ 
QUADRA – G/ LOTE 06  

QUADRA – G/ LOTE 07/01  
QUADRA – G/ LOTE 07/02 JOSE NELSON FERREIRA 

QUADRA – G/ LOTE 08 ALEXSANDRA RODRIGUES DE AURAUJO CHAVES 
QUADRA – G/ LOTE 09 MARIA DAS DORES ROXO 

QUADRA – G/ LOTE 10/01  
QUADRA – G/ LOTE 10/02 EDSON DE PAULA 

QUADRA – G/ LOTE 11 CENILDA RODRIGUES DA SILVA GONÇALVES 
QUADRA – G/ LOTE 12 LUIZ MAURO BARCELOS 
QUADRA – G/ LOTE 13 LUIZ MAURO BARCELOS 

 

 

 

QUADRA – G/ LOTE 14 MARIA DE LOURDES BRAGA 
QUADRA – G/ LOTE 15  
QUADRA – G/ LOTE 16 JULIA FORTUNATO DOS SANTOS 
QUADRA – G/ LOTE 17 IGREJA 
QUADRA – G/ LOTE 18  
QUADRA – G/ LOTE 19 ALOISIO AUGUSTO DE ANDRADE 
QUADRA – G/ LOTE 20 ALOISIO AUGUSTO DE ANDRADE 
QUADRA – G/ LOTE 21  
QUADRA – G/ LOTE 22 BENEDITO LOPES DA SILVA 
QUADRA – G/ LOTE 23 FERNANDO PEREIRA DA SILVA 

QUADRA  H  
QUADRA – H/ LOTE 01 SEBASTIÃO DE ALMEIDA ELIZIARIO 
QUADRA – H/ LOTE 02  
QUADRA – H/ LOTE 03  
QUADRA – H/ LOTE 04  

QUADRA – H/ LOTE 05/01  
QUADRA – H/ LOTE 05/02  

QUADRA – H/ LOTE 06 WILMA MAIA PIMENTEL MESQUITA 
QUADRA – H/ LOTE 07  

QUADRA – H/ LOTE 08/01 BENEDITO FERREIRA DA SILVA 
QUADRA – H/ LOTE 08/02 JOSE LAERCIO RODRIGUES 

QUADRA – H/ LOTE 09 RONALDO PAULINO BRAGA 
QUADRA – H/ LOTE 10 LUIZOTAVIO BRAGA 
QUADRA – H/ LOTE 11 ELISA MARIA MAXIMIANO BRAGA 
QUADRA – H/ LOTE 12  
QUADRA – H/ LOTE 13 LUIZA HELENA DE LIMA 
QUADRA – H/ LOTE 14 DARCIO BARBOZA 
QUADRA – H/ LOTE 15  

QUADRA  I  
QUADRA – I/ LOTE 01  
QUADRA – I/ LOTE 02 ZILDA MARIA DA SILVA 
QUADRA – I/ LOTE 03  
QUADRA – I/ LOTE 04  
QUADRA – I/ LOTE 05  
QUADRA – I/ LOTE 06  
QUADRA – I/ LOTE 07 WILSON VARGAS LOBÃO 

