
C
M

Y
K

Diário de Taubaté
Diretora Responsável: Iára de Carvalho E REGIÃO

w w w . d i a r i o d e t a u b a t e r e g i a o . c o m . b r

Vale do Paraíba: Sexta - Feira: 13 de Agosto  de 2021

3413-2400
DT

 Ano XLVII:: Edição 13.668: R$ 2,00

Leia mais no site do DT

Taubaté vacina público de 19 anos 
nesta sexta-feira, 13

 Â A Secretaria de Saúde de Taubaté realiza a vacinação, nesta sexta-feira, 13, de pessoas de 19 anos com a 
aplicação da primeira dose da vacina contra Covid-19.

Para todas as pessoas 
que irão tomar a 1ª 
dose, é obrigatória a 

apresentação de RG, CPF, 
comprovante de residên-
cia no nome da pessoa e 
para acelerar o processo, 
a prefeitura solicita que a 
pessoa se cadastre no www.
vacinaja.sp.gov.br.

A vacinação para esse 
público acontece das 8h às 
15h30 nas salas de vacina 
das UBS Mais Aeroporto, 
Chácaras Reunidas Brasil, 
Três Marias I, Mourisco, 
Gurilândia, nas ESF Jaraguá, 
Novo Horizonte, Ana Rosa, 
Marlene Miranda, Estoril, 
Continental, Santa Tereza 
e nos Pamos São Carlos, 
Bonfim e Estiva.

A 2ª dose do imunizante 
AstraZeneca será aplicada 
também das 8h às 15h30 
em sistema drive thru na 
Avenida do Povo e nas salas 
de vacinas das ESF Santa 
Isabel, Vila São José, Pla-
nalto e São Gonçalo.

A 2ª dose do imunizan-
te Coronavac será aplica-

da nos Pamos Baronesa, 
Bosque da Saúde, São Pedro 
e Cidade Jardim e unidades 
ESF Esplanada Santa Tere-
zinha, Piratininga e Vila 
Marli.

É obrigatória a apresenta-
ção de RG e CPF e o cartão 
de vacinação que compro-
ve a 1ª dose. Importante: a 
aplicação de 2ª dose para 
esse público não está sendo 
antecipada. Favor, atentar 
para a data indicada no 
cartão de vacinação.

A vacinação também con-
tinua, com a aplicação de 
1ª e 2ª doses de Coronavac, 
em gestantes e puérperas, 
com ou sem comorbida-
des, nos Pamos Baronesa 
e Bosque da Saúde e no 
Centro da Mulher que fica 
à Rua Benedito Cursino dos 
Santos, 202 – Centro.

É imprescindível a apre-
sentação da declaração 
de nascimento da criança 
para puérperas e carteira 
de acompanhamento e/ou 
pré-natal ou laudo médico 
para as grávidas.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Sesc, Senac e Taubaté Shopping realizam Drive 
Thru da Solidariedade para a campanha “Ação 
Urgente Contra a Fome”

 Â Com inciativa do Sesc São Paulo, a ação emergencial é parte 
do programa Mesa Brasil
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• Eduardo Negrão

Cruzado de Direita 

LiRA é cABRA MAcho!
O presidente da câmara Arthur Lira 

(PP-AL) fez valer sua autoridade e anun-
ciou nessa sexta-feira que a PEC do Voto 
Impresso será levada a plenário da Casa. 
“Pela tranquilidade das próximas elei-
ções e para que possamos trabalhar em 
paz até janeiro de 2023, vamos levar, 
sim, a questão do voto impresso para 
plenário” enfatizou o parlamentar. O 
fato acontece depois do voto auditável 
ter sido derrotado na Comissão espe-
cial da Câmara que envolveu troca de 
integrantes da comissão pelos partidos 
e até reunião com ministro do STF e pre-
sidentes de partidos.   Após tantas trai-
ções, Bolsonaro parece ter encontrado 
um aliado à altura de suas atribuições. 

“FuX BeiJou os Pés DA MuLheR 
De cABRAL!”

A informação é do jornalista Reinaldo 
Azevedo. Em seu blog no portal UOL, 
Azevedo aponta que os padrinhos de 
Fux para sua nomeação ao Supremo 
Tribunal Federal foram Delfim Neto, 
ex-ministro da ditadura militar, Anto-
nio Palocci, ex-ministro de Lula e Dilma, 
Condenado e delator; e (pasmem) João 
Pedro Stedile! Isso mesmo, nos gover-
nos de esquerda o líder dos sem-terra 
indicava ministro pro STF. Segundo o 
apresentador da Bandnews, Luiz Fux 

foi a casa do então governador do Rio, 
Sérgio Cabral – hoje preso, cumprindo 
200 anos de pena – “ajoelhou-se, diante 
de todos, e beijou os pés de Adriana”. A 
mulher é Adriana Anselmo, ex-primeira 
dama do Rio, também sentenciada e, 
atualmente, cumprindo prisão domi-
ciliar. Em qual país um integrante da 
Suprema Corte se curvaria para beijar 
os pés da esposa de um político?

sigiLo De JoRnALisTA PoDe, De 
AssAssino, não!

Numa semana onde o sigilo de vários 
jornalistas responsáveis por diversos 
veículos de comunicação tiveram seus 
sigilos bancários quebrados a pedido 
da CPI da Covid-19 (?):  Senso Comum, 
Brasil Paralelo, Terça Livre, Critica 
Nacional, Renova Mídia, Conexão Polí-
tica e esse Jornal da Cidade Online 
ferindo garantias constitucionais de 
forma inédita e um ataque a liberda-
de de imprensa – alicerce de qualquer 
democracia. A justiça  negou a quebra 
de sigilo bancário e fiscal do ex-vere-
ador Jairinho (RJ) e de sua namorada 
Monique Medeiros. Eles são respon-
sáveis pela tortura e morte do menino 
Henrique Borel, de 4 anos que chocou 
o país no início dessa ano. Jairinho era 
vereador no Rio há mais de 10 anos e 
tinha livre acesso as maiores autorida-

des do estado. Isso lembra o caso Adélio 
Bispo que cometeu o principal atendado 
político dos últimos 100 anos no Brasil e 
mesmo assim não teve a quebra do seu 
sigilo telefônico autorizado pela justiça. 
Huummm...

KAssAB & A TeRceiRA viA.
Apesar de ter afastado o PSD da base 

bolsonarista desde que o STF ressusci-
tou politicamente o ex-presidente Lula, 
analistas avaliam que esse rompimen-
to não é definitivo. Apesar de anunciar 
a provável filiação do presidente do 
senado, Rodrigo Pacheco ao PSD e o 
subsequente lançamento da sua can-
didatura à presidência da República 
em 2022 – Gilberto Kassab mantém 
as portas abertas a um acordo com 
J.Bolsonaro, que pode passar por minis-
tério importante para o PSD ou talvez 
até a vaga de vice-presidente no lugar 
do General Mourão.  Com a palavra novo 
ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

A FiLhA gATA Do MinisTRo.
Nem só da aridez da política vive essa 

coluna. Na concorrida posse do ministro 
da Casa Civil, senador licenciado Ciro 
Nogueira (PP-PI) enquanto ocorria os 
tradicionais ‘beija-mão’ e rapapés, os 
internautas se focavam em outro aspec-
to. 

Leia mais no site do DT

Pres Câmara Dep.Arthur Lira  (PP-AL).

Em meu blog
• Orson Peter Carrara- Matão/SP

Há anos produzo um artigo por 
semana, direcionando-os para 
vários destinatários – muitos 

deles que os reproduzem em sites, blogs, 
boletins impressos, jornais e revistas. 
Como sempre gostei de escrever, essa 
prática tem sido uma boa experiência 
de aprendizado como autor.

