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Taubaté começa a vacinar 
crianças contra influenza

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Escolas Municipais
 Â Secretaria de Educação divulga 

boas práticas escolares

A Secretaria de Edu-
cação de Taubaté 
passa a divulgar a 

partir dessa segunda-feira, 
19, um boletim com as boas 
práticas escolares.

O material está disponí-

vel, semanalmente, na aba 
Programas e Projetos, no 
Portal da Educação (www.
educacaotaubate.sp.gov.br 
ou www.taubate.educaon.
com.br).

Jambeiro realiza obras e 
melhorias no município nesta 
segunda-feira, 19

Funcionários da gara-
gem Municipal de 
Jambeiro iniciaram a 

semana realizando o tra-
balho de limpeza e manu-
tenção das estradas rurais. 
Nessa segunda-feira, 19 os 

trabalhos foram realizados 
no Bairro Jataí; e também 
estão finalizando a instala-
ção de guias e sarjetas no 
Bairro Rancho das Cabras, 
visando a abertura de nova 
indústria no município.

Taubaté Shopping retoma as 
atividades com novas operações

Brasil
Há 521 anos 
o Brasil foi 
descoberto… 
Saiba mais!

Foto: Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro

AgronegóciosAgronegócios
Campanha de 
vacinação contra 
febre aftosa começa 
dia 1º de maio

Setor de serviço vê no delivery 
opção de crescimento em 
tempos de home office

A pandemia impôs 
diversas mudanças 
na rotina do brasilei-

ro, como a forma de traba-
lhar e se relacionar, impul-
sionando novas estratégias 
de vendas

Com muitas empre-

sas aderindo ao trabalho 
remoto, as pessoas passa-
ram a ficar mais tempo em 
casa e o formato do delivery 
tradicional, com entrega de 
produtos, deu vez também, 
ao de serviço. 

Após uma semana, vacinação contra gripe 
atinge 1,8% do público-alvo

 Â Foram aplicadas até agora 1,4 milhão de doses da vacina

Uma semana depois do 
início da campanha 
nacional de vacinação 

contra a gripe, foram aplica-
das até agora 1,4 milhão de 
doses. Isso representa 1,8% 
do público-alvo definido, que 
abarca 79,7 milhões de pesso-
as. Dividida em três etapas, a 
campanha começou no dia 12 
deste mês e vai até 9 de julho.

As informações são disponi-
bilizadas em um painel próprio 
do Ministério da Saúde, que 
pode ser acessado por meio do 
site da pasta.

Até agora, a região que mais 
vacinou foi o Sudeste, com 607 
mil doses aplicadas. Aparecem 

em seguida, as regiões Sul (383 
mil), Nordeste (275,6 mil), Cen-
tro-Oeste (121,3 mil) e Norte 
(50 mil).

O ranking dos estados que 
mais aplicaram vacinas é lide-
rado por São Paulo (364,2 
mil), Minas Gerais (198,2 mil), 
Paraná (158,2 mil) e Rio Grande 
do Sul (144,9 mil).

Quando considerada a 
cobertura vacinal – que toma a 
vacinação pela população – os 
estados com os maiores índices 
são Paraná (3,5%), Santa Cata-
rina (2,9%), Rio Grande do Sul 
(2,9%), Espírito Santo (2,8%) 
e Mato Grosso do Sul (2,6%).

Leia mais no site do DT

crédito da foto: © Tãnia Rego/Agência Brasil
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Coluna Espírita

• 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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DTno tempo 
Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira

Previsão de tempo para Taubaté
CPTEC - Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos

Autoconhecimento – A alavanca 
para uma vida plena
Em um mundo dinâmico e em plena 

evolução como o que vivemos, as 
pessoas estão sempre correndo, 

muito ocupadas, com medo de olhar 
para dentro de si mesmas e descobrir 
sua verdadeira essência. Temem seus 
monstros, mas não imaginam que, ao 
superá-los, poderão encher-se de ener-
gia e tornar-se aptas a conquistar uma 
vida plena e mais feliz. 

Muitas vezes, evitamos entrar em 
contato com nossos sentimentos mais 
profundos, até mesmo como forma de 
nos proteger do que poderia vir à tona 
se nos permitíssemos nos expressar 
como verdadeiramente somos. Como 
fuga, muitas pessoas mergulham no 
trabalho e em atividades produtivas, 
enquanto outras embarcam em viagens 
obscuras, entregando-se a vícios como 
alcoolismo, jogo ou drogas. 

“Quem é você?”. Alguma vez você 
tentou responder a esta pergunta sin-
ceramente? É preciso coragem para 
escutar a resposta com atenção. Permi-
tir-se reconhecer suas próprias falhas 
e propor-se mudanças efetivas não é 
tarefa simples. É importante reconhecer 
suas virtudes e conquistas, traçar novos 
planos e metas e perseverar em busca 
do sucesso! Você só terá chances de se 
sair bem no jogo da vida quando souber 
quais são seus pontos fracos (falhas) e 
suas armas poderosas (virtudes), e tiver 
controle sobre eles. 

Quem costuma dizer “Quem me dera 
poder ter tal coisa...” ou “Quem sou eu 
para fazer isso...” ou “Isso não é para 
mim, conheço meu lugar...” é porque não 
se conhece o bastante para saber tudo 
de que é capaz. Presas a crenças e idéias 
equivocadas a respeito da vida e de si 
mesmas, essas pessoas vivem à margem 
da vida, como platéia e nunca como ator 
principal.

De início, uma viagem para dentro de 
si mesmo pode não ser muito prazero-
sa, mas é inegável que trará um novo 
sentido à vida de quem lançar-se a tal 
empreendimento. O processo inicial é 
longo, pois é preciso retirar cuidado-
samente as máscaras que escolhemos 
para nos proteger do olhar dos outros 
e do nosso próprio olhar. Muitas vezes, 
essas máscaras de tão usadas já se sedi-
mentaram, tornando-se sólidas, duras, 
como se fizessem parte de nós. Quando 
envolvidos nesse tipo de máscara, olha-
mo-nos no espelho e não nos vemos. 
Nossa real identidade está muito bem 
escondida, não se revela nem mais a nós 
mesmos. 

Um dos meios para se conhecer 
melhor é saber exatamente o que você 
quer, de que coisas está disposto a abrir 
mão em favor de seus objetivos e qual o 
melhor caminho a seguir. Reflita a res-
peito de onde e como você deseja estar 
daqui há seis meses, um ano, cinco e dez 
anos. Depois, busque identificar o que 

lhe falta para chegar lá. 
Primeiro, preste atenção à sua rotina, 

tente identificar em que ela o incomo-
da, e, então, passe a observar, avaliar, 
criticar e encontrar saídas para aquele 
ponto, especificamente. Seja um obser-
vador de si mesmo. Reveja sua vida 
como quem assiste a um filme. Pegue 
lápis e papel e registre, escreva tudo o 
que lhe vier à mente. Depois, use sua 
capacidade racional e analise cuida-
dosamente o que tiver escrito. Esteja 
aberto a críticas pessoais e identifique 
pontos que precisam ser modificados. 
Às vezes, pequenas coisas podem se 
transformar em muralhas intranspo-
níveis. Se você conseguir identificá-las 
a tempo, poderá agir e impedir que o 
prejudiquem. 

Reflita a respeito do que gosta de 
fazer nas suas horas livres: prefere ler 
um bom livro ou ir ao cinema? Qual o 
seu prato preferido? Suas escolhas têm 
sido coerentes com suas vontades e 
desejos? O que o impede de conquistar 
suas metas? 

Converse consigo mesmo, pois é a 
partir dessa conversa interna que você 
poderá desenvolver o autoconhecimen-
to e ter controle sobre suas emoções. 
Sem isso, você será incapaz de atuar no 
mundo em que vive. E nós só consegui-
mos controlar algo se o conhecermos 
muito bem. 

No trabalho profilático
• Espírito Benedita Fernandes– Psicografi a Raul Teixeira/ Niterói - RJ

O trabalho do Espiritismo dirigido 
à humanidade deve atender aos 
esforços da cura da alma, mas 

não deverá perder o foco quanto às lidas 
preventivas em nossa seara.

Tem sido comum a chegada de gran-
des levas de necessitados às instituições 
espíritas, tangidas por dramas intensos 
e dores pungentes, aguardando socorro 
para toda gama de dificuldades que se 
abatem sobre as suas vidas.

Ergue-se, porém, a urgência de tratar 
desses magotes de padecentes apro-
veitando o ensejo para vacinar a todos 
com as medicações que o Espiritismo 
oferece, a fim de se evitar a reincidência 
dolorosa.

Como é importante no seio do nosso 
Movimento o atendimento aos sofre-
dores e perturbados da erraticidade, 
para que sejam liberados de tormentos 
e conflitos!

Será indispensável, contudo, que haja 
empenho nosso para que as popula-
ções sejam instruídas, orientadas para 
o bem, a tal ponto que não haja, no 
futuro, necessidade de novos enfermos 
desencarnados, tendo em vista que o 

Espiritismo pode prevenir, no íntimo 
dos seres, a eclosão das infelicidades 
que os conduzem às reuniões em que 
os padecentes são atendidos.

