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Feriado sem vacinação em Taubaté
Â O feriado prolongado da Independência do Brasil, que começa neste sábado, 4, e irá até a próxima terça-feira,
7, não haverá campanha de vacinação em Taubaté. A imunização só deverá recomeçar na quinta-feira, 9.
crédito da foto: Agência Brasil

N

a quarta-feira, 8, a prefeitura deverá receber
do Estado as doses
que serão aplicadas nos
idosos com mais de 90 anos,
dose de reforço no combate
a covid-19.
A vacinação de reforço dos
idosos irá até dia 10 de outubro, quando público maior
de 60 anos receber a terceira
dose do imunizante.

2ª Dose Para ProFissionais Da eDuCaÇão
ConTinua na PrÓXiMa
quarTa-Feira, 8
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Caraguatatuba deve receber 250 mil
turistas no feriado prolongado do dia
da Independência

crédito da Foto: Divulgação/PMC
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Imagem da praia Martim de Sá, nesta sexta-feira, 3, com algumas pessoas aproveitando o sol
crédito Lourival Ribeiro

A Prefeitura de Taubaté
segue na campanha de vacinação e na próxima quarta-feira,
dia 8 de setembro, vacina com
a 2ª dose os profissionais da
Educação Básica (Infantil,
Fundamental e Médio), com
idades acima de 18 anos.
Além de continuar a aplicação do imunizante, contra

a Covid-19, em adolescentes
de 12 a 17 anos de idade com
deficiência, comorbidade, gestante e puérperas.
As Comorbidades são as
classificadas na tabela criada
pelo Governo do Estado que
relaciona aquelas incluídas
como prioritárias para a vacinação. Também haverá aplicação da 2ª dose das vacinas
AstraZeneca e Coronavac.
Os adolescentes deverão
apresentar no posto de vacinação, RG, CPF e o cartão
SIM (Sistema Informatizado
Municipal) ou comprovante
de residência em Taubaté no
próprio nome, ou no nome do
pai ou da mãe, além de uma
cópia do documento médico
que comprove a comorbidade. Todos que já tomaram
a vacina contra a Influenza
deverão apresentar a carteira
de vacina para a verificação de
intervalo das doses.
Leia mais no site do DT
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Tenaris Confab firma contrato
de 2 anos para obra no Catar

Crédito da foto: Guilherme Moura

Artista Cristina
Demétrio na
Galeria Poente
Leia mais na pagina 05

AVISO
O Diário de Taubaté
comunica que voltará a
circular na próxima
quinta-feira, 9.

CANAL 1
Beca Milano
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Assembleia de um ano atrás, quando 500 funcionários estavam nas medidas para evitar demissões e hoje já não tem mais
ninguém nelas

A Redação

Leia mais no site do DT

Banda Sinfônica de Taubaté
realiza concerto aberto ao público

Prefeitura de Taubaté finaliza projeto de
ampliação do Shopping Popular
crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Setembro Amarelo é tema de encontro
entre Unitau e Prefeitura de Taubaté
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reportagem@colunaesplanada.com.br

bolsonaro na onu
O presidente Jair Bolsonaro
quer abrir a Assembleia Geral
da ONU presencialmente, este
ano, e não por um discurso a
milhares de quilômetros de
distância de Nova York. Para
isso, consultou médicos sobre
a possibilidade de tomar a
dose da vacina da Pfizer, de
sua preferência, ou da Janssen, ambas de laboratórios
norte-americanos contra o
coronavírus. O staff presidencial já prepara o roteiro
de viagem, para o evento do
dia 21 de setembro. Na volta,
Bolsonaro planeja desembarcar na Guatemala para uma
agenda ainda não definida.
Não há, por ora, exigência do
governo dos EUA para que
chefes de Estado sejam vacinados para entrar no país.
Mistério 1
A saúde do presidente continua um mistério após ele se
tratar contra o Covid-19. Num
grupo de whatsapp de moradores do Lago Sul em Brasília,
uma empresária do ramo de
saúde confidenciou que Bolsonaro havia se imunizado
com a vacina da Astrazeneca.
Covidair
A despeito da decisão de
se vacinar ou não para estas
agendas, o presidente nunca
foi dado à publicidade de sua
saúde. Como no episódio do
retorno da comitiva dos EUA
no início de 2020, após visita
ao então presidente Donald
Trump.
Mistério 2
À ocasião, quase toda a
comitiva voltou contaminada
(ministros e até o comandante do avião), menos...Bolsonaro. A Coluna publicou que ele
estava com Covid, e cobrado
pela reportagem, o presidente não quis divulgar o resultado de seu exame. Até hoje.
Moraes é o alvo
As críticas ao Supremo Tribunal Federal estão no foco
das manifestações na Av.
Paulista no feriado da Independência no 7 de Setembro.
A ordem entre bolsonaristas
simpatizantes do presidente
é preservar o ministro Luís
Roberto Barroso e mirar os
protestos no ministro Alexandre de Moraes.
Máscaras e bonecos
O ministro relator do inquérito contra ataques às instituições democráticas será
alvo nas ruas em faixas com
ironias, camisetas, máscaras com seu semblante e até
bonecos infláveis. Um deputado bolsonarista confirma sob
sigilo à Coluna que empresários simpatizantes vão bancar
esse material.
Tá na mesa
O próprio Bolsonaro já
recuou nos ataques a Barroso
porque o ministro também é
presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em cujas mesas
repousa, fora das gavetas, um
avançado processo de cassação da chapa presidencial
eleita em 2018.

MsT & eb
O MST vai soltar dia 9 uma
nota, em conjunto com o
Estado do Paraná, sobre as
tratativas para manutenção
do acampamento dentro das
terras da Embrapa na zona
rural de Ponta Grossa, sem
criar dificuldades para instalação, na mesma propriedade, da Escola de Sagento de
Armas do Exército Brasileiro.
“O MST recebe a notícia da
vinda da escola com muita
satisfação e maturidade”.
Pit stop
O presidente da ANTT crava
que confia na sua equipe,
apesar da limpa, conforme
saiu aqui. “Reiteramos que a
Diretoria trabalha em harmonia e tem total confiança no
trabalho exercido pelos servidores”. “As alterações realizadas na estrutura funcional da
Agência são pontuais e discutidas na diretoria colegiada”
Viva o verde
Dados sobre queimadas no
Amazonas mostram que nas
16 Unidades de Conservação
onde a Fundação Amazônia
Sustentável atua houve uma
redução de 75% nos focos de
incêndio em julho, no comparativo com o mesmo mês
no ano passado. A redução foi
maior do que a média registrada no Estado do Amazonas,
de 45% em relação ao mesmo
período do último ano.
sem tabu
O jornalista Paulo Victor
Costa, de Muriaé (MG), lança
dia 8 o documentário “Entre
Nós”, com uma abordagem
cultural, religiosa e clínica
sobre casos de suicídios. O doc
tem depoimentos de familiares dos falecidos, autoridades
locais e da ministra da Família
e Direitos Humanos, Damares
Alves. Será divulgado no seu
canal no Youtube.
esPLanaDeira
# Russell Bedford Brasil
lança plataforma de educação
à distância. # Afro Presença
2021, evento em formato
digital, realizado pelo MPT
e pela Rede Brasil do Pacto
Global, começa dia 8. # Justiça
homologou prorrogação do
pagamento emergencial, por
parte da Vale, aos atingidos
pelo rompimento da barragem de Brumadinho, por até
60 dias. # Instituto Ronald
McDonald inicia venda de
tickets para 33ª edição do
McDia Feliz. # SPIC Brasil
lança Programa Geração Inovação, com inscrições até dia
20. # Projeto #UnindoForças
leva atendimento médico a
comunidades de várias regiões.
Esplanadeira é a seção da
Coluna para divulgação de
informações de mercado,
artes, ação social, esportes e
afins, sem qualquer vinculação publicitária ou financeira
com este espaço. Sugestões
para reportagem@colunaesplanada.com.br
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S