Desses artigos, alguns foram reuni-
dos em livros, outros permanecem em 
sites e uma boa quantidade deles está 

reunida em blog pessoal, construído 
pela amiga Fátima Antunes há algum 
tempo, preservando esse conteúdo. 
Dada a impossibilidade daquela amiga 
continuar esse trabalho, eu mesmo 
agora estou postando no blog, também 
semanalmente.

Então, para informação aos amigos em 
toda parte, aqui coloco o link para acesso 
ao citado blog, que reúne razoável quan-
tidade de artigos, agora atualizados 

semanalmente: https://www.blogger.
com/blog/posts/25791750437208329 

Agora, com o maior uso da realida-
de virtual e o novo hábito – de leitura 
rápida – muito comum para os dias 
atuais, reduzi a extensão das aborda-
gens, tornando-as mais compactas. 
Antes, usava uma página e meia. Agora, 
direto ao assunto, sem rodeios, adotei o 
critério de até 4 parágrafos, como neste 
caso que o leitor tem à vista. 

Atleta-militar, Alison de Souza medalha de bronze no atletismo.

A literatura Barroca na Itália
A literatura barroca na Itália e na 

Alemanha tem menos expressão 
que os outros países; no entanto, 

existem autores e obras de interesse.
No âmbito da lírica italiana, o poeta 

mais importante é Giambattista Marino 
(1569-1625). Sua obra se caracteriza por 
uma grande elaboração de rimas, jogo de 
palavras e imagens, com os quais muitas 
vezes sobrecarregou seus versos.

Marino é autor de enorme produção 
literária. Dela, destaca-se a fábula mito-
lógica “Adônis”, poema extenso de vinte 
cantos, com influência de Ovídio, que o 
argumento breve ( os amores de Vênus 
e Adônis) se amplifica muito por meio de 
repetições e variações. Também compôs 

os livros de poemas A lira e A galeria, em 
que recria poeticamente uma galeria de 
arte.

Imitando seu estilo, surgiu uma corren-
te poética, o marinismo, que se parecia 
com o cultismo menos complexo.

Quanto à prosa,destaca-se a obra literá-
ria e ensaística de três grandes prosado-
res e cientistas, que prolongam o espírito 
do Renascimento:

a) Galileu Galilei (1564-1642), 
modelo de expressão científica, escreve 
obra não apenas de caráter acadêmico, 
mas de divulgação, com o ideal de trans-
mitir o conhecimento científico ao maior 
número possível de pessoas. Em uma 
prosa simples e clara, mas elegante, escre-

veu, entre outras obras, Diálogo sobre os 
dois máximos sistemas ensaísticas sobre 
a literatura de Dante, Ariosto e Tasso.

b) Giordano Bruno (1548-1600) 
é, além de filósofo, autor de uma comé-
dia intitulada O candelabro e do diálogo 
moral e literário Das cóleras heróicas, em 
que expressa sua oposição às regras rígi-
das a que a poesia tinha de se submeter.

c) To m m a s o  C a m p a -
nella(1568-1639), pensador e poeta, 
escreveu o tratado utópico A cidade do 
Sol, composto durante sua larga perma-
nência no cárcere, em que descreve um 
estado teocrático universal baseado em 
princípios de igualdade.

Leia mais no site do DT

Recado do Centrão
A derrota do presidente 

Jair Bolsonaro na votação da 
proposta do voto impresso 
foi pior do que o Governo 
esperava. Deputados de 
partido da base ajudaram a 
enterrar o projeto da federal 
bolsonarista Bia Kicis. Entre 
os partidos, o Progressistas, 
do chefe da Casa Civil Ciro 
Nogueira, e o PTB, de Roberto 
Jefferson – para citar apenas 
dois exemplos. Dos 32 depu-
tados do Progressistas, 10 
se ausentaram, outros 10 
votaram contra; e dos seis 
do PTB, dois foram contra e 
outros dois não apareceram 
em plenário. Com a entrada 
ainda tímida dos partidos 
na administração federal, e 
promessas de benesses em 
análise às mesas, os palacia-
nos entenderam o recado 
dos ‘plebeus’ do Centrão: o 
Governo está ajudando os 
chefões, não os operários do 
voto.

Amigões
O PSC deu 100% dos votos. 

E, proporcionalmente, o 
NOVO se mostrou mais bol-
sonarista que o Progressis-
tas: cinco dos oito deputados 
votaram a favor da PEC.

Nem tão aliados
Margareth Coelho e Átila 

Lira, do Progressistas do 
Piauí, aliados próximos e 
conterrâneos do ministro 
Ciro, votaram contra a pro-
posta do voto impresso.

Alívio no 3º andar
Pelo constatado no resul-

tado da votação, a oposição 
também não vibra. Descobriu 
que não tem votos suficientes 
para aprovar eventual impea-
chment de Bolsonaro. 

Lá no ‘Ipiranga’
Farpas da briga entre o 

governador de Alagoas, 
Renan Filho, e 13 prefeitos 
(incluindo JHC, de Maceió) 
por um bolo de R$ 2 bilhões 
chegaram ao ministro da Eco-
nomia. Paulo Guedes terá de 
responder a um requerimen-
to do deputado federal Pedro 
Vilela (PSDB) que o questio-
na se o BNDES acompanha os 
resultados de leilão de sane-
amento que teve a empresa 
BRK Ambiental como vence-
dora. 

Tem culpa? 
O BNDES, subordinado a 

Paulo Guedes, foi responsá-
vel por preparar o modelo 
do leilão, que privilegiou o 
Governo e deixou as cidades 
sem os recursos da outorga 
pela exploração. Os prefeitos 
defendem que o serviço tem 
caráter municipal: o dinheiro 
deveria ser distribuído entre 
os municípios – e não cair no 
colo de Renan Filho.

Dória na pista
Reconquistando devagar 

o ninho tucano, com apoio 
de FHC, o governador João 
Dória Jr retomou a rota 
nacional como pré-candidato 
a presidente. Visita amanhã 
Curitiba, para reunião com 

prefeitos do partido. E será 
condecorado pelo alcaide 
Rafael Greca.

Saque a$tronômico
Consta no Palácio que a 

Confederação Brasileira de 
Vôlei deu um saque astro-
nômico para tentar ganhar 
um jogo. Pediu quase R$ 500 
milhões de patrocínio ao 
Banco do Brasil para os próxi-
mos quatro anos. Sob pressão 
e olhos atentos de ministros, 
o BB pagará R$ 248 milhões 
– e são R$ 30 milhões a mais 
que o contrato anterior. 

Batalha 2.0
Até ontem à noite, o depu-

tado federal bolsonarista 
Felipe Barros (PSL-PR), 
coletou 60 assinaturas para 
pedir abertura de uma CPI 
do TSE. Sim, a ofensiva agora 
é lupa no Tribunal e provo-
car o ministro Luís Barroso, 
presidente do órgão, após o 
desastre político da comissão 
da PEC do voto impresso na 
urna eletrônica

É ouuuuuro!
O senador Jaques Wagner 

(PT-BA), ao saber que o depu-
tado Aécio Neves (PSDB-MG) 
receberia o Embaixador da 
Argentina ontem, provocou: 
“Diz para o embaixador 
Daniel Scioli que a Bahia 
ganhou mais medalhas em 
Tóquio que a Argentina”.

Turismo de Negócios
Um dos principais entu-

siastas de eventos do Sergipe, 
ligado à Fecomércio local, o 
deputado Laércio Oliveira 
(PP-SE) aproveita a inaugu-
ração do novo centro de con-
venções de Aracaju e anteci-
pa que o pós-pandemia será 
rentável para o Estado. “O 
turismo de negócio apresen-
ta grande importância para 
crescimento da economia. O 
turista sempre volta e será 
multiplicador de opiniões 
positivas”.