Como é indispensável o labor da evan-
gelização da criança quanto do jovem, 
de modo a termos no porvir do mundo 
as almas devidamente preparadas, para 
os embates a serem superados, desde 
as fases iniciais da reencarnação, o que 
diminuirá as dores físicas e morais do 
Planeta!

Com esse mister evangelizador, a 
criança e o moço de agora lograrão a 
referida vacinação, considerando-se a 
condição de carência espiritual em que 
renasce na Terra a grande massa dos 
Espíritos.

A profilaxia é importantíssima para 
que, aos poucos, eliminemos os quadros 
de dores e de lágrimas de sofrimentos 
na Terra.

O trabalho da orientação dos mais 
jovens, desde a atualidade, diminuirá 
a quantidade de pobres materiais e de 
desditosos morais, uma vez que, embora 
o Espiritismo nos inspire o atendimento 
e o socorro a quem precisa, esclarece-

-nos, ao mesmo tempo, quanto às razões 
de haverem chegado à reencarnação 
com essas carências.

Somente o ensinamento do bem, ini-
ciado no âmago dos lares e fortificado 
e emoldurado pelo trabalho de verda-
deiros bandeirantes do amor fraterno, 
os evangelizadores, será capaz de dina-
mizar os planos do Criador para as Suas 
criaturas terrenas, e será desse modo 
que o glorioso Espiritismo atenderá, 
por nosso intermédio, à sua missão de 
consolador, sem qualquer dúvida, mas, 
fundamentalmente, expressará a sua 
marca de Verdade, que deverá acom-
panhar-nos até os tempos vindouros 
do Planeta, quando seremos, então, um 
único rebanho conduzido por um só 
Pastor, que é o nosso amado Jesus.

Trabalhar, sim, para resolver os enig-
máticos dramas do mundo, mas pre-
venir, também e principalmente, pois 
que há problemas no orbe que já não 
precisariam mais ocorrer nesses dias 
venturosos do Espiritismo implantado 
entre nós.

Faroeste pantaneiro
As inteligências das Polícias 

dos Estados do Centro-Oeste 
vão redobrar a atenção com a 
prisão do ex-poderoso chefão 
da fronteira Brasil-Paraguai 
Fahd Jamil, que se entregou 
ontem à Justiça do Mato 
Grosso do Sul. Fahd foi preso 
por ligações com o chefão da 
milícia do Estado, Jamil Name 
– que está trancado com o 
filho no presídio federal de 
Mossoró (RN). Eles são com-
padres no crime há décadas. 
Mas o scripit do faroeste pan-
taneiro não acabou. No fim 
do ano passado, uma revira-
volta nas investigações apon-
taram que Name é o suposto 
mandante da morte do filho 
de Fahd, Daniel Georges, (que 
desapareceu em 2011), para 
dominar o jogo do bicho. Isso 
pode render acerto de contas 
entre os clãs.

O delegado
O delegado Paulo Maga-

lhães, assassinado há sete 
anos – há quem diga por 
ordem de Jamil Name – esbra-
vejou uma vez que havia mais 
desembargadores na casa do 
chefão, tomando uísque, que 
dentro do TJMS.

O juiz
Foragido por anos, Fahd 

foi o motivo de o então juiz 
Odilon de Oliveira, seu car-
rasco, ser obrigado a morar 
dentro do Fórum e com escol-
ta 24h, após sentença que o 
condenou à prisão.

Vai dar nada
A literatura política já nos 

mostrou que é só palanque. 
Não deixa de ser pertinente o 
debate. Mas o leitor acredita 
que esta CPI do Covid vai dar 
em alguma coisa? Nós não.

Tempo de sobra
Presidente da Fundação 

Palmares, Sérgio Camargo 
divulgou no Twitter uma 
imagem dos participantes 
brasileiros da Brazil Confe-
rence at Havard, no sábado. 
Entre eles, dividindo a tela, o 
apresentador Luciano Huck 
e o petista Fernando Haddad. 
Camargo conclamou os bol-
sonaristas a darem um dis-
like . Sobra ideologia e falta 
bom senso.

Outras Cortes
Não é de hoje que as nome-

ações com apadrinhamento 
político para o Judiciário são 
motivos de questionamen-
tos ou críticas da socieda-
de, colocando em dúvida a 
isenção dos magistrados em 
sentenças. Para quem quiser 
conhecer como outros nove 
importantes países esco-
lhem seus ministros das 
altas Cortes, segue o link 
que a Coluna publicou anos 
atrás. Vale uma leitura aten-
ciosa. Cresce aqui o debate 
para mudança do sistema de 
escolha e fixação de manda-
tos. https://bit.ly/2QeFQGK 

Pré-privatização
Quem bolou esse balan-

ço da Eletrobrás divulgado 
ontem nos jornais do País foi 
inteligente. Houve anúncios 

com dados positivos. Cono-
tou uma propaganda bem 
feita pela equipe econômica 
de Paulo Guedes para ofere-
cer a empresa no mercado. O 
BTG, banco co-fundado por 
Guedes, está de olho na gera-
ção e distribuição de energia 
do País.

Em tempo..
.. A Eletrobrás é superavi-

tária, teve lucro líquido de 
R$ 2,6 bilhões ano passa-
do, e tem R$ 27 bilhões em 
ativos. Privatizar para quê?, 
perguntam de outro lado os 
funcionários.

Suplente subindo
Valdir Rossoni (PSDB), ex-

-chefe da Casa Civil do Gover-
no Beto Richa, assume dia 
27 o mandato de deputado 
federal no lugar do falecido 
José Schiavenato (PP), vítima 
de Covid-19.

Dia da Terra
EUA e China vão anunciar 

juntos um pacotão de bon-
dades na quinta-feira, Dia 
Mundial da Terra. Nele está 
a ratificação da Emenda de 
Kigali, limitando o uso dos 
piores gases para o efeito 
estufa em aparelhos de refri-
geração. No Brasil, a emenda 
passou pelas comissões da 
Câmara, mas está na mesa 
da presidência da Casa há 18 
meses.

R$ 100 mi!
Um manifesto unindo 

indústria e defensores do 
meio ambiente e do consu-
midor pede ao presidente 
da Câmara, Arthur Lira, que 
aprove a emenda e libere o 
acesso da indústria a US$ 100 
milhões da ONU, a fundo per-
dido (isso mesmo, doado), 
para atualização tecnológi-
ca. O Brasil corre o risco de 
perder competitividade. 

Dia do Índio
Há quem olhe por nossos 

nativos. Boa ação das Ame-
ricanas na Bahia: No sábado, 
a loja de Porto Seguro doou 
80 kits com ovos de Páscoa e 
brinquedos para os indiozi-
nhos das aldeias de Caraíva 
(Xandó, Barra Velha e Porto 
do Boi). Ontem foi Dia do 
Índio.

ESPLANADEIRA
# Startup ConsigaMais+ 

mantém parceria com ator 
Sebastian Soul, que estrela 
campanha da empresa em 
abril. # Cambridge Innova-
tion Center e MIT Enterprise 
Forum lançam CIC Soft Lan-
ding Program, programa de 
incentivo para empreende-
dores da América Latina, com 
inscrições até dia 30. # VRS, 
consultoria de aprendizagem 
corporativa de Jundiaí, é uma 
das 140 líderes do Dia Mun-
dial da Criatividade. # Startup 
brasileira, UOVO Labs lança 
novo conceito para desinfec-
ção doméstica e comercial 
que utiliza luz UVC. # Funda-
ção Grupo Boticário promove 
hoje evento Conexão Oceano: 
legislação e políticas públicas 
costeiro-marinhas.
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�Empregos

Trabalhadores aprovam suspensão 
da greve para retomada das 
negociações na LG
Os trabalhadores e 

trabalhadoras na LG 
aprovaram a suspen-

são da greve para retoma-
da das negociações com a 
empresa. Os dias de parali-
sação não serão descontados 
do salário dos funcionários. 
A conciliação foi votada em 
assembleia nesta segunda-
-feira, 19.

Os trabalhadores retorna-
ram às atividades na fábrica 
logo após a assembleia. A 
nova rodada de negociações 
entre empresa e Sindmetau 
(Sindicato dos Metalúrgicos 
de Taubaté e Região) será 
realizada ao longo desta 
semana, com previsão de ser 
concluída na sexta-feira, 23.

“Vamos retomar a nego-
ciação, iniciando da última 
proposta. Ou seja, você já 
começa com aquilo que tinha 
conquistado e avança. Espe-
ramos que essas discussões 
possam contemplar todos os 
trabalhadores e trabalhado-

ras”, afirma o presidente do 
Sindmetau, Claudio Batista.

A conciliação aprovada em 
assembleia foi construída em 
uma audiência no TRT (Tribu-

nal Regional do Trabalho) na 
última sexta-feira, 16. Outro 
avanço obtido no TRT é a 
possibilidade de uma reunião 
ampliada sobre alternativas 

para permanência do setor IT 
(monitores e notebooks) em 
Taubaté, que representa 300 
postos de trabalho na fábrica.

