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Câmara dos Deputados 
promove audiência pública 
contra o fechamento da Ford

Os deputados federais Vicentinho e Carlos Zaratini na assembleia Ford Taubate

Embaixador da China confirma envio de 
insumos para vacina até o dia 3 de fevereiro

A história do vinho no 
mundo: entenda como 
esta bebida colonizou os 
continentes

Pandemia e fim dos auxílios podem 
reverter retomada econômica

 Â A avaliação é do Comitê de Política Monetária do BC

Os riscos associados à 
evolução da pandemia 
de covid-19, como 

os recentes aumentos no 
número de casos, e a espe-
rada queda dos efeitos dos 
auxílios emergenciais podem 
levar “a mais gradualismo ou 
até uma reversão temporária 
da retomada econômica”. A 
avaliação é do Comitê de Polí-
tica Monetária (Copom) do 
Banco Central (BC) e consta 
da ata da última reunião, 
divulgada nesta terça-feira, 
26.

“Em relação à atividade 
econômica brasileira, indi-
cadores referentes ao final 
do ano passado têm surpre-
endido positivamente, mas 
não contemplam os possíveis 
efeitos do recente aumen-
to no número de casos de 
covid-19. Prospectivamente, 
a incerteza sobre o ritmo de 
crescimento da economia 
permanece acima da usual, 
sobretudo para o primeiro 
trimestre deste ano, conco-
mitantemente ao esperado 
arrefecimento dos efeitos dos 
auxílios emergenciais”, diz o 
Copom, reforçando ainda que 

a pouca previsibilidade em 
relação à evolução da pan-
demia e ao necessário ajuste 
dos gastos públicos a partir 
de 2021 aumenta a incerte-
za sobre a continuidade da 
retomada da atividade eco-
nômica.

De acordo com o comitê, 
no cenário internacional, o 
aumento do número de casos 
e o aparecimento de novas 
cepas do vírus têm reverti-
do os ganhos na mobilidade 
e deverão afetar a atividade 
econômica no curto prazo. 
“No entanto, novos estímu-
los fiscais em alguns países 
desenvolvidos, unidos à 
implementação dos progra-
mas de imunização contra a 
Covid-19, devem promover 
uma recuperação sólida da 
atividade no médio prazo. 
A presença de ociosidade, 
assim como a comunicação 
dos principais bancos cen-
trais, sugere que os estímu-
los monetários terão longa 
duração, permitindo um 
ambiente favorável para eco-
nomias emergentes”, avaliou 
o comitê.
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Trabalhadores 
fazem carreata para 
Aparecida contra o 
fechamento da Ford
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Rotary Club de Taubaté Club de Taubaté

Paulo Cesar Severo
rotaryclubdetaubate@hotmail.com

Ser um Rotariano
 Â “Uma pessoa comum, como você e eu”

O Rotariano é o membro de um 
Rotary Club, tem o compromisso 
nada anormal de ser uma pessoa 

Ética, Verdadeira, Honesta e Compro-
metida, disposta participar de todas as 
atividades dentro clube e ser um profis-
sional estabelecido.

OPORTUNIDADES:
• Amizade e relacionamento;
É o primeiro motivo da criação do 

Rotary. Com nosso mundo globalizado, 
nós homens sofremos muito pela com-
petição e isolamento, tornando-nos um 
indivíduo mais duro, frio e carente.

O Rotary Club supre essa necessida-
de social do homem de se relacionar 
descontraidamente. Você encontrará 
líderes dispostos a conquistar sua ami-
zade, sem nenhum outro interesse do 
que aquele de conhecê-lo e tornar-se 

seu amigo.
• Crescimento e desenvolvimento 

pessoal;
O relacionamento com os companhei-

ros do(s) clube(s) vai favorecer o cres-
cimento pessoal, pois são pessoas de 
profissões, comportamentos, atitudes e 
conhecimentos diferentes. Esta diversi-
dade, com certeza, vai te melhorar nas 
relações humanas.

• Crescimento, negócios e desen-
volvimento profissional;

Este foi o segundo motivo da criação 
do Rotary. Todos nós precisamos ter 
uma rede profissional de contatos e 
serviços; não só para nossa vida pes-
soal, como utilizar estas habilidades e 
conhecimentos a favor da comunidade.

• Experiência e desenvolvimento 
em liderança;

Poder conhecer e trabalhar com líde-
res rotarianos atuantes e influenciado-
res em seu mercado, atuar em cargos 
rotários e desenvolver serviços comuni-
tários, possibilita o seu desenvolvimen-
to em negociações, oratória, postura e 
liderança. 

• Construir uma comunidade e 
mundo melhor;

Um dos pilares mais fortes do Rotary 
Club é a prestação de serviços à comu-
nidade. Seus lemas “Dar de Si Antes de 
Pensar em Si” e “Mais Se Beneficia Quem 
Melhor Serve” mostra a importância da 
Comunidade dentro do Rotary; com 
grandes metas, focadas na comunida-
de local e internacional, que vão desde 
a utilização de recursos financeiros e 
humanos dos rotarianos.
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O Espiritismo foi longe... muito 
longe!
• Maroísa Baio – Limeira/SP

Talvez você nunca tenha ouvido 
falar sobre as Ilhas Maurício. Essa 
localidade surgiu nos noticiários 

em agosto do ano passado devido a um 
grande vazamento de petróleo provin-
do de um navio de bandeira japonesa 
ancorado nas proximidades daque-
le lugar paradisíaco por suas belezas 
naturais. Mas onde ficam as Ilhas Mau-
rício? Antiga colônia francesa, elas estão 
localizadas a sudeste de Madagascar, no 
Oceano Índico.

Nos anos de 1866 e 1867 os habitantes 
desse local enfrentaram uma epidemia 
que tudo indica tenha sido de malária, 
pelas características descritas. Mais de 
sessenta mil pessoas haviam falecido 
até então. O medicamento usado para 
combater os efeitos da febre era o quini-
no que, devido a demanda, passou a ser 
comercializado a preços exorbitantes, 
acessível somente aos mais ricos.

Quem poderia imaginar que nesta 
ilha tão longínqua, em pleno século 
XIX, existisse um grupo espírita? E mais 
ainda: que um de seus integrantes se 
correspondesse com Allan Kardec, em 
Paris? Por meio deste espírita convic-
to, que também foi infectado, Kardec 
tomou conhecimento do flagelo que 
se abatia sobre aquela localidade. Em 
correspondência datada de 8 de maio 
de 1867, o correspondente narra a dolo-

rosa situação enfrentada pelos doen-
tes e descreve seu próprio sofrimento, 
demonstrando serena resignação diante 
da possibilidade do desencarne.

Passou-se mais de um ano quando 
Kardec tornou a receber notícias suas, 
descrevendo seu estado de saúde ao 
longo daqueles meses. Em sua carta 
informava também que, devido à epi-
demia, o pequeno grupo espírita do 
qual fazia parte acabou por se disper-
sar, mas nenhum de seus integrantes 
veio a desencarnar, embora tivessem 
adoecido.

Na correspondência enviada a Kardec, 
o remetente conta que os próprios ins-
trutores espirituais de seu núcleo espírita 
haviam advertido quanto a um período 
de sofrimento intenso para aquela popu-
lação. Dizia que os médicos não chega-
vam a um acordo quanto ao melhor 
meio de combater a epidemia. Por isso, 
ele solicitava a Kardec que consultasse o 
benfeitor espiritual Dr. Demeure (Antoi-
ne Demeure, França, médico homeopata, 
desencarnado em 1865) sobre uma cas-
tanha conhecida como pinhão da Índia, 
aplicada como calmante para a febre e as 
dores. Em reunião da Sociedade Parisien-
se de Estudos Espíritas, ele deu a seguinte 
instrução:

“… pode ser empregado com sucesso, 
sobretudo em doses homeopáticas, para 

acalmar as câimbras e restabelecer a cir-
culação normal do fluido nervoso; pode-
-se igualmente usá-lo localmente, fric-
cionando a pele com uma infusão fraca, 
mas não seria prudente generalizar o seu 
uso. Não é um medicamento aplicável a 
todas as doenças nem em todas as fases 
da doença.”

Nesta orientação, o benfeitor abordou 
a seguinte questão: qual o objetivo espi-
ritual desses flagelos que sempre assal-
taram a humanidade terrestre? Suas ins-
truções continuam tendo o mesmo valor 
em pleno século XXI:

“Cada dia mais entramos no período 
transitório, que deve trazer a transfor-
mação orgânica da Terra e a regenera-
ção de seus habitantes. Os flagelos são 
instrumentos de que se serve o grande 
cirurgião do universo, para extirpar do 
mundo, destinado a marchar para a 
frente, os elementos gangrenados que 
nele provocam desordens incompatíveis 
com o seu novo estado. Cada órgão ou, 
para melhor dizer, cada região será, passo 
a passo, batida por flagelos de naturezas 
diversas. Aqui, a epidemia sob todas as 
suas formas; ali, a guerra, a fome. Cada 
um deve, pois, preparar-se para suportar 
a prova nas melhores condições possí-
veis, melhorando-se e se instruindo, a fim 
de não ser surpreendido de improviso. 
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O Panathlon e as causas sociais
A partir da década de 1980 ocor-

reu a criação e consolidação de 
clubes no interior do Estado de 

São Paulo, área do país em que tem 
se apoiado no movimento Panathlon 
com maiores empenhos. Neste período 
surgiram os clubes de Taubaté, Soro-
caba, São José dos Campos, Santos, 
Jundiaí,Jaboticabal, Mococa, Mogi das 
Cruzes. Fora do Estado de São Paulo 
organizaram-se clubes em Recife e 
Manaus.

Na década de 1990 foi a consolidação 
dos meios de influência do Panathletis-
mo no Brasil, representados por causas 
sociais tendo o esporte como vetor prin-
cipal. Em termos operacionais, esta fase 
correspondeu à adoção de um tema por 

ano, em torno do qual se passou a defi-
nir o voluntariado tanto para ações do 
movimento como para parcerias insti-
tucionais de interesse local e regional. 
Esta estratégia originou-se das bases 
internacionais do Panathlon com os 
quais o Distrito XII conseguiu alcançar 
plena sintonia e maturidade no perío-
do em foco. Nesta década, a expansão 
nacional do movimento teve continui-
dade pelos Estados do Rio Grande do 
Sul, Paraná, Pernambuco e Amazonas.

Em 1991 o Panathlon da cidade de São 
Paulo atuou decisivamente na preserva-
ção do status de Secretária Municipal 
de Esportes local. Ou seja: um projeto 
de reforma administrativa da cidade 
de São Paulo pretendia considerar a 

Secretária em pauta um simples des-
dobramento da secretária Municipal de 
Cultura. Ela seria transformada em um 
mero departamento, rebaixando o seu 
status anterior justificado por sete anos 
de existência e iniciativas de grande 
importância para a comunidade local. 
Neste contexto, o Panathlon Clube de 
São Paulo convidou, para um de seus 
convívios mensais, todos os vereadores 
da cidade, obtendo um quorum supe-
rior a60 por cento dos integrantes da 
Câmara Municipal. Após as argumen-
tações dos panathleta se autoridades 
presentes, obteve-se afinal a retirada 
da proposta pelo Executivo Municipal, 
confirmando-se assim a postura de 
intermediação do Panathlon.