ESPLANADEIRA
# Roit Bank abre mais 

de 300 vagas de emprego 
no Brasil. # Rede Windsor 
mantém promoção em home-
nagem aos pais, até dia 31. 
# CONJUVE, IYD, Atlas das 
Juventudes em Movimento 
lançam campanha #Agosto-
Jovem. # 13ª edição do ‘Dia 
do Bem-Fazer’, da Camar-
go Corrêa Infra, acontece 
domingo. # Sapatinho de 
Luxo prepara expansão para 
Sudeste e Sul e lança micro-
franquias para todo Brasil. 
# Emilia Cappi, diretora da 
Finch, abordará case sobre 
Aplicação de Jurimetria 
durante Congresso Interna-
cional AB2L - Law Disruption 
Week SP, dia 17.

Esplanadeira é a seção da 
Coluna para divulgação de 
informações de mercado, 
artes, ação social, esportes e 
afins, sem qualquer vincula-
ção publicitária ou financeira 
com este espaço. Sugestões 
para reportagem@colunaes-
planada.com.br 
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�Pet

ONG faz feira de 
adoção de animais do 
CCZ no sábado, 14

A ONG Chico Pata, par-
ceira da Prefeitura de 
Taubaté, promove no 

próximo sábado, 14, uma 
feira de adoção de cães e 
gatos abrigados pelo Centro 
de Controle de Zoonoses 
(CCZ).

Serão colocados para 
adoção seis cães e três gatos. 
Os animais selecionados são 
de diferentes portes, passam 
antes por exames clínicos, 
vacinação e são castrados.

Interessados podem ir na 
Poli Pet das 10h às 16h. A 
Poli Pet fica na Avenida Itália, 
1.570, Jardim das Nações.

Os adotantes devem ser 
maiores de 18 anos e preci-
sam preencher um formulá-
rio com dados pessoais como 
endereço e telefone. Isto é 
necessário porque existe 
um acompanhamento após 
adoção, tanto dos cães como 
gatos.

A ONG Chico Pata também 
oferece todo suporte que 
o adotante precisar, como 

dicas para alimentação, onde 
vacinar e adaptação.

A ONG colabora com a pre-
feitura por meio de ensaios 
fotográficos dos animais para 
estimular a adoção. As fotos 
do projeto Adote Um Amigo 
foram atualizadas e podem 
ser visualizadas no site da 
prefeitura (http://www.tau-
bate.sp.gov.br/adoteumami-
go/).

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

�Cultura 

Museus de Taubaté 
ampliam atendimentos a 
partir da semana que vem

A partir da próxima 
terça-feira,  17, os 
museus municipais 

ampliam o atendimento ao 
público, conforme diretri-
zes definidas pelo Plano São 
Paulo, respeitando as medi-
das sanitárias estabelecidas 
pelo Governo do Estado. A 
utilização da máscara, dis-
tanciamento e protocolos de 
higiene permanecem obriga-
tórios.

Os novos horários defini-
dos são de caráter experi-
mental e tem por objetivo 

melhorar o atendimento 
para os diversos perfis de 
público para cada museu, 
considerando os relatórios 
e dados coletados em todos 
os equipamentos culturais.

Mesmo com a nova pro-
posta de horário de funcio-
namento, continua sendo 
fundamental a compreensão 
e a colaboração de todos os 
visitantes, para que a experi-
ência da visita seja positiva e 
segura, tanto para o público 
quanto para os servidores.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

�Programação

Mistau realiza 
atividades em parceria 
com o MIS-SP

O Museu da Imagem e 
do Som de Taubaté 
(MISTAU), em parceria 

com o Museu da Imagem e do 
Som de São Paulo (MIS-SP), reali-
za diversas atividades oferecidas 
pelos Pontos MIS, um programa 
de formação e difusão cultural 
que atua em todo o Estado de 
São Paulo, levando programa-

ção de filmes, oficinas, palestras, 
exposições, entre outras ativida-
des.

Na programação deste mês de 
agosto estão previstas oficinas 
online, realizadas através da pla-
taforma Zoom Meeting, além da 
exibição de filmes seguidos de 
debates ao vivo, pelo Youtube.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

�Pavão Azul

Via Vale recebe a Exposição 
“Pavão Azul” no mês do Folclore

 Â A exposição é gratuita e apresenta esculturas em argila e painéis com a história da 
arte figureira

O mês de agosto é mar-
cado por comemora-
ções ao Folclore Bra-

sileiro, um conjunto de mani-
festações culturais que auxi-
liam na formação da cultura 
popular nos quatro cantos do 
nosso país. E em homenagem 
à data, o Via Vale recebe em 
seu espaço Movimento Cultu-
ral a Exposição inédita e gra-
tuita “Pavão Azul – símbolo 
do artesanato paulista” e de 
grande importância para a 
cultura local e regional.

Na Exposição, os visitantes 
do shopping terão a opor-
tunidade de conhecer duas 
salas temáticas sobre a His-
tória da Arte Figureira. A pri-
meira apresenta um Tributo 
ao Pavão Azul - peça criada 
pela Figureira D. Maria Cân-
dida Alves Santos, nascida e 
residente em Taubaté/SP. Em 
1979, o Pavão de cauda em 

relevo, da figureira, foi eleito 
e premiado como “símbolo 
do artesanato paulista”, pelo 
Governo do Estado de São 

Paulo. Para conceber a peça, 
Maria Cândida inspirou-se 
numa imagem que existia na 
Praça do Mercado Municipal 

de Taubaté e desde então, ele 
constitui-se na marca oficial 
da autarquia. A “Rua das Figu-
reiras”, como é conhecida a 
rua Imaculada Conceição, na 
cidade de Taubaté, faz refe-
rência a uma antiga tradição 
de modelagem em barro de 
figuras do folclore e cenas do 
cotidiano da região. A figura 
reconhecida e premiada é 
até hoje reproduzida por seu 
sobrinho Eduardo Leisan e 
pelos demais Figureiros do 
Vale do Paraíba, cada um à 
sua maneira, e hoje é o sus-
tento como forma de renda 
para muitas famílias da cha-
mada “Economia Criativa”.

A segunda sala abriga a 
Exposição do Festival Nacio-
nal de Cerâmica e reúne uma 
coletânea de peças de diver-
sos ceramistas do Brasil. 

Leia mais no site do DT

�Economia 

Consumo das famílias cresce 4% 
em junho, diz Abras

 Â Prorrogação de auxílio e pagamento de parcela do 13º puxaram aumento

O consumo das famí-
lias aumentou 4% no 
primeiro semestre do 

ano em comparação com o 
período de janeiro a junho 
de 2020, segundo levanta-
mento divulgado nesta quin-
ta-feira, 12, pela Associação 
Brasileira de Supermercados 
(Abras).

Em junho, no entanto, o 
Índice Nacional de Consumo 
nos Lares Brasileiros teve 
queda de 0,68% na com-
paração com o mesmo mês 
do ano passado. Segundo o 
vice-presidente Administra-
tivo e Institucional da Abras, 
Marcio Milan, o resultado é o 
primeiro recuo nas vendas 
registrado neste ano. “Isso 
mostra um ponto de aten-
ção”, enfatizou.

De acordo com Milan, a 
alta no semestre foi puxada 
por fatores como a prorroga-
ção do auxílio emergencial, 
o pagamento da segunda 
parcela do 13º para os apo-

sentados e pensionistas e o 
pagamento do segundo lote 
da restituição do Imposto de 
Renda.