ão nove horas da manhã. Estou
diante de 13 navios lindos, fortes,
semi-construídos e seguramente
financiados por comerciantes judeus.
Ao meu comendo, Deus dê-me sabedoria para a função, tenho 1500 marinheiros; a maioria conhece o mar, os astros,
os ventos, o movimento das ondas,
como ninguém. Neste aspecto estou
bem servido.
Fazem parte da minha tripulação,
alguns intérpretes acostumados a ouvir,
tentar entender, decifrar a linguagem de
nativos, povos selvagens que, sempre
acontece, possamos encontrar pelo
caminho, são os expulsos da Torre de
Babel. A linguagem, meu Senhor, é o
mecanismo mais complexo deixado
aos homens, por vontade direta de
Deus, criador de todas as coisas. Levo
alguns depredados, homens que praticavam crimes considerados bárbaros.
São silenciosos, caminham em grego,
sonham os mesmos sonhos, imaginam
os acontecimentos identificados com a
mesma raiz, ou origem.
Ao meu dispor, embora não tenha solicitado, conto com um grupo de navegadores italianos, todos capitães, apresentando um passado conflitante com as forças
marinhas daquele país, confrontos gerados pela indisciplina, neurose, psicopatia
ou falta de vivência com os padrões normais estabelecidos pela vida. Um deles,
no entanto, me preocupa muito, pois com

toa a certeza trata-se de um homem atormentado, segundo Dr. Vasconcelos, um
dos estudiosos da alma humana.
Esse navegador de origem italiana,
chamado Messias, deve ter tido sérios
problemas na infância, na adolescência,
no desenvolvimento sexual e, com certeza bamboleou diante das mulheres que
passaram pela sua vida.
Majestade, hoje atravessamos uma
maresia descontrolada ao longo das

Canárias. A frota dispersou-se por alguns
instantes, mas Deus a uniu novamente. O
capitão Messias teve um surto, berrava
no convés, espumava e berrava que era
macho, atleta, militar, desafiou os deuses,
chamando-os de frouxos, de gays, e outras
barbaridades; mas os deuses se divertiram, nunca tinham visto um ser humano
tão descontrolado, atormentado, aloprado, aluado.
Leia mais no site do DT

Coluna Espírita

E-mail: agenor.dt@hotmail.com • Agê

Pílula do dia seguinte
• Ricardo B. de Oliveira – Juiz de Fora/MG

P

lanejar a família, escolhendo o
melhor momento para reencarnação dos Espíritos afins, na condição de filhos biológicos, é medida lícita e
demonstra amadurecimento espiritual.
Coibir de forma permanente e/ou definitiva as possibilidades gestacionais,
sem justificativa racional, é, segundo O
Livro dos Espíritos, medida contrária
ao progresso (item 693) e sinal de predominância da matéria sobre o espírito
(item 694).
Diferentes métodos são apresentados
pela Ciência oficial para planejamento familiar, podendo o casal escolher
aquele que melhor se identifique com
as suas características pessoais e tem-

Fé e Razão

peramento.
A escolha da pílula do dia seguinte é
infeliz, pois seu mecanismo de ação age
impedindo a fixação da célula ovo ao
útero, que se dá cerca de 7 dias depois
da concepção, estando, portanto, o Espírito reencarnante já ligado a matéria
física.
Os espíritas sabem como se dá a ligação do Espírito reencarnante à matéria,
algumas horas depois do ato sexual, no
terço posterior da tuba uterina (tromba
de Falópio). A ligação é complexa e
demanda, muitas vezes, a atuação de
Técnicos da erraticidade. No instante em
que o espermatozoide invade a intimidade do óvulo e os núcleos se fundem, o

Espírito já em processo de perturbação,
tendo o seu corpo espiritual miniaturizado, fixa-se magneticamente à nova
célula iniciando o angustiante processo
encantatório.
A legislação brasileira não admite o
aborto, excetuando-se algumas situações
específicas, no entanto, liberou o levonorgestrel, componente da pílula do dia
seguinte, no território brasileiro. Por que
isso aconteceu? Porque existem setores
da comunidade científica que colocam o
início da gestação no momento da nidação,
ou seja, fixação da célula ovo na parede
uterina. Assim sendo, não seria abortiva
medida que acontecesse antes disso.
Leia mais no site do DT

• José Pereira da Silva

é professor de História
E-mail:
pereira_jose2007@hotmail.com

Dia Mundial da Prevenção do Suicídio:
criando esperança por meio da ação

S

etembro Amarelo é o mês dedicado
a prevenção ao suicídio portanto a
valorização da vida. O Dia Mundial
de Prevenção do Suicídio é 10 de setembro. O Setembro Amarelo tem contribuído, no sentido de ser uma oportunidade
para conscientizar, esclarecer, estimular
o diálogo e abrir espaço para tirar o tema
da invisibilidade.
No Brasil, foi criado em 2015 pelo CVV
(Centro de Valorização da Vida), CFM
(Conselho Federal de Medicina) e ABP
(Associação Brasileira de Psiquiatria).
O suicídio consiste na intenção de
matara si mesmo, sendo que perturbações mentais como depressão, a ansiedade, a bipolaridade, a esquizofrenia, a

redação

Diretor Fundador: Stipp Júnior (1940-2007)
Diretor Responsável: Iára de Carvalho (MTB: 10.655)
Administração: Anaísa Stipp
Comercial: Ana Luiza Stipp
Jornal independente, a serviço da Indústria e Comércio
de Taubaté e Vale do Paraíba. Circula em 9 cidades

síndrome do pânico ou o abuso do álcool
e/ou drogas podem ser os principais
fatores de risco. É estimado que 90% dos
suicídios podem ser evitados, caso haja
preparação na oferta de ajuda.
Um grupo com taxas crescentes de
suicídio tem chamado a atenção dos clínicos e pesquisadores da área da saúde
mental. São os idosos, população tem se
mostrado vulnerável, tanto para idéias
de suicídio quanto para tentativas de
acabar com a própria vida.
A melhora nos controles de patologias
crônicas como diabetes, doenças cardíacas e hipertensão arterial tem aumentado a longevidade dos mais velhos. Muitos
podem ser os avanços da medicina, mas

isso não se traduz imediatamente em
melhoria da qualidade de vida.
Muitas vezes, uma doença crônica,
mesmo controlada, traz um cansaço em
relação a uma expectativa de vida com
dignidade, criando a base de um pensamento suicida nesta época da vida: a falta
de esperança.
É importante estimular o projeto de
continuidade de vida, envolvendo o
afeto de familiares e amigos, um empurrão constante para a atividade física de
rotina, uma boa alimentação, boas noites
de sono e também diversão. Cuidar da
qualidade de vida dos idosos pode evitar
idéias de suicídio.
Leia mais no site do DT

Representante Comercial: Nacional Excluxivo R.G.D. Comercial Ltda.
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Parceria

Pandemia

Covid-19: 40% da população alvo Suzano associase ao Movimento
está completamente vacinada
ÂÂ Imunização atinge 64 milhões de pessoas com mais de 18 anos
Mulher 360

U

m balanço divulgado
nesta sexta-feira, 3,
pelo Ministério da
Saúde aponta que 40% da
população brasileira - 64
milhões de pessoas - com
mais de 18 anos já completaram o esquema de vacinação
contra a covid-19. No caso
de aplicação de primeira
dose, 132 milhões já estão
nos braços dos brasileiros.
O número representa que
83,4% do público-alvo de
160 milhões de adultos no
país.
Na avaliação do Ministério
da Saúde, o avanço da vacinação traz resultados positivos.
Um dos principais é a queda
na taxa de ocupação dos leitos
de covid-19, de enfermaria
e UTI, que já está abaixo de
50% e dentro dos padrões de
normalidade em 19 estados
do país. As médias móveis de
casos e óbitos também estão
em queda e registraram, nos
últimos dois meses, redução
de 61% e 60%, respectivamente.

Contrato

crédito da foto: © Walterson Rosa/MS

ÂÂ Iniciativa reforça o compromisso da
companhia em promover a equidade de
gênero

Foto: Divulgação.

Reflexos
“Vamos continuar avançando e contando com apoio
de todos. Quando assumi o
Ministério da Saúde o objetivo era vacinar 1 milhão de
pessoas por dia, número que
estamos atingindo com normalidade. Se continuarmos

nesse ritmo será possível
vacinar todo público-alvo do
país com as duas doses até o
mês de outubro”, destacou o
ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga.
Desde o início da campanha, já foram distribuídas
mais de 233,7 milhões de

doses das vacinas contra
covid-19 pelo Programa
Nacional de Imunização. No
mês de agosto, houve recorde
na distribuição de doses de
imunizantes. Foram mais de
60,8 milhões para todos os
estados e o Distrito Federal.