Eminência parda
Presidente de um dos 

partidos com mais votos no 
Congresso Nacional e boas 
bancadas em Assembleias 
Estaduais, o senador Ciro 
Nogueira (Progressistas-
-PI) tornou-se o homem 
mais poderoso do Governo 
sem ter cargo. A eminência 
parda do presidente Jair 
Bolsonaro transita com 
desenvoltura no Legislativo, 
passa por portas palacianas 
sem agendas e virou alvo de 
demandas diversas supra-
partidárias. Emplacou um 
ministro no

Supremo Tribunal Federal 
– ele é o principal padrinho 
da indicação de Nunes Mar-
ques, e comemorou aberta-
mente no Twitter – e pode 
conquistar a presidência da 
Câmara dos  Deputados na 
figura de Arthur Lira, depu-
tado de seu partido que apa-
drinha. É do

Progressistas uma das 
futuras vagas na iminente 
minirreforma ministerial.

na moita
Ciro articula levar para a 

legenda um nome de vitrine 
para indicar de vice na chapa

presidencial da tentativa 
de reeleição de Bolsonaro, 
cujas tratativas já começa-
ram.

ser com discrição
O senador ativou o modo 

‘ser sem ser visto’ e ganhou 
a confiança do presidente da

República. Mas é especu-
lação qualquer menção a 
ele como eventual vice na 
chapa, por ser alvo da Ope-
ração Lava Jato como um dos 
ilustres da Lista de Janot, o 
ex- PGR.

nos gabinetes
A rádio Esplanada, tocada 

apenas entre portas de gabi-
netes políticos, indica que o 
governador Ibaneis Rocha, 
do DF, pode se filiar ao Pro-
gressistas.

pé de guerra
 A corrida pelas presidên-

cias da Câmara e do Senado 
rachou de vez o DEM. O pre-
sidente da Câmara (DEM-RJ), 
Rodrigo Maia (RJ), e o presi-
dente nacional do partido, 
ACM Neto (BA), estão em 
pé de guerra por causa dos 
deputados que contrariam 
a orientação da bancada e 
declaram voto em Arthur 
Lira (PP-AL).  

véspera 
Maia esperava mais enga-

jamento do presidente do 
DEM na campanha de Baleia 
Rossi (MDB-SP). Sem a inter-
venção de ACM, a maioria 
dos democratas ameaça, às 
vésperas da eleição, derrotar 
Maia e fechar com o bloco de 
Arthur Lira. 

Fissura 
Outra fissura no DEM 

envolve Rodrigo Maia e o 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (AP). Os dois 
não se falam desde que o 
STF barrou a possibilidade 
de reeleição no Congresso. 
Recente, Alcolumbre igno-
rou o ofício de Maia com 
pedido para  convocação da 
Comissão Representativa do 
Congresso Nacional. 

rival 
Estagnada, a candidatura 

da senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) à presidência 
do Senado perde apoio até 
dentro da bancada emede-
bista. Pelo menos quatro – 
dos 15 senadores – já falam 
em votar no rival Rodrigo 

Pacheco (DEM-MG).
privatizações 
Para acalmar o mercado e 

evitar novas baixas, a equipe 
econômica tem posicionado 
a investidores que a agenda 
de privatizações tende a 
avançar no Congresso com 
a eleição de aliados do Pla-
nalto para os comandos da 
Câmara e do Senado. Wilson 
Ferreira deixou a presidên-
cia da Eletrobras por conta 
das dificuldades de desesta-
tização da empresa. 

Dever de casa 
Antes de decidir o partido 

ao qual irá se filiar após as 
eleições do Congresso, o pre-
sidente Jair Bolsonaro quer 
saber, com detalhes, como 
está a atual situação em 
cada Estado das siglas que 
o convidaram. O PTB já fez 
o dever de casa e entregou 
ao presidente um “dossiê” 
sobre atuação e alianças do 
partido até em municípios.   

segunda onda 
Medidas de distanciamen-

to menos rígidas podem 
agravar a segunda onda de 
Covid-19. É o que aponta 
estudo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea): 
“Entre os meses de abril e 
dezembro de 2020, o grau 
de rigor das medidas de dis-
tanciamento diminuiu de 6,3 
para 2,9 (-54%) – em uma 
escala de 0 a 10. No mesmo 
período, o número médio de 
novos óbitos aumentou de 
1,0 para 3,1 por 1 milhão de 
habitantes”.

Fura-�ila  
O senador Plínio Valério 

(PSDB-AM) propõe alterar 
o Código Penal para tipificar 
como crime a “burla à ordem 
de vacinação”. Pela proposta 
do tucano, quem furou fila 
pode pegar prisão de três 
meses a um ano, mais multa. 
Se o agente for autoridade ou 
servidor púbico, a pena pode 
chegar a um ano e meio.

painel 
O painel artístico feito por 

artistas para o projeto bene-
ficente do Instituto da Pri-
meira Infância (Iprede) foi 
retirado do Aeroporto Inter-
nacional Pinto Martins, em 
Fortaleza. À Coluna, a Fra-
port Brasil, que administra o 
terminal, diz que “o quadro 
foi retirado em função das 
obras”e depois será reinsta-
lado. 

EspLanaDEira
# Presidente da Frente 

Parlamentar Brasil-China, 
deputado Fausto Pinato 
(PP-SP), emitiu uma nota 
agradecendo ao presiden-
te chinês Xi Jinping por 
permitir a exportação de 
insumos para a produção 
de vacinas contra o Covid-
19. # Confiança do consu-
midor caiu pelo quarto mês 
consecutivo, segundo Índice 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV). # Termina na sexta, 
29, o prazo para a regulari-
zação e inscrição no Simples 
Nacional das micro e peque-
nas empresas que faturam 
até R$ 4,8 milhões por ano. 
# Faleceu ontem, 26, Ruth 
Vidal Martins, esposa do 
jurista Ives Gandra.

A seção Esplanadeira 
divulga informações de 
cultura, esporte, mercado, 
ações sociais e outras, sem 
qualquer contrapartida 
de anúncios ou financeira. 
Envio de sugestões para 
reportagem@colunaespla-
nada.com.br
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�Manifestação

Trabalhadores fazem carreata 
para Aparecida contra o 
fechamento da Ford
Os trabalhadores e tra-

balhadoras na Ford 
realizam na sexta-feira, 

29, uma carreata para Apa-
recida contra o fechamento 
da montadora em Taubaté. 
A concentração para o ato 
começa às 7h30 na fábrica. A 
previsão é de que os funcioná-
rios da montadora participem 
de uma missa às 12h na Basí-
lica Nacional de Aparecida.

“Essa carreta é aberta a 
todos os taubateanos que 
estão solidários com os traba-
lhadores na Ford. O fechamen-
to da montadora será também 
o fim de muitos empregos nos 
setores de comércio e servi-
ços. Essa é uma luta da cidade 
como um todo”, afirmou o 
presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Taubaté e 
Região (Sindmetau), Claudio 
Batista, o Claudião.

Ato ecumênico
Nesta terça-feira, 26, os tra-

balhadores participaram de 

um ato ecumênico na fábrica, 
em preparação à carreata. 
Eles receberam mensagens de 
conforto espiritual e orações 

conduzidas pelo padre Celso 
Batista, da paróquia Nossa 
Senhora da Conceição, distri-
to de Quiririm, e dos pastores 

Jesiel Calderário e Caio Rezen-
de, do Conselho de Pastores 
de Taubaté.
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�Serviços

Postos do Poupatempo de 
cidades que passaram para fase 
vermelha ficam fechados

 Â Canais digitais oferecem mais de 120 serviços online que podem ser realizados 
sem sair de casa 

Desde a última segunda-
-feira, 25, os 28 postos 
do Poupatempo locali-

zados em regiões que passa-
ram para a fase vermelha do 
Plano São Paulo – Barretos, 
Bauru, Franca, Marília, Pre-
sidente Prudente, Sorocaba 
e Taubaté – suspendem os 
atendimentos presenciais. Os 
agendamentos já realizados 
a partir dessa data estarão 
automaticamente cancelados.

Os demais 53 postos do 
programa instalados em 
cidades que estão na fase 
laranja permanecerão fun-
cionando mediante agen-
damento, com capacidade 
reduzida e seguindo os pro-
tocolos sanitários aderentes 

ao plano estadual. Por isso, 
o atendimento acontecerá 
de segunda a sexta-feira, no 
horário habitual de cada uni-
dade, mas deixará de ser ofe-
recido aos sábados (30/01 e 
06/02), dias em que todo o 
Estado estará na fase verme-
lha.  

Veja quais são os postos das 
regiões que passaram para 
a Fase Vermelha, a partir de 
25/01:

Barretos: Barretos e Bebe-
douro. 

Bauru: Avaré; Bauru; Botu-
catu; Jahu; Lençóis Paulista 
e Lins.

Franca: Franca. 
Marília: Assis; Marília; 

Ourinhos e Tupã.
Presidente Prudente: Dra-

cena e Presidente Prudente. 
Sorocaba: Itapetininga; 

Itapeva; Itu; Salto; Sorocaba 
e Tatuí. 

Taubaté: Caraguatatuba; 
Guaratinguetá; Jacareí; Pin-
damonhangaba; Piquete; São 
José dos Campos e Taubaté.  

É importante destacar que 
o portal www.poupatempo.
sp.gov.bre o aplicativo Poupa-
tempo Digital oferecem mais 
de 120 opções de serviços 
online, que podem ser feitos 
sem sair de casa, 24 horas por 
dia, 7 dias por semana.
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�Estacionamento

Zona Azul é 
suspensa na fase 
vermelha em 
Taubaté

Em razão das novas 
medidas tomadas por 
conta da pandemia do 

novo coronavírus, a Prefei-
tura de Taubaté decidiu pela 
suspensão do estacionamen-

to rotativo da cidade.
O serviço da Zona Azul 

deve ficar suspenso no perí-
odo compreendido a fase 
vermelha da quarentena na 
cidade.

�Lockdown

Fiscalização orienta mais de 
300 pessoas e notifica 
15 estabelecimentos

A Operação Preserva-
ção da Vida orientou 
331 pessoas desde o 

dia 19 de janeiro, quando o 
decreto municipal instituiu 
o Lockdown entre 23h e 5h. 
Além da orientação às pes-
soas que estavam na rua, a 
Operação abordou 42 veícu-
los, vistoriou 48 estabeleci-
mentos comerciais e noti-
ficou 15 desses locais. Não 
foram aplicadas multas. A 
ação tem como objetivo limi-
tar a circulação de pessoas 

em espaços e vias públicas.
O decreto municipal tem 

validade até o dia 7 de feve-
reiro, data determinada pelo 
governo do Estado que inclui 
Taubaté na fase vermelha do 
Plano São Paulo.