As perspectivas para o ano 
ainda são de crescimento 
de 4,5% no consumo das 

famílias em 2020. O cená-
rio positivo deve ser possí-
vel, na avaliação de Milan, 
pela melhora da situação 
econômica possibilitada 
pelo avanço da imunização 
contra a covid-19. “O Brasil 

vem avançando na vacina-
ção. Em São Paulo e outros 
estados a gente já vai ter 
uma cobertura de todas as 
pessoas adultas [nos próxi-
mos dias]”, destacou.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: © Geraldo Bubniak/AEN

�Pesquisa 

Setor de serviços cresceu 1,7% 
em junho, aponta IBGE

 Â Serviços que mais cresceram foram os de tecnologia e logística

O volume de serviços 
cresceu 1,7% em 
junho, na compa-

ração com o mês anterior, 
e acumula alta de 4,4% 
no trimestre. O resultado 
representa o maior patamar 
desde maio de 2016, e ficou 
2,4% acima de fevereiro do 
ano passado, no período 
pré-pandemia da covid-19. 
Os dados foram divulgados, 
nesta quinta-feira, 12, pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
na Pesquisa Mensal de Ser-
viços (PMS).

Na comparação anual, o 
crescimento em relação a 
junho de 2020 é de 21,1%. 
No ano, junho apresentou 
a quarta taxa positiva con-
secutiva e o setor acumula 
alta de 9,5% no semestre, 
na comparação com os seis 
primeiros meses de 2020. 
De acordo com o analista 

da pesquisa Rodrigo Lobo, 
mesmo com o avanço, o 
setor ainda está 9,1% abaixo 
do recorde histórico, alcan-
çado em novembro de 2014.

“Esse índice em junho de 
2021 se encontra no nível 
mais elevado desde maio 
de 2016. Em 12 meses, ao 
passar de menos 2,1% em 

maio para 0,4% em junho, 
manteve a trajetória ascen-
dente iniciada em fevereiro 
deste ano [-8,6%]. 

Leia mais no site do DT

crédito da foto: © Álvaro Henrique / Secretaria de Educação do DF
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�Fiscalização 

Ipem-SP realizará 
verificação de 
radares em Taubaté

O Ipem-SP (Instituto de 
Pesos e Medidas do 
Estado de São Paulo), 

autarquia do Governo do 
Estado, vinculada à Secretaria 
da Justiça, e órgão delegado 
do Inmetro, fará verificação 
metrológica nesta sexta-feira, 
13, a partir das 9h, nos rada-
res instalados em Taubaté, 
cidade situada a 130 km da 
capital. São eles:  

- Avenida dos Bandeirantes, 
próximo da Avenida Brigadei-
ro José Vicente de Faria Lima; 

- Avenida Tomé Portes Del 
Rey, nº 512. 

Diariamente, o Ipem-SP 
realiza a verificação metroló-
gica dos radares, instrumen-
tos utilizados para medir e 
registrar velocidade desti-
nados ao monitoramento do 
trânsito, em todo o Estado 
de São Paulo. Conforme a 
Portaria Inmetro 544/2014, 

é obrigatória a verificação 
metrológica uma vez por ano 
ou toda vez que o equipamen-
to passar por reparo.    

A verificação metrológica 
no radar leva de 20 minutos 
até uma hora. A ação envol-
ve os fiscais do Ipem-SP e a 
equipe da empresa responsá-
vel pelo instrumento.

Em caso de chuva, a verifi-
cação é cancelada. O cancela-
mento também pode ocorrer 
poucas horas antes do agen-
dado, conforme solicitação 
dos agentes de trânsito ou 
empresa responsável pelo 
equipamento.    

Caso o equipamento seja 
aprovado, recebe um cer-
tificado válido por um ano. 
Quando há reprovação a 
empresa fabricante é notifi-
cada a corrigir o erro.    

Leia mais no site do DT.
  

�Educação 
Caminhos para a Cidadania 
apresenta agenda de Educação 
Financeira para alunos do 
ensino fundamental I

 Â Programa de valorização do ensino 
mais tradicional do Instituto CCR prepara 
atividades especiais para ilustrar o 
valor da dimensão humana por trás da 
inteligência financeira.

A constatação de que 
43% das crianças do 
Brasil não têm acesso 

a nenhum tipo de educa-
ção financeira, despertou 
uma oportunidade para o 
Caminhos para a Cidadania: 
apresentar uma diversifica-
da e divertida agenda sobre 
o tema, para ilustrar, cuida-
dosamente, o valor da inte-
ligência financeira dentro da 
sala de aula.    

Quando pensamentos em 
economia e finanças, automa-
ticamente nos vêm à cabeça 
muitos números, certo? Mas, 
este processo vai muito além 
da matemática, para encon-
trar o aspecto de ciência 
humana que também rege 
o conceito de finanças. E a 
missão de dar luz à dimensão 
comportamental da ideia de 
finanças será ancorada pelo 
Caminhos, sob a supervisão 
do  Instituto CCR – braço de 

gestão social do Grupo CCR. 
Na via Dutra, o programa é 
apoiado pela CCR NovaDutra.

“Ao abordar conceitos 
relacionados à economia e 
responsabilidade financei-
ra, é necessário ter um foco 
interdisciplinar, já que o tema 
perpassa por questões histó-
ricas, políticas, psicológicas e 
inclusive relacionadas ao con-
sumo consciente e responsa-
bilidade ambiental”, explica 
Ariane Teles, coordenadora 
do programa dentro do Ins-
tituto CCR.

- Por este motivo, a educa-
ção financeira é uma necessi-
dade social, que envolve não 
somente as finanças de um 
indivíduo, mas também toda 
uma forma de comportamen-
to coletivo, que certamente 
impacta nas políticas públicas 
de uma sociedade, completa.

Leia mais no site do DT
 

�Futebol

Taubaté goleia fora de casa e 
lidera grupo no Paulista Sub20

 Â Jogando fora de casa na tarde desta quarta-feira, 11, o Taubaté conquistou mais 
uma importante vitória para garantir a liderança de seu grupo no Campeonato 
Paulista Sub20.

Em Suzano, o Burrinho 
impôs uma goleada por 
5 a 1 diante do ECUS, 

sendo, assim, o único time 
com 100% de aproveitamen-
to da chave. O comando da 
equipe foi de Fred Testa Jr, 
que assumiu o time após a 
ida do técnico Douglas Leite 
ao time profissional para a 
disputa da Copa Paulista.

O Alviazul abriu o placar 
logo no início, com o camisa 
9 João Paulo. Depois, o time 
da casa conseguiu o empate, 
mas os atacantes Kayque e 
Thiago Patto, ainda na pri-

meira etapa, recolocaram o 
Taubaté na frente.

Dominando a partida 
mesmo diante de um irre-

gular gramado, o Burrinho 
controlou o jogo na segunda 
etapa e conseguiu marcar 
mais duas vezes, com Gus-
tavo e Pardal, ambos vindo 
do banco de reservas. Nos 
últimos minutos, o goleiro 
taubateano João Pedro ainda 
defendeu um pênalti.

Na próxima rodada, o 
Taubaté vai até Guarulhos 
enfrentar o Flamengo. O Bur-
rinho venceu o atual cam-
peão Palmeiras na estreia, 
e o grupo ainda tem União 
Mogi e o rival São José.

crédito da Foto: Caíque Toledo / EC Taubaté

�Cactos pela água

Sabesp convoca ‘cactos’ a incentivarem 
o uso consciente da água

 Â Após Juliette alagar a casa nova, Companhia pede aos fãs da moça que postem nas 
redes sociais exemplos de economia de água

Depois que a Juliette se 
distraiu com a banhei-
ra de hidromassagem 

e inundou a casa nova, a 
Sabesp está convocando o 
#teamjuliette a incentivar o 
uso consciente de água com 
o #cactospelaágua. O desafio, 
lançando nas redes sociais da 
companhia, conclama os fãs 
da vencedora do BBB21 a 
usarem toda a criatividade 
para estimular a economia 
de água.

“Aqui em #SP tá uma 
secura danada e eu aproveito 
pra convocar os #cactos pra 
um movimento lindo: poste 

seu vídeo, foto, poema, textão 
com a #CACTOSPELAÁGUA. 
E mostre que vc usa água 
com consciência, na cozinha, 

no banheiro, na hora de lavar 
roupa”, explica a postagem.