QUADRA – I/ LOTE 08/01 MIRTES VIEIRA AURELIO 
QUADRA – I/ LOTE 08/02 MARIA EUVIRA LOBÃO GOMES 

QUADRA – I/ LOTE 09  
QUADRA – I/ LOTE 10 EDSON DO PRADO 

QUADRA – I/ LOTE 11/12  
QUADRA – I/ LOTE 13/01 ANTONIO CARLOS DE RESENDE JUNIOR 

Comunicado de Distrato Social

A empresa sociedade simples limitada PAZZINI E UMEKI FI-
SIOTERAPIA ASSOCIADA S/S LTDA, com sede e foro na cidade 
de Taubaté/SP à Rua Carlos Rizzini n° 27 - Jardim das Nações 
- CEP: 12030-140, registrada no cartório de registro civil de 
pessoa jurídica da comarca de Taubaté/SP e devidamente 
inscrita no CNPJ sob nº.: 11.245.341/0001-43, declara extinta 
a sociedade, que teve encerramento de suas atividades em  
03/03/2021.
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QUADRA – I/ LOTE 13/02 ANTONIO CARLOS RESENDE 
QUADRA – I/ LOTE 14 JOSE ANTONIO DO PRADO 
QUADRA – I/ LOTE 15  
QUADRA – I/ LOTE 16  
QUADRA – I/ LOTE 17  
QUADRA – I/ LOTE 18  
QUADRA – I/ LOTE 19  
QUADRA – I/ LOTE 20  
QUADRA – I/ LOTE 21 MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 
QUADRA – I/ LOTE 22  
QUADRA – I/ LOTE 23  
QUADRA – I/ LOTE 24  
QUADRA – I/ LOTE 25 CASA DA AGRICULTURA 

QUADRA – I/ LOTE 26/27 SINDICATO RURAL 
QUADRA – I/ LOTE 28  
QUADRA – I/ LOTE 29  

QUADRA- J  
QUADRA –J/ LOTE 01  
QUADRA –J/ LOTE 02  
QUADRA –J/ LOTE 03  
QUADRA –J/ LOTE 04  
QUADRA –J/ LOTE 05  
QUADRA –J/ LOTE 06 DIUZA FERREIRA DOS SANTOS 
QUADRA –J/ LOTE 07  
QUADRA –J/ LOTE 08  
QUADRA –J/ LOTE 09 MARIA JOSE DE CARVALHO COSTA 
QUADRA –J/ LOTE 10 GLORIA CRISTINA DO NASCIMENTO RIBEIRO 
QUADRA –J/ LOTE 11  

QUADRA- L  
QUADRA –L/ LOTE 01 UNIDADE BASICA DE SAUDE 

QUADRA -M  
QUADRA –M/ LOTE 01 SELVIANO ANTONIO MASSARENTE 
QUADRA –M/ LOTE 02 REGINA LUCIA THIAGO 
QUADRA –M/ LOTE 03  

QUADRA –M/ LOTE 04/01 ZELIA MARIA BARBOSA 
QUADRA –M/ LOTE 04/02 JOSE FLAVIO BARBOSA 

QUADRA –M/ LOTE 5  
QUADRA –M/ LOTE 06 ARLINDO CHAGAS 
QUADRA –M/ LOTE 07 MARIA APARECIDA DA SILVA 
QUADRA –M/ LOTE 08  

QUADRA- N  

 

 

 

QUADRA –N/ LOTE 01 MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA 
QUADRA –N/ LOTE 02 MARIA ODETE PIRES 
QUADRA –N/ LOTE 03 REGINA LUCIA THIAGO 
QUADRA –N/ LOTE 04 MARIA RITA MARICA 
QUADRA –N/ LOTE 05 BENEDITO LUIZ DIAS 
QUADRA –N/ LOTE 06 MARIA CATARINA PEREIRA 
QUADRA –N/ LOTE 07  
QUADRA –N/ LOTE 08 IRANI DE LIMA 
QUADRA –N/ LOTE 09 WALTER MOREIRA BRAGA 
QUADRA –N/ LOTE 10  
QUADRA –N/ LOTE 11  
QUADRA –N/ LOTE 12  
QUADRA –N/ LOTE 14  
QUADRA –N/ LOTE 15  
QUADRA –N/ LOTE 16  
QUADRA –N/ LOTE 17 REGINA LUCIA THIAGO 
QUADRA –N/ LOTE 18  

QUADRA- O  
QUADRA –O/ LOTE 01  
QUADRA –O/ LOTE 02  
QUADRA –O/ LOTE 03  
QUADRA –O/ LOTE 04 DANIEL SEBASTIÃO BRAGA 
QUADRA –O/ LOTE 05 ARISTIDES DOS SANTOS 
QUADRA –O/ LOTE 06 JOANITA DE CARVALHO OLIVEIRA 