As abordagens são rea-
lizadas pela Guarda Civil 
Municipal e Polícia Militar 
em ação conjunta com os 
setores de Vigilância Sani-
tária (VISA) e Fiscalização 
de Posturas da Prefeitura de 
Taubaté.

�Comemoração

61º Aniversário de 
Emancipação Política de 
Santo Antônio do Pinhal

 Â Em uma cerimônia cívica rápida e sem 
público, Prefeito e Vereadores celebraram 
a data na Praça dos Emancipadores.

Na manhã desta terça-
-feira,  26, foi come-
morado o aniversário 

de 61 anos da Emancipação 
Política-Administrativa de 
Santo Antônio do Pinhal 
onde realizou-se uma ceri-
mônia cívica rápida na Praça 
dos Emancipadores (Boule-
vard Araucária) no centro 
da cidade. Foram hasteadas 
as bandeiras do município, 

do estado de São Paulo e do 
Brasil com a presença do Pre-
feito Anderson José Mendon-
ça, a Vice Prefeita Valéria Dias 
e os vereadores, Reginaldo 
Humberto, Fátima Nascimen-
to, Adriano dos Santos, Rafael 
Andrade e Antônia Maria de 
Souza e sem a presença de 
público e com o uso de mas-
caras entre os presentes. 

Leia mais no site do DT

�Economia

Confiança do consumidor cai 
pelo quarto mês consecutivo

 Â Índice atinge menor patamar desde junho de 2020

O Índice de Confiança 
do Consumidor, da 
Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), caiu 2,7 pontos 
de dezembro de 2020 para 
janeiro de 2021. Essa foi a 
quarta queda consecutiva 
do indicador, que atingiu 75,8 
pontos em uma escala de 
zero a 200 pontos, o menor 
patamar desde junho de 
2020 (71,1 pontos).

O Índice de Situação Atual, 
que mede a confiança do 
consumidor brasileiro em 
relação ao presente, caiu 
1,6 ponto e chegou a 68,1, o 
menor nível desde maio de 
2020 (65 pontos). Já o Índice 
de Expectativas recuou 3,5 
pontos e passou para 82,1.

“O recrudescimento da 
pandemia e a necessidade de 
adoção de medidas mais res-
tritivas por algumas cidades 
geram grande preocupação 

com os rumos da situação 
econômica do país e das 
famílias. Sem o suporte dos 
benefícios emergenciais, as 

famílias continuam poster-
gando consumo e dependen-
do da recuperação do mer-
cado de trabalho, que tende 

a ser lenta diante do cenário 
atual”, explica a pesquisadora 
da FGV Viviane Seda Bitten-
court.

© Tânia Rêgo/Agência Brasil
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�Profi ssionalização 

Prefeitura de Caçapava, 
em parceria com o 
SENAI, oferece 625 
vagas para cursos 
gratuitos online

A Prefeitura de Caçapa-
va, por meio da Secre-
taria de Educação, em 

parceria com o SENAI, abre 
inscrição nesta quinta-feira, 
28, para 625 vagas em cinco 
cursos gratuitos profissiona-
lizantes, no formato ONLINE. 
São 125 vagas em cada curso. 
As opções disponíveis são:

LÓGICA DE PROGRAMA-
ÇÃO - 14 horas;

NOÇÕES BÁSICAS DE 
MECÂNICA AUTOMOTIVA - 
14 horas;

FUNDAMENTOS DA LOGÍS-
TICA - 14 horas;

SEGURANÇA NO TRABA-
LHO - 14 horas;

TECNOLOGIA DA INFOR-

MAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 
14 horas.

As inscrições podem ser 
feitas até o dia 31 de janeiro 
no seguinte link:

https://forms.gle/eW9db-
deRztP8WmMX9

Os interessados em partici-
par do curso precisam ter 14 
anos completos no mínimo; 
6ª série do Ensino Funda-
mental, acesso a micro-
computadores conectados 
à internet, possuir e-mail 
pessoal e conhecimento com 
Windows e Internet.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo (12) 3655-
5152, que também é what-
sApp.

�Carnaval

13º Concurso de Marchinhas - Virtual 2021 
segue com inscrições até 5 de fevereiro

O 13º Concurso de Mar-
chinhas para o Carna-
val de Antigamente 

- Virtual 2021 segue com 
inscrições até às 17h do dia 
5 de fevereiro. As matrículas 
para o concurso devem ser 
feitas exclusivamente pelo 
endereço eletrônico: www.
fundacc.sp.gov.br/concurso-
-marchinhas-2021.  

Para participar, os candida-
tos devem ter, no mínimo, 18 
anos completos e residir na 
Região Metropolitana de São 
José dos Campos. Para ins-
crição, o proponente deverá 
preencher todos os campos 
obrigatórios do formulário 
on-line e anexar os arquivos 
em PDF dos seguintes docu-
mentos: letra da marchinha; 
comprovante de endereço 
de todos os integrantes; RG e 

CPF de todos os integrantes; 
autorização dos responsáveis 
para participação de adoles-
centes, mais o vídeo com a 
gravação da música.

Após preenchimento do 
formulário um comprovante 
de entrega será gerado e é a 

garantia de que o candidato 
concluiu sua inscrição.

Só serão aceitas inscri-
ções de músicas do gênero 
de Marchinha Carnavalesca, 
que não exceda três minutos 
e sejam inédita e original. 
Cada participante poderá 

inscrever duas marchinhas, 
porém, somente uma compo-
sição será selecionada.

As marchinhas inscritas 
serão avaliadas por uma 
Comissão de Avaliação 
Interna, que será composta 
por três membros: um da 
FUNDACC e dois da Comis-
são Municipal Setorial de 
Música, que terão a atribui-
ção de selecionar até 20 mar-
chinhas finalistas que serão 
encaminhadas à Comissão 
Julgadora.

O resultado da seleção das 
marchinhas finalistas do Con-
curso será divulgado até o dia 9 
de fevereiro de 2021 no ende-
reço: www.fundacc.sp.gov.br. As 
gravações dos finalistas ocorre-
rão nos dias 11 e 12 de fevereiro 
de 2021 no Teatro Mario Covas.

Leia mais no site do DT

Concurso de marchinhas

Fotos: JC Curtis/Fundacc

�Vacinação

Taubaté recebe mais 
de 3 mil doses da 
vacina de Oxford

 Â Taubaté deve receber ainda nesta 
semana 3.480 doses da vacina de Oxford 
(Astra Zeneca). A previsão é de que o 
governo do Estado envie as doses nesta 
quarta-feira, dia 27 de janeiro.

O município recebeu na 
última quarta-feira, 
20, 4.520 doses da 

Coronavac produzida pelo 
Instituto Butantan e iniciou 
a vacinação já no dia seguin-
te, priorizando os profissio-
nais de saúde que atuam na 
linha de frente nos leitos 
Covid. Até a última atuali-
zação, na segunda-feira, 25, 
foram vacinados 1.647 pro-
fissionais e a meta é que 9 
mil trabalhadores da saúde 

sejam vacinados no decor-
rer da campanha, atingindo 
a meta de 90% de cobertura 
para esse público, estipulada 
pelo Estado de SP.

Com a chegada das novas 
doses, a Vigilância Epide-
miológica fará um novo pla-
nejamento de distribuição. 
Importante ressaltar que 
quem tomou a primeira dose 
da Coronavac deve repetir 
a segunda com a vacina do 
mesmo laboratório.

�Destaque

Sabesp se mantém como uma das instituições 
mais confiáveis, segundo pesquisa

 Â Levantamento aponta Companhia em segundo lugar no ranking de confiança das instituições

A Sabesp está entre as 
instituições em que a 
população da cidade 

de São Paulo mais confia. De 
acordo com a pesquisa “Viver 
em São  Paulo”, a Companhia 
é a segunda empresa em que 
os paulistanos mais deposi-
tam confiança, atrás apenas 
do Metrô. O levantamento 
da Rede Nossa São Paulo e 
Ibope Inteligência mostra 
que a Sabesp obteve 57% no 
nível confiança dos morado-
res do município, oscilando 
apenas um ponto percentual 
em relação aos 58% regis-
trados na sondagem do ano 
passado.

Os dados da pesquisa sobre 

a qualidade de vida do pau-
listano foram divulgados na 
quinta-feira, 21, pela Rede 

Nossa São Paulo, organiza-
ção da sociedade civil que 
promove e incentiva ações 

pela melhoria das condições 
de vida na cidade. O levanta-
mento mostra um aumento 
de cinco pontos percentu-
ais na avaliação da Sabesp 
quando comparado com os 
dados de 2018, quando a 
companhia teve percentu-
al de 52% na confiança da 
população.

Além da Sabesp, somente 
outras duas instituições na 
atual pesquisa – de um total de 
13 avaliadas – alcançaram per-
centuais acima de 50%. O Metrô 
aparece na liderança com 70%, 
seguido da Sabesp com os 57% 
e o Conselho Tutelar da Criança 
e do Adolescente, com 51%. 

Leia mais no site do DT.

�Ministério da Justiça

Justiça lança projeto-piloto para 
redução da oferta de drogas ilícitas

 Â Programa tem parceria com a ONU

O Ministério da Justiça 
e Segurança Pública 
lançou nesta terça-

-feira, 26, o projeto-piloto 
do Centro de Excelência 
para a Redução da Oferta 
de Drogas Ilícitas (CdE). 
A estrutura permitirá a 
elaboração de pesquisas, 
mapeamento, relatórios e o 
compartilhamento de evi-
dências científicas sobre 
os mercados de ilícitos de 
drogas no país.

Segundo a pasta, os dados 
gerados a partir do centro 
reforçarão as estratégias de 
combate ao tráfico de entor-
pecentes no país. Ainda de 
acordo com o ministério, 
serão realizadas pesquisas 
e análises relacionadas ao 
comportamento das organi-
zações criminosas de tráfico 
nacional e internacional de 
drogas. O objetivo é gerar 
subsídios para tomada de 
decisão nas políticas públi-
cas de redução da oferta de 
entorpecentes, em espe-
cial na retirada de receitas 

dessas organizações por 
meio da quebra do fluxo 
financeiro e do confisco de 
seus patrimônios.

O projeto-piloto tem dura-
ção inicial de 18 meses e, 
após esse período, poderá 
ser implementado efetiva-
mente dentro das ativida-

des da Secretaria Nacional 
de Políticas sobre Drogas.

O centro terá o apoio 
do Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e 
Crimes (Unodc), agência da 
ONU especializada em con-
trole de drogas e prevenção 
da criminalidade, e de escri-

tórios em diversos países, 
para fortalecer as capaci-
dades estatísticas, analíti-
cas e de monitoramento da 
segurança pública, o que irá 
ajudar a traçar estratégias 
de cooperação internacio-
nal dentro da temática.