Para participar do #cactos-
pelaágua, vale qualquer ati-

tude que mostre como usar 
a água de forma consciente. 
Veja algumas dicas:

Use vassoura e balde para 
lavar áreas como garagem, 
corredores, dentre outras. 
Não utilize mangueiras.

2. Use balde e pano para 
lavar o carro. Nada de man-
gueiras também.

3. Use a lavadora de roupas 
sempre na carga máxima. 
Acumule a roupa e lave tudo 
de uma vez!

4. Não dê descarga à toa e 
não use o vaso sanitário como 
lixeira. Lugar de lixo é no lixo!

Leia mais no site do DT

�Política 

Padre Afonso discute situação do Centro 
Lucy Montoro com Prefeitura de Taubaté

 Â Em reunião realizada nesta quarta-feira, 11, prefeito José Saud disse que prédio 
deverá ser entregue ao estado no máximo até novembro

O deputado Afonso 
Lobato, juntamente 
com a gestora de Saúde 

da Rede Lucy Montoro, Fabia-
na Macedo; com a diretora 
técnica da equipe de plane-
jamento da DRS-17 Manuela 
Lazarini Muriano e a vere-
adora Talita Cadeirante, se 
reuniram nesta quarta-feira, 
11, com o prefeito de Taubaté, 
José Saud, e o secretário de 
Saúde do município, Mário 
Pellogia, para tratar das obras 
de finalização do Centro Lucy 
Montoro.

Segundo o prefeito, até o 
mês de outubro, no máximo no 
início de novembro, o prédio 
deverá ser entregue ao Estado, 
passando a partir daí, a depen-
der apenas da instalação dos 
equipamentos e da escolha da 
organização que fará a gestão 
do local para que possa entrar 
em funcionamento. Para isso, 
ele afirmou que irá “apressar” 
os fornecedores, para que 

adiantem ao máximo a entre-
ga dos equipamentos.

Logo após a reunião, o depu-
tado e demais participantes da 
reunião fizeram uma vistoria 
nas instalações do Centro Lucy 
Montoro e puderam constatar 
um relativo atraso nas obras 

do prédio, que fica anexo ao 
Ambulatório Médico de Espe-
cialidades (AME). “Há um des-
compasso no andamento das 
duas obras, mas a promessa é 
de que ambas sejam entregues 
até novembro”, disse Padre 
Afonso.

A reunião com o prefeito foi 
agendada a pedido do parla-
mentar, que no último dia 13 
de julho esteve em audiência 
com a secretária de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Defici-
ência, Celia Leão. 

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Assessoria Padre Afonso

Crédito: Divulgação
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Dramaturgia
Ator Paulo José morre aos 84 anos

 Â Ele estava internado há 20 dias e faleceu em decorrência de uma pneumonia, segundo comunicado da Rede Globo

O ator Paulo José morreu 
nesta quarta-feira, 11, 
aos 84 anos. A notícia 

foi confirmada pelo hospital 
CopaStar. Leia a íntegra da 
nota abaixo:

O Hospital CopaStar  
lamenta a morte do paciente 
Paulo José Gomez de Souza 
nesta quarta-feira e se soli-
dariza com a família e amigos 
por essa irreparável perda. 
O hospital também informa 
que não tem autorização da 
família para divulgar mais 
detalhes.

Ele estava internado há 20 
dias e faleceu em decorrência 
de uma pneumonia. Há mais 
de 20 anos, ele sofria de Mal 
de Parkinson, segundo comu-

nicado da Rede Globo, emis-
sora na qual estreou como 
ator, na novela ‘Véu de Noiva’, 
de Janete Clair, em 1969. 

Carreira na televisão, no 
cinema e no teatro

Sua última aparição na TV 
foi como o vovô Benjamin na 
novela ‘Em Família’ (2014), 
de Manoel Carlos. Ao longo 
de mais de 60 anos de car-
reira, atuou em mais de 20 
novelas e minisséries.

Nos anos 60, Paulo José 
atuou em diversos filmes 
importantes para o Cinema 
Novo, como “Macunaíma”, 
de Joaquim Pedro de Andra-
de, e “Todas as mulheres do 
mundo”, de Domingos Olivei-
ra.

Como diretor, participou de 
alguns episódios de ‘Casos 
Especiais’ na década de 1980, 
e das minisséries ‘Agosto’ 
(1993), adaptação de Jorge 
Furtado e Giba Assis Brasil do 
romance de Rubem Fonseca; 
‘Memorial de Maria Moura’ 
(1994), adaptação de Jorge 
Furtado e Carlos Gerbase da 
obra de Rachel de Queiroz; 
e ‘Incidente em Antares’ 
(1994), adaptação de Nelson 
Nadotti e Charles Peixoto do 
livro homônimo de Erico 
Veríssimo. Ele também fez 
parte da equipe que imple-
mentou o programa ‘Você 
Decide’.

O ator Paulo José na cerimônia na Sala Cecília Meireles em comemoração aos 50 anos do Museu da Imagem e do Som 
(MIS )

crédito da Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Tarcísio Meira morre aos 85 anos
 Â Ator estava internado no Hospital Albert Einstein para tratamento do coronavírus

A TV brasileira está de 
luto. O ator Tarcísio 
Meira morreu nesta 

quinta-feira, 12, aos 85 
anos, vítima da Covid-19. A 
informação foi confirmada 
pela assessoria do ator.

Tarcísio estava internado 
no Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo, ao lado da 
esposa Glória Menezes, de 
86 anos.

Tarcísio e Glória esta-
vam casados desde 1962. 
Os dois haviam tomado 
as duas doses de vacina 
contra o coronavírus em 
março deste ano.

Tarcísio Meira chegou a 
ser intubado e Gloria Mene-
zes apresentou “sintomas 
leves” da doença. Mesmo 
as duas doses tomadas, 
isso não significa que um 

indivíduo não corre mais 
riscos de ser infectado pela 
Covid-19. 

Ele teve de realizar ses-
sões de diálise contínua 
(hemodiálise) devido a 
dificuldades nas funções 
renais, conforme foi apon-
tado em pronunciamento 
do Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo, local onde 
realizava o tratamento.

Destaque na teledrama-
turgia

Tarcísio Pereira de Maga-
lhães Sobrinho, como é o 
seu nome de batismo, 
nasceu na cidade de São 
Paulo no dia 5 de outubro 
de 1935.

Considerado um dos 
maiores atores da sua 
geração, antes de entrar 
para o meio artístico, Tar-

císio Meira sonhava em ser 
diplomata. Mas os planos 
não deram certo: ele repro-
vou na primeira prova e 
acabou entrando no teatro 
naquele mesmo ano, em 
1957. 

Desde então, tornou-se 
um dos atores de maior 
destaque na televisão bra-
sileira, sendo reconhecido 
por uma diversidade de tra-
balhos. “Irmãos Coragem”, 
“Guerra dos Sexos”, “Hilda 
Furacão” e “O Rei do Gado” 
são algumas das diversas 
telenovelas presentes em 
sua filmografia.

Sua estreia televisiva 
ocorreu na antiga TV Tupi, 
no teleteatro “Noites Bran-
cas”, em 1959. Na mesma 
emissora, contracenou 
pela primeira vez com 

Glória Menezes em 1961, 
com quem se casaria pouco 
tempo depois e permane-
ceu unido por 56 anos. Os 
atores passaram a ser um 
dos casais mais reconheci-
dos da área, e contracena-
ram em uma pluralidade de 
trabalhos, com passagem 
em, além da Tupi, na extin-
ta TV Excelsior e na Rede 
Globo.