QUADRA –O/ LOTE 07/01  
QUADRA –O/ LOTE 07/02 SEBASTIÃO VALDIR DE FREITAS 

QUADRA –O/ LOTE 08 JAIRO PIMENTEL VELOZO 
QUADRA –O/ LOTE 09  
QUADRA –O/ LOTE 10  
QUADRA –O/ LOTE 11 ELZA DA SILVA 
QUADRA –O/ LOTE 12 VERA ALICE BARBOSA DA SILVA 
QUADRA –O/ LOTE 13 MILTON ALEXANDRE DE LIMA 
QUADRA –O/ LOTE 14 KATIA BERNARDO ROSA 

QUADRA- P  
QUADRA –P/ LOTE 01  
QUADRA –P/ LOTE 02  
QUADRA –P/ LOTE 03 MARIA APARECIDA DA MOTA 
QUADRA –P/ LOTE 04  
QUADRA –P/ LOTE 05 ZILDA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL 
QUADRA –P/ LOTE 06 JOSE ROBERTO PIMENTEL 
QUADRA –P/ LOTE 07 ZILDA DA CONCEIÇÃO PIMENTEL 
QUADRA –P/ LOTE 08  

 

 

 

QUADRA –P/ LOTE 09 RODRIGO FERREIRA LEITE 
QUADRA –P/ LOTE 10  
QUADRA –P/ LOTE 11 DIURCEIA FERREIRA BRANDÃO 
QUADRA –P/ LOTE 12 SARA DIAS PAES 
QUADRA –P/ LOTE 13  
QUADRA –P/ LOTE 14  
QUADRA –P/ LOTE 15 CELIA DOS REIS REZENDE 
QUADRA –P/ LOTE 16  
QUADRA –P/ LOTE 17  
QUADRA –P/ LOTE 18 MARCIA NUNES ARANTES DO PRADO 
QUADRA –P/ LOTE 19  
QUADRA –P/ LOTE 20 SEBASTIÃO NUNES ARANTES 
QUADRA –P/ LOTE 21 SUELEN CRISTINA NUNES ARANTES DE CARVALHO 
QUADRA –P/ LOTE 22  
QUADRA –P/ LOTE 23  
QUADRA –P/ LOTE 24 JOÃO CARLOS BRAGA 
QUADRA –P/ LOTE 25  
QUADRA –P/ LOTE 26 PAULO CESAR DE ARAUJO 
QUADRA –P/ LOTE 27 DANIEL SEBASTIÃO BRAGA 
QUADRA –P/ LOTE 28  

QUADRA- Q  
QUADRA –Q/ LOTE 01 MARIA DE LOURDES DE CARVALHO SILVA 
QUADRA –Q/ LOTE 02  
QUADRA –Q/ LOTE 03 ORLANDO MACIEL DINIZ 
QUADRA –Q/ LOTE 04 ORLANDO MACIEL DINIZ 
QUADRA –Q/ LOTE 05 RUTH GRANDCHAMP SIQUEIRA 
QUADRA –Q/ LOTE 06 VANDA MAIA PIMENTEL 
QUADRA –Q/ LOTE 07  
QUADRA –Q/ LOTE 08  
QUADRA –Q/ LOTE 09 SONIA MARIA MAIA DO NASCIMENTO FILGUEIRAS 
QUADRA –Q/ LOTE 10 JOSE EDSON GUIMARAES 
QUADRA –Q/ LOTE 11  
QUADRA –Q/ LOTE 12  
QUADRA –Q/ LOTE 13 IVETE YOLANDA PRATA SERAFIM 
QUADRA –Q/ LOTE 14  
QUADRA –Q/ LOTE 15 DIURCEIA FERREIRA BRANDÃO 

QUADRA- R  
QUADRA –R/ LOTE 01 SEBASTIÃO LUIZ PEREIRA 
QUADRA –R/ LOTE 02  
QUADRA –R/ LOTE 03  
QUADRA –R/ LOTE 04  
QUADRA –R/ LOTE 05  

 

 

 