Leia mais no site do DT

© Divulgação: Operação Hórus
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Curiosidade
A história do vinho no mundo: entenda como 
esta bebida colonizou os continentes

 Â O amor da humanidade pela bebida produzida no processo de fermentação da uva não é nada recente. Aliás, a história do 
vinho é tão Antiga — com “a” maiúsculo mesmo, pois a “bebida de Dionísio” já aparece na Antiguidade Clássica e até no Velho 
Testamento, nas uvas cultivadas por Noé — que quase poderíamos dizer que ela coincide com a da nossa civilização.

mas você já parou 
para pensar em 
como alguém teve 

a brilhante ideia de expe-
rimentar suco de uva fer-
mentado e, assim, iniciar a 
expansão do vinho mundo 
afora?

No post de hoje, você vai 
acompanhar conosco cada 
etapa da jornada do vinho 
pela História, desde a fábula 
de como, afinal, a bebida foi 
descoberta, passando pelo 
universo greco-romano e 
pelo Vale do Nilo, em uma 
viagem que vai terminar aí, 
na sua casa, com a chegada 
do vinho no Brasil. Prepa-
rado? Então aperte o cinto, 
pegue sua taça e vamos lá!  

1. os primeiros vinhos do 
mundo

Ficou curioso para saber 
como a ideia de tomar suco 
de uva fermentado surgiu? 
Bem, não dá para determi-
nar exatamente onde, como 
e quando a história do vinho 
teve início. Na verdade, o 
mais provável é que essa 
descoberta tenha se dado 
em momentos diferentes, 
em vários lugares do mundo. 
Mas existe uma velha fábula 
persa que tenta explicar a o 
caso.

Trata-se da história de uma 
princesa (isso mesmo, para 
os persas, quem descobriu o 
vinho foi uma mulher!) que, 
depois de perder o apreço 
do rei, sentiu-se tão mal que 
decidiu cometer suicídio 
envenenando-se com uma 
taça de suco de uva “estra-
gado”.

Só que, em vez de morrer, 
ela notou que, depois de inge-
rir as tais uvas, seu humor 
melhorou tanto — passou da 
água para o vinho, podería-
mos dizer — que a princesa 
reconquistou o favor do rei. E 
assim se deu, para os persas, 
a descoberta de que uvas 
fermentadas não produzem 
veneno, mas sim um elixir 
poderoso.

Brincadeiras à parte, o fato 
é que as uvas e o homem coe-
xistem no planeta há milhões 
de anos, mas o mais plausí-
vel é que tenha sido apenas 
a partir de 6000 a.C. que os 
primeiros vinhos do mundo 
foram produzidos, visto que 
é nessa época que saímos do 
nomadismo para nos dedi-
car ao cultivo e domesticação 
dos animais.

2. o vinho no antigo Egito
Não é difícil chegar ao 

raciocínio de que, por uma 
questão climática mesmo, o 
vinho tenha aparecido pri-
meiro justamente ali onde 
até hoje ainda se concentra 
a maior parte de seu cultivo: 
a zona temperada do Velho 
Continente, isto é, o Mediter-
râneo.

Pois se os mais antigos 
traços do vinho no mundo 
foram encontrados em fós-
seis ali na região do Cáucaso, 
as primeiras prensas e equi-
pamentos vinícolas de que se 
tem notícia foram achadas 
bem pertinho, na Armênia.

Não muito longe, o Egito, 
como centro das Civilizações 
do Vale do Nilo e um dos mais 
importantes polos econô-
micos e culturais da época, 
teve um papel fundamental 

na expansão do vinho pelo 
mundo Antigo.

Hieróglifos da era pré-
-dinástica dos faraós mos-
tram como a bebida era 
preparada na época:

1.      As parreiras eram plan-
tadas em treliças e �icavam à 
sombra, devidamente prote-
gidas do sol.

2.      Depois de colhidas, as 
uvas eram prensadas primei-
ro com os pés (a pisa sobre os 
frutos permitia espremê-los 
bem delicadamente).

3.      O próximo passo era 
extrair mais suco usando uma 
lona de linho esticada em uma 
moldura de madeira.

4.      Uma última prensagem 
usando pedras podia ser reali-
zada, mas o vinho produzido 
assim �icaria com um sabor 
mais amargo, por causa do 
esmagamento dos caules e 
das sementes.

5.      A bebida extraída 
dessas três prensagens pode-
ria ser então armazenada 
separadamente ou misturada 
para criar vinhos mais doces 
ou secos.

Uma bebida que dá tanto 
trabalho para ser produ-
zida, como você deve estar 
imaginando, certamente não 
era “para o bico” da plebe: o 
consumo do vinho no Antigo 
Egito era reservado quase 
exclusivamente aos faraós 
e suas famílias. Aliás, eles 
adoravam guardar algumas 
garrafas em seus sarcófagos 
para continuar brindando na 
outra vida.

3. o processo de fermen-
tação egípcio

Depois da prensagem das 
uvas, chega talvez a parte 
mais importante do proces-
so de fabricação do vinho: a 
fermentação.

Esse processo é natural e 
acontece espontaneamen-
te, em especial nas frutas 
como maçãs ou uvas, com 
alto teor de açúcar. inclu-
sive, o pão levedado foi 
inventado no próprio Egito, 
nessa época mesmo, e até 
hoje se usa maçãs como 
gatilho para fazer pães 
fermentados naturalmen-

te, sabia?

Mas essa é uma histó-
ria que vamos deixar para 
outra hora. Pelo momento, 
concentremo-nos em como 
os egípcios fermentavam as 
uvas para fazer vinho, pois 
esse é um passo importan-
te da história da bebida. 
Embora a fermentação das 
uvas aconteça naturalmente 
(como na fábula persa que 
contamos ali atrás), o segre-
do para a produção do vinho 
é justamente manejar esse 
processo, e é isso o que os 
antigos egípcios começaram 
a fazer, inaugurando as bases 
do método que usamos ainda 
na atualidade.

Os vinhos mais leves eram 
guardados para fermentar 
por apenas alguns dias. Já 
os mais alcoólicos podiam 
passar semanas fermentan-
do, sendo às vezes aquecidos 
para acelerar o processo. 
Para produzir os tintos, as 
uvas prensadas eram fer-
mentadas com casca, caule 
e sementes (esmagadas ou 
não), e depois filtradas com 
tiras de linho.

Pouco antes de a mistura 
avinagrar, o vinho era então 

guardado em ânforas — 
vasos com duas alças, mais 
conhecidos em suas versões 
gregas — e selado com barro. 
Às vezes, o fabricante impri-
mia sua marca no recipiente, 
com cera, como se fazia nas 
cartas.

Vale lembrar ainda que, 
naquela época, costumava-
-se produzir vinho também 
com outras frutas, como figo, 
romãs ou tâmaras. O método, 
nesse caso, é quase igual 

àquele do vinho produzido 
a partir de uvas, mas geral-
mente é preciso acrescentar 
açúcar ao suco das frutas 
para acelerar o processo de 
fermentação.

4. os gregos e seu caso de 
amor com vinho

O próximo capítulo da 
história do vinho se passa 
na Grécia, onde acredita-se 
que a bebida foi introduzida 
por mercadores fenícios por 
volta de 3000 a.C. Acontece 
que os gregos não tardaram 
a se apaixonar pelo vinho, 
e foi graças às conquistas 
de Alexandre, o Grande, da 
Macedônia, que esse amor se 
espalhou por toda a Europa 
ocidental.

Lá em Homero, na Odisseia, 
já vemos evidências de que 
os gregos sabiam produzir 
vinho muito bem. No episó-
dio em que Ulisses tem que 
enganar o ciclope Polifemo, 
por exemplo, é a bebida de 
Dionísio que ele usa para 
adormecer o gigante.

E por falar no deus das 
festas e da loucura, Dioní-
sio (ou Baco, em Roma) é 
outra prova da importância 
do vinho na Grécia Antiga. 

Nascido da coxa de Zeus, o 
pequeno Dionísio foi confia-
do ainda bebê a uma família 
mortal. No entanto, a esposa 
do rei dos raios, Hera, acabou 
por descobri-lo e, por vin-
gança e ciúme, fez com que 
os pais matassem a si e aos 
filhos.

Enlouquecido pelo luto, 
Dionísio vaga pela Terra até 
encontrar a deusa da mater-
nidade, Cibele, que o cura de 
sua insanidade e o inicia no 

cultivo da uva e na produção 
do vinho, que ele então pro-
põe-se a espalhar pela Ásia.

De fato — com ou sem a 
ajuda dos deuses —, as viní-
colas logo tomaram conta da 
Grécia, e o povo helênico se 
aperfeiçoou tanto na arte da 
fabricação do vinho que, até 
hoje, muitas das variedades 
de uvas viníferas cultivadas 
no mundo vieram, original-
mente, de mudas trazidas de 
lá.

Outra novidade importan-
tíssima que os gregos trou-
xeram para a produção do 
vinho foi o envelhecimento 
da bebida. Eles costumavam 
forrar as ânforas com resina 
de madeira para dar ao vinho 
um sabor distinto, técnica 
que logo se transformou nos 
famosos barris de carva-
lho, inventados na próxima 
parada de nossa história: 
Roma.    

5. a jornada do vinho 
romano

Quando o vinho chegou 
da Grécia pela primeira vez, 
em mais ou menos 1000 a.C., 
os romanos não se interes-
saram muito pela bebida. 
O negócio deles, naquela 

época, era mesmo a cerveja, 
e o pouco vinho produzido 
era logo exportado para os 
bárbaros que viviam depois 
dos Alpes.

Foi só perto do século I 
a.C., depois da Batalha de 
Cartago, quando os romanos 
saquearam a cidade (loca-
lizada na atual Tunísia) e 
encontraram livros sobre 
a vinicultura, que o vinho 
começou realmente a fazer 
sucesso na futura Itália.

Com o desenvolvimento 
da agricultura, os romanos 
começaram a se tornar ver-
dadeiros experts no cultivo 
das uvas e na produção do 
vinho. Eles foram responsá-
veis por catalogar e classifi-
car diversos tipos diferentes 
de uvas viníferas, inventa-
ram o barril de madeira e 
descobriram o efeito do tipo 
de madeira usada sobre o 
sabor do vinho no amadu-
recimento.

Além disso, os romanos 
também estudaram e cata-
logaram as doenças e pragas 
que afetavam suas parrei-
ras e foram os primeiros a 
usar garrafas de vidro para 
armazenar o vinho. Só que 
apesar de a rolha já existir, 
eles preferiam usar um dedo 
de azeite de oliva para selar 
as garrafas, acredita?

E, claro, com a expansão do 
Império Romano, a arte de 
fazer bons vinhos também 
foi se alastrando com ainda 
mais força pela Europa.