Sindmetau renova parceria com Sesi e
mantém benefícios para trabalhadores

O

Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos
de Taubaté e Região)
renovou o convênio com o
Sesi Taubaté para continuar
levando benefícios para os
associados da entidade. O
contrato de renovação foi
assinado pelo presidente do
Sindmetau, Cláudio Batista, o
Claudião, e a diretora do Sesi
Taubaté, Roberta Borrego, na
última quinta-feira, 2.
“Nossa intenção, com a
renovação dessa parceria,
é que o trabalhador tenha
lazer, mas, principalmente,
oferecer uma oportunidade de cuidar da sua saúde
e que tenha uma vida mais
saudável”, afirmou Claudião,
ressaltando a importância
da prática de exercícios e
que, para isso, o Sesi dispõe
de uma academia altamente
qualificada.
Claudião disse ainda que
os preços para os associados
do Sindicato são muito acessíveis. “O trabalhador associado e seus familiares terão
condição de aproveitar tudo
que o Sesi oferece por valores

Meio Ambiente

crédito da foto: Divulgação Sindmetau

ÂÂ Premiação da Fundação Instituto de
Administração (FIA) e o UOL avalia satisfação
dos colaboradores com ambiente de
trabalho, liderança, CEO e responsabilidade
socioambiental das empresas
iferenciados.”
Roberta Borrego explicou que o desconto para os
associados do Sindmetau é
“bem grande”. Segundo ela,
por meio desse contrato de
renovação os trabalhadores
poderão utilizar todas as instalações do Sesi.
“É um plano completo, no

qual os associados do Sindicato terão acesso à academia, piscina, quadra de tênis,
campo de futebol, poderão
agendar o campo society.
O Sesi tem atividades para
crianças, adultos e idosos”,
disse Roberta.
O convênio entre o Sindmetau e o Sesi Taubaté está

completando três anos. De
acordo com Roberta, a parceria é um sucesso. “Temos
um carinho enorme pelo trabalho do Sindicato, que tem a
preocupação de levar opções
para a qualidade de vida do
trabalhador. Isso é extremamente importante.”
Leia mais no site do DT

Foto: João Rodrigues
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Destaque

disseminação de informações
e práticas que influenciem
positivamente a comunidade
empresarial e a sociedade.
A partir deles, o Movimento
Mulher 360 visa engajar as
empresas em ações concretas com seu público interno,
em um primeiro momento, e,
gradualmente, expandir essa
atuação para mulheres nas
comunidades e na cadeia de
suprimentos.
A parceria com o Movimento Mulher 360 reafirma
o compromisso da Suzano
em busca da promoção de
um ambiente mais diverso e
inclusivo.
Leia mais no site do DT

EDP ingressa na seleta
lista de Lugares Incríveis
para Trabalhar

Biólogo e meteorologista alertam sobre a
importância da conservação da
Amazônia para o planeta
m 5 de setembro de
1850, D. Pedro II criou a
província do Amazonas e,
atualmente, nesse mesmo dia,
é comemorado o Dia da Amazônia. A data comemorativa foi
instituída pela Lei n° 11.621, de
19 de dezembro de 2007, com
o objetivo de chamar a atenção
da comunidade para uma das
maiores reservas naturais do
mundo. A Amazônia abarca
uma rica biodiversidade e, por
isso, é fortemente explorada, o
que pode causar sérias consequências para todo o planeta.
A Amazônia tem a maior biodiversidade do mundo e detém
muitas espécies nativas, que
não são encontradas em outros
lugares. Estima-se que a floresta abriga aproximadamente
20% de todas as espécies da

A

Suzano, referência
global na fabricação de
bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de
eucalipto, é a mais nova parceira e associada do Movimento Mulher 360 – Movimento
Empresarial pelo Desenvolvimento Econômico da Mulher.
A entidade sem fins lucrativos
atua em prol da equidade de
gênero e do aumento da participação feminina no ambiente
corporativo e conta com 86
empresas associadas.
A partir da parceria, a
Suzano se compromete com
os três pilares principais
do Mulher 360, que são o
fomento, a sistematização e a

fauna do planeta. Além disso, os
rios amazônicos constituem a
maior bacia hidrográfica do planeta, e a região abriga diversas
comunidades que dependem
diretamente da floresta para a
sua sobrevivência.

O Professor Júlio Cesar
Voltolini, Doutor em Biologia
Vegetal e Mestre em Zoologia,
docente na Universidade de
Taubaté (Unitau), descreve o
processo na bacia hidrográfica
da região “A água dos rios da

Amazônia provém principalmente do degelo das neves no
alto da Cordilheira dos Andes,
que escorrem paro o lado
leste e formam os atuais rios
da bacia amazônica”, explica o
docente, que morou durante
meses na Amazônia durante
a realização de um projeto
de fragmentação florestal
do Instituto Smithsonian, de
Washington.
Em decorrência do uso
desenfreado desse bioma,
como a extração madeireira,
desmatamentos ilegais, agricultura, pecuária e mineração,
a fauna e a flora da região são
diretamente afetadas, além de
causar desequilíbrios, crises
ambientais e mudanças climáticas em escala global.
Leia mais no site do DT
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EDP, empresa que
atua em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro, ingressou
na seleta lista da pesquisa
Lugares Incríveis para Trabalhar. A Companhia ocupa
a 18ª posição no ranking
das companhias brasileiras
de grande porte e ficou na
61ª posição na classificação
geral. No total, 380 empresas
participaram da pesquisa. O
levantamento é uma parceria entre a Fundação Instituto de Administração (FIA)
e o UOL e avalia a gestão de
pessoas no que diz respeito
à preocupação com o bem-estar e o desenvolvimento
dos colaboradores.
A metodologia para seleção das melhores empresas é baseada na pesquisa
FIA Employee Experience
(FEEx), em que a opinião
dos funcionários é o item de
maior peso na avaliação. No
questionário, os colaboradores responderam perguntas
sobre temas como acesso e
receptividade do CEO, a coerência da atitude dos líderes
com os valores da empresa e
clima organizacional.
“O reconhecimento dos
colaboradores é fundamen-

tal para a Companhia avaliar
o impacto de suas iniciativas. Avançamos muito desde
que fortalecemos o nosso
processo de transformação
cultural com ações robustas
de inclusão e diversidade,
que tem se traduzido em um
forte senso de pertencimento. Por isso, estar listados
na pesquisa “Lugares Incríveis para Trabalhar” nos dá
motivação para seguirmos
evoluindo”, celebra Fernanda Pires, vice-presidente de
Pessoas e ESG da EDP no
Brasil.
A EDP se destacou na
pesquisa por suas notas
nos itens referentes a ações
socioambientais e práticas
de sustentabilidade. A Companhia foi a primeira do
setor de energia na América Latina e de grande porte
no Brasil a ter sua meta de
redução de emissões de
CO2 aprovada pela iniciativa
internacional Science Based
Targets (SBTi), entidade que
mobiliza empresas a assumirem compromissos de
diminuição da liberação e de
gases relacionados ao efeito
estufa de forma baseada na
ciência.
Leia mais no site do DT
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Educação

Esportes

D

realizam sorteio para projeto
de iniciação esportiva

Com “Clube de leitura”, curso de Letras da
Unitau vence terceira edição do game Se joga Prefeitura de Taubaté e Sesi
esde o início do segundo semestre, o game
Se joga tem movimentado a Universidade de
Taubaté (Unitau). A terceira
edição do jogo trouxe um
novo formato para integrar
os calouros e veteranos dos
cursos. Os alunos da graduação presencial e da Educação
a distância foram desafiados
a elaborar um projeto de
extensão que tivesse como
norte um dos objetivos da
Carta do III Fórum de Extensão, para ser aplicado pela
Universidade e que contribuísse com a comunidade.
As equipes foram formadas
por um aluno como líder,
cinco outros alunos (sendo
pelo menos um ingressante) e um professor. O grupo
vencedor terá seu projeto
de extensão colocado em
prática pela Pró-reitoria de
Extensão (PREX) em 2022,
e os alunos serão premiados

Projeto

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

com seis bolsas estudantis
de R$250,00 de desconto nas
mensalidades no primeiro
semestre de 2022,prêmio
concedido pela Pró-reitoria
Estudantil (PRE).
“É algo que envolve toda a

comunidade, o professor, o
aluno e gera um impacto, que
é o que a gente espera. Transformar aquilo que vemos em
sala de aula em benefício da
população, principalmente da população que mais

necessita de conhecimento e
acolhimento”, pontuou a Pró-reitora de Extensão, Profa.
Dra. Letícia Maria Pinto da
Costa, na live de encerramento da competição.
Leia mais no site do DT.