QUADRA –R/ LOTE 06 ANTONIO COELHO 
QUADRA –R/ LOTE 07 MADALENA DE MOURA 
QUADRA –R/ LOTE 08  

QUADRA –R/ LOTE 09/10 DALVA PEREIRA LEANDRO 
QUADRA –R/ LOTE 11 NADIR TEIXEIRA RODRIGUES 
QUADRA –R/ LOTE 12 SEBASTIÃO LUIZ PEREIRA 
QUADRA –R/ LOTE 13 LAERCIO FERREIRA GOMES 
QUADRA –R/ LOTE 14 SEBASTIÃO LUIZ PEREIRA 
QUADRA –R/ LOTE 15 LUIZ PAULO DA SILVA 
QUADRA –R/ LOTE 16 ZENAIDE RODRIGUES 
QUADRA –R/ LOTE 17 ANTONIO PEREIRA 
QUADRA –R/ LOTE 18 SERGIO RODRIGUES DA SILVA 
QUADRA –R/ LOTE 19  
QUADRA –R/ LOTE 20  
QUADRA –R/ LOTE 21 SONIA MARCELO BRAGA 
QUADRA –R/ LOTE 22 JOSE HELIO MARCELO 
QUADRA –R/ LOTE 23 ANA MARIA MARCELO 
QUADRA –R/ LOTE 24 ANA CRISTINA PENA 
QUADRA –R/ LOTE 25 JOSE FRANCISCO ANASTACIO 
QUADRA –R/ LOTE 26 SALVATINA RIBEIRO DA SILVA 

QUADRA –R/ LOTE 27/01 ANTONIO PEREIRA DA SILVA 
QUADRA –R/ LOTE 27/02  

QUADRA –R/ LOTE 28 BRAZ JOSE NOGUEIRA DA CRUZ 
QUADRA –R/ LOTE 29 PAULO CESAR DA SILVA 
QUADRA –R/ LOTE 30 ANA ZELIA MOUTELA COSTA 
QUADRA –R/ LOTE 31  
QUADRA –R/ LOTE 32  
QUADRA –R/ LOTE 33  

QUADRA- S  
QUADRA –S/ LOTE 01  
QUADRA –S/ LOTE 02  
QUADRA –S/ LOTE 03  
QUADRA –S/ LOTE 04  
QUADRA –S/ LOTE 05 PEDRO DE SOUZA SOARES 
QUADRA –S/ LOTE 06 SEBASTIÃO FABIANO 
QUADRA –S/ LOTE 07 JOAQUIM INACIO DA SILVA 
QUADRA –S/ LOTE 08 IVALDETE RIBEIRO RODRIGUES ROQUE 
QUADRA –S/ LOTE 09 TEREZINHA DE JESUS PAULA SOUZA 

QUADRA –S/ LOTE 10/01 CLEYDE APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES 
QUADRA –S/ LOTE 10/02 CLAUDIO BATISTA DA SILVA 

QUADRA –S/ LOTE 11 OSCAR MAIA NOBREGA 
QUADRA –S/ LOTE 12 TEREZIMHA MARCELO RIBEIRO PINTO 

 

 

 

QUADRA –S/ LOTE 13  
QUADRA –S/ LOTE 14 ALFREDO THOMAZ DE CARVALHO NETTO 
QUADRA –S/ LOTE 15 MARIA CLIMENE ALVARES DE MAGALHAES 

QUADRA- T  
QUADRA –T/ LOTE 01  
QUADRA –T/ LOTE 02 SEBASTIÃO VANIEL CORREA 
QUADRA –T/ LOTE 03  
QUADRA –T/ LOTE 04  
QUADRA –T/ LOTE 05 JUSCELINO ROSA PEREIRA 
QUADRA –T/ LOTE 06  
QUADRA –T/ LOTE 07  
QUADRA –T/ LOTE 08  
QUADRA –T/ LOTE 09  
QUADRA –T/ LOTE 10 ELAINE OLGA LOBÃO 
QUADRA –T/ LOTE 11 RODOLFO CARLOS DOS REIS STIPP MARTINO 
QUADRA –T/ LOTE 12  