6. a idade média e a 
ascensão do vinho francês

Com a queda de Roma, 
teve início a Era Medieval. 
Nesse período, o consumo 
do vinho já era muito difun-
dido em todo o Velho Conti-
nente, e como a potabilidade 
da água era sempre um mis-
tério nesses tempos remo-
tos, o vinho era muitas vezes 
preferível para acompanhar 
os banquetes.

Foi nessa época que a 
França começou a se desen-
volver como a grande produ-
tora de vinhos de qualidade 
que é hoje. Tudo começou 
com Carlos Magno, primeiro 
imperador do Sacro Império 
Romano-Germânico, expan-
dindo o Reino Franco e pro-
movendo várias leis agrárias 
e normas para regulamen-
tar a produção do vinho na 
região.

A consolidação do catoli-
cismo e, consequentemente, 
do uso do vinho na comu-
nhão, também contribuiu 
para manter as vinícolas 
trabalhando a todo vapor 
durante a Idade Média. Na 
França, mais uma vez, a 
situação foi especialmente 
favorável por vários fatores:

No século XII, foi fundada na 
região da Borgonha a ordem 
dos monges cistercienses, 
adeptos ferrenhos da vinicul-
tura e conhecidos por terem 
trazido as primeiras mudas 
de Chardonnay para Chablis, 
hoje principal região produto-
ra do vinho branco feito com 
aquela uva.

Na mesma época, a região 
de Bordeaux conhece um 
desenvolvimento significa-
tivo na produção de vinho, 
tornando-se, após o casamen-
to do rei inglês Henrique II 
com a viúva do Rei da França, 
Leonor de Aquitânia, prin-
cipal fornecedora da bebida 
para a Inglaterra.

No século XIV, com a trans-
ferência da sede da Igreja 
Católica para a cidade de 
Avignon, no sul da França, o 
cultivo das uvas cresceu ainda 
mais no país.

No final do século XVI, o 
espumante foi descoberto aci-
dentalmente em um mosteiro 
na França por Dom Pérignon.

Leia mais no site do DT.



Diário de Taubaté6 Vale do Paraíba, 27 de Janeiro de 2021
www.diariodetaubateregiao.com.br

C
M

Y
K

E REGIÃO

Bate – Rebate
C´est fini

TV Tudo

TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO
 ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE

Responsável técnico: Dr. ORESTES MAZZARIOL JUNIOR - CRM: 30020

AGENDE SUA CONSULTA 

OU ACESSE
www.bostonmedicalgroup.com.br

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

NÓS PODEMOS TE AJUDAR!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

O mundo mudou e o SBT ainda não 
se tocou

Na TV do passado, o 
ano, valendo, tinha só 
nove meses, porque 

começava em abril, com o 
lançamento das novas pro-
gramações, e ia até dezembro.

Eram só nove meses, 
porque os primeiros três - 
janeiro, fevereiro e março -, os 
grandes anunciantes e princi-
pais agências de propaganda 
reservavam para o planeja-

mento de toda a temporada.
Apenas as novelas e o jorna-

lismo seguiam normalmente. 
No entretenimento, parava 
tudo.

Só que o mundo mudou 

e, entre as principais redes, 
Globo e Record mudaram com 
ele. Todo tempo é tempo para 
as suas estreias, não existindo 
mais um período determina-
do para isso.

A exceção ainda é o SBT, que 
fora o jornalismo e o esporte, 
permanece o mesmo do ano 
passado, com todos os pre-
juízos que isso significa. Nos 
dias atuais, nada justifica esse 

comportamento ou a falta de 
qualquer iniciativa. 

O SBT, mesmo perdendo 
dinheiro e pontos importan-
tes, continua vivendo no/do 
passado.

ExEmpLo
Quando o Jô Soares 

ainda estava lá, as suas 
férias na Globo come-
çavam em meados de 
dezembro e só termina-
vam em abril.

Com o Pedro Bial, agora, 
é tudo diferente. No dia 8 
de fevereiro, ainda fazen-
do de casa, ele já vai voltar 
com programas inéditos.

GravaDo
Paula, do basquete, 

gravou o “Grande Círculo”, 
do SporTV, para exibição 
neste sábado.

Apresentação do Milton 
Leite, com as participa-
ções do narrador Everal-
do Marques e da professora 
de Educação Física, Kátia 
Rubio.

É isso
Como os capítulos de 

“Gênesis” estão rendendo 
positivamente, a fase “Dilú-
vio” deve se estender até 
sexta-feira.

Na semana que vem, 
começa a “Torre de Babel”. 

Futebol - 1
Sobre esse noticiário todo 

da TVWA, do filho do Wal-
ther Abrahão, ter adquirido 
os direitos das eliminató-
rias da Copa, o certo mesmo 

é que fechou o campeonato 
catarinense.

No papel, por enquanto, 
é só isso.

Futebol – 2
A final da “Libertado-

res da América”, sábado, 
no Maracanã, Palmeiras e 
Santos, terá transmissão 
do SBT, na TV aberta, e Fox 
Sports, na fechada.

só ELas.
O pacote do SporTV, que 

foi para a TV Conmebol, não 
contempla a partida final.

Streaming
O filme sobre a vida de 

Virgulino Ferreira da 
Silva, o Lampião, há anos 
no “ensaio”, não vai mais 
para o cinema, devido às 
dificuldades de captação 
de recursos. Deve virar 
série no streaming.

Os produtores respon-
sáveis estão negociando 
a sua viabilização. Se 
sair, terá Paulo Goulart 
Filho como protagonis-
ta.

JornaLismo
Humberto Candil, 

alguém com muitos anos 
de Band e editor-chefe 
do jornal do William 
Waack na CNN Brasil, 
recentemente, acertou 

com a Jovem Pan.
É o novo diretor de reda-

ção. Assumiu ontem.
ainDa Do ráDio
A Bandeirantes vai trans-

mitir o Mundial de Clubes 
da FIFA, com Santos ou 
Palmeiras, que disputam 
sábado a final no Maracanã. 

Na semana passada, foi 
definida a compra dos direi-
tos para atuar como emis-
sora licenciada. O Mundial 
será disputado entre os dias 
4 e 11 de fevereiro, no Catar.

CuLinária
O canal Sony está refor-

mulando suas estratégias 
e apostando em atrações 
culinárias. Nesta quinta, 
22h, por exemplo, estreia o 
reality de gastronomia “Aca-
demia de Giuseppe”, apre-
sentado pelo chef Giuseppe 
Gerundino.

O programa – uma copro-
dução da Sony Pictures 
Television com a Dogs 
Can Fly – vai apresentar 
participantes que não têm 
experiência profissional na 
cozinha.

E ouTra
A Sony também se prepa-

ra para exibir uma tempora-
da internacional inédita de 
“Hell’s Kitchen”.

Que por aqui, no SBT, ficou 
conhecido como “Cozinha 
Sob Pressão”.

DE ÉpoCa
Giulia Gayoso e Any Maia 

irão interpretar a princesa 
Isabel em vários momen-
tos da vida da monarca, 
em “Nos Tempos do Impe-
rador”, próxima novela das 
18h da Globo.

A estreia está prevista 
para o dia 22 de feverei-
ro, porém, essa data pode 
mudar, por causa dos atra-
sos nas gravações provoca-
dos pela pandemia.

·       Globo confirma a 
estreia da série “Arcanjo 
Renegado”, com Marcello 
Melo Jr., no dia 4.

·       SBT está colocando em 
exibição alguns filmes do seu 
pacote de inéditos...

·       ... Ontem foi ao ar, no 
“Cine Espetacular”, “Pânico 

no Lago: Projeto Anaconda”...

·       ... Na sexta, “O Alvo 
2”, como atração do “Tela de 
Sucessos”.

·       Anselmo Caparica 
deixou o esporte da Globo. 
Corinthians e Bragantino foi 
a sua última transmissão...

·       ... A partir de agora ele 
passa a prestar serviços no 
jornalismo, em São Paulo...

·       ... Só mudou de depar-
tamento.

·       Juliana Lohmann 
também está relacionada 
para “Gênesis” – fase Jacó...

·       ... Fará a segunda parte 
da personagem Judite....

·       ... Ela vem de trabalhos 
como “Amor Sem Igual” e 
“Bom Dia Verônica”.

·       O “Globo Repórter” 
volta com edições inéditas a 
partir do dia 5 de fevereiro. 

“Os Últimos Dias de Gilda”, 
série original do Canal 
Brasil, protagonizada por 
Karine Teles e Julia Stockler, 
foi selecionada para o Berli-
nale - Festival de Berlim.

As produções, que tradi-
cionalmente são exibidas 
no Zoo Palast, com sessões 
de gala e tapete vermelho 
para homenagear o elenco 

e as equipes, este ano serão 
exibidas online, por causa 
da pandemia, entre 1º e 5 
de março.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Giulia e Any Nos Tempos do Imperador

Crédito João Miguel Jr

�Cultura

Projeto promove oficinas online com 
foco em criatividade e autoconhecimento 
durante o isolamento social
Se você tem interesse 

em artes visuais, artes 
de corpo e processos 

criativos, a mostra Latente 
incomum irá promover cinco 
oficinas gratuitas nos meses 
de fevereiro e março. Com 
objetivo de diluir as frontei-
ras entre público e artistas, 
serão ofertadas 20 vagas por 
atividade, que  reúnem artis-
tas com diferentes experti-
ses. Os trabalhos resultantes 
das oficinas irão compor uma 
mostra de arte online. As 
inscrições poderão ser feitas 
pelo site linktr.ee/latentein-
comum – Para se inscrever e 
participar não é necessário 
ter experiência prévia.

Com foco nas áreas da 
escuta, escrita, desenho, 
dança e fotografia, as oficinas 
serão ministradas por Juliana 
Fiebig, (Atriz, diretora tea-
tral e artista visual), Melissa 
Rahal (Fotógrafa, video-
maker e produtora cultural), 
Regiane da Silveira, (Artista 
e terapeuta), Elisa Castro, 
(Artista e professora), Célia 
Barros, (Artista, curadora e 
educadora) e Robson Jacqué, 
(Diretor artístico, coreógrafo 
e performer).

A curadoria dos trabalhos 
realizados pelos alunos ficará 
a cargo de Célia Barros que 
irá acompanhar todas ofi-
cinas em contato com edu-
cadores e alunos. Para se 
inscrever os interessados 

devem acessar o site do pro-
jeto e preencher um formulá-
rio online. O projeto Latente 
incomum - mostra de arte 
online é realizado com recur-
sos da Lei Federal Aldir Blanc 
n 14.017, de 29 de julho de 
2020, que dispõe sobre ações 
emergenciais destinadas ao 
setor cultural a serem ado-
tadas durante o estado de 
calamidade pública.