Em 1963, participou da 
primeira novela diária do 
Brasil, “2-5499 Ocupado”, 
exibida pela TV Excel-
sior. Naquele mesmo ano, 
estreou no cinema com o 
filme “Casinha Pequenina”. 
O longa também marcou 
a carreira de Mazzaropi, 
humorista que fazia parte 
do elenco da obra. 

Após quatro anos, em 
1967, foi para a Rede Globo, 
onde atuou em “Sangue e 

Areia” e fez par com sua 
esposa Glória Menezes.

Ao todo, o artista pau-
listano somou mais de 60 
anos de carreira, interpre-
tando personagens memo-
ráveis e que estão até hoje 
no imaginário popular.

Sua última aparição na 
TV foi em 2018, na novela 
“Orgulho e Paixão”, da qual 
precisou ser afastado por 

conta da saúde debilitada, 
causada por uma infecção 
pulmonar.

glória Menezes 
Tarcísio Meira foi casado 

com a atriz Glória Menezes. 
Os dois tiveram um dos 
casamentos mais duradou-
ros da televisão brasileira. 
Eles se conheceram em 
1961 no teleteatro “Uma 
Pires Comigo”, na TV Tupi.

No ano seguinte, quando 
Glória lançou o filme “O 

Pagador de Promessas” no 
Festival de Cannes, o artista 
se mostrou um admirador e 
fez questão de enviar uma 
carta com flores para ela. 
E foi assim que eles come-
çaram a namorar. Os dois 
são pais do também ator 
Tarcísio Filho.

Em novembro de 2019, no 
programa “Conversa com 
Bial”, da Globo, o ator falou 

sobre coisas boas e ruins 
que ganhou junto com a 
idade e citou a esposa. “A 
gente tem que aceitar ser 
velho e tirar alegrias da 
velhice. São poucas, mas 
são boas, como por exem-
plo a companhia de minha 
mulher, Glória Menezes. 
A gente se gosta muito, 
se curte muito e se cuida 
muito”.

Tarcísio Meira e Glória Menezes

crédito da Foto: Reprodução/Instagram

Tarcísio Meira e e Gloria Menezes em “Cavalo de Aço”

crédito da Foto: Reprodução

Tarcísio Meira e Glória Menezes em “2-5499 Ocupado”, primeira telenovela diária do Brasil 

crédito da Foto: Reprodução

tarcisioagencia: 

crédito da foto: Agência Brasil
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Comilanças Históricas e Atuais

É formada em Direito e Funcionária Pública Estadual
• Adriana Padoan

A eternidade
I – Borboleta
A marinha japonesa ama-

nheceu correndo as águas 
sem ressaca marítima. O 
almirante japonês Yamamo-
to sonhara com a deusa das 
surpresas; neste teu pesa-
delo, reuniu 400 navios, seis 
porta-aviões, mais de 300 
aviões, centenas e centenas 
de pilotos e, em sua ilusão, 
partiu em direção ao trono 
de Urano. Yamamoto não viu 
Gaia, nem os Titãs brincando 
nas ondas; o fluxo e o refluxo 
das águas cantavam para as 
borboletas Agrias que profe-
tizavam as entradas no labi-
rinto das loucuras.

II – Pearl Harbor
A base naval dos Estados 

Unidos, em Pearl Harbor 
ou Porto das Pérolas, era 
um quartel general da frota 
norte-americana do Pacífico, 
na Ilha de O’ahu, no Havai, 
perto de Honolulu. A ilha era 
considerada a residência da 
deusa-tubarão Ka’Ahupahau 
e do seu irmão Kahi’uka. 

III – A Um Passo da Eter-
nidade

O filme foi produzido em 
1953, dirigido por Fred Zin-
nermann, um diretor que 
vibrava com as locações 

autênticas, com a mistura de 
pessoas comuns aos astros 
de grandeza confirmada. As 
suas histórias refletiam os 
dramas de indivíduos soli-
tários, motivados por acon-
tecimentos trágicos, num 
momento da vida. 

O seu estilo veste as roupas 
do cinema enquanto realis-
mo psicológico, centrado 
em imagens e cenas valio-
sas, que, conseguem marcar 
um traço profundo, como 
uma cicatriz, na história do 
cinema. O roteiro foi escrito 
nas longas noites silenciosas 
ou não, pelo artista Daniel 
Taradash, no Restaurante 
dos Poetas, após saborear 
um belo bacalhau.

As cenas nasciam de parto 
normal, corriam pela mesa, 
entravam no coração de um 
fichário, a espera das luzes e 

das câmeras.
O romance de James Jones, 

From Here to Eternity, dese-
nhou os problemas psicológi-
cos dos homens que viveram 
sob o cheiro das explosões, 
das bombas, das rajadas de 
balas, dos aviões que tentam 
explodir o azul do céu.

IV – O início de tudo
O filme começa com a 

chegada do soldado Robert 

E. Lee “Prew Prewitt”, trans-
ferido para a base militar 
Schofield, na ilha do Havaí, 
a pedido do capitão Dana 
“Dynamite” Holmes, por inte-
resse pessoal, isto é, alcançar 
uma promoção. O desejo do 
capitão era montar um grupo 
de Boxeadores e ganhar o 
campeonato do Exército.

O capitão Dana soubera 
que o soldado Prew Prewitt 
era um excelente corneteiro e 
boxeador. O que não passava 
pelas suas ideias era o per-
curso que a realidade realiza 
para transformar a vida dos 
seres humanos.  

Meses antes, num treino 
de boxe Prewitt cegara um 
lutador amigo. A partir desse 
fato, jura nunca mais lutar, 
nada justificaria a alteração 
dessa decisão. O capitão, um 
homem destituído de qual-
quer classificação humana, 
autoriza o uso de bullyng 
contra o ex-lutador, e, ao 
mesmo tempo, os trabalhos 
mais humilhantes e castigos 

físicos. 
Fora da base, nos momen-

tos de folga, passados num 
bar da cidade, Prewitt apai-
xona-se por uma prostituta 
chamada Lorene, nome de 
guerra. O seu verdadeiro 
nome de mulher e gente é 
Alma, a personalidade que 

assumiria na vida real após 
sair da prostituição. A psico-
logia, o amor, o rompimento 
e a quebra do limite, levam 

a poesia entre os dois, a um 
passo de qualquer eternida-
de. 

O personagem Ângelo 
Maggio, representado por 
Sinatra, tipifica a vida des-
compromissada com o 
nacionalismo imposto pelo 
quartel; todas as regras des-
fazem-se como folha ao vento 
diante de Maggio. O seu sor-
riso, a bebida, a sua paixão 
pelas mulheres, são sufo-
cadas pelas mãos do cruel, 
sádico, psicopata, sargento 
Fatso, o gordo. A morte lenta, 
torturada, violenta, coloca-se 
fora da guerra, mas dentro 
do ambiente existente para 
garantir a paz. 

O sargento Milton Warden, 
interpretado por Burt Lan-

caster, começa um caso com 
a esposa abandonada do 
comandante. Um sargen-
to chamado Stark contou 
a Warden sobre os muitos 
casos anteriores de Karen 
em outros quarteis, inclusive 
com o próprio delator. Havia, 
com certeza, algo estranho 
sobre aquela mulher. 

À medida que o relaciona-
mento se desenvolve e as con-
fissões se poetizam em dor, 
em traição, no abandono na 
hora do parto, no nascimen-
to do filho morto. O rosto e a 
história de Karen unificam o 
seu passado. 

A psicologia salta das lentes 
de Fred Zinnermann em dire-
ção à praia, às montanhas, às 
pedras. O corpo do sargento 
Milton, em trajes de banho, 
rolando na areia da praia 
sobre o corpo estonteante da 
mulher e o beijo acalorado, 
as ondas do mar alucinadas 
e desenfreadas, procurando 
esconder uma realidade que, 
sem dúvida alguma, as telas 
de cinema não costumavam 
colocar os olhos, as batidas do 
coração, a falta momentânea 
de respiração. Todos os críti-
cos de cinema, na maioria dos 
países do mundo, consideram 
essa cena como uma das mais 
belas e românticas produzi-
das pelo cinema no decorrer 
de sua existência.