Educadores da rede pública de Pindamonhangaba
já completaram três módulos de formação do
projeto Alimentação & Cultura
Â Iniciativa da Evoluir, com apoio da Novelis, estimula o protagonismo de crianças e
jovens, valorizando a alimentação saudável e a riqueza cultural do Vale do Paraíba;

O

ficinas e rodas de conversa ativam o pensamento coletivo, visando criar diferentes formas de
trabalhar temas para mais de
2 mil alunos
Muita troca, novas ideias,
novos formatos, criatividade e sinergia. Assim são os
encontros de formação do
projeto Alimentação & Cultura com 60 educadores da rede
pública de Pindamonhangaba, que já entra em seu quarto
módulo das cinco etapas previstas para 2021, com carga
horária total de 100 horas.
Implementada pela Evoluir
com apoio da Novelis, em
parceria com as Secretarias
Municipais de Educação e de
Cultura e Turismo, a iniciativa
promove a saúde e educação
integral para os alunos do
município, com metodologia
que privilegia a Aprendiza-

História

teatro do Sesi. A iniciativa
visa dar transparência ao
processo.
Nas 14 modalidades disponíveis o número de interessados foi maior do que de vagas,
800 ao todo. E para os que
não puderem ou quiserem
acompanhar presencialmente, o sorteio também poderá
ser acompanhado pelas redes
sociais do Sesi.
Leia mais no site do DT.

Pinda vence o time do Corinthians
pela primeira vez na história e se
reabilita na competição
crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Pindamonhangaba

gem Baseada em Projetos
(ABP) e estimula as habilidades listadas na BNCC (Base
Nacional Comum Curricular),
beneficiando mais de dois mil
estudantes neste ano.
“É muito gratificante cons-

tatar que, mesmo em seu
formato virtual por conta
das restrições sanitárias,
as formações e encontros
acontecem de maneira muito
dinâmica e rica, com os educadores engajados e muito

animados para trabalhar os
conceitos do Alimentação
& Cultura com a criançada”,
destaca a coordenadora do
projeto na Evoluir, Priscila Col
Del Nero.
Leia mais no site do DT.

Projeto de extensão “A cultura que Vale”
homenageia Monsenhor Ignácio Gióia

O

Projeto de Extensão “A
cultura que Vale: conhecendo e preservando a
história, a memória e o patrimônio do Vale do Paraíba”,
da Universidade de Taubaté
(Unitau), promove uma programação em homenagem
aos 60 anos do falecimento de
Monsenhor Ignácio Gióia, personagem histórico de São Luiz
do Paraitinga.
Na terça-feira, 7, às 19h, ocorrerá a missa em sua homenagem na cidade, e o lançamento
do documentário “A cultura
que vale: 100 anos da igreja
do Rosário”, produzido pela
equipe do projeto de extensão.
Na quinta-feira, 9, às 10h30,
será realizada uma roda de
conversa sobre sua vida e obra,
na escola Estadual Monsenhor

www.jacont.com.br
CMYK

A

Secretaria de Esportes
e Lazer da Prefeitura
de Taubaté e o Sesi SP
(Serviço Social da Indústria)
realizarão na próxima quarta-feira, 8, o sorteio para as
vagas do programa de iniciação esportiva oferecido, em
parceria, pelas instituições.
Como as vagas são limitadas e o número de inscrições
ultrapassou 3 mil interessados, o sorteio será realizado
de forma presencial no anfi-

Ignácio Gióia, restrita ao público escolar, sendo também
transmitida pelo Facebook da
Instituição.
A igreja de Nossa Senhora
do Rosário completa 100 anos
em 2021, atualmente é a mais
antiga edificação religiosa da
cidade de São Luiz. Ela é conhecida pelos luizenses como a
“Joia do Padre Gióia”.
O projeto tem o objetivo de
organizar e implementar um
memorial que divulgue para a
própria comunidade e visitantes a história da Paróquia de
São Luiz de Tolosa. “A ideia do
projeto é valorizar e abranger a
diversidade da cultura no Vale
do Paraíba”, comenta a coordenadora do projeto, Profa. Dra.
Rachel Duarte Abdala.
Leia mais no site do DT

A

equipe do Futsal feminino, Guerreiras Pinda
Futsal, venceu, pela
primeira vez na história, a
equipe do Corinthians. A vitória ocorreu pelo campeonato
Paulista sub-20, pelo placar
de um a zero, gol marcado por
Martinha.
Além da quebra desse tabu
histórico, as Guerreiras Pinda
se reabilitam no campeona-

to, tendo em vista a derrota
sofrida na estreia pelo placar
de 4 a 2, para a equipe de São
José dos Campos. O próximo
compromisso da equipe será
neste sábado, 4, na cidade de
Itaquaquecetuba (SP), jogo
válido pela Copa Estadual
Paulista contra a equipe da
casa.
Leia mais no site do DT

Ilhabela recebe em
outubro Copa Brasil
de Vela

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Ilhabela

A

Confederação Brasileira de Vela (CBVela)
confirmou a realização
da IX Copa Brasil de Vela entre
os dias 11 e 17 de outubro, em
Ilhabela. A competição será

sediada na Escola de Vela Lars
Grael e ocorre paralelamente a VII Copa Brasil de Vela
Jovem, também nas mesmas
datas.
Leia mais no site do DT
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E-mail: jornalistamirianferreira@gmail.com

Fotos: divulgação

EVIDÊNCIA

Artista Cristina Demétrio na
Galeria Poente
A

Galeria Poente,
de São José dos
Campos, está apresentando desde o início de
agosto, obras de Cristina
Demétrio. A artista plástica
e arquiteta, filha de artistas, apresenta a exposição
individual “Transmutação”.
Para evitar aglomeração
(devido a pandemia), a
artista optou por três aberturas com objetivo de atender melhor o público. Já
ocorreram duas vernissagens, nos dias 26 de agosto
e 02 de setembro, sendo a

próxima programada para
o sábado, 11/09, das 10h
às 16h. O encerramento da
exposição será na primeira
semana de outubro.
Sucesso nas primeiras
aberturas e muita expectativa para a última. Prestigiem! “A arte agradece”.
Local: Galeria de Arte
Poente- Av. Anchieta, 1564
– Jardim Esplanada - São
José dos Campos / Contatos: Galeria: (12) 9991241564 / Cristina Demétrio:
(12)98845-7187

“Coração palpitando”, diz a artista plástica e arquiteta Cristina Demétrio

3º Salão Online de Humor

I

novar é sua palavra de
ordem. E é assim que o
artista plástico e literato
reconhecido internacionalmente, Francisco Machado,
se mantém ativo na cultura.
É palestrante, literato, cartunista, ilustrador, caricaturista, chargista e professor.

Autodidata, formou-se em
gestão de recursos humanos, técnico em informática e
mecânica. É ele o idealizador
de um projeto interessante,
o ‘Salão Online de Humor’,
voltado ao mundo das artes
gráficas, nutrindo um espaço
de reflexão, discussão e inoFotos: divulgação

vação sobre a arte e o humor.
Em 2021 está na terceira
edição, com participação de
39 artistas nacionais e internacionais, que mandaram as
caricaturas com a temática
Mazzaropi, o homenageado
do ano. Os trabalhos ficarão
expostos no portal da Prefei-

tura de Pindamonhangaba
até o dia 30 de setembro.
“Desde 2019 tenho realizado o Salão Online de Humor.
A primeira edição o tema foi
Emilio Ribas e, ano passado,
Fausto Silva”, conta o organizador.
As edições anteriores tive-

ram participação de cartunistas de renome nacional e
internacional como Synnove, Melo, Acacio Jr, Adnael,
Duarte e Magon. O evento
conta com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de
Pindamonhangaba.
Confira: https://pindamo-

nhangaba.sp.gov.br/3-salao-online-de-humor
Acesse o site: www.franciscomachado.art.br / ou Instagram: francisco. machado.
artista

Artista premiado e reconhecido internacionalmente, Francisco
Machado promove o 3° SOH - Salão Online de Humor de
Pindamonhangaba.

O

O versátil Márcio Carneiro
mo e cultura de Taubaté. Hoje
está envolvido em alguns
projetos como o ‘Arte na
Roça’ (aulas de pintura), ‘Gastronomia’ e o ‘DNA Cultural’
(programa de entrevista cultural), realizado pela Rádio

Cacique de Taubaté, ao vivo,
de segunda a sexta-feira, das
17h às 18h.
O DNA Cultural tem foco
na cultura, nas artes, turismo, folclore e conta com
entrevistas e música. Num

bate-papo descontraído,
sem pauta pré-determinada,
o programa tem conseguido
índice elevados de audiência.
Quem já passou por lá?
Inúmeros ativistas culturais,
artistas plásticos, músicos,

dançarinas, cantores, artistas, diretores, comediantes,
jornalistas, colunistas sociais,
cinegrafistas, diretores, professores... Todos deixaram
registro da carreira e da vida
cultural.

CMYK

artista plástico Márcio
Carneiro é amante
das artes e da cultura. Sempre está dando voz a
classe artística, assim como
fez quando teve oportunidade de ser secretário de turis-

Apresentador Márcio Carneiro e Mírian Ferreira

Equipe TV Cidade André Ferreira, Claudia Mello e Luiz Claudio Daniel.