Oficina de Apreciação da 
imagem e Cianotipia

Dias 1, 8, 15 e 22 fev - 
(segundas, 19h - 21h)

Com Juliana Fiebig (Atriz, 
diretora teatral e artista 

visual) e Melissa Rahal (Fotó-
grafa, videomaker e produto-
ra cultural)

Esta atividade pretende 
introduzir seus participan-
tes no universo de análise 
de imagens e da Cianotipia, 
que consiste em um processo 
de impressão fotográfica em 
tons azuis e ciano mediante 
a utilização de sais de ferro. 
Também serão exploradas 
as possibilidades criativas 
existentes nesta técnica, 
com o mote O Indivíduo no 
Coletivo para a criação de 
imagens únicas mediante a 
combinação de diversos fotos 

e materiais
Oficina de escrita,
Dias 2, 9, 16, 23 de feverei-

ro - (terças, 17h - 18h30)
Com Regiane da Silveira, 

Artista e terapeuta
A oficina promove uma 

organização da rotina pelo 
viés da escrita e de uma 
busca da identidade pela 
contação de histórias. Um 
convite à expressão por meio 
de pequenos textos que rela-
tam a simplicidade do nosso 
cotidiano, em formato de 
sarau com microfone aberto 
a partir de leituras, canções 
e processo criativo para a 
escrita.

Oficina de escuta,
Dias 5, 12, 19 e 26 de feve-

reiro - (sextas, 18h - 20h)
Com Elisa Castro, Artista e 

professora
Oferecer espaços virtuais 

de interlocução que acolham 
questões relativas aos senti-
mentos de medo/angústia 
para transformar o medo em 
uma bandeira, por meio da 
imagem/palavra/desenho o 
indizível, oferecendo meios 
técnicos de artes plásticas. 
Os co-autores e participantes 
realizarão uma ação coletiva 
de intervenção urbana, insta-
lando o trabalho nas janelas 
de suas casas. 

Oficina de desenho
Dias 6, 13, 20 e 27 de feve-

reiro - (sábados, 10h - 12h)
Leia mais no site do DT.

�Esporte

Desafio Cosan tem 
inscrições abertas 
para corrida ou 
caminhada virtual

 Â A prova online pode ser realizada até 
31 de março de 2021

Já estão abertas as inscri-
ções para o Desafio Virtual 
Cosan. Esportistas e aman-

tes da corrida do país inteiro 
poderão se inscrever para 
corrida e caminhada pelo site 
www.yescom.com.br/desa-
fiocosan.

Por conta da pandemia de 
Covid-19, essa é mais uma 
prova que vai ser realizada de 
forma virtual: após a inscri-
ção, cada participante corre 
sozinho em um local e horário 
de sua escolha, respeitando 
todas as normas e cuidados 
recomendados, como uso de 
máscara e sem aglomerações. 
Concluída a prova, basta com-
provar a distância e tempo 
percorridos, e o kit é entregue 
ao participante.

“Essa é uma maneira mais 

divertida e livre de se parti-
cipar de uma prova de corri-
da de rua, mas mantendo os 
desafios e requisitos de um 
evento presencial. O partici-
pante vai receber direto em 
sua casa seu kit comemora-
tivo – que para essa prova é 
ainda mais especial, e conta 
com camiseta Olympikus, 
meias de compressão, visei-
ra, máscara e medalha, além 
de um número de peito de 
recordação.  Se desejar, o 
participante também pode 
fazer o upload de seu tempo 
de corrida, captado através de 
um GPS, e o download de seu 
certificado por meio do site”, 
afirma Thadeus Kassabian, da 
Yescom, empresa organizado-
ra do evento esportivo.

Leia mais no site do DT.
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Vendo casa com 2 pon-
tos comerciais no bair-
ro Jardim Canuto Bor-
ges, em Taubaté, com 
área total de 257m2. A 
casa possui 5 cômodos, 
sendo 1 suíte, quintal 
com garagem para 2 
carros. Os 2 pontos co-
merciais já estão pron-
tos para utilização. 
Toda documentação 
OK. Ótima oportunida-
de de negócio. Contato 
direto com o proprietá-
rio: (12)3621-6102

7- Ficha 066: Venda 
Apartamento no Centro 
- Taubaté R$ 280.000,00. 
Com 2 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
36322000 / 36336474. 
www.telesergio.com.br

8- Ficha 106: Venda 
Apartamento no Sítio 
Santo Antonio - Tauba-
té R$ 140.000,00. Com 
2 Dormitórios, Sala de 
Estar, Cozinha, Banheiro 
e Espaço para 1 Car-
ro. Fone: 3632-2000 / 
36336474. www.teleser-
gio.com.br

9- Ficha 109: Venda 
Apartamento no Jar-
dim Paulista - Taubaté 
R$ 185.000,00. Com 2 
Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala 2 Ambientes, 
Cozinha, Banheiro e Ga-
ragem Coberta para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

Ap
to
s

Aluga-se
1- Ficha 024: Aluga-se 
Casa na Chácara Flori-
da - Taubaté R$ 650,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e 
Garagem Coberta para 2 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br
 
2- Ficha 034: Aluga-se 
Apartamento na Vila São 
José - Taubaté R$ 600,00 
+ Cond. + Iptu. Com 2 
Dormitórios, Sala de Es-
tar, Cozinha, Área de Ser-
viço, Banheiro, Banheiro 
Empregada e Garagem 
Coberta para 1 Carro. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br 
 
3- Ficha 051: Aluga-se 
Casa na Vila São Geraldo 
- Taubaté R$ 1.050,00. 
Com 2 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte,  Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

4- Ficha 058: Aluga-se 
Casa no Condomínio 
Primavera - Taubaté R$ 
2.000,00 + Cond. + Iptu. 
Com 3 Dormitórios Sen-
do 2 Suítes, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Lavabo e Espaço para 2 
Carros.  Fone: 3632-2000 
/ 3633-6474. www.tele-
sergio.com.br

15- Ficha 021: Venda 
Terreno no Jardim Oásis 
– Taubaté R$ 125.000,00 
Com a Medida de 10 x 
25 = 250 m². Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

16- Ficha 070: Venda 
Terreno na Vila São José 
- Taubaté R$ 350.000,00 
Com a Medida de 10 x 
50 = 500 m². Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

17- Ficha 072: Venda 
Terreno na Fonte Ima-
culada - Taubaté R$ 
220.000,00 Com a Me-
dida de 1.133 m². Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

Ca
sa

s

Vende-se
 
18- Ficha 002: Venda 
Casa no Condomínio 
Tecoara - Taubaté R$ 
690.000,00. Com 3 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala de Estar, Cozinha, 
Área de Serviço, Banhei-
ro, Lavabo e Garagem 
Coberta para 2 Carros. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

19- Ficha 100: Venda 
Casa na Vila São Carlos - 
Taubaté R$ 270.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiros, Quar-
to Externo e Garagem 
Coberta para 1 Carro.  
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

10- Ficha 110: Venda 
Apartamento no Cecap 
IV - Taubaté R$ 95.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e 
Garagem Coberta para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

11- Ficha 114: Venda 
Apartamento na Gran-
ja Daniel - Taubaté R$ 
220.000,00. Com 2 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala de Estar, Cozinha, 
Área de Serviço, Banhei-
ro, Espaço para 1 Carro e 
Sacada. Fone: 3632-2000 
/ 3633-6474. www.tele-
sergio.com.br

12- Ficha 117: Venda 
Apartamento na Estiva - 
Taubaté R$ 150.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha,  Área 
de Serviço, Banheiro e Es-
paço para 1 Carro. 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

Te
rr
en

os

Vende-se

13- Ficha 006: Venda 
Área na Baronesa - Tau-
baté R$ 1.200.000,00 
Com a Medida de 3.216 
m². Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

14- Ficha 014: Venda 
Área na Vila Nogueira - 
Taubaté R$ 850.000,00 
Com à Medida de 12,66 x 
85,5 = 1.082,43 m². Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br
 

20- Ficha 154: Venda 
Casa no Maria Augusta 
- Taubaté R$ 280.000,00 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Copa, Cozinha, 
Área de serviço, Banhei-
ro, Banheiro Externo e 
Garagem Coberta para 1 
Carro.  Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

21- Ficha 224: Venda 
Casa no Três Marias - 
Taubaté R$ 200.000,00 
Com 3 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, 2 Banheiros e 
Garagem Coberta para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

22- Ficha 228: Venda 
Casa no Ana Rosa - Tau-
baté R$ 235.000,00. Com 
1 Dormitório, Sala de 
Estar, Cozinha, Área de 
Serviço e Banheiro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br 
   
23- Ficha 229: Venda 
Casa no Continental III - 
Taubaté R$ 220.000,00 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha Ame-
ricana, Área de Serviço, 
Banheiro e Espaço para 2 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

24- Ficha 230: Venda 
Casa no Condomínio 
Primavera - Taubaté R$ 
850.000,00 Com 3 Dor-
mitórios Sendo 2 Suítes, 
Sala de Estar/Jantar, Co-
zinha, Área de Serviço, 
Lavabo, Quintal e Espaço 
para 2 Carros. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

Ap
to
s

Vende-se

CASA TÉRREA COND. 
CAMPO DOS CONDES 
LOUVRE Casa Nova, 150 
m2, 1 Suite + 2 Dorms, 
WC e Lavabo, Sala Ampla 
bem iluminada, e ventila-
dor, Cozinha, AS, Espaço 
Gourmet com Churras-
queira, Quintal e 2 Vagas 
Cobertas. R$550.000,00. 
Interessados entrar em 
contato com proprietário 
pelo tel: (11) 99522-1018.

NOVO HORIZONTE (F. 
4052) Casa R$ 170.000,00 
- 3 Dorm. S/1 Suite, 
Bh, Lavabo Sala, Coz, 
Gar.,area De Serv. Quintal 
(12) 3621-1965 (12) 3629-
4194

 

Ap
to
s
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GURILÂNDIA Vendo 
Apto  Residencial Cin-
derela, com 2 dorms + 
dependências, área útil: 
54 M2, 1 vaga de gara-
gem, reformado, vago, 
1º andar, mobiliado. R$ 
160.000,00. Interessados 
tratar pelo tel / watz: (12) 
99703-6979, falar com sr. 
Salvato. 

VENDE -SE APTO com 
2 Quartos, sacada,  sala, 
cozinha, 1 banheiro, vaga 
na garagem. Localizado 
no Parque Paduan, pró-
ximo ao Orto e Rodovi-
ária. Valor: R$150.000,00. 
Aceita-se financiamento.  
Contato: Marco Antônio, 
Tels.: (12)  3632-4077,  
99790-6431, 99146-6155

BOSQUE DA SAUDE 
– APTO – 4º andar s/ ele-
vador - R$ 150 mil. Tel: 
3621-3040.