O filme “A Um Passo da 
Eternidade” não possui uma 
história linear, com princípio, 
meio e fim, no entanto, nos 
apresenta recortes históricos 
de homens vivendo os frag-
mentos de seres humanos que 
lutam com seus desesperos, 
angústias, medos, fragilida-
des, aventuras momentâneas.

O céu escurece, os aviões 
japoneses sobrevoam a base 
militar; as bombas descem 
das nuvens, os grandes navios, 
os porta-aviões americanos 
desagregam-se no fundo do 
mar, centenas e centenas de 
soldados dividem os seus 
corpos com as dores, o sangue 
e a morte. 

O Domingo perdeu a sua 
lógica antes que a estrada 

fosse desvendada, e o signi-
ficado da guerra enrolou-se 
num ponto de interrogação. 
A água do mar deu um passo 
sobre a filosofia e a ética 
que agonizaram sobre os 
seus questionamentos; e a 
eternidade abandonou a sua 
semântica sem controle.

Receita
Bacalhau Assado no 

Forno com Batatas Fritas 
as Rodelas

Ingredientes: 4 postas de 
bacalhau dessalgado; 400 
gramas de batatas (asterix, de 
preferência); 1 cebola (des-
cascada e picada); 3 dentes 
de alho (picados); 200 ml 
de azeite; pimenta-do-reino 
moída (a gosto); sal (a gosto); 
1 colher (sopa) de manteiga; 
1 colher (sopa) de óleo; 1 
pimentão amarelo, 1 pimen-
tão vermelho, 1 pimentão 
verde, tomate, azeitonas e 
temperinhos (a gosto).

Modo de fazer: Come-
çaremos preparando uma 
assadeira com o azeite. Colo-
que os pimentões, o tomate, 
a azeitona, a cebola e o alho 
picados.  Coloque as postas de 
bacalhau por cima. Regue o 
bacalhau com um pouco mais 
de azeite e ponha para assar.

Cozinhe umas batatas cor-
tadas em rodelas, tempere-as 
a gosto e frite-as. 
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Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 MoviecoM TaubaTé PrograMação
12/08/2021 à 18/08/2021

Sala  1 - O HOMEM NAS TREVAS 2 - DUB (COLUMBIA 
PICTURES)

Terror / Suspense - Dublado - 16 Anos - Duração: 98min.
O Homem nas Trevas 2 é a continuação oficial de O Homem nas 

Trevas. A história de um homem cego
que aterroriza invasores de sua casa. A sequência se passa anos 

após a primeira invasão; quando
Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive isolado na tranquilidade 

de sua residência até que os pecados do
seu passado voltam para cobrar seu preço.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00
Sáb., Dom., Feriado: 14h40 - 17h00

Sala  1 - O PODEROSO CHEFINHO 2 (DUB) NEGÓCIOS DA 
FAMÍLIA (UNIVERSAL PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 107min.
O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família acompanha 

novamente os irmãos Tim e Ted, agora
adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma 

vida calma no subúrbio com sua esposa,
Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega 

empresário que resolve todos os
problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua 

filha caçula também é agente do BabyCorp,
ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a 

situação.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h20

Sáb., Dom., Feriado: 19h20

Sala  1 - TEMPO - DUB (UNIVERSAL PICTURES)
Suspense - Dublado - 14 Anos - Duração: 109min.

Estrelado por Gael Garcia Bernal, Tempo acompanha uma família 
durante uma viagem para uma ilha

tropical. Quando chegam em uma praia deserta, algo estranho 
começa a acontecer: todos passam a

envelhecer rapidamente, anos inteiros passam em questão de 
minutos. Eles, então, precisam descobrir o

que está acontecendo antes que suas vidas sejam encurtadas 
drasticamente.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h45
Sáb., Dom., Feriado: 21h45

Sala 2 - JUNGLE CRUISE - DUB (DISNEY)
Aventura / Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 128min.

Jungle Cruise gira ao redor do malandro e brincalhão Frank Wolff 
(Dwayne Johnson), capitão do barco La

Guilla. Ele é contratado pela Dra. Lily Houghton (Emily Blunt) e 
seu irmão McGregor (Jack Whitehall) para

levá-los em uma missão pelas densas florestas amazônicas com 
a intenção de encontrar uma misteriosa

árvore com poderes de cura que poderá mudar para sempre o 
futuro da medicina. No caminho, eles

viverão inúmeros perigos, enfrentando animais selvagens e até 

mesmo forças sobrenaturais.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h15

Sáb., Dom., Feriado: 16h15

Sala  2 - UM LUGAR SILENCIOSO - DUB PARTE II 
(PARAMOUNT PICTURES)

Suspense - Dublado - 14 Anos - Duração: 97min.
Um Lugar Silencioso - Parte 2, logo após os acontecimentos 

mortais, a família Abbott precisa agora
encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para 

sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar
pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas 

que caçam pelo som não são as únicas
ameaças que os observam pelo caminho de areia.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h50
Sáb., Dom., Feriado: 21h50

Sala  2 - O ESQUADRÃO SUICIDA - DUB (WARNER)
Aventura / Ação - Dublado - 16 Anos - Duração: 132min.

Bem-vindo ao inferno, também conhecido como Belle Reve, a 
penitenciária com a maior taxa de

mortalidade nos Estados Unidos, onde são mantidos os piores 
supervilões, dispostos a fazer qualquer

coisa para escapar – até mesmo integrar a supersecreta e 
supersombria Força Tarefa X. Qual é a missão

de vida e morte para hoje? Reunir um grupo de prisioneiros de 
alta periculosidade como Sanguinário,

Pacificador, Capitão Bumerangue, Caça-Ratos 2, Savant, Tubarão-
Rei, Blackguard, Javelin, e a

psicopata favorita de todos, Arlequina. Em seguida, armar todos 
até os dentes e jogá-los (literalmente) na

remota ilha Corto Maltese. Na selva povoada de militantes 
adversários e forças de guerrilha que

aparecem do nada a cada momento, os integrantes do 
Esquadrão estão em uma missão de busca e

destruição, e o Coronel Rick Flag é o único homem em terra 
responsável por fazê-los se comportar...

além dos técnicos do governo da equipe de Amanda Waller, 
falando em seus ouvidos e rastreando cada

movimento deles. Como sempre, basta um movimento errado e eles 
vão acabar mortos (seja nas mãos

dos inimigos da ilha, de um companheiro de equipe ou da própria 
agente Amanda Waller). Se alguém

estivesse disposto a fazer uma aposta em dinheiro, a escolha mais 
inteligente seria contra eles, todos eles.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 19h00

Sala  2 - SPACE JAM (DUB) UM NOVO LEGADO (WARNER)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 115min.

Em Space Jam: Um Novo Legado, a inteligência artificial, Al G 
(Dom Cheadle) sequestra o filho de

Lebron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles Lakers 

para uma realidade paralela, onde
vivem apenas os personagens de desenho animado da Warner 

Bros. Para resgatar o seu filho, ele
precisará vencer uma partida épica de basquete contra 

superversões digitais das maiores estrelas da
história da NBA e da WNBA. Para essa dura missão, King James 

terá a ajuda de Pernalonga, Patolino,
Lola Bunny, dentre outros personagens.