Cantora Leda Monteiro.

Contato: e-mail dnacultural@radiocaciquedetaubate.
com.br.
Fotos: divulgação
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Saúde

Dores de cabeça: causas
e cuidados

Higiene bucal
evita problemas
cardiovasculares e
respiratórios

D

Â Doenças periodontais sem tratamento
aumentam os riscos de infarto e AVC

Â O desconforto que atinge 13 milhões de brasileiros segundo dados da Sociedade
Brasileira de Cefaléia.

or de cabeça é um
nome bem genérico
para um grupo de
doenças. Dentre os mais de
200 tipos de dores de cabeça
classificados, existem dois
tipos mais comuns: a cefaleia
tensional e a enxaqueca.
A cefaleia tensional que
é o tipo mais frequente de
dor de cabeça, normalmente
afeta a cabeça inteira, com
uma sensação de pressão
ou aperto, com duração de
algumas horas. Ela é causada
principalmente por cansaço e
estresse emocional, que são
cada vez mais frequentes na
população.
Segundo o médico Neurocirurgião Drº Pedro Kalluf,
a dor de cabeça pode ser
comum quando acontece
apenas esporadicamente e
é normalmente tratada com

analgésicos simples ou anti-inflamatórios, mas quando
ocorre com muita frequência precisa de uma avaliação
especializada.
Já a enxaqueca é uma
doença crônica, onde as
crises de dor costumam

durar algumas horas ou até
mesmo dias, com uma dor
pulsátil ou latejante em um
dos lados da cabeça, que
piora com a movimentação,
luzes ou barulhos intensos.
Ela é frequentemente acompanhada de outros sintomas,
como alterações da visão e
enjoo.
“Ela é mais comum em
mulheres, apresentando
períodos de melhora e piora
ao longo da vida e com uma
tendência genética importante, que causa uma alteração
nos neurotransmissores do
cérebro responsáveis pela
dor. As crises podem ser
desencadeadas por alguns
fatores ambientais, que chamamos de gatilhos, como
estresse, falta de sono e até
mesmo alguns alimentos,
como o café ou alimentos

gordurosos. “ Explica o especialista.
Ainda de acordo com o
Neurocirurgião, a melhor
maneira de controlar a dor é
o tratamento medicamentoso adequado, evitando que as
crises fiquem muito frequentes ou duradouras. Também
é importante perceber e
evitar os possíveis gatilhos
que podem desencadear uma
crise.
“É importante manter
uma alimentação saudável e
ingerir alimentos mais leves,
controlar o consumo de bebidas alcoólicas, dormir bem e,
quando possível, optar por
viagens menos desgastantes,
em ambientes mais confortáveis e bem ventilado.” Ressalta.
Leia mais no site do DT.

5 dicas para aliviar a dor de
cabeça sem remédios

S

e você sofre com dor de
cabeça forte e frequente, o ideal é procurar um
médico, pois pode ser algo
mais sério e relacionado a
outro problema de saúde. No
entanto, se de vez em quando
a dor de cabeça te pega desprevenido, pode ser que
alguns hábitos ou truques
possam ajudar a driblá-la,
sem que seja necessária a
automedicação. Veja algumas
dicas:
1. Vitaminas do complexo B
As vitaminas B são um
grupo de micronutrientes solúveis em água que
desempenham muitas funções importantes no corpo:
contribuem para a síntese
de neurotransmissores e

rédito da foto: Banco da Saúde

ajudam a transformar alimentos em energia. Dito isso,
algumas vitaminas B podem
ter um efeito protetor contra
dores de cabeça.
Os suplementos de vitami-

na B, riboflavina (B2), ácido
fólico, B12 e piridoxina (B6)
podem reduzir os sintomas
de dor de cabeça. As vitaminas do complexo B são uma
forma segura e econômica

de tratar naturalmente a dor,
uma vez que são solúveis em
água e o excesso acaba sendo
eliminado pela urina.
2. Chá de gengibre
A raiz de gengibre contém
muitos compostos benéficos, incluindo antioxidantes
e substâncias anti-inflamatórias. Um estudo já chegou
a apontar que 250 mg de
pó de gengibre é tão eficaz
quanto o sumatriptano (um
medicamento usado para dor
de cabeça) na redução da dor
e da enxaqueca. O gengibre
também ajuda a reduzir
náuseas e vômitos, sintomas
comuns associados a fortes
dores de cabeça.
Leia mais no site do DT.

A

saúde bucal é fundamental para uma vida
saudável em todas as
faixas etárias, já que ela está
diretamente relacionada
ao bom funcionamento de
todo o organismo. Estudos
demonstram que pacientes
com uma condição de saúde
bucal precária, por exemplo,
apresentam mais riscos de
ter doenças respiratórias
e cardiovasculares, como
infarto e Acidente Vascular
Cerebral (AVC).
Por conta da boca ser a porta
de entrada do organismo,
existe uma circulação intensa
de bactérias na cavidade oral,
como as que provocam cárie,
cálculo dentário (mais conhecido como tártaro), gengivite
e periodontite – aquela que
afeta a parte óssea, podendo

levar à perda dos dentes.
“Pacientes com doenças
gengivais apresentam até oito
vezes mais bactérias na corrente sanguínea. Além disso,
esses altos níveis podem
servir de fonte para infecções
respiratórias, especialmente
em pacientes que passam por
ventilação mecânica (entubados)”, destaca o Dr. Emanuel
da Silva Rovai, membro da
Câmara Técnica de Periodontia do Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo
(CROSP).
No sistema respiratório, o
processo bacteriano ocorre
pela aspiração de patógenos
orais que se alojam nos pulmões, o que acarreta no aparecimento de infecções como
a pneumonia.
Leia mais no site do DT.

Usa palito para limpar os
dentes? Veja por que deve
abandonar este hábito

Â O palito é pouco eficaz na higienização
bucal e pode danificar dentes e gengiva

crédito da foto: Sorrisologia

Dor de cabeça e pressão alta
Â “Doutor, estou com a pressão alta, pois estou sentindo minha cabeça e minha nuca doer.”

crédito da foto: Divulgação
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M

uitas pessoas me
procuram, em meu
consultório, com
queixas de dor de cabeça e
dor na nuca, colocando a
pressão como causadora do
problema. Tal associação,
eventualmente, ocorre sim,
entretanto, somente quando
os níveis pressóricos estão
muito altos; geralmente
acima de 180 mmHg de pressão arterial sistólica (PAS)
ou 110 mmHg de diastólica
(PAD) – maior que 18 por 10.
Boa parte das dores de
cabeça e nucalgia são causadas por tensão muscular
e contração involuntária da
musculatura da face, nuca e
do couro cabeludo. Quando
estamos ansiosos ou não
tivemos uma boa noite de
sono ou muito estressados,
temos a tendência a ficar com
a musculatura contraída , os
ombros elevados (principalmente o músculo trapézio),
resultando na cefaleia tensional.
Quando estamos com dor
de cabeça, assim como qualquer outra dor no corpo,
existe uma tendência forte

em haver elevação da pressão. Sempre é bom lembrar
que, muito frequente, pessoas
apresentem-se com pressão
arterial de 180, 200 mmHg e
não sentirem absolutamente
nada. As principais causas de
hipertensão são: idiopática
(não se descobre a causa –
90%), estresse, tabagismo,
obesidade, sedentarismo,
alteração hormonal e, principalmente, excesso de sal na
alimentação.
O diagnóstico e o acompanhamento da dor de cabeça
devem ser feitos por médico

especialista na área, principalmente quando recorrente.
O tratamento da cefaleia tensional consiste em atividade
física, hábitos de vida saudáveis e redução do estresse. Tais medidas também
servem para que apresenta
hipertensão arterial, assim
como a redução de sal na
alimentação. Por último, as
sociedades de cardiologia
perceberam que o menor
risco cardiovascular são
para as pessoas com a pressão abaixo de 120/80mmHg,
para tanto, mudou-se o con-

ceito e classificação de hipertensão arterial sistêmica.
Portanto, a avaliação
cardiológica, em qualquer
suspeita de hipertensão,
é fundamental para evitar
problemas cardiovasculares
e ter uma vida ainda mais
saudável. Recomenda-se
avaliação cardiológica, no
mínimo anual, para paciente
com fatores de risco (hipertensão, diabetes, colesterol
aumentado, obesidade, tabagismo) e a cada 2 ou 3 anos
para pacientes sem fatores
de risco e abaixo de 40 anos.