GRANJA DANIEL - Apto 
Novo - 2 dorm.(s),suíte, 
sala c/ 2 ambientes, ga-
ragem. R$ 170 mil. (12) 
99798-7676

Ca
sa

s

Vende-se

VENDO SOBRADO 
- PARQUE FLAM-
BOYANT - Com 3 dor-
ms, sendo 1 suíte, 2 WC, 
cozinha com gabinete, 
garagem coberta para 
2 carros, 2 lavanderias, 
churrasqueira, quintal 
todo com piso anti-der-
rapante.Documentação 
OK. A.C: 125 M2. Aceito 
financiamento pela Cai-
xa.  R$230.000,00. 
Interessados tratar dire-
tamente com proprietá-
rio pelos tels: (12) 3674-
2285 / (12)99202-5902, 
falar com Ivair.

CENTRO - TREMEMBÉ  
Vendo Sobrado Com 3 
dorms, sendo 1 suíte, 
2 WC, garagem cober-
ta para 2 carros. 110 
M2 de área construída. 
R$230.000,00. Interessa-
dos tratar diretamente 
com proprietário pelos 
tels: (12)97403-2504 / 
3674-2285.

CASA NOVO HORI-
ZONTE - 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço, garagem 
coberta. R$700,00 com 
IPTU incluso. Interessa-
dos tratar diretamente 
com proprietário pelo tel: 
(12) 99115-1710.

GUARATINGUETÁ - 
JARDIM BELA VISTA, 
com 2 dorms, sendo 1 su-
íte. Excelente localização. 
A.T. 250 M2, A.C. 123,8 M2. 
R$300.000,00. Tratar dire-
tamente com proprietá-
rio pelos tels: (12) 98123-
9904 / 99604-8798.

CASA RESIDENCIAL 
PRIMAVERA (INDE-
PENDÊNCIA), 180 M2, 
portaria 24h, 5 dorms, 
sendo 1 suíte, 2 banhei-
ros, sla 2 ambientes, sala 
almoço. Interessados 
tratar com proprietário 
após às 12h pelos tels: 
(12) 98111-1100 / 3681-
1001.

CENTRO - TAUBATÉ 
Alugo Ponto Comer-
cial, na Rua Anízio Ortiz 
Monteiro, nº 290. Com 
260 M2. Bom para res-
taurante, lanchonete ou 
pensão. R$ 3.000,00 sem 
luva. Tratar com João 
pelo tel: (12) 99781-2209.

ALUGA-SE  GALPÃO 
COMERCIAL Av. Faria 
Lima, nº1001,  em  Tau-
baté. Excelente localiza-
ção - 280 m2, sendo 100 
m2 mezanino copa  peq,  
escritórios. 3 banheiros 
em baixo, 2 em cima. 
Porta elétrica, pé direito 
7 m. Energia 110/220 
volts monof. trif. Prédio 
novo, habite-se e Bom-
beiros ok. Aluguel R$ 
8.000,00 a negociar. Tel 
12 3633.7400 e cel 12-
999782.1843.  

Te
rr
en

os

JARDIM MARACAI-
BO Tremembé Vendo 
Terreno Com 250 M2, 
plano, com escritura.R$ 
32.000,00. Tratar pelo tel 
/ watz: (12) 99703-6979, 
falar com sr. Salvato.

VENDO TERRENO RE-
SIDENCIAL OUROVIL-
LE TAUBATÉ - Com 300 
m2 situado no Bairro Qui-
ririm ao lado do clube da 
VolksWagem. Toda infra-
estrutura: portaria, par-
que, recreação, piscina, 
churrasqueira e quadras. 
Documentação OK. Lote 
privilegiado próximo a 
portaria: Lote A3 20. Pre-
ço R$ 170.000,00.  Tratar 
direto com proprietário.: 
Paulo Elias pelo Fone: 
(11) 982081416.

Terreno JARDIM DE ALAH - Bairro 
Independência 12M X 25M, 

já com Projeto Aprovado com 
207 M2 para construção, todo 

murado com grade construída. 
R$170.000,00. Ótima localização, 

em frente ao canteiro de alta 
tensão. Interessados tratar 

diretamente  com proprietário 
através dos tels: (12) 3632-

6660 / (12) 99159-6756. 

PORTAL DO VALE - 
LOTE - 300m², entrada de 
R$ 45 mil + repasse, con-
fira. Tel: 3621-3040

JARDIM DAS NAÇÕES 
- LOTE - boa localização, 
10 x 50 - R$ 265 mil. Tel: 
3621-3040.

APTO 3 dormitórios, 1 
suite, 2 vagas garagem 
cobertas , 6º andar, loca-
lizado Flamboyant. Infra-
estrutura comercial com-
pleta, próximo a bancos, 
supermercados, shop-
ping, escolas, dá para 
fazer tudo a pé. Quitado 
com documentação OK 
, semi mobiliado, piscina 
infantil. Interessados en-
trar em contato pelo tel: 
(12) 98170- 4605, falar 
com Marcio.

Aluga-se

CENTRO - ALUGO 
APTO c/ 02 dorms, sala, 
coz., banh. social, w.c, 
área serv., 01 vaga gar., 
armários nos quartos, ga-
binetes coz. e banh.. Ed. 
Daniel Danelli.  Valor: R$ 
1.000,00 + IPTU + Cond. 
Tratar: (12) 99717-8744.

COND. JACARANDAS 
Alugo apto 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro e 
1 vaga garagem- Cond. 
Jacarandas - Aluguel 
600,00 (mais condomi-
nio e IPTU) Interessados 
ligar horário comercial. 
Fones: (12) 36216847 / 
36227186 Sr. Minoru.

Co
m
er
ci
ai
s

Vende-se
PASSA-SE PONTO CO-
MERCIAL - ESPLANA-
DA INDEPENDÊNCIA 
- Motivo: saúde. Recém 
reformado, pronto para 
trabalhar. Interessados 
entrar com contato pelo 
tel: (12) 99197-6252, falar 
com Eunice.

Aluga-se

CENTRO TAUBATÉ  - Alu-
ga-se Pontos Comerciais 
de 80 a 450 M2. Bom para 
restaurante, hospedaria, 
estacionamento ou cafe-
teria.  Tratar com sr. João 
pelo tel: (12) 99781-2209

VENDO OU ALUGO LO-
JAS 15/6 - 55 M2, Vilarejo 
Shopping Santo Antonio 
do Pinhal. Interessados 
entrar em contato pelo 
tel: (11)98201-6581.

ESPLANADA INDEP. - 
LOTE – 250m², esquina, 
plano - R$ 150 mil. Tel: 
3621-3040 .

PORTAL DA MANTI-
QUEIRA LOTE – 300m², 
plano - R$ 148 mil. Tel: 
3621-3040.

ESTORIL – LOTE - Ave-
nida, 465m² - R$ 225 mil. 
Tel:3621-3040. 

ESTORIL – LOTE - Ave-
nida, 465m² - R$ 225 mil. 
Tel:3621- 3040

Di
ve

rs
os

Sítio 3 alqueires 7 Voltas, 
Bairro Pedra Grande, 
com 2 nascentes, posto, 
vizinhos, documenta-
ção OK.
R$220.000,00. Tratar 
com Salvato pelo tel: 
(12) 99703-6979 watz.
______________

São Luiz do Paraitinga - 
15.000 M2, a 800 mts da 
Rodovia. Ótimo local.
R$ 120.000,00. Tratar 
com Salvato pelo tel: 
(12) 99703-6979 watz.

Temperos secos 
para diversos pratos

Azeites aromatiza-
dos e sal de ervas
Licores diversos

Alice- tel. 3681.3070 
- Taubaté

Gino Pães e Doces

Rua: José Pedro da Cunha , 139 - JD. Maria Augusta Taubaté/SP TEl: (12) 3632-7204

Delícias da Padaria do Gino

Permuta-se APTO  
de 3 dorms em Cam-
pinas por CASA  de 
maior valor em Tau-
baté.
Apto R$ 200 mil, qui-
tado. Excelente locali-
zação. 1 vaga d gara-
gem. Pago diferença 
dinheiro.
 Tratar com sr. Mar-
cos pelo tel: (19) 
996695296.

**Por favor não me confundir com 
outras que estão de passagem.**

RECIFE - PRAIA DE BOA VIAGEM
Alugo apartamento para 3 pessoas (1 cama casal e 1 soltei-
ro), geladeira, microondas, televisão, ventilador, mesa, na 
AVENIDA BOA VIAGEM, Nº 5212, PRAIA DE BOA VIAGEM

R$ 70,00 por pessoa / por dia.entrar em contato com 
proprietário pelos tels: (81) 99966-2327 / (81) 99731-5535.

Pão francês, doces e bolos
Rocamboles, Salgados... 

Vendo casa com 2 pontos co-
merciais no bairro Jardim Canu-
to Borges, em Taubaté, com área 
total de 257 m2. A casa possui 5 
cômodos, sendo 1 suíte, quin-
tal com garagem para 2 carros. 
Os pontos comerciais já estão 
equipados para utilização. Toda 
documentação OK. Ótima opor-
tunidade de negócio. Contato 
direto com o proprietário no te-
lefone (12)3621-6102.

Pé e Mão 
R$ 20,00

Atendimento a domicílio com horário agendado. 

Telefone / watsap: 

(12) 98257-8372 Gabi

"Precisando de uma diarista?
 A Mary Help resolve para você" Serviços de diaristas: faxineiras, 

passadeiras, cozinheiras e muito mais.
A ajuda que faltava no seu dia a dia!

Para contratar: 12 996490561 ou email taubate.centro@maryhelp.net DT
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COMUNICADO DE EXTRAVIO

Sebastião Donizete Rabelo Nunes, autônomo, portador do CPF: 138.491.578-81, Ins-
crição Municipal: 31053/93, localizado na Rua José Marcelino de Moraes Filho, nº 30, 
Jardim Maria Augusta, Taubaté - SP, COMUNICA a perda e o extravio de Talões de 
Notas Fiscais de Prestação de Serviços, de numeração 001 ao 1750.

COMUNICADO DE EXTRAVIO

A empresa Cristiana de Camargo Mecânica ME, cadastrada no CNPJ:12.383016/0001-
00, Inscrição Municipal: 58129, sito a Rua Imaculada Conceição nº 07, Alto de São 
João, Taubaté/SP, COMUNICA a perda e extravio dos talões de nota fiscal de serviços 
série A, de numeração 001 ao 1000.