QUADRA- U  
QUADRA –U/ LOTE 01  
QUADRA –U/ LOTE 02 FLAVIO CESAR DO NASCIMENTO RIBEIRO 
QUADRA –U/ LOTE 03 SILVIO ALABA MENDES RIBEIRO 
QUADRA –U/ LOTE 04  
QUADRA –U/ LOTE 05  
QUADRA –U/ LOTE 06 THAIS FERREIRA SOARES DE SOUZA 
QUADRA –U/ LOTE 07 RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA 
QUADRA –U/ LOTE 08 EDNA FARIA PEREIRA DA SILVEIRA 
QUADRA –U/ LOTE 09 CLAUDIA HELENA PIMENTEL BRAGA COSTA 
QUADRA –U/ LOTE 10 MARIA YOLANDA MONTEIRO DOS REIS SOUZA 
QUADRA –U/ LOTE 11  
QUADRA –U/ LOTE 12 MARIA YOLANDA MONTEIRO DOS REIS SOUZA 
QUADRA –U/ LOTE 13  
QUADRA –U/ LOTE 14  
QUADRA –U/ LOTE 15 FABIO JOSE NASCIMENTO RIBEIRO 

QUADRA- V  
QUADRA –V/ LOTE 01 ANA LUCIA IZOLDI REZENDE THIAGO 
QUADRA –V/ LOTE 02 ANA CRISTINA DE SOUZA MASSARENTE DO PRADO 
QUADRA –V/ LOTE 03 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE PEREIRA 
QUADRA –V/ LOTE 04 SELVIANO ANTONIO MASSARENTE 
QUADRA –V/ LOTE 05  
QUADRA –V/ LOTE 06 JULIANA REIS IZOLDI REZENDE 
QUADRA –V/ LOTE 07  
QUADRA –V/ LOTE 08  
QUADRA –V/ LOTE 09  

 

 

 

QUADRA –V/ LOTE 10  
QUADRA –V/ LOTE 11/01 SELVIANO ANTONIO MASSARENTE 
QUADRA –V/ LOTE 11/02 MAURA BARBARA DE SOUZA MASSARENTE 

QUADRA –V/ LOTE 12 ELZA PEDROSO DA SILVA 
QUADRA –V/ LOTE 13 MARIA DE LOURDES DE CARVALO GRANDCHAMP 
QUADRA –V/ LOTE 14 CELINA PIMENTEL BRAGA 

QUADRA-X  
QUADRA –X/ LOTE 01  
QUADRA –X/ LOTE 02  
QUADRA –X/ LOTE 03 PAULO CESAR DA SILVA 
QUADRA –X/ LOTE 04  
QUADRA –X/ LOTE 05  
QUADRA –V/ LOTE 06  
QUADRA –V/ LOTE 07  
QUADRA –V/ LOTE 08 DALVA CELIA FERREIRA LEITE 
QUADRA –V/ LOTE 09 MARIA APARECIDA FERREIRA LEANDRO 
QUADRA –V/ LOTE 10 BENIGNO FERREIRA DE CARVALHO 
QUADRA –V/ LOTE 11  
QUADRA –V/ LOTE 12  
QUADRA –V/ LOTE 13  
QUADRA –V/ LOTE 14  
QUADRA –V/ LOTE 15  
QUADRA –V/ LOTE 16  
QUADRA –V/ LOTE 17  
QUADRA –V/ LOTE 18  
QUADRA –V/ LOTE 19  
QUADRA –V/ LOTE 20 IRENE APARECIDA ALVARES DE MAGALHAES 
QUADRA –V/ LOTE 21  

QUADRA-Z  
QUADRA –Z/ LOTE 01  

 

A área do Centro, objeto da regularização fundiaria possui a seguinte descrição: 
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As plantas, projetos e especificações, estão à disposição para consulta, na sede da Prefeitura 
Municipal, junto à Secretária de Obras 

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação será interpretada como 
concordância com a Reurb-S, procedendo-se a todas as medidas necessárias para a 
Regularização do loteamento supramencionado. 

São José do Barreiro,17 de maio de 2021. 

   

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  J A M B E I R O  
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP 

  TEL: (012) 3978-2600       FAX:  3978-2604         administracao@jambeiro.sp.gov.br 

   
 

 
 

PORTARIA N.º 9579 de 11 de maio de 2021. 
 