O

uso de palitos para
fazer a limpeza dos
dentes e retirar restos
de alimentos ainda é um
hábito bastante comum para
muitas pessoas. O objeto,
geralmente feito de madeira
ou plástico, está presente na
maioria dos lares brasileiros, sendo disponibilizado
também em restaurantes
e lanchonetes. Contudo, a
higiene oral feita com a utilização desse acessório é mais
prejudicial do que benéfica
à saúde.
O palito não substitui o uso
da escova e do fio dental, que
foram desenvolvidos especialmente para fazer a limpeza dos dentes e alcançar
as regiões onde o palito não
seria suficiente para eliminar a
placa bacteriana. Ao contrário
do que se imagina, o manuseio
do objeto pode machucar a
gengiva e danificar o dente.
Marcelo Cavenague, cirur-

gião-dentista e membro da
Câmara Técnica de Periodontia do Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo
(CROSP) explica que o palito
não consegue se adaptar ao
formato dos dentes, nem
penetrar onde as bactérias se
alojam. “O objetivo da higiene
bucal é a remoção da placa
bacteriana (ou biofilme) que
tem uma aderência bastante
firme à superfície dental e
nada disso é possível com um
palito.”
Ao colocar o palito entre os
dentes, pressionando-o na tentativa de remover um resíduo
de alimento, a ação pode gerar
lesões, causando inflamação
(gengivite) e até retração gengival, isto é, o recuo da gengiva em relação ao dente. Essa
retração faz com que parte da
raiz do dente fique exposta, o
que pode causar sensibilidade.
Leia mais no site do DT.
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Dica de leitura

Moviecom Taubaté Programação

Angola: uma antropologia
social e histórica

02/09/2021 à 08/09/2021

ÂÂ Diplomata e escritor Raul de Taunay narra com revigorante
fôlego o palco da guerra civil que se sucedeu ao processo de
independência do país no romance “Meu Brasil Angolano”

T

J

TV Tudo

Meio assim
Na Band, meio que lobinho
independente, Diego Guebel
continua tocando os seus
projetos. O primeiro deles, já
anunciado, será com o Zeca
Camargo. Estreia anunciada
para novembro.
Mas existem outros. Tem
apoio de Johnny Saad.
Estreia
O SBT promove neste
sábado a estreia do “Cereja
do Bolo”, terceira temporada.
A novidade é a apresentação,
que fica por conta de Dony De
Nuccio.
No ar, sempre antes do “Mão
na Massa”, às 21h30.
Cinema
O Inffinito Film Festival, que
começa neste sábado e vai até
o dia 18, tem definida extensa programação, em formato
híbrido, com exibições de
filmes e shows presenciais ao
ar livre em Nova York e Miami
e sessões de cinema online.
E Marieta Severo será a
homenageada desta sua 25ª
edição.
Parece que sim
Dona de um dos arquivos
mais ricos entre todas as
TVs, há um trabalho na Band,

CMYK

Bate – Rebate

·
Já de algum tempo a
seleção brasileira de futebol
deixou de ser uma campeã
de audiência. Ao contrário...
·
... Porém, alguns setores da Globo entendem que
os números deste domingo
poderão ser melhores pela
maior presença dos jogadores que atuam aqui...

Sala 1 - FREE GUY (DUB) ASSUMINDO O CONTROLE (DISNEY)
Comédia - Dublado - 12 Anos - Duração: 115min.
Em Free Guy - Assumindo o Controle, um caixa de banco preso a
uma entediante rotina tem sua vida
virada de cabeça para baixo quando ele descobre que é
personagem em um brutalmente realista vídeo
game de mundo aberto. Agora ele precisa aceitar sua realidade e
lidar com o fato de que é o único que
pode salvar o mundo.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30
Sáb., Dom., Feriado: 16h30

Divulgação

estemunha ocular
do processo pela
independência
de Angola, o escritor
Raul de Taunay recobre
de história e antropologia social o romance
Meu Brasil Angolano. O
enredo tem como cenário a cidade de Luanda,
em 1992, quando o
autor, em missão diplomática, presenciou a
guerra civil que por
décadas sangrou o país.
Inteiramente escrita na capital sitiada, a
obra faz referência à
batalha travada pelas
tropas do MPLA e da
Unita, milícias opositoras que encontram-se pela primeira vez
dentro do perímetro Raul Taunay
urbano de Luanda. Também o povo? Bem, o povo, como
revela os aspectos sociais e sempre, teria de preocuparculturais de uma sociedade -se em sobreviver, apenas
consumida entre movimen- isso. Padre Eustáquio havia
tos de libertação, ingerên- sido testemunha; já assisticias externas e um contexto ra, com os próprios olhos,
político polarizado.
aos dramas impingidos
(...) era fácil para os pela guerra às populações
países desenvolvidos fazer do musseque de Bela Vista.
suas guerras nas terras dos (Meu Brasil Angolano, p. 40)
outros, matando os filhos
Meu Brasil Angolano é o
dos outros, saqueando casas relato de descobertas, sobreque não lhes pertenciam. E vivências, romances cáli-

á disse e repito: “Canal
Livre”, como nome de
programa, foi um achado.
Criado por Fernando Barbosa Lima, na década de 1960,
até hoje continua imbatível.
Assim como a sua proposta, a de entrevistar ilustres

7
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personalidades do mundo
político, sempre foi acertadamente mantida. O modelo
de apresentação e os próprios apresentadores é que
mudaram com o tempo.
Começou com Roberto
D’Ávila. Depois vieram Belisa

dos, batalhas ferozes
e aventuras inéditas
num continente desconhecido do grande
público, embora localizado bem em frente ao
Brasil. Aliás, o governo
brasileiro foi o primeiro a reconhecer a independência de Angola,
outro fato explorado
nesta obra histórica.
Diplomata também
formado em Direito, Raul de Taunay
nasceu na França, mas
considera-se brasileiro
– como previsto pela
Constituição Federal,
por ser filho de diplomatas brasileiros em
missão no exterior. E
foi aqui que a escrita, apreciada desde a
infância, se profissionalizou.
Estimulado, segundo ele,
pelos relatórios de política
externa de brilhantes analistas que lhe chegavam às
mãos.
Como escritor, é autor de
romances, livros de poesia,
ensaios, artigos e análises do
cenário internacional. São 12
livros, publicados a partir do
começo dos anos 1980.
Leia mais no site do DT

Sala 1 - SHANG-CHI (DUB) E A LENDA DOS DEZ ANEIS (DISNEY)
Ação/Fantasia - Dublado - 12 Anos - Duração: 135min.
Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Aneis, Shang-Chi é um jovem
chinês criado por seu pai em reclusão,
sendo treinado em artes marciais. Quando ele tem a chance de
entrar em contato com o resto do mundo,
logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendose obrigado a se rebelar.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00
Sáb., Dom., Feriado: 19h00
Sala 1 - A LENDA DE CANDYMAN - DUB (UNIVERSAL PICTURES)
Terror - Dublado - 16 Anos - Duração: 91min.
Em A Lenda de Candyman, em um bairro pobre de Chicago, a lenda
de um espírito assassino conhecido
como Candyman (Tony Todd) assolou a população anos atrás,
aterrorizando os moradores do complexo
habitacional de Cabini Green. Agora, o local foi renovado e é lar de
cidadãos de alta classe. O artista
visual Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen III) e sua namorada,
diretora da galeria, Brianna Cartwright
(Teyona Parris), se mudam para Cabrini, onde Anthony encontra
uma nova fonte de inspiração. Mas
quando o espírito retorna, os novos habitantes também serão
obrigados a enfrentar a ira de Candyman.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h45
Sáb., Dom., Feriado: 21h45
Sala 1 - O PODEROSO CHEFINHO 2 (DUB) NEGÓCIOS DA
FAMÍLIA (UNIVERSAL PICTURES)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 107min.
O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família acompanha
novamente os irmãos Tim e Ted, agora
adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma
vida calma no subúrbio com sua esposa,
Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega
empresário que resolve todos os
problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha
caçula também é agente do BabyCorp,
ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.
Seg., Ter.: 14h10
Sáb., Dom., Feriado: 14h10
Sala 2 - PEDRO COELHO 2: O FUGITIVO - DUB (COLUMBIA