Leia mais no site do DT

 crédito da foto: Sindmetau

�Evento

Acit realiza palestra online 
com o tema “Rompendo 
com antigos padrões, 
abrindo-se para o novo”

No dia 27 de abri, ter-
ça-feira, a Associação 
Comercial e Indus-

trial de Taubaté realiza mais 
uma palestra online com 
o tema “”Rompendo com 
antigos padrões, abrindo-se 
para o novo”.

O objetivo do encontro é 
trazer a reflexão sobre as 
mudanças do período de 
crise e a preparação para a 
inovação e a adaptação.

A palestra será ministrada 
por Camila Judice e é volta-
da para todos os associados, 
empresários e empreende-
dores e seus colaboradores.

A transmissão, que acon-
tece a partir das 8h30, é 
aberta a todos que quiserem 
assistir, porém é preciso se 

inscrever previamente. As 
inscrições podem ser feitas 
pelo link encurtador.com.
br/oGJKW e o inscrito rece-
berá a chave de acesso à sala 
de transmissão. Maiores 
informações podem ser obti-
das via email cursos.acit@
taubate.com.br, pelo telefo-
ne (12) 2125-8210/8211 ou 
ainda pelo whatsapp (12) 
99189-7964.

A Associação Comercial e 
Industrial de Taubaté traba-
lha com o objetivo de aten-
der e auxiliar as empresas 
da cidade para que se desen-
volvam e, assim, possam ofe-
recer os serviços com alto 
nível de qualidade aos seus 
consumidores.

Leia mais no site do DT

�Programação

32ª Edição da 
Festa Italiana 
de Quiririm

Tem início no próxi-
mo dia 30 a tradi-
cional Festa Italiana 

de Quiririm. A 32ª edição 
do evento terá um formato 
bem diferente, a progra-
mação cultural será toda 
on-line e as massas serão 
vendidas antecipadamente 
e entregues pelo sistema 
drive-thru.

Após ser suspensa no ano 
passado, devido a pande-
mia, a festa desse ano terá 
outra diferença, ela será 
100% beneficente e terá 
todo o dinheiro arrecadado 
com o valor das vendas dos 
pratos típicos revertido para 
entidades do distrito. Serão 
beneficiados a Associação 
Cultural das Tradições Ita-
lianas de Quiririm, o Esporte 
Clube Quiririm e a Paróquia 
Nossa Senhora da Concei-
ção.

O drive-thru das massas 

vai acontecer no domingo 
dia 2 de maio, último dia da 
festa. Estarão a venda pratos 
de macarrão com polpeta e 
lasanha, que poderão ser 
retirados das 11h às 15h no 
Salão Paroquial, na praça 
Antônio Naldi, 06, Quiririm. 
Os convites já estão sendo 
vendidos mas também será 
possível comprar no dia do 
evento.

Após ser suspensa no ano 
passado, a festa desse ano 
vai contar com oficina gas-
tronômica, apresentações 
musicais, lives de shows, 
desfile comemorativo e 
missa em italiano. A progra-
mação do evento ainda pode 
sofrer alterações.

Veja abaixo a programação 
virtual completa:

Sexta-feira – 30 de abril:
– 19h: Abertura oficial da 

festa
Leia mais no site do DT

�Pandemia

“Capacete” de respiração evita 
intubação de pacientes com Covid-19

 Â O 7 Lives Helmet foi desenvolvido por empresa com sede no Vale do Paraíba e 
reduz índices de mortalidade pela doença

O agravamento da pan-
demia da Covid-19 não 
é novidade para nin-

guém nas últimas semanas 
no Brasil. Hospitais em todas 
as cidades do país tem regis-
trado uma ocupação próxima 
de 100% nos leitos de UTI e 
um risco eminente de desa-
bastecimento de medica-
mentos para intubação. Em 
meio a um cenário de tantas 
incertezas, uma empresa com 
sede no Vale do Paraíba traz 
uma pontada de esperança 
no tratamento daqueles que 
já foram infectados: o “7 Lives 
Helmet”, capacete sete vidas, 
em tradução livre do inglês.

Como o próprio nome 
sugere, o “7 Lives” é um 
capacete estruturado em 
sua maioria com PVC ató-

xico e silicone, que permite 
uma ventilação mecânica 
não invasiva a pacientes de 
Covid-19, principalmente. O 

equipamento pode ser aco-
plado facilmente a ventila-
dores mecânicos ou então, 
na rede de gases própria do 

hospital, dispensando o uso 
do ventilador pulmonar.

“O ‘helmet’ é amplamente 
aceito e usado rotineiramen-
te em alguns países como a 
Itália há mais de 20 anos. 
Eles já foram submetidos a 
vários experimentos e situa-
ções clínicas que mostraram 
maior conforto e melhora da 
tolerabilidade dos pacientes, 
quando comparado à másca-
ra facial, por exemplo”, expli-
ca o fisioterapeuta Renato 
Abreu, que também é dire-
tor da Agile Med, empresa 
que desenvolveu o 7 Lives 
Helmet no Brasil.

E de fato, as pesquisas 
mostram resultados satisfa-
tórios. 

Leia mais no site do DT

�Exportações

Encontro bilateral Brasil-Turquia busca ampliar 
intercâmbio comercial no setor de Defesa
As empresas da Base 

Industrial de Defesa 
e Segurança (BIDS) 

iniciaram sua participação 
em um encontro bilateral, 
voltado a ampliar as expor-
tações no setor de Defesa 
junto ao mercado turco. O 
“Brazil and Turkey Virtual 
Sectoral Trade Delegation 
Event”, foi aberto na manhã 
desta segunda-feira, 19, e 
segue até sexta-feira, 23.

O evento é organizado 
pela ABIMDE (Associação 
Brasileira das Indústrias 
de Materiais de Defesa e 
Segurança) em parceria 
com o governo da Turquia 
e a Defence and Aeros-
pace Industry Exporters’ 
Association (SSI), entidade 
que reúne as indústrias de 
defesa daquele país. Nos 
cinco dias de realização do 
evento, serão promovidos 
vários encontros bilaterais.

Realizado de forma vir-
tual, o encontro é mais um 
passo dentro de um movi-
mento de aproximação. 

Atualmente, o intercâmbio 
comercial entre os dois 
países é de aproximada-
mente R$ 2 bilhões/ano. 
A meta do governo turco, 
segundo o embaixador no 
Brasil, Murat Yavuz Ates, 

é elevar esse número para 
US$ 10 bilhões nos próxi-
mos anos.

O presidente das Indús-
trias de Defesa do governo 
da Turquia (SSG), Ismail 
Demir, destacou o interesse 

em ampliar negócios com 
as indústrias do setor aéreo 
brasileiro. “Temos de fazer 
parcerias, não só comprar e 
vender produtos”.

Leia mais no site do DT

Foto José Paulo Lacerda CNI
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�Campanha
Coordenação da Rede de 
Proteção à Criança e ao 
Adolescente de Caçapava 
lança campanha de divulgação 
do serviço Disque 100 para 
denúncia de violência

A Coordenação da Rede 
de Proteção à Criança e 
ao Adolescente de Caça-

pava, com apoio da Prefeitura, 
está lançando a campanha vir-
tual de conscientização sobre 
a importância da proteção às 
crianças e aos adolescentes, 
promovendo a divulgação do 
serviço do Disque 100 para 
denúncia de qualquer tipo de 
violência.

O Disque Direitos Humanos, 
ou Disque 100, é um serviço 
federal de proteção de direitos 
humanos. As denúncias feitas 
por meio do Disque 100 são 

sigilosas e as ligações podem 
ser feitas de todo o Brasil por 
meio de discagem direta e 
gratuita, de qualquer termi-
nal telefônico fixo ou móvel, 
bastando discar 100.

As denúncias recebidas 
são analisadas e encaminha-
das aos órgãos de proteção, 
defesa e responsabilização, de 
acordo com a competência e 
as atribuições específicas, 
priorizando o Conselho Tute-
lar como porta de entrada 
(nas situações de crianças e 
adolescentes).

Leia mais no site do DT.

�Orientações

Veja 10 dicas para 
economizar energia 
elétrica durante 
isolamento social

 Â Especialista orienta consumidores a 
terem mais consciência ambiental

Um estudo realizado 
para a Associação Bra-
sileira dos Comerciali-

zadores de Energia (Abrace-
el), em maio de 2019, apon-
tou que 87% dos brasileiros 
consideram a energia elétrica 
cara ou muito cara. Durante 
a pandemia, com isolamento 
social e mais tempo em casa, 
a tendência é aumentar o con-
sumo da energia elétrica. Sem 
adotar alguma fonte alterna-
tiva de energia, como a solar, 
não há como se livrar da incô-
moda conta de luz mensal.

Apesar de contar com boa 
hidrografia para geração de 
energia hidroelétrica, o Brasil 

enfrenta problemas para 
garantir isso, como explica 
a coordenadora do curso de 
Engenharia Elétrica da Facul-
dade Anhanguera, Ana Flávia 
Batista de Aguiar Afonso. 
“Mesmo com uma hidrogra-
fia extensa e potente recurso 
hídrico e novas usinas, não 
saímos de perto de um colap-
so energético. É importante 
ter consciência no consumo”.