 

Dispõe sobre contratação de Servidor 
Municipal por tempo determinado.  
 

 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito 
Municipal de Jambeiro, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais:  

 
 

R E S O L V E: 
 

 
Art. 1º - Contratar para emprego público em caráter 

temporário o Sr. THEO GONÇALVES NEGREIRO DE BRAGA, 
portadora da cédula de identidade RG nº 48.663.422-X e CPF: 
229.427.398-27, para o cargo de Professor de Inglês. O 
presente contrato terá a vigência até 23 de dezembro do 
corrente ano. 

 
   

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 
 
 
 

Jambeiro, 11 de maio de 2021. 
 

 
 

 
Carlos Alberto de Souza 

Prefeito Municipal 
 

 
Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, aos 11 de maio de 2021. 
 
 
 
 

Angélica Aparecida Idalino 
Oficial Administrativo 

 

 

      

    Prefeitura Municipal de Natividade da Serra 
      -  ESTADO  DE SÃO  PAULO  -  

 

EEDDIITTAALL  DDEE  AAUUDD IIÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICC AA     

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 
1º QUADRIMESTRE DE 2021 

A Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, em atendimento ao disposto no § 4º, do Artigo 9º, da Lei 
Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, torna público a realização da Audiência Pública para 
apresentação à Comissão de Finanças da Câmara Municipal, da avaliação do cumprimento das Metas 
Fiscais do Município, relativas ao Primeiro Quadrimestre de 2021, que ocorrerá no dia 27 de maio de 
2021, com início às 18:00 horas, no plenário da Câmara Municipal de Natividade da Serra, situada à 
Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro, convidando os interessados e a população do Município. 
Considerando as medidas de combate ao COVID-19, o evento respeitará as orientações recomendadas 
pela Secretaria de Saúde com o distanciamento entre os participantes presentes e com as normas de 
higienização necessárias, além da utilização obrigatória de máscaras. 
Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar o estudo contendo os 
resultados das Metas Fiscais disponibilizados previamente nos seguintes sites oficiais: 
natividadedaserra.sp.gov.br ou camaranatividade.sp.gov.br – onde os interessados poderão, durante o 
horário da audiência, solicitar explicações a respeito dos resultados apresentados nos portais da 
Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal de Natividade da Serra por intermédio do “e-Sic – Sistema 
Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão” ou pelo “Fale Conosco” ou também pelos meios 
de comunicação oferecidos pela Câmara Municipal para o presente ato público. 

Natividade da Serra, 17 de maio de 2021. 
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS - Prefeito Municipal 

RR  GG  
 

 

      

    Prefeitura Municipal de Natividade da Serra 
      -  ESTADO  DE SÃO  PAULO  -  

 

EEDDIITTAALL  DDEE  AAUUDD IIÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICC AA    
SERVIÇOS DE SAÚDE 

1º QUADRIMESTRE DE 2021 
A Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, em atendimento ao disposto no Artigo 36 da Lei 
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, torna público a realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
visando proporcionar a transparência necessária dos montantes e fontes de recursos aplicados no 
período, bem como a oferta e serviços de saúde prestados pelo Município à população, relativas ao 
Primeiro Quadrimestre de 2021, que ocorrerá no dia 27 de maio de 2021, à partir das 18:30 horas, no 
plenário da Câmara Municipal de Natividade da Serra, situada à Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro, 
convidando os interessados e a população do Município. 
Considerando as medidas de combate ao COVID-19, o evento respeitará as orientações recomendadas 
pela Secretaria de Saúde com o distanciamento entre os participantes presentes e com as normas de 
higienização necessárias, além da utilização obrigatória de máscaras 
Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar a “Ata de Audiência Pública 
da Saúde” contendo as principais informações sobre os montantes e fontes de recursos aplicados no 
período, bem como a oferta e serviços de saúde, disponibilizados previamente nos seguintes sites oficiais: 
natividadedaserra.sp.gov.br ou camaranatividade.sp.gov.br– onde os interessados poderão, durante o 
horário da audiência, solicitar explicações a respeito dos resultados apresentados nos portais da 
Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal de Natividade da Serra por intermédio do “e-Sic – Sistema 
Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão” ou pelo “Fale Conosco” ou também pelos meios 
de comunicação oferecidos pela Câmara Municipal para o presente ato público. 