PICTURES)
Aventura - Dublado - Livre - Duração: 94min.
Em PEDRO COELHO™ 2: O FUGITIVO, o adorável trapaceiro está de
volta. Bea, Thomas e os coelhos
criaram uma família improvisada, mas apesar de seus melhores
esforços, Pedro não parece se abalar
com sua reputação travessa. Aventurando-se para além do jardim,
Pedro encontra-se em um mundo
onde suas travessuras não são mais tão admiradas. E quando sua
família arrisca tudo para procurá-lo,
Pedro deve decidir que tipo de coelho ele quer ser.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h45 - 19h10
Sáb., Dom., Feriado: 14h45 - 19h10
Sala 2 - O PODEROSO CHEFINHO 2 (DUB) NEGÓCIOS DA
FAMÍLIA (UNIVERSAL PICTURES)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 107min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50
Sáb., Dom., Feriado: 16h50
Sala 2 - O ESQUADRÃO SUICIDA - DUB (WARNER)
Aventura / Ação - Dublado - 16 Anos - Duração: 132min.
Bem-vindo ao inferno, também conhecido como Belle Reve, a
penitenciária com a maior taxa de
mortalidade nos Estados Unidos, onde são mantidos os piores
supervilões, dispostos a fazer qualquer
coisa para escapar – até mesmo integrar a supersecreta e
supersombria Força Tarefa X. Qual é a missão
de vida e morte para hoje? Reunir um grupo de prisioneiros de alta
periculosidade como Sanguinário,
Pacificador, Capitão Bumerangue, Caça-Ratos 2, Savant, TubarãoRei, Blackguard, Javelin, e a
psicopata favorita de todos, Arlequina. Em seguida, armar todos até
os dentes e jogá-los (literalmente) na
remota ilha Corto Maltese. Na selva povoada de militantes
adversários e forças de guerrilha que
aparecem do nada a cada momento, os integrantes do Esquadrão
estão em uma missão de busca e
destruição, e o Coronel Rick Flag é o único homem em terra
responsável por fazê-los se comportar..
além dos técnicos do governo da equipe de Amanda Waller,
falando em seus ouvidos e rastreando cada
movimento deles. Como sempre, basta um movimento errado e
eles vão acabar mortos (seja nas mãos
dos inimigos da ilha, de um companheiro de equipe ou da própria
agente Amanda Waller). Se alguém
estivesse disposto a fazer uma aposta em dinheiro, a escolha mais
inteligente seria contra eles, todos
eles.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h15
Sáb., Dom., Feriado: 21h15
Sala 3 - SHANG-CHI (DUB) E A LENDA DOS DEZ ANEIS (DISNEY)
Ação/Fantasia - Dublado - 12 Anos - Duração: 135min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h20
Sáb., Dom., Feriado: 21h20

CINEMA
Sessão Pipoca

Sala 3 - INFILTRADO - DUB (IMAGEM FILMES)
Ação / Suspense - Dublado - 16 Anos
- Duração: 120min.
Taubaté Shopping
Patrick Hill (Jason Statham), conhecido
apenas como “H”, é um
homem misterioso que trabalha para uma
empresa de carros-fortes e movimenta grandes quantias de
dinheiro pela cidade de Los Angeles.
Quando, ao impedir um assalto, ele surpreende a todos com suas
habilidades de combate, suas
verdadeiras intenções começam a ser questionadas e um plano
maior é revelado.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h50
Sáb., Dom., Feriado: 18h50
Sala 3 - PATRULHA CANINA: O FILME - DUB (PARAMOUNT
PICTURES)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 86min.
Patrulha Canina: O Filme é uma produção Nickelodeon e a Spin
Master em parceria com a Paramount
Pictures. O longa acompanha um grupo de cães falantes que
utilizam equipamentos especializados para
investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena cidade
onde moram.
Seg., Ter., Qua.: 14h40 - 16h40
Sáb., Dom., Feriado: 14h40 - 16h40
Sala 4 - SHANG-CHI (ATM) DUB E A LENDA DOS DEZ ANEIS
(DISNEY)
Ação/Fantasia - Dublado - 12 Anos - Duração: 135min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h20 - 20h15
Sáb., Dom., Feriado: 14h30 - 17h20 - 20h15
Sala 4 - SHANG-CHI (ATM) DUB E A LENDA DOS DEZ ANEIS
(DISNEY)
Ação/Fantasia - Dublado - 12 Anos - Duração: 135min.
Seg., Ter.: 14h30
Sala 5 - AFTER - DEPOIS DO DESENCONTRO DUB (DIAMOND
FILMS)
Romance - Dublado - 16 Anos - Duração: 99min.
Baseado na série de livros “After”, da autora Anna Todd - que
também assina o roteiro -, AFTER DEPOIS DO DESENCONTRO, o terceiro filme da franquia, mostra
Tessa (Josephine Langford) iniciando
um novo e emocionante capítulo de sua vida. Mas enquanto ela se
prepara para se mudar para Seattle
para trabalhar no emprego dos seus sonhos, o ciúme e o
comportamento imprevisível de Hardin (Hero
Fiennes Tiffin) ameaçam o relacionamento dos dois. A situação fica
mais complicada quando o pai de
Tessa retorna, e revelações chocantes sobre a família de Hardin vêm
à tona. No final das contas, Tessa e
Hardin devem decidir se vale a pena lutar por seu amor ou se é hora
de seguir caminhos separados.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h00 - 17h10 - 19h20 - 21h30
Sáb., Dom., Feriado: 15h00 - 17h10 - 19h20 - 21h30

“Canal Livre”: título muito bom
para um programa nem tanto
Ribeiro, Marília Gabriela,
Flávio Gikovate, Joelmir
Beting e tantos outros, até
chegar ao atual.
Atual, mas que, seguramente, não é o seu melhor.
De todos, chega a ser o pior. E
o programa está engessado.

Desinteressante.
Vai ao ar gravado, tarde da
noite aos domingos e mesmo
recebendo, na maioria das
vezes bons convidados,
nunca alcança maior repercussão.
Prova provada é o que

crédito Lourival Ribeiro

área que ocupa quatro municípios, Canto do Buriti, Coronel
José Dias, São João do Piauí e
São Raimundo Nonato.
Então é assim
Dele, ninguém ouviu nada,
até porque, como de hábito,
não é de dar muita satisfação,
mas no SBT trabalha-se com
a certeza que gravação com
Silvio Santos, só depois da terceira dose da vacina.
Sobre o Teleton, parece que
ninguém está contando com
ele.
Ainda de lá
Faltam apenas três contratações, três crianças, para o SBT
fechar o elenco de “As Aventuras de Poliana”. Acredita-se
que, até o final da próxima
semana, isto também já estará
resolvido.
Se tudo correr como se
espera, as gravações podem
começar na semana do dia 20.
É o dia
O novo “Caldeirão”, da Globo,
estreia neste sábado sob o
comando de Marcos Mion.
Uma das novidades do
programa é o quadro “Sobe
o Som” com a banda Lucio
Mauro e Filhos.

aconteceu recentemen- cia em mudar e realizar
te com as entrevistas do as remodelações que são
governador João Doria. Foi necessárias? O jornalismo da
ao “Canal Livre” antes e ao própria Band é quem mais
“Roda Viva” depois. A da Cul- está perdendo com isso.
tura deu muito mais o que
falar.
PorBOS_21_10_20_ANUNCIO
que tanta resistênBOSTON_10X15cm.pdf 1 28/10/2020 14:09:44

TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO
ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE
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Dony e Beca Milano SBT

incluindo a quebra de algumas
resistências, para a volta do
“Gol – O Grande Momento do
Futebol”.
Programa que fez história
com Alexandre Santos e, por
último, Milton Neves na sua
apresentação.
Capítulo especial
Record anuncia para esta
próxima segunda-feira a exibição de um capítulo especial
de “Gênesis”. Um dos mais
tocantes da novela, dramático,
inclusive, nos interiores da sua
gravação.
O dia em que José será vendido como escravo.
Trabalho em cima
Ainda a propósito da dra· ... Alguns “estrangeiros”
foram impedidos de atender
a convocação...
· ... Não fosse por tantas
razões, trata-se de um Brasil
e Argentina.
·
Thuany Parente, que
fez “Apocalipse” na Record,
está no Teatro Liberdade,
em São Paulo, com o musi-

CM

maturgia da Record, “Quando
Chama o Coração” estreou
recentemente, está em curso,
mas as atenções já estão voltadas para a sua substituta,
“Todas as Garotas em Mim”.
As primeiras providências
para a sua produção começam
a ser tomadas. Toda a história gira em torno da vida de
sonhos de uma digital influencer de Florianópolis. Público
família.
Mais uma
Multishow vem com mais
uma temporada do “Se Sobreviver, Case”.
Desta vez com gravações
no Piauí, no Parque Nacional
Serra da Capivara, em uma

cal “Cinderella”, dirigido por
Charles Möeller e Claudio
Botelho.
·
Globo vai usar vários
atores importantes em
participações especiais em
“Desalma” e “Segunda Chamada”...
· ... É também uma forma
de otimizar o elenco da casa.
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CY

CMY
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· Aliás, a Globo está mantendo para este mês o início
das externas de “Pantanal”...
·
... Elenco e equipe já
estão avisados da viagem
· Karina Bacchi será uma
das convidadas do “Paredão
dos Famosos”, neste domingo, no “Hora do Faro”.