Para usar a energia conscien-
temente, de modo que ajude o 
meio ambiente, e ainda ajude 
na economia da conta de luz, a 
coordenadora da Anhanguera 
elenca 10 dicas:

Leia mais no site do DT

�Turismo

Trem dos Romeiros incentivará 
viagens pela Região Turística da Fé 
A importância da Região 

Turística da Fé, no Vale 
do Paraíba, foi desta-

cada na reunião na última 
sexta-feira, 16, durante a 
apresentação do projeto do 
Trem dos Romeiros, que irá 
da capital de Aparecida, com 
capacidade para alavancar a 
atividade turística de outros 
sete municípios: Cachoeira 
Paulista, Canas, Cunha, Gua-
ratinguetá, Lorena, Piquete 
e Potim. De modo virtual, o 
encontro contou com a pre-
sença do chefe de Gabinete 
da Secretaria Estadual de 
Turismo (Setur), Wagner 
Hanashiro, representado 
o secretário Vinicius Lum-
mertz, além de prefeitos e 
secretários de turismo da 
região que, em 2019, rece-

beu 16 milhões de turistas, 
de acordo com Márcia Fili-
ppo, presidente da Região 
Turística da Fé. 

A reunião foi coordenada 

pelo gestor do Núcleo de 
Conectividade e Progra-
ma Stopover da Setur, Luís 
Sobrinho, que ressaltou o 
olhar do governo do Estado 

que está canalizado para 
fomentar o Turismo Fer-
roviário. As explicações do 
projeto ficaram por conta 
de Bruno Sanches, diretor 
presidente da Associação 
Brasileira de Preservação 
Ferroviária (ABPF), e de 
Fábio Barbosa, presidente 
da Associação Nacional de 
Preservação Ferroviária 
(ANPF). Segundo eles, a 
região dispõe de um grande 
número de santuários, 
belezas naturais e atrativos 
temáticos diversos, como 
turismo religioso, rural, 
cultural, de esportes, aven-
tura, ecoturismo, negócios 
e eventos, náutico e gastro-
nômico. 

Leia mais no site do DT

(Foto: Divulgação/Secretaria de Turismo)

�Coronavírus 

Alesp aprova prorrogação de contratos de 
profissionais da saúde no combate à Covid-19

 Â Ao todo, são 934 profissionais que poderão atuar por até um ano na linha de frente

Os parlamentares da 
Assembleia Legis-
lativa do Estado de 

São Paulo aprovaram nesta 
segunda-feira, 19, durante 
sessão extraordinária rea-
lizada em ambiente virtual, 
o Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) 5/2021 que 
prorroga, por até um ano, 
o contrato de trabalho de 
profissionais da saúde que 
atuam na linha de frente do 
combate à Covid-19 em hos-
pitais estaduais.

O texto final já foi enca-
minhado para o Palácio dos 
Bandeirantes para a sanção 
do governador João Doria, 
o que deve acontecer ainda 
nesta semana. Ao todo, são 
934 profissionais, sendo 63 
oficiais de Saúde, 134 médi-

cos, 23 técnicos de laborató-
rio, 307 técnicos de Enfer-
magem, 260 enfermeiros, 
18 auxiliares de laboratório 
e 129 agentes de saúde.

A estimativa do governo 
é de que a medida consuma 

R$ 25,3 milhões do Orça-
mento, segundo o secretá-
rio de Estado da Saúde, Jean 
Gorinchteyn. De acordo com 
ele, o reforço profissional 
vai garantir o “pleno fun-
cionamento dos serviços de 

saúde”. “O pedido se justifi-
ca no momento em que se 
constata uma nova variante 
da Covid-19 detectada no 
Brasil com carga viral até 
dez vezes mais elevada”, 
disse ele.

De acordo com o texto 
aprovado, os funcioná-
rios temporários poderão 
ser desligados a partir do 
momento que a pandemia 
estiver sob controle ou os 
trabalhos não forem mais 
necessários.

Atualmente, a Secretaria de 
Estado da Saúde conta com 
41 mil servidores em todo o 
Estado, sendo 7.000 médicos, 
3.000 enfermeiros, 8.000 auxi-
liares de Enfermagem e 3.000 
técnicos de Enfermagem.

Leia mais no site do DT.

Foto: Bruna Sampaio

�Combustível 

Preços da gasolina e do etanol recuam 
no início de abril, aponta Ticket Log

 Â Valor médio do litro da gasolina está 0,29% menor e o do etanol 0,59% abaixo do 
registrado no fechamento de março

De acordo com o último 
Índice de Preços 
Ticket Log (IPTL), os 

preços médios registrados 
no País para a gasolina e o 
etanol nas primeiras sema-
nas de abril apresentaram 
recuos na comparação com o 
fechamento do mês de março. 
O valor médio por litro da 
gasolina foi 0,29% menor e 
o combustível foi comercia-
lizado a R$ 5,701 nos postos. 
Já o etanol registrou um recuo 
de 0,59% e foi encontrado à 
média de R$ 4,572.

“Ambos os recuos são 
pouco significativos e abaixo 
de 1%. Ainda assim, se a 
tendência se provar duran-
te todo o mês, podemos ter 
ao final de abril a primeira 
queda de preços desde maio 
de 2020, interrompendo uma 

sequência que já registrou 
dez aumentos consecutivos”, 
destaca Douglas Pina, Head 
de Mercado Urbano da Eden-
red Brasil.

A gasolina mais cara regis-
trada no Brasil continuou 
acima de R$ 6,00 neste início 
de mês. No Acre, o combus-
tível foi comercializado pelo 

valor médio por litro de R$ 
6,243. No Rio de Janeiro, 
segundo maior preço regis-
trado, o valor encontrado foi 
de R$ 6,112. O maior aumen-
to foi registrado no Amazo-
nas, de 3,10% na comparação 
com o fechamento de março.

Já o etanol de maior preço 
médio nas primeiras sema-

nas de abril esteve no Rio 
Grande do Sul, com o litro a 
R$ 5,276. O maior aumento 
foi identificado no Acre, de 
8,25%.

Em Santa Catarina foi iden-
tificado o litro da gasolina 
mais barato de todo o ter-
ritório nacional, a R$ 5,241. 
O Estado também registrou 
o maior recuo de preços do 
combustível, de 2,44% em 
relação ao fechamento de 
março.

São Paulo segue com o 
etanol mais barato do País, 
após redução de 6,66% nos 
preços, que fez o combustí-
vel ser comercializado a R$ 
3,644. Mas o maior recuo foi 
apresentado no Paraná, de 
7,21% no valor médio por 
litro.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Agência Brasil
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Brasil
Há 521 anos o Brasil foi 
descoberto… Saiba mais!

 Â A chegada oficial dos portugueses foi datada em 22 de abril de 1500. Mas outra tripulação havia descoberto o território, que, mais tarde, 
se tornaria o país em que vivemos

Todos acreditam que o 
Brasil foi descoberto 
apenas em 1500, mas 

ninguém sabe que em dezem-
bro de 1498, uma frota com-
posta por oito navios, sob o 
comando de Duarte Pacheco 
Pereira, chegou ao litoral na 
altura dos atuais Estados do 
Pará e do Maranhão.

Entretanto, essa visita 
se manteve em total sigilo. 
Isso porque os últimos reis 
de Portugal, D. João II e D. 
Manuel I, procuravam impe-
dir que os espanhóis tives-
sem conhecimento de seus 
projetos.

Com o retorno de Vasco da 
Gama a Lisboa, em agosto 
de 1499, D. Manuel I enviou 
seu fidalgo de 33 anos, Pedro 
Alvares Cabral, em uma 
expedição com seus melho-
res navegadores, entre eles 
Bartolomeu Dias, que dobrou 
o cabo da Boa Esperança, 
atingindo pela primeira vez 
o Oceano Índico.

E no meio do caminho 
algumas coisas saíram do 
controle. Uma das embarca-
ções desapareceu no mar e 
na tentativa de encontrá-la 
o período de chegada atra-
sou. Mas, no dia 09 de abril, 
cruzou a linha do Equador, 
mesmo caminho que Vasco 
da Gama fez.

Entretanto, foi no dia 22 
de abril que as 13 embarca-
ções atracaram em frente a 
um monte chamado Pascoal, 
bem próximo do atual Estado 
da Bahia, onde permaneceu 
até o dia 02 de maio, toman-
do posse da terra.

Por lá, Cabral e sua tripu-
lação encontraram cerca 
de 5 mil índios nativos que 
habitavam a região, como 
os tupis que transitavam do 
paleolítico, por isso produ-
ziam agricultura rudimentar, 
na chamada de roça branca, 
onde eram plantados man-
dioca, cará e feijão.

Também haviam três 
grupos principais: os macro-
-jês que habitavam o norte 

da Bacia Amazônica; os aru-
aques, no Planalto Central; e 

os cariris, também na região 
Amazônica. A história no cinema A maioria dos fatos rela-

tados até hoje nos livros de 
História também pode ser 
acompanhada nas obras 
cinematográficas. Listamos 
alguns filmes para que você 
conheça um pouco sobre a 
descoberta do país. Confira!