Natividade da Serra, 17 de maio de 2021. 
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS - Prefeito Municipal - LINCIRO APARECIDO - Presidente do COMUS 
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www.natividadedaserra.sp.gov.br 

 
 
 

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra 
Rua José Fernandes da Silva, 28 – Centro, Natividade da Serra – SP – Tel. (12) 3677-9700 

 

 
EDITAL Nº 33 /2021  

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021 
 
 

Dispõe sobre RETIFICAÇÃO 
DO EDITAL N.º 33/21 do 
processo seletivo destinado a 
provimento de cargos na área 
da educação, pelo regime 
celetista, de acordo com a 
Constituição Federal, Lei 
Orgânica do Município, e 
demais legislações pertinentes. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA, ESTADO DE SÃO PAULO, POR 
SEU PREFEITO MUNICIPAL – EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS - E PELA COMISSÃO 
ESPECIAL ORGANIZADORA, DESIGNADA PELA PORTARIA N.º 92, de 06 de maio de 2021, 
RETIFICA O EDITAL N.º 33/21, REFERENTE AO  PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021, PARA 
CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO, SEM GERAR DIREITO À ESTABILIDADE, 
PARA PRESTAR SERVIÇOS ESSENCIAIS ENQUANTO NÃO FOR REALIZADO CONCURSO 
PÚBLICO, PARA CONSTAR O SEGUINTE: 

  
1. DAS INSCRIÇÕES 
 

1.7 - Na impossibilidade da assinatura do candidato, a inscrição poderá ser realizada 
através de procuração simples, devendo a procuração conter poderes específicos para 
este fim.  
1.8 - O candidato que não preencher corretamente o formulário de inscrição em todos 
os campos terá automaticamente sua inscrição indeferida, não cabendo ao servidor 
responsável pelo recebimento das inscrições preencher qualquer campo ou entrar em 
contato com o candidato para obter tais informações.  
1.9 - O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas 
informações prestadas por seu procurador. 

 
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital nº 33/21. 

 
E, para que ninguém alegue ignorância, vai o presente edital publicado em jornal de 
circulação estadual, regional, site oficial da Prefeitura Municipal e afixado nos locais de 
costume. 

 

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, aos 17 de maio de 2021. 
 
 
 

  EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
 
 

   JOYCE SIMON SILVA 
Presidente da Comissão  

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  J A M B E I R O  
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP 

  TEL: (012) 3978-2600       FAX:  3978-2604         administracao@jambeiro.sp.gov.br 

  
 

 
 

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº. 007/2018. 

 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jambeiro, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com o disposto na legislação 
vigente, torna pública a abertura de inscrições de processo seletivo simplificado para 
seleção de estagiários, na modalidade de estágio, de acordo com as normas e condições do presente 
edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Processo Seletivo de estagiários será regido por este Edital, de forma que o pedido de inscrição 
do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das normas e condições aqui previstas. 
1.2 O Processo Seletivo destina-se a possibilidade de preenchimento de vagas de estágio para: 
1.2.1 Acadêmicos de Ensino Superior e Pós Graduação curso de Pedagogia. 
1.2.2 Poderão participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados no ensino superior 
e Pós graduação conforme definições citadas acima, que estejam aptos a contratar com o município de 
Jambeiro. 
2. DO ESTÁGIO 
2.1 O estágio terá a duração de seis meses, prorrogável por igual período e assim, sucessivamente, até 
a soma máxima de dois anos, EXCETO no caso de portador de deficiência, a teor do art. 11 da Lei no 
11.788/2008, e poderá ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes mediante 
comunicação por escrito. 
2.2 A jornada de trabalho será de até 6 horas diárias ou 30 semanais. 
3. DO AUXÍLIO E DAS VAGAS 
3.1 O Processo Seletivo visa a contratação de 1 ( um) estagiário para trabalhar no setor de educação e 
este fará jus uma bolsa-auxílio. Estagiário de Nível Superior e Pós Graduação o valor da bolsa-auxílio 
é de R$ 763,20. 
4. DA SELEÇÃO 
5.1 O Processo Seletivo será de caráter classificatório mediante análise de currículum, que deverão ser 
entregues na recepção da Prefeitura Municipal de Jambeiro do dia 08 ao dia 10 de maio de 2018. 
5. DA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS 
5.1 A convocação do aprovado será de acordo com o quadro de vagas descrito acima. 
 