MAIS DE 1 MILHÃO DE HOMENS
ATENDIDOS NO MUNDO
SALA DE ESPERA INDIVIDUAL
TOTAL CONFIDENCIALIDADE

AGENDE SUA CONSULTA

OU ACESSE
www.bostonmedicalgroup.com.br

NÓS PODEMOS TE AJUDAR!
Responsável técnico: Dr. ORESTES MAZZARIOL JUNIOR - CRM: 30020

C´est fini

Se tudo correr como se
espera, ainda no decorrer
deste mês serão acelerados os trabalhos de “Reis”,
substituta de “Gênesis” na
Record.
Por aí se entenda a sua
produção em todos os sentidos, inclusive o início da
escalação do elenco.
Ficamos assim. Mas
amanhã tem mais. Tchau!

Vale do Paraíba, 4 a 7 de Setembro de 2021
www.diariodetaubateregiao.com.br

Diário de Taubaté
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Classificados
EDITAIS

Saúde do Homem
Você sabia que problemas de ereção e
ejaculação precoce tem tratamento médico?
Agende sua consulta pelo tel:
(12) 3622-6290 e resolva seu problema.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2021
A Secretaria Municipal de Educação de São José do Barrreiro – SP, torna público o
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO do resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº
002/2021.
O Processo Seletivo Simplificado foi devidamente realizado nos termos do Edital de
Abertura nº 002/2021, de 12 de Agosto de 2021, para as seguintes funções: Motorista,
Servente, Professor de Ensino Fundamental I e Ajudante de Padeiro.
Fica homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2021
por ordem de classificação final dos candidatos.
E para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.

Estância Turística de São José do Barreiro, 03 de Setembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS. PROCESSO Nº 100190967.2019.8.26.0625 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de
Taubaté, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcia Rezende Barbosa de Oliveira,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANGELA CRISTINA BRESSAN, Brasileira,
Solteira, Enfermeira, RG 03124503564, CPF 251.571.688-10, com endereço
à Rua Rio Branco, 132, Centro, CEP 17340-000, Barra Bonita - SP, que lhe
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial requerida por
Sicoob Unimais Mantiqueira, constando da inicial o débito que importa em
R$ 5.111,44, até o mês de 01/2019. Encontrando-se o executado em lugar
incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital, para que, no
prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância mencionada (devidamente
atualizada e acrescida das custas e taxas pagas), observando-se ainda que
poderá oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias ou no mesmo prazo, reconhecendo o débito, comprovar o depósito de 30% do valor devido
(mais custas e honorários) e requerer seja o restante parcelado em 6 (seis)
vezes, com correção monetária e juros legais de 1% ao mês; os honorários
do advogado da parte exequente ficam arbitrados em 10% (dez por cento)
do valor do débito e serão reduzidos pela metade caso haja o pagamento
integral nos 03 (três) dias após a citação; deverá efetuar o pagamento da
respectiva parcela da taxa judiciária depois de satisfeita a execução. Não
sendo apresentada defesa/embargos será considerado revel e nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de
costume e publicado pela imprensa na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Taubaté, aos 27 de agosto de 2021.

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

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
2º 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 Segundo Quadrimestre de 2021, que ocorrerá no dia 16 de setembro
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 acima 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, 03 de setembro de 2021.
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS - Prefeito Municipal
RG

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

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
2º 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 16 de setembro 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 acima 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, 03 de setembro de 2021.
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS - Prefeito Municipal - LINCIRO APARECIDO - Presidente do COMUS
RG

O Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) é uma associação civil, nacional e apartidária,
sem fins econômicos. Desde 2015, o INAC tem como objetivo combater a corrupção
com inteligência. Trabalhamos para construir uma verdadeira política pública anticorrupção
e a conscientização da sociedade. Conectamos pessoas e procuramos criar oportunidades
com o intuito de engajar a todos, fortalecer a transparência e o valor da integridade.

3º Prêmio Não Aceito Corrupção - Vem aí!

Premiaremos as ideias mais inovadoras e criativas, nas categorias academia, tecnologia,
jornalismo investigativo e governança. Fique ligado nas redes sociais e saiba mais.

www.naoaceitocorrupcao.org.br
facebook.com/institutonaoaceitocorrupcao
instagram.com/naoaceitocorrupcao
twitter.com/InstitutoInac
linkedin.com/company/naoaceitocorrupcao

COMUNICADO DE DISTRATO SOCIAL
MD INFORMATICA SS LTDA, com sede e foro na Cidade de Taubaté, Rua Gino
Biondi, nº 305, Independência, CEP: 12031-220, conforme Contrato Social
devidamente registrada no Cartório de Registro Civil – sob nº 040645 em
21/07/2000, alteração contratual nº 054647 em 10/07/2015 e alteração contratual nº 57526 em 08/03/2018 inscrita no CNPJ sob o nº 03.966.680/000190, têm entre si justos e combinados a dissolução da referida Sociedade.
E resolve baixar a Sociedade que girou na cidade de Taubaté – São Paulo,
sob a denominação social de MD INFORMATICA SS LTDA a partir do dia
01/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
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

SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
AVISO DE LICITAÇÃOPROCESSO
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº. 007/2018.

A Prefeitura
de Jambeiro torna público abertura de Licitação na ModalidaCARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jambeiro, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições
legais
e de conformidade
com ode disposto
na legislação
de Pregão
Eletrônico
n° 032/2021.
Objeto: Registro
preços para
eventual
vigente, torna pública a abertura de inscrições de processo seletivo simplificado para
aquisição
futura e parcelada de material odontológico. Data para recebiseleção de estagiários, na modalidade de estágio, de acordo com as normas e condições do presente
mento
edital.de proposta: das 09:00 horas do dia 04/09/2021, até às 08:00 horas
do dia 21/09/2021; data da abertura de propostas: das 08:30 às 08:40 horas
1. DAS
DISPOSIÇÕESdata
PRELIMINARES
do dia
21/09/2021;
de início da sessão pública: às 09:00 horas do dia
1.1 O Processo Seletivo de estagiários será regido por este Edital, de forma que o pedido de inscrição
21/09/2021;
horário
de Brasília-DF, local https://bnccompras.com/ “acesso
do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das normas e condições aqui previstas.
identificado
noSeletivo
link destina-se
- licitações”.
O Edital
na íntegra
poderá
ser para:
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1.2 O Processo
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de preenchimento
de vagas
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aos 1.2.1
interessados
siteSuperior
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através do teleAcadêmicos deno
Ensino
e Pós Graduação
curso deinformações
Pedagogia.
participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados no ensino superior
fone1.2.2
(12)Poderão
3978-2600.
e Pós graduação conforme definições citadas acima, que estejam aptos a contratar com o município de
Jambeiro.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Chegou a hora de investir
em algo que dá resultado
a curto, médio e longo prazo:
o combate à corrupção.

ORAÇÃO A NOSSA QUERIDA MÃE
NOSSA SENHORA APARECIDA
Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida, vós que nos amais e
nos guiais todos os dias, vós que sois a mais bela das Mães,
a quem eu amo com todo o coração, eu vos peço mais uma
vez que me ajudeis a alcançar essa graça por mais dura que
seja, sei que vós me ajudareis e me acompanhareis sempre
até a hora da minha morte. Amém.
Rezar 1 Pai Nosso e 1 Ave Maria e fazer três dias seguidos
esta oração que alcançará a graça por mais difícil que ela
seja e mandar publicar 3 dias seguidos. Em caso extremo,
faz-se a oração às 3 horas. (M.A.C.).

MUNICIPAL DE JAMBEIRO
PREFEITURA
2. DO ESTÁGIO
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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
P R E F E I Estagiário
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4. DA SELEÇÃO
5.1 O Processo Seletivo será de caráter classificatório mediante análise de currículum, que deverão ser
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5. DA CONVOCAÇÃO DOS
APROVADOS

SOUZA, Prefeito Municipal de Jambeiro, no dia 02 de setembro de 2021,
A convocação do aprovado será de acordo com o quadro de vagas descrito acima.
com5.1referência
a Tomada de Preços nº 002/2021, Processo Administrativo
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jambeiro, Estado de São Paulo, no uso de
nº 1.208/2021,
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sentados, ainda, por um critério
fica REVOGADO o presente
CARLOSdiscricionário,
ALBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal
processo.
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