O Descobrimento do 
Brasil (1936)

Filme dirigido por Humber-
to Mauro e com trilha sonora 
de Heitor Vila-Lobos. O longa 
é uma mistura de documen-
tário com ficção, com textos 
extraídos da Carta de Pero 
Vaz de Caminha. Apresenta 
ainda a chegada da frota por-
tuguesa às costas brasileiras. 
A produção representou o 
Brasil no Festival de Veneza 
em 1938.

A Missão (1986)

O filme data o final do 
século XVIII. Rodrigo Men-
doza é um mercador de 
escravos espanhol que faz da 
violência seu modo de vida, 
matando o próprio irmão na 
disputa pela mulher que ama. 
Porém, o remorso leva-o a 
juntar-se aos jesuítas, nas 
florestas brasileiras. Lá, ele 
fará de tudo para defender os 
índios que antes escravizara. 
O elenco conta com Robert 
De Niro, Jeremy Irons e Liam 
Neeson. Dirigido por Roland 
Joffé e com trilha sonora do 
maestro Ennio Morricone.

Caramuru, a Invenção do 
Brasil (2001)

O filme é inspirado na 
minissérie da Rede Globo, “A 
Invenção do Brasil”. Em tom 
bem-humorado, o longa tem 
como ponto central a história 
do artista português Diogo 
Álvares, que também era um 
pintor talentoso, responsá-
vel por uma das lendas que 
povoam a mitologia brasilei-
ra — a do Caramuru. O elenco 
é composto por Selton Mello, 
Camila Pitanga e Deborah 
Secco. Já a direção é de Guel 
Arraes e o roteiro foi escrito 
por Arraes ao lado de Jorge 
Furtado.

Desmundo (2003)

1570. Portugueses envia-
vam órfãs ao Brasil para que 
casassem com os coloniza-
dores. Falado em português 
arcaico, o filme fez com que o 
elenco tivesse que aprender 
o idioma e foi apresentado 
com legendas para ajudar 
na compreensão. O longa 
foi premiado no Brasil e no 
exterior.O filme é dirigido por 
Alain Fresnot e conta com 
Simone Spoladore, Osmar 
Prado, Beatriz Segall e Caco 
Ciocler no elenco.

Foto: Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro

 As caravelas aportaram no litoral sul do Estado da Bahia em 22 de abril de 1500. – Foto: Thinkstock

Riscos (e oportunidades) da 
desglobalização para o Brasil

 Â Há mais malefícios que pontos positivos na tendência à desglobalização que hoje se aprofunda no mundo todo.

Por um lado, se o con-
sumidor está acostu-
mado a comprar um 

brinquedo no Vietnã por 
uma fração de custo, ele 
provavelmente está tirando 
posto de trabalho de alguém 
que faria esse produto no 
Brasil ou nos EUA. Por outro, 
esse mesmo consumidor é 
compensado com um bem 
muito mais barato.

Essa dinâmica permite 
uma melhora na eficiência 
da economia. Aquelas pes-
soas que produziriam o tal 
brinquedo em países de 
maior custo relativo pode-
riam ser (re) treinadas para 
fazer outras coisas em que 
o país tenha mais vantagens 
comparativas.

Vamos supor que essa 
retórica desglobalizadora 

vingue cada vez mais nos 
EUA e na Europa. O resul-
tado disso será inflação no 
mundo. Aumentos no custo 
de produção dos bens serão 
repassados aos consumido-
res. Maior inflação convidará 
a políticas monetárias mais 
apertadas. E eventualmente 
políticas comerciais ainda 
mais protecionistas.

Ora, como fica o Brasil 
nesse cenário? Na área fun-
damental da globalização 
que é o comércio exterior, o 
Brasil é um dos países isola-
dos do mundo. Alguns dizem 
que é o país mais fechado do 
mundo se desconsiderar-
mos Coreia do Norte, Cuba 
e Venezuela.

E isso não é só problema 
que emergiu do longo perí-
odo petista. Do Descobri-

mento ao Brasil do século 
21, raramente temos mais 
do que 25% do PIB resul-
tantes da soma de valores 
de exportação e importação.

Depois de ter passado por 
uma experiência nacional-
-desenvolvimentista nos 
últimos 13 anos, em que 
se manteve o país fechado, 
o Brasil resolveu se abrir. 
Nesse momento, contudo, o 
mundo está com mais portas 
fechadas.

Há, no entanto, algumas 
boas oportunidades. Acor-
dos entre países latino-
-americanos e europeus têm 
agora boa chance de sair do 
papel. Os europeus comu-
nitários estão ávidos por 
tais tratativas, pois querem 
mostrar que a saída dos bri-
tânicos da União Europeia 

não abalará o bloco.
Com os EUA de Donald 

Trump, pergunta-se, o cená-
rio comercial para o Brasil 
fica ainda pior? Nosso país 
não será muito afetado por 
políticas mais protecionistas 
da Casa Branca. Isso é bom, 
mas pelas razões erradas.

O Brasil é dos poucos 
países que consegue a faça-
nha de acumular suces-
sivos déficits comerciais 
com os EUA. Isso faz com 
que nós não estejamos na 
tela de radar protecionista 
de Trump como México ou 
China.

Isso significa que aumen-
taremos as exportações para 
os EUA? Não necessariamen-
te, com possível exceção das 
commodities minerais. Se 
nestes próximos quatro anos 

Trump for de fato agressivo 
na questão da infraestrutu-
ra, isso vai jogar o preço das 
matérias-primas minerais lá 
para cima.

Em outras regiões do 
mundo, também é forçoso 
reconhecer que a situação 
não está necessariamente 
ruim para nós. O Sudeste 
Asiático cresce de forma 
robusta e desloca para cima 
a curva de demanda por ali-
mentos. E, nesse particular, 
destacam-se nossas relações 
econômicas com a China.

Tal intercâmbio já é volu-
moso, sobretudo se levar-
mos em consideração o 
histórico dos últimos 15 
anos, em que um comércio 
bilateral de US$ 1 bilhão foi 
alçado a US$ 80 bilhões.

Quando, no entanto, exa-

minamos de perto a compo-
sição de nossas exportações 
à China, basicamente enxer-
gamos minério-de-ferro, 
complexo soja e alguns 
outros poucos bens de baixo 
valor agregado. E, no fluxo de 
exportações chinesas para 
o Brasil veem-se máquinas, 
satélites, computadores.

Nunca é demais repisar 
um dado estarrecedor: uma 
tonelada de produto brasi-
leiro exportado para a China 
vale US$ 200. Uma tonelada 
de produto chinês exportado 
para o Brasil vale US$ 3 mil. 
Há, então, um desequilíbrio 
estrutural na balança comer-
cial Brasil-China que não vai 
mudar porque os EUA se 
fecharam.

Leia mais no site do DT.
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EsportesEsportes
É campeão: EMS Taubaté Funvic vence 
o Minas e conquista o bicampeonato na 
Superliga Masculina

Taubateanos dese-
quilibram no saque, 
vencem por 3 sets a 0 

com superioridade ao longo 
de todo o jogo e fecham 
série final em dois a zero em 
Saquarema. Maurício Borges 
é eleito MVP da Superliga

O EMS Taubaté Funvic 
fez história mais uma vez e 
conquistou na última sexta-
-feira, 16, o bicampeonato 
da Superliga Banco do Brasil 
Masculina de Vôlei ao der-
rotar o Minas Tênis Clube 
(MG) por 3 sets a _ (parciais 
de 25x20 / 25x22 / 25x17). 
Com a vitória, o time tauba-
teano fechou a série final em 
2 jogos a 0, e levantou seu 
segundo troféu de campeão 
nacional.

Em grande atuação cole-
tiva, o EMS Taubaté Funvic 
foi superior ao longo de toda 
a partida, sacou muito bem, 
defendeu com muita efeti-
vidade e construiu a vitória 
com total mérito. Os coman-
dados do técnico Javier 
Weber fecham a temporada 

2020/2021 com uma das 
melhores apresentações do 
campeonato.  

O jogo: O técnico Javier 
Weber colocou em quadra 
a equipe inicial com Bruno 
Rezende (levantador), Maurí-

cio Souza (central), Maurício 
Borges (ponteiro), Douglas 
Souza (ponteiro), Lucão (cen-
tral), Felipe Roque (oposto) e 
Thales (líbero). Entraram ao 
longo da partida os ponteiros 
João Rafael e João Franck, o 

oposto Gabriel Cândido e o 
levantador Rapha.

O primeiro set começou com 
o EMS Taubaté Funvic sacando 
forçado e o Minas apresentan-
do bom volume de jogo. 

Leia mais no site do DT.

Créditos: Wander Roberto/Inovafoto/CBV

Com leilão bem sucedido, Taubaté irá zerar 
execuções trabalhistas do TRT-15

 Â Após um leilão judicial realizado na última sexta-feira, 16, a venda de uma área não 
utilizada na sede social possibilitará o o Esporte Clube Taubaté zerar execuções trabalhistas.

Com débitos que já che-
garam mais de R$ 5 
milhões, acumulados 

desde a década de 70, e hoje 
somam cerca de R$ 1,650 
milhão, após esforços das 
gestões dos últimos anos, o 
Taubaté viu o TRT-15 (Tribu-
nal Regional do Trabalho da 
15ª região) unificar a dívida 
trabalhista em apenas um 
processo, que será quitado 
com o resultado do leilão 
desta sexta-feira. Após apro-
vação do Conselho Delibe-
rativo, um espaço de 3% do 
patrimônio que não era utili-
zado no clube, na sede social, 
foi desmembrado e agora lei-
loado por R$ 1.682.118,98.