Jambeiro, 08 de maio de 2018. 
 
 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  J A M B E I R O  
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP 

  TEL: (012) 3978-2600       FAX:  3978-2604         administracao@jambeiro.sp.gov.br 

  
 

 
 

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº. 007/2018. 

 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jambeiro, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com o disposto na legislação 
vigente, torna pública a abertura de inscrições de processo seletivo simplificado para 
seleção de estagiários, na modalidade de estágio, de acordo com as normas e condições do presente 
edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Processo Seletivo de estagiários será regido por este Edital, de forma que o pedido de inscrição 
do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das normas e condições aqui previstas. 
1.2 O Processo Seletivo destina-se a possibilidade de preenchimento de vagas de estágio para: 
1.2.1 Acadêmicos de Ensino Superior e Pós Graduação curso de Pedagogia. 
1.2.2 Poderão participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados no ensino superior 
e Pós graduação conforme definições citadas acima, que estejam aptos a contratar com o município de 
Jambeiro. 
2. DO ESTÁGIO 
2.1 O estágio terá a duração de seis meses, prorrogável por igual período e assim, sucessivamente, até 
a soma máxima de dois anos, EXCETO no caso de portador de deficiência, a teor do art. 11 da Lei no 
11.788/2008, e poderá ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes mediante 
comunicação por escrito. 
2.2 A jornada de trabalho será de até 6 horas diárias ou 30 semanais. 
3. DO AUXÍLIO E DAS VAGAS 
3.1 O Processo Seletivo visa a contratação de 1 ( um) estagiário para trabalhar no setor de educação e 
este fará jus uma bolsa-auxílio. Estagiário de Nível Superior e Pós Graduação o valor da bolsa-auxílio 
é de R$ 763,20. 
4. DA SELEÇÃO 
5.1 O Processo Seletivo será de caráter classificatório mediante análise de currículum, que deverão ser 
entregues na recepção da Prefeitura Municipal de Jambeiro do dia 08 ao dia 10 de maio de 2018. 
5. DA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS 
5.1 A convocação do aprovado será de acordo com o quadro de vagas descrito acima. 
 

Jambeiro, 08 de maio de 2018. 
 
 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura de Jambeiro torna público aber-
tura de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico n° 018/2021. 
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura e par-
celada de material de limpeza. Data para recebimento de propos-
ta: das 09:00 horas do dia 15/05/2021, até às 08:00 horas do dia 
26/05/2021; data da abertura de propostas: das 08:30 às 08:40 ho-
ras do dia 26/05/2021; data de início da sessão pública: às 08:00 
horas do dia 26/05/2021; horário de Brasília-DF, local https://bnc-
compras.com/Home/PublicAccess “acesso identificado no link - li-
citações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessa-
dos no site supracitado, maiores informações através do telefone 
(12) 3978-2600.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura de Jambeiro torna públi-
co abertura de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico n° 
019/2021. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição fu-
tura e parcelada de gêneros alimentícios. Data para recebimento 
de proposta: das 08:00 horas do dia 18/05/2021, até às 08:00 ho-
ras do dia 28/05/2021; data da abertura de propostas: das 08:30 
às 08:40 horas do dia 28/05/2021; data de início da sessão pública: 
às 09:00 horas do dia 28/05/2021; horário de Brasília-DF, local ht-
tps://bnccompras.com/Home/PublicAccess “acesso identificado 
no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos 
interessados no site supracitado, maiores informações através do 
telefone (12) 3978-2600.