COMUNICADO
 

ROUBO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL
 
Venho comunicar que no dia 22 de janeiro de 2021, aconteceu o roubo da CARTEIRA 
DE IDENTIDADE FUNCIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL do Servidor Público 
Federal, Flávio Roberto Bezerra, lotado no Departamento de Polícia Rodoviária Fe-
deral, Superintendência de São Paulo - SP, na Delegacia de Cachoeira Paulista - SP.
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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 

@diariodetaubate

3413-2400

DATA 1º LEILÃO 09/02/21 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 11/02/21 ÀS 10H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro O�cial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e JUCESP sob nº 
1086, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A. inscrito no 
CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, 
hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização do leilão: somente on-line via www.lei-
laovip.com.br. Localização do imóvel: Caraguatatuba-SP. Br. Massaguaçú. Loteamento Park Imperial. 
Terreno com 540,29m². Rua das Guaiçaras. Lote 46 da quadra 23. Matr.: 49.674 do RI local. Obs.: Consta na Av. 
5 da citada matrícula, uma área de preservação de área verde, correspondente a 11,48%, com 62,02m², como 
Reserva Legal. Existem débitos de aproximadamente R$ 10.000,00, referente a Condomínio encontra-se ajuizado 
conforme Ação de Execução de Título Extrajudicial processo nº 1007536-94.2019.8.26.126 da 1ª Vara Cível de 
Caraguatatuba-SP, os quais serão de responsabilidade do vendedor o seu pagamento, bem como a baixa da 
respectiva ação. Caso haja o exercício de direito de preferência, os débitos e a baixa da ação, serão de exclusiva 
responsabilidade do ex-�duciante. Ocupada (AF) 1º Leilão: 09/02/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 454.411,60 
2º Leilão: 11/02/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 421.204,94 (caso não seja arrematado no 1º leilão). 
Localização dos imóveis: Taubaté-SP. Bairro Barranco. Jardim das Nações. Av. Itália, 928. Condomínio The 
One Of�ce Tower: 1) Sala nº 2007 (20º pavimento) com direito ao uso de 02 vagas de garagem. Área priv.: 
62,740m². Matr.: 142.106 do RI local. 2) Sala nº 2008 (20º pavimento) com direito ao uso de 02 vagas de garagem. 
Área priv.: 62,740m². Matr.: 142.107 do RI local. Obs.: Existem débitos de aproximadamente R$ 54.000,00 de 
IPTU e Condomínio, referente ao Condomínio encontra-se ajuizado conforme Ação de Execução de Título 
Extrajudicial processo nº 1003569-62.2020.8.26.0625 da 5ª Vara Cível do Foro de Taubaté-SP, os quais serão de 
responsabilidade do vendedor o seu pagamento, bem como a baixa da respectiva ação. Caso haja o exercício de 
direito de preferência, os débitos e a baixa da ação, serão de exclusiva responsabilidade do ex-�duciante. O 
vendedor providenciará sem prazo determinado, as baixas das Av. 1 - Hipoteca e Av. 2 - Patrimônio de afetação, 
constantes nas citadas matrículas. Ocupadas. (AF). 1º Leilão: 09/02/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 
786.000,00 2º Leilão: 11/02/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 831.826,22 (caso não seja arrematado no 1º 
leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O 
interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao 
evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de 
interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e 
despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 
11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos 
sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3993-
-5252 Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho - Leiloeiro O�cial JUCEMA nº 12/96 E JUCESP nº 1086

R$ % R$ %
Despesas Totais com Pessoal 13.916.056,19 50,85 14.718.596,78 53,69
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 14.039.373,47 51,30 14.062.877,56 51,30

14.778.287,87 54,00 14.803.029,01 54,00
0,00 0,00 0,00 0,00

239.007,75 0,87 242.762,76 0,89
3.284.063,97 12,00 3.289.562,00 12,00

5.629.572,59 20,57 4.331.182,71 15,80
32.840.639,70 120,00 32.895.620,03 120,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado) 6.020.783,95 22,00 6.030.863,67 22,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito (exceto ARO)
Realizadas no período 0,00 0,00 0,00 0,00
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado) 4.378.751,96 16,00 4.386.082,67 16,00
Excesso a regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00

Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)
0,00 0,00 0,00 0,00

Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado) 1.915.703,98 7,00 1.918.911,17 7,00
0,00 0,00 0,00 0,00

R$ R$
2.319.314,78 428.997,62
2.879.093,95      Não Processados 953.575,50

0,00 1.382.573,12
5.198.408,73

428.997,62
4.769.411,11 RG
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

3º QUADRIMESTRE DE 2020

Excesso a Regularizar

I – COMPARATIVOS: 

Receita Corrente Líquida 
EXERCÍCIO ANTERIOR 3º QUADRIMESTRE DE 2020

27.367.199,75 27.413.016,69

Limite Legal (art. 20)

Despesa Líquida Inativos e Pensionistas

Excesso a Regularizar

Total Despesa Líquida

Dívida Consolidada Líquida

Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98) 

Saldo devedor
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)
Excesso a Regularizar

Subtotal

Concessões de Garantias
Montante

Excesso a Regularizar

Disponibilidade financeira em 31/12:
    Bancos – C/Movimento

Inscrição de Restos a Pagar:

    Bancos – C/Vinculadas
    Aplicações Financeiras

Prefeita Municipal Contadora Controle Interno

Compromissos a pagar até 31/12
Total das Disponibilidades

(-) Deduções:

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO FABIANA APARECIDA LEMES GIL MARCOS MOUTELLA

Total da Inscrição

     Processados

Saldo devedor

Excesso a regularizar
RG

III – DEMONSTRATIVOS:

   ELEIÇÕES SINDICAIS – EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Taubaté 

Considerando o disposto no artigo 15 e seguintes do Estatuto Social e no 
artigo 8º e inciso da Constituição Federal, faço saber pelo presente edital, 
que será realizada no dia 29 de abril de 2021, na Rua Francisco Honorato 
de Moura, 165 (Sinpro Taubaté), Jardim Maria Augusta, Taubaté/SP, no 
horário das 11h00min às 17h00min, eleição para composição da Diretoria, 
Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto à Federação, efetivos e 
suplentes, do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de 
Taubaté, estando autorizada a utilização de urnas itinerantes nos termos do 
estatuto.  Fica aberto o prazo do dia 03 de abril de 2021 ao dia 17 de abril 
de 2021 para registro de chapas, exclusivamente na Rua Francisco 
Honorato de Moura, 165 (Sinpro Taubaté), Jardim Maria Augusta, 
Taubaté/SP, com fornecimento de recibo da documentação apresentada, 
sendo indeferido o registro de chapa que não contiver todos os candidatos, 
entre efetivos e suplentes, em condições de votar e serem votados, em 
consonância com os termos estatutários. O requerimento, acompanhado de 
todos os documentos exigidos para registro, dirigido ao Presidente do 
Sindicato, e assinado por qualquer um dos componentes da chapa deverá 
ser entregue na Rua Francisco Honorato de Moura, 165 (Sinpro Taubaté), 
Jardim Maria Augusta, Taubaté/SP no horário das 8h00min às 12h00min e 
das 13h00min às 17h00min, local em que haverá pessoa habilitada para 
atendimento, prestação de informações concernentes ao processo eleitoral e 
fornecimento do competente recibo. A eventual impugnação de 
candidaturas deverá ser feita no prazo de três dias, contados da data da 
publicação neste jornal da relação nominal das chapas registradas e 
afixadas na sede do Sindicato. Não sendo atingido o quórum estatutário ou 
havendo empate entre as chapas, serão realizadas novas eleições. Neste 
caso somente poderão participar os eleitores que se encontravam em 
condições de votar na primeira convocação. Ocorrendo empate entre as 
chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição, quinze dias após, limitada 
às chapas empatadas. Para participar do processo eleitoral, os candidatos e 
os eleitores têm que fazer-se se representar na forma do Estatuto Social da 
Entidade, estar associado no mínimo de seis meses antes da data das 
eleições, compondo a categoria por mais de dois anos, estar no pleno gozo 
de seus direitos sociais nos respectivos prazos estatutários e estar quite com 
suas contribuições até vinte dias antes das eleições. Taubaté, vinte e seis de 
janeiro de dois mil e vinte e um. Jeferson Campos, Presidente. 
 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA N° 004/2020 - OBJETO: CADASTRAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA 
REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS INSERVÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO. Tendo em vista o que dispõe a legis-
lação vigente, e conforme consta dos autos deste processo, resolvo ADJUDCAR E HOMOLOGAR a Chamada Pública n° 04/2020, 
dando ciência aos classificados e procedendo à convocação para assinatura do contrato o primeiro classificado e a realização 
das demais formalizações pertinentes. 1º credenciado: FABIANA ROSA DE JESUS; demais credenciados: 2º - DOUGLAS JOSÉ 
FIDALGO; 3º - JOSE LUIS TEIXEIRA QUENCA; 4º - GUSTAVO MORETTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA; 5º - FELIPE NUNES GOMES 
TEIXEIRA BIGNARDI; 6º - JONAS GABRIEL ANTUNES MOREIRA; 7º - VITOR HENRIQUE ALBERTO BERNARDO; 8º - CARLOS CHUI; 9º - 
JOEL DE GREGORIO; 10º - CARLOS EDUARDO SORGI DA COSTA; 11º - LUIS ALEXANDRE ANDRADE; 12º - TATIANA PAULA ZANI DE 
SOUSA; 13º - LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA; 14º - GILSON KENITI INUMARU; 15º - FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO; 
16º - ERICO LAGES SOARES; 17º - EDER AMARAL DE OLIVEIRA; 18º - NELSON BERNARDO JUNIOR; 19º - FRANCISCO ZACCARINO 
JUNIOR. Jambeiro, 26 de janeiro de 2021. CARLOS ALBERTO DE SOUZA - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura de Jambeiro torna público abertura de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico n° 
002/2021. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura e parcelada de carnes. Data para recebimento de pro-
posta: das 09:00 horas do dia 26/01/2020, até às 08:00 horas do dia 08/02/2021; data da abertura de propostas: das 08:30 às 
08:40 horas do dia 08/02/2021; data de início da sessão pública: às 09:00 horas do dia 08/02/2021; horário de Brasília-DF, local 
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site 
supracitado, maiores informações através do telefone (12) 3978-2607.

AVISO DE LICITAÇÃO -  A Prefeitura de Jambeiro torna público abertura de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico n° 
003/2021. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição futura e parcelada de frios e embutidos. Data para recebimento 
de proposta: das 09:00 horas do dia 26/01/2020, até às 14:00 horas do dia 08/02/2021; data da abertura de propostas: das 
13:30 às 13:40 horas do dia 08/02/2021; data de início da sessão pública: às 09:00 horas do dia 08/02/2021; horário de Brasília-
-DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados 
no site supracitado, maiores informações através do telefone (12) 3978-2607.

Extrato de Contratos – Contratante: Prefeitura Municipal de Jambeiro 
Contrato Nº 014/2021 – Contratado: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
– Vigência: 25/01/2021 A 25/01/2022 – Valor: R$ 8.975,00 – Modalidade: INEXIGIBILIDADE 001/2021.

Extrato de Termo de Aditamento - Contratante: Prefeitura Municipal de Jambeiro
ADITIVO 01 AO CONTRATO 008/2021 – Contratado:  RICARDO JOSEPH LIAO – Objeto: CONTRATAÇÃO DE PERITO PARA AVALIAR 
OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PRAÇA ALMEIDA GIL – Vigência: 22/01/2021 A 12/02/2021.