A dívida obrigou o clube 

a conviver nos últimos anos 
com penhoras junto à Fede-
ração Paulista de Futebol, que 
chegaram a 60% nos últimos 
anos, exigindo o organização 
e gestão com apenas 40% 

da verba disponível. Agora, 
o débito em execução no 
TRT-15 e o Taubaté poderá 
receber a totalidade de suas 
cotas, continuando a investir 
cada vez mais em estrutura 

e profissionalização, dentro 
e fora de campo.

“O leilão arrematou 3% da 
nossa area. E agora a gente 
pode visualizar um futuro 
melhor para o Esporte Clube 
Taubaté. São muitos anos 
vivendo com apenas 40% da 
verba que entra, e agora o 
Taubaté está liberto. Vivemos 
e lutamos todos os dias com 
muita dificuldade, mas agora 
podemos vislumbrar cotas 
futuras inteiras, uma dívida 
trabalhista paga, e começar 
a imaginar um futuro melhor 
para o nosso clube”, afirmou 
o presidente Gilson Rezende.

O valor arrecadado com o 
leilão será destinado direta-
mente para a Justiça.

(Foto: Bruno Castilho / EC Taubaté)

Juventus reestreia na A2 
confiante na preparação
Pronto e confiante pra 

recomeçar o Campeo-
nato Paulista da A2 de 

onde parou, o Juventus rees-
treia na competição  amanhã, 
diante do Taubaté, no estádio 
Ulrico Mursa, em Santos, às 
20 horas. O técnico Sérgio 
Soares entende que, neste 
momento, a maior preocu-
pação é com o ritmo de jogo. 
Mas, em poucos dias, as difi-
culdades serão outras, já que a 
equipe entra em campo a cada 
48h a partir de agora. “Não 
fizemos nenhum jogo treino 
neste período, só treinamos. 
Mas isso vamos adquirir 
rapidamente, com jogos tão 
próximos”.

Com um elenco com 26 atle-
tas, o Moleque Travesso não 
deve escapar do rodízio para 
que alguns jogadores possam 
descansar. A comissão técni-
ca já desenhou as próximas 
semanas, mas sabe que esse 
acompanhamento terá de ser 
rodada a rodada. “A prepa-
ração é descansa, se alimen-
ta bem e dorme o máximo 

possível. Não teremos treino 
e aquele que tiver uma recu-
peração mais lenta, fazer a 
troca. Vamos observar jogo a 
jogo, não dá pra dizer agora. 
Vamos sentir a cada rodada 
o que fazer para a seguinte”, 

imagina o treinador.
O Juventus fez a paralisação 

na competição invicto, com 
três empates e uma vitória. 
Para Sérgio Soares, os resulta-
dos em uma semana com três 
jogos é que vão ditar a con-

fiança do elenco. “Paramos 
num processo de crescimen-
to. Se a gente performar bem, 
a confiança não se perde”.

O Moleque Travesso está 
em sexto lugar, com seis 
pontos, enquanto o Taubaté 
ocupa a 14ª colocação, com 
um ponto.  “O time vem dife-
rente, até porque teve uma 
mudança de comando e o 
Marcelo (Martelotte, técnico 
do Taubaté) teve tempo para 
trabalhar. Com certeza será 
um adversário diferente do 
que foi nos quatro primeiros 
jogos. Estamos nos preparan-
do dentro das possibilidades 
táticas que o Taubaté pode 
apresentar”,  disse o treinador.

O Juventus é um dos clubes 
que não poderá jogar em casa. 
A Rua Javari não tem ilumi-
nação noturna e, por isso, o 
time grená terá de mandar 
suas partidas fora. “É o campo 
que você treina, que está acos-
tumado. Em casa é sempre 
melhor que num campo 
neutro”.

crédito da foto: Foto: Alê Vianna/CA Juventus

Medina avança na 
Austrália e chega ao 
topo do ranking

 Â Yago Dora e Tatiana Weston-Webb 
também seguem na etapa de Narrabeen

Três brasileiros conti-
nuam na disputa do 
título da terceira etapa 

do World Surf League Cham-
pionship Tour 2021, que 
acontece em Narrabeen, na 
Austrália. Nesta segunda-fei-
ra, 19, Gabriel Medina, Yago 
Dora e Tatiana Weston-Webb 
bateram seu adversários e 
chegaram às quartas de final. 
Com a derrota de Ítalo Fer-
reira e vitória de Gabriel nas 
oitavas de final, o bicampeão 
mundial assumiu a liderança 
do circuito.

Medina passou por outro 
brasileiro, Caio Ibelli, com a 
maior nota da competição: 

9,00, por um aéreo com giro 
completo no ar e aterrissa-
gem perfeita. “Feliz por con-
seguir pegar boas ondas nas 
baterias. Estou me divertindo 
e focado, porque eu quero 
chegar na final”, disse o líder 
do ranking à assessoria da 
World Surf League (WSL). 
“Muito feliz pelas minhas 
notas e, agora, é esperar o 
último dia, que vai ser irado. 
Graças a Deus está dando 
tudo certo até agora e esse 
evento aqui em Narrabeen 
está sendo incrível. Tem dado 
altas ondas, o lugar é maneiro 
e estou feliz por estar aqui”.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: © Cait Miers/WSL/Direitos Reservados

Meia Giovane é reforço 
do Taubaté para 
retomada da Série A2

 Â Treinando firme enquanto aguarda 
a retomada da Série A2 do Campeonato 
Paulista, o Taubaté acertou a contratação 
de mais um reforço para o técnico 
Marcelo Martelotte: o meio-campista 
Giovane, de 23 anos.

O atleta, que já treina 
com o elenco princi-
pal há três semanas, 

foi aprovado pela comissão 
técnica e concluiu os trâmi-
tes de documentação para 
ser anunciado oficialmente. 
“O que me motivou foi saber 
que aqui é um clube grande, 
que sempre briga por 
acesso, que tem uma tor-
cida apaixonada que apoia 
em todo momento. Espero 
poder ajudar a equipe e 
conquistar o maior objetivo, 
que é o acesso”, disse o meia.

Canhoto, Giovane foi uma 
das promessas da categoria 
de base do Santos e atuou 
por Atlético Nacional e 
Unión Magalena, da Colôm-

bia. No ano passado, dispu-
tou o Campeonato Baiano 
pelo Vitória. “O torcedor 
pode esperar muita raça e 
muita vontade de vencer 
sempre. Temos treinado 
muito e tenho certeza que 
a equipe já está preparada 
para a retomada e dar a 
volta por cima”, destacou o 
novo reforço do Burro da 
Central.

O Taubaté ainda aguarda 
definição da Federação Pau-
lista de Futebol para a reto-
mada da disputa da Série 
A2 do Paulista. O retorno 
da briga pelo acesso terá o 
primeiro jogo fora de casa, 
diante do Juventus, ainda 
com data a ser definida.

(Foto: Divulgação / EC Taubaté)
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Superliga Europeia pode ser um 
golpe baixo contra SBT e Turner

Por essa ninguém 
esperava: o anúncio 
da criação da Super-

liga Europeia poderá vir 
a ter impacto direto nos 
detentores de direitos da 
Champions League, no caso 
brasileiro SBT e Turner.

É certo que ainda haverá 
muita discussão, com a pos-
sibilidade da FIFA e UEFA 
endurecerem bastante o 
discurso contra essa ideia.

De qualquer forma, até a 
acomodação ou rompimen-
to completo, teremos aí um 

bom período de incertezas.
O risco é ter efetivado a 

compra desta competição, 
pagando uma fortuna pelos 
direitos e ela se esvaziar 
completamente, diante da 
iniciativa dos principais 
clubes da Inglaterra, Espa-

nha e Itália – Arsenal, Chel-
sea, Liverpool, Manchester 
City, Manchester United, 
Tottenham, Milan, Inter de 
Milão, Juventus, Atlético de 
Madrid, Barcelona e Real 
Madrid. Dos grandes, só os 
alemães e franceses não 

entraram.
Ou ainda, em se tratando 

de SBT e Turner, ter adqui-
rido o legítimo direito de 
transmitir a “Liga dos Cam-
peões” e receber qualquer 
outra coisa bem diferente, 
o que será profundamente 

injusto e até desonesto.
Sobre as consequências 

esportivas disso, os espe-
cialistas da área podem 
falar melhor, no entanto ou 
na parte que nos toca, tem 
todas as características de 
um golpe bem baixo.

Homens trabalhando
Não há um prazo definido, 

mas acredita-se que até o final 
do ano o SBT – Rio já estará 
em suas novas instalações na 
avenida Getúlio Vargas.

Sede própria, ao contrário 
da atual, em São Cristóvão, 
que é alugada.

Projeto
O SBT – Rio passará a fun-

cionar de um imóvel, que já 
pertence a Silvio Santos.

Os trabalhos, por causa da 
pandemia, sofreram pequeno 
atraso, mas foram retomados 
recentemente. Pela sua loca-
lização, terá um dos estúdios, 
de vidro, com vista para  um 
dos pontos mais bonitos da 
cidade.

Pautando
A capacidade e o preparo 

físico de Roberto Cabrini 
devem ser reconhecidos.

O seu trabalho, agora neste 
tenebroso caso dr. Jairinho, 
deve ser enaltecido. Incansá-
vel, ele conseguiu entrevistar 
todas as pessoas, direta ou 

indiretamente envolvidas.  
Esteve sempre na frente.

Cantinho sentimental
Tudo indica algo mais sério 

entre Maraísa e o deputado 
estadual Ulysses Moraes, PSL 
– MT.

A cantora, em uma live no 
último sábado, mandou “um 
beijo para minha sogra e meu 
sogro lá em Cuiabá, pra Lilian 
e Naime”. Por acaso, pais dele.

Tudo pronto
A Globo já tem todos os par-

ticipantes definidos e equipe 
escalada para dar início às 
gravações do “No Limite”, em 
praias do Ceará.

Como não poderia deixar 
de ser, desde agora existe a 
atenção de se cercar de todos 
os cuidados, entre testes de 
saúde e isolamento. Há uma 
enorme expectativa em torno 
da divulgação dos participan-
tes.

Expediente normal
A dramaturgia da Globo, 

como se esperava, voltou a 
trabalhar no dia de ontem, 

com gravações em estúdios 
de “Nos Tempos do Impera-
dor”, novela das seis, e “Um 
Lugar ao Sol”, próxima das 
21h.

Assim como cenas da 
segunda temporada da série 
“Desalma”, com Cássia Kis.

Das sete também
“Quanto Mais Vida, Melhor”, 

substituta de “Salve-se Quem 
Puder”, conforme o planeja-
mento, é outra que voltou a 
ser gravada no dia de ontem.

Essa novela tem no elenco 
Agnes Brichta, filha do ator 
Vladimir Brichta. Eles serão 
pai e filha também na ficção.

Redobrado 
Atores envolvidos nas gra-

vações de “Gênesis” têm elo-
giado o protocolo de cuidados 
adotado nesta nova etapa das 
gravações, ainda por causa da 
pandemia.

Dizem, inclusive, que a 
Record está muito mais exi-
gente quanto a este aspecto.

Quase lá
As gravações da quinta fase 

de “Gênesis”, Abraão, estão 
praticamente concluídas.

Em andamento também 
as de “Jacó” (Miguel Coelho/
Petrônio Gontijo), já com todo 
elenco escalado. E aí restará 
só a sétima e última, “José do 
Egito”, com Juliano Laham.     

Data marcada
A Band definiu para o dia 18 

de maio a data de estreia da 
novela portuguesa “Nazaré”, 
substituta de “Floribella”.

Trata-se de uma produção 
estrelada pela atriz e apre-
sentadora Carolina Loureiro, 
namorada do cantor Vitor 
Kley.

Último episódio
A Globo exibe nesta terça-

-feira o último episódio da 
série “Todas as Mulheres 
do Mundo”, que faz uma 
homenagem ao dramaturgo 
Domingos Oliveira.

Naruna Costa está no 
elenco, como Pink, e sua per-
sonagem dá nome ao progra-
ma final. 

•     Nesta terça, 21h, SBT trans-
mite Sporting Cristal e São Paulo, 
jogo da Libertadores...

•     ... No Fox Sports, um pouco 
antes, 19h15, tem Santos e Bar-
celona do Equador com Paulo 
Andrade e Gustavo Hofman.

•     “Dossiê Venezuela”, livro 
escrito pelo repórter Leandro 
Stoliar, tem previsão de lança-
mento para julho...

•     ... Ainda a propósito do 
Stoliar, ele vai estrear um blog 
semanal no R7 sobre crônicas.

•     “Duelo de Mães”, da Ticia-
na Villas Boas, está andando na 
Band...

•     ... Mas a data de lançamen-
to ainda será definida. Não há a 
confirmação que será em agosto.

•     Seguindo todas as exigên-
cias, Eduardo Martini volta com 
o espetáculo “Simplesmente Clô” 
no Teatro União Cultural, em São 
Paulo, sábados e domingos, às 
18h. Presencial.

•     Adriane Galisteu se trancou 
num spa antes de dar início aos 

trabalhos do “Power Couple”
•     O paraquedista Luigi Cani, 

já conhecido de reportagens 
no “Fantástico”, estreia nesta 
terça-feira, às 21h30, o “Flecha 
Humana” no Canal OFF...

•     ... Cani realizará um feito 
inédito, onde uma estrutura 
metálica de 300 kg o lançará do 
alto do maior prédio da América 
Latina, os Yatch House em Balne-
ário Camboriú, a uma velocidade 
de 55 km/h.

•     Na Band, os resultados do 

GP Emilia-Romagna, domingo, 
foram comemorados...

•     ... Deu 4,4 pontos de média, 
com picos de 5,6 e 11,7% de 
share.

•    “Amor de Mãe” acabou, mas 
Penha e Leila seguem parceiras...

•    ... Suas respectivas atrizes 
Clarissa Pinheiro e Arieta Corrêa 
fazem nesta terça-feira, às 19h, 
uma live no Instagram para falar 
da carreira, da vida e, claro, da 
novela.

Movimento zero no SBT 
sobre a volta de gravações 
do “Programa Silvio Santos”.

Pessoas próximas ao apre-
sentador revelam que isso só 
irá acontecer no momento 
em que ele puder fazer seu 
trabalho normalmente e 
houver completa seguran-
ça, em se tratando de todos, 
equipe, convidados e colegas 

de trabalho.
Então é isso. Mas amanhã 

tem mais. Tchau!

Campanha de vacinação contra 
febre aftosa começa dia 1º de maio

 Â Deverão ser vacinados 170 milhões de bovinos e bubalinos de todas as idades, na 
maioria dos estados brasileiros

A primeira etapa da 
campanha nacional de 
vacinação contra a febre 

aftosa de 2021 começa no dia 
1º de maio. Nessa etapa deve-
rão ser vacinados bovinos e 
bubalinos de todas as idades, 
para a maioria dos estados bra-
sileiros, conforme o calendário 
nacional de vacinação. Ao todo, 
espera-se imunizar cerca de 
170 milhões de animais. 

Dos 21 estados que reali-
zam a imunização dos animais 

neste período, no Amazonas 
e em Mato Grosso participam 
apenas os municípios que 
ainda não suspenderam a vaci-
nação, enquanto no Espírito 
Santo ocorrerá para bovinos e 
bubalinos com até 24 meses 
de idade. 

As vacinas devem ser adqui-
ridas nas revendas autorizadas 
e mantidas entre 2°C e 8°C, 
desde a aquisição até o momen-
to da utilização – incluindo o 
transporte e a aplicação, já na 

fazenda. Devem ser usadas 
agulhas novas para aplicação 
da dose de 2 ml na tábua do 
pescoço de cada animal, pre-
ferindo as horas mais frescas 
do dia, para fazer a contenção 
adequada dos animais e a apli-
cação da vacina. 

Além de vacinar o rebanho, o 
produtor deve também decla-
rar ao órgão de defesa sanitária 
animal de seu estado. 

Leia mais no site do DT

Mais de 25 mil 
agricultores familiares 
irão receber benefício do 
Garantia-Safra em abril

 Â O benefício será pago em parcela 
única de R$ 850 para produtores de 27 
municípios em sete estados

A Portaria Nº 18, que 
determina o paga-
mento do Garantia-

-Safra, foi publicada nesta 
sexta-feira, 16, pela Secre-
taria de Política Agrícola do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). Neste mês, recebe-
rão o pagamento agriculto-
res de Alagoas, da Bahia, do 
Ceará, de Minas Gerais, da 

Paraíba, de Pernambuco e 
Sergipe. O montante chegará 
a mais de R$ 21,5 milhões.

Diante do cenário impos-
to pela pandemia do Covid-
19, a Secretaria de Política 
Agrícola decidiu antecipar, 
de forma excepcional, o 
pagamento do Programa 
Garantia-Safra na safra 
2019/2020. 

Leia mais no site do DT

crédito da foto: CadÚnico

Como lidar com a cigarrinha do milho e o 
complexo de enfezamento

 Â A cigarrinha do milho causa o complexo de enfezamento, doença que pode reduzir 
drasticamente a produtividade. Descubra como identificar e tratar o problema.

A cigarrinha do milho 
é definida em uma 
única palavra pelos 

produtores: “terrível”. O 
preço a ser pago por não 
identificar esse problema 

e tratá-lo adequadamente, 
em tempo hábil, é muito 
alto. Foi o que aconteceu 
com o Ronald Przybysz, 
de Mallet, no Paraná, que 
teve uma queda de 40% na 

produção de milho devido 
à infestação da cigarrinha 
enfezamento.

“A gente teve danos 
expressivos em algumas 
variedades, a gente plan-

tou 5 variedades de milho, 
e dessas 5 variedades 4 
foram muito sensíveis à 
cigarrinha enfezamento”, 
diz Ronald Przybysz.

Leia mais no site do DT
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  Receitas do FUNDEB 1.161.478,96                           
  Rendimentos de Aplicações Financeiras 277,50                                     

TOTAL 1.161.756,46                                      1.150.489,09                     

 Total 1.161.756,46                           (10.989,87)                         
 Magistério (70% do Total) 813.229,52                              

EMPENHADA LIQUIDADA PAGA

 Despesas com Valorização do Magistério - 70% 689.592,16 689.592,16 628.985,95

PERCENTUAL APLICADO - 70% 59,36% 59,36% 54,14%

  Outras Despesas do Fundeb - 30% 77.690,41 77.690,41 71.873,16

PERCENTUAL APLICADO 30% 6,69% 6,69% 6,19%

767.282,57 767.282,57 700.859,11

(123.637,36)                       (123.637,36)                       (184.243,57)                       

 Saldo Anterior -                                            Despesas com o Magistério - 70% 628.985,95                        
 Receitas Arrecadadas até o Trimestre 1.161.756,46                            Despesas com Outras Despesas - 30% 71.873,16                          

SOMA 1.161.756,46                           700.859,11                        

460.897,35                        

511.756,46                        

50.859,11                          

Arrecadação 25%
229.647,72                                  57.411,93                                    

2.795.900,30                               698.975,08                                  

2.956.548,94                               739.137,24                                  

5.982.096,96                               1.495.524,24                               

Receitas Vinculadas Saldo Anterior Pagamentos Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro 1.011,28                                  -                                     1.011,85                            
Construção Escola Vargem Grande 4.430,19                                  -                                     4.432,67                            
Convênio Transporte de Alunos - Estado 190,91                                     136.504,38                        136.355,99                        
QESE Transporte de Alunos 489.854,64                              15.076,33                          628.507,83                        
PNATE - Transporte de Alunos 217,87                                     -                                     217,99                               
Receita PDDE 9.497,05                                  -                                     9.502,37                            
Receita EJA 287,30                                     -                                     287,30                               
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação 104.585,62                              -                                     104.644,21                        
Aplicação Financeira 25% - Decendial 915.525,80                              42.154,18                          873.560,71                        

TOTAL 1.525.600,66                                      193.734,89                                  1.758.520,92                               

Empenhada Liquidada Paga
1.187.784,89                     473.534,03                        461.113,58                        

52.784,10                          52.784,10                          52.784,10                          
7.336,60                            7.336,60                            7.336,60                            

36.491,39                          36.491,39                          32.957,89                          

1.284.396,98                               570.146,12                                  554.192,17                                  

168.614,67                        186.581,08                        116.624,06                        
1.115.782,31                     383.565,04                        437.568,11                        

767.282,57                        767.282,57                        700.859,11                        
(10.989,87)                         (10.989,87)                         (10.989,87)                         

1.872.075,01                     1.139.857,74                     1.127.437,35                     
RG

31,29% 19,05% 18,85%
Kelly Cristina da Silva

Secretária Municipal de Educação

Controle Interno
Edna Aparecida Silva

TOTAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO
Evail Augusto dos Santos

Prefeito Municipal
Fabiana Aparecida Lemes Gil

Contadora

TOTAL

MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Fundeb não aplicado
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

(+)DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA 
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre

    361 - Ensino Fundamental
    362 - Ensino Infantil
    367 - Ensino Especial
    306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal  Merenda

5,32                                        
-                                          

58,59                                      
189,09                                    

426.655,15                                        

Receitas + Aplicação
0,57                                        
2,48                                        

272.669,46                             
153.729,52                             

0,12                                        

RECEITAS
    Receitas Municipais
    Transferências da União
    Transferências do Estado

SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%

RECEITAS  E  DESPESAS 100%

Resultado Apurado

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2

DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

VALORES APLICADOS -  MAIOR/MENOR - 70%

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS DECRÉSCIMOS

SOMA

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS  DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO
 Perda (+) / Ganho ( - )

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB 

RETENÇÕES AO FUNDEB

  Valor Retido até o Trimestre 1.150.489,09                     

1º TRIMESTRE DE 2021

RECEITAS DO FUNDEB

Acumulado (R$) Acumulado (R$)

54.989,56                1.187.784,89          
9.057,09                 52.784,10               

22.247,71               7.336,60                 
109.888,82             36.491,39               

-                          
1.276,84                 ( = ) 1.284.396,98          

25.423,89               
6.763,81                 ( - ) Despesas com Recursos do QESE, Convênios e Outros 167.932,97             

2.792.621,94          ( - ) Despesas com Rendimentos de Aplicações - Conta LDB 681,70                    
-                          ( = ) 168.614,67             

3.278,36                 
-                          ( = ) 1.115.782,31          

2.647.234,79          
289.054,59             ( + ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB (10.989,87)             

20.259,56               ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB (Menor Receita) 767.282,57             
5.982.096,96          ( = ) 1.872.075,01          

425.973,45             31,29%
681,70                    

1.161.478,96          
277,50                    Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB (%) 59,36%

1.588.411,61          Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB (%) 59,36%

7.570.508,57          574.770,00             

 FUNDEB

1º Trimestre de 2021

Total da Despesa Vinculada do Ensino

Total da Despesa com Recursos Próprios 

TOTAL APLICADO NO ENSINO - 25%

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) (%)

Total da Despesa no Ensino

Secretária Municipal de Educação Prefeito Municipal Contadora

Edna Aparecida Silva
Controle Interno

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA  REPASSES DECENDIAIS DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96

Kelly Cristina da Silva Evail Augusto dos Santos Fabiana Aparecida Lemes Gil
RG

  Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais
  Recursos recebidos do FUNDEB
  Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

  I.C.M.S. - Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços
  I.P.V.A. - Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor
  I.P.I. - Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

  QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais

  Multa e Juros provenientes de impostos da Divida Ativa
  F.P.M.- Fundo de Participação dos Municípios + 1%

  Simples Nacional

  Parcela FPM - Processo nº 121717-16/2010
  I.T.R. - Imposto Territorial Rural
  Desoneração de Exportações (LC-87/96)

  Dívida Ativa de Impostos
  Multa e Juros provenientes de impostos

  Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU
12.361 - Ensino Fundamental

  Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI
12.365 - Educação Infantil

  Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza
12.367 - Educação Especial

  Imposto de Renda Retido na Fonte

12.306 - Merenda Escolar - Pessoal e Encargos

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO  -  PUBLICAÇÃO  (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

RECEITAS ARRECADADAS DESPESAS DO ENSINO

EXTRATO DE CONTRATO 

Espécie: Contrato nº 06/2021
Contratante: Câmara Municipal de Paraibuna 
Contratada: ÉGIDE SERVICO DE SEGURANÇA E VIGILÊNCIA LTDA ME
Objeto: Prestação de serviço de limpeza predial da Câmara Municipal de Paraibuna
Valor: 84.960,00
Vigência: 12 meses
Data da assinatura:15/04/2021 
Assinam pela Câmara de Paraibuna: Ronaldo José Fonseca e pela Égide Serviço de segurança e vigilân-
cia LTDA ME

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 RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Jambeiro torna 
pública que após a abertura dos envelopes de habilitação da licitação na modalidade Tomada de Preços 
N° 001/2021, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE JOCELINA MEIRELES, no dia 19/04/2021, após deliberação da Comissão de Licitações – chegan-
do-se ao seguinte resultado:
EMPRESAS HABILITADAS: ROBERTO DA SILVA JUNIOR ME; JHM ENGENHARIA LTDA; CONSTRUTORA E TER-
RAPLAGEM BRASIL LTDA; RODRIGO S DO NASCIMENTO PAVIMENTAÇÃO EPP; M DELGADO ENGENHARIA 
ME; THEOVALE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI; EMPRESA: RS RAZUK CONSTRUÇÕES ME.
EMPRESAS INABILITADAS: DLP CONSTRUTORA LTDA e ICF CONSTRTUTORA LTDA, apresentou Atestado 
de Capacidade Técnica sem os itens necessários para sua habilitação quais sejam: serviços de pavimen-
tação com a utilização de bloquete de concreto, objeto da obra em questão. ORIGINAL ENGENHARIA E 
MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI EPP, por não apresentar Atestado de Capacidade Técnica em nome da 
licitante, sendo apresentado atestado apenas em nome do Engenheiro responsável. HABILTECH ENGE-
NHARIA LTDA, por apresentar a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA, com Capital Social em 
desacordo com o Contrato Social da empresa, conforme consta na Certidão do CREA, qualquer modi-
ficação nos dados cadastrais a mesma perderá sua validade. Fica aberto prazo recursal previsto na Lei 
8.666/93. Rogério Ribeiro de Paula – Presidente da Comissão de Licitações.

 
 

 

 

Prefeitura Municipal de Paraibuna 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA 
ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - L D O 

PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 
 
Em atendimento ao Artigo 48 parágrafo único da Lei 101 de 04 de maio de 2000, e visando 

proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo à participação popular 

na DISCUSSÃO DA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, a Prefeitura Municipal de Paraibuna torna público que será 

realizada às 10:00 horas do dia 27 de abril de 2021, no recinto da Prefeitura Municipal, a 

AUDIÊNCIA PÚBLICA necessária à participação popular, convidando os interessados e a 

população do Município. 

VICTOR CÁSSIO DE MIRANDA - Prefeito Municipal 
 