Sáb., Dom., Feriado: 13h50

Sala  3 - VELOZES & FURIOSOS 9 - DUB (UNIVERSAL 
PICTURES)

Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 143min.
Em Velozes & Furiosos 9, Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty 

(Michelle Rodriguez) vivem uma vida
pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados 

pelo passado de Dom: seu irmão
desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino 

habilidoso e motorista excelente, que está
trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes 

& Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto
vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung 

Kang), que todos acreditavam estar morto
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10

Sáb., Dom., Feriado: 17h10

Sala  3 - O ESQUADRÃO SUICIDA - DUB (WARNER)
Aventura / Ação - Dublado - 16 Anos - Duração: 132min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 20h10
Sáb., Dom., Feriado: 14h20 - 20h10

Sala 4 - O PODEROSO CHEFINHO 2 (DUB) NEGÓCIOS DA 
FAMÍLIA (UNIVERSAL PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 107min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h50

Sáb., Dom., Feriado: 18h50

Sala 4 - O ESQUADRÃO SUICIDA (ATM) DUB (WARNER)
Aventura / Ação - Dublado - 16 Anos - Duração: 132min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h00 - 21h15
Sáb., Dom., Feriado: 16h00 - 21h15

Sala  5 - O HOMEM NAS TREVAS 2 - DUB (COLUMBIA 
PICTURES)

Terror / Suspense - Dublado - 16 Anos - Duração: 98min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h10 - 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 19h10 - 21h30

Sala 5 - O PODEROSO CHEFINHO 2 (DUB) NEGÓCIOS DA 
FAMÍLIA (UNIVERSAL PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 107min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40

Sáb., Dom., Feriado: 14h10 - 16h40

SBT remonta departamento, 
mas novela inédita só em 2022. 

Os planos do SBT em 
relação à retomada 
da sua dramaturgia 

não se alteraram, mesmo 
após a queda nos números 
da pandemia.

No caso da novela “Poliana 

Moça”, permanece a propos-
ta de gravações no último 
trimestre do ano e estreia 
somente em 2022. Impor-
tante lembrar que se trata 
de uma saída do zero, sem 
exageros, porque o depar-

tamento foi praticamente 
esvaziado por causa da crise 
sanitária, com demissões em 
todos os setores.

Somente agora as aten-
ções estão se voltando para 
a montagem de um novo 

elenco, que terá várias 
mudanças em relação ao ori-
ginal. A cidade cenográfica, 
também esquecida devido 
ao coronavírus, passará por 
reformas.

E, como o momento pede 

cuidados nas contratações 
e a consequente contenção 
de gastos, vários nomes que 
ocuparam posições impor-
tantes em seus bastidores, 
nos últimos tempos, darão 
lugar a outros.

Um diretor de iluminação, 
por exemplo, peça essencial 
em tantos outros trabalhos 
do passado, teve a sua volta 
barrada. Enfim, um começar 
de novo.

DeLicADo
Silvio Santos gravou, pela 

última vez, no sábado pas-
sado. Na última quarta-feira, 
todos da produção e técnica 
foram convocados para fazer 
exame da Covid.

Inclusive os artistas que 
participaram.

PoR viA DAs DúviDAs
Existe um total sigilo em 

cima disso, mas ainda em 
cima da pessoa que teria 
positivado.

De qualquer forma, as gra-
vações estão suspensas até 
nova ordem. Não têm data 
para voltar.

úLTiMA FAse
Ingra Lyberato será uma 

das atrações da última fase de 
“Gênesis” – José do Egito. Lia, 
a personagem, atualmente 
é interpretada por Michelle 
Batista.

Serão muitas as suas cenas 
com Jacó/Israel (Petrônio 
Gontijo).

AgoRA não
Na Globo, um novo progra-

ma aos sábados, para exibição 

a partir de janeiro ou feverei-
ro do ano que vem, só será 
pensado um pouco mais à 
frente.

As atenções ainda estão 
voltadas para as estreias 
de agora, o “Masked Singer 
Brasil”, já no ar, Marcos Mion 
e Luciano Huck em setembro.

esPecuLAções
Evidente que não faltam 

especulações a respeito dos 
sábados em 2022.

Há quem acredite em um 
novo formato para Marcos 
Mion, mas também há quem 
aposte em Tiago Leifert. Com-
plicado. O compromisso dele 
é com o “BBB” e “The Voice 
Brasil”.

não é LegAL
Diretor de programa tem 

que ser só diretor de pro-
grama, o que já é bastante. A 
responsabilidade é enorme 
demais. Não pode descuidar 
um segundo.

Só que alguns sempre 
procuram aparecer um pou-
quinho. Cismam também em 
mostrar seu lado artístico. As 

experiências do passado e as 
atuais demonstram que não 
dá. Não funciona. Bater escan-
teio e pular na área, ninguém 
consegue.

PRocuRADA
Sabe a modelo e influen-

ciadora Liziane Gimenez, 
que deu piti e depois se 
arrependeu quando a polícia 
interrompeu uma festa clan-
destina em São Paulo?

Pois então, o que se sabe 
é que ela estaria estudando 
convite para um próximo 
reality show. Resta descobrir 
qual! “A Fazenda”? “BBB”?

sTReAMing
A produtora de conteúdo 

JPO, do José Paulo Vallone, 
adquiriu o direito patrimonial 
da obra literária “Louco por 
Ela”, da autora Cléo Luz, para 
produção de série.

O livro alcançou 12 milhões 
de leituras com os assinantes 
kindle e já tem 5 mil e-books 
vendidos, além de alcançar 
o primeiro lugar no ranking 
geral da Amazon Brasil.

DeTALhe

Vallone, em conversa com a 
coluna, informou que inicia a 
produção de “Louco por Ela” 
o mais brevemente possível. 
Providências estão sendo 
tomadas.

Inclusive já se pensando na 
formação do elenco.

LAços
Autoras de sucessos na 

Globo, Duca Rachid e Thelma 
Guedes vão navegar em águas 
diferentes na faixa das 18h, 
daqui pra frente.

Mas existe o desejo de 
manter a parceria em proje-
tos para as 21h.

gRAvAnDo
A HBO Max deu início às 

gravações da versão brasilei-
ra do reality show de sobre-
vivência “The Bridge Brasil”, 
comandado por Murilo Rosa 
e que reunirá um grupo de 
14 famosos para disputar o 
prêmio de R$ 500 mil.

Na lista de participantes, a 
cantora Pepita, a atriz Daniel-
le Winitis, o cantor Badauí, o 
ator Fábio Beltrão e a modelo 
Suyane Moreira.

·       Cinema: Mel Lisboa 
é a protagonista de “Atena”, 
trabalho dirigido por Caco 
Souza. Filmagens encerra-
das.

·       Nesta sexta-feira, às 
21h30, entra no ar a terceira 
temporada do “Decore-se” 
no GNT...

·       ...Em suas edições 
anteriores, gravadas na 
pandemia, os próprios per-
sonagens é que realizavam 
a reforma para manter o 

distanciamento...
·       ... Desta vez, eles fazem 

uma parte e a arquiteta Ste-
phanie Ribeiro vai a casa 
deles para a decoração final, 
mas tudo sem contato com 
os moradores.

·       Tudo certo no SBT 
para o início de gravações 
do novo “Show do Milhão”, 
agora com apresentação de 
Celso Portiolli e estreia mar-
cada para 3 de setembro...

·       ... Os trabalhos em estú-

dio começam no próximo dia 
20.

·       Martinho da Villa será 
o entrevistado do “Roda 
Viva”, segunda-feira, 22h, na 
TV Cultura. Apresentação de 
Vera Magalhães.

·       Na Band, o “Canal 
Livre” deste domingo terá o 
ex-ministro e ex-governador 
do Ceará, Ciro Gomes como 
convidado...

·       ... Candidato à presi-
dência da República em três 

oportunidades, Ciro fala 
sobre o atual momento do 
país, dos seus planos polí-
ticos e do cenário eleitoral 
para 2022.

·       O documentário da 
vida de Silvio Santos, dirigi-
do por Leonor Corrêa, será 
reapresentado no próximo 
dia 19, quinta-feira...

·       ... É o dia do aniversário 
do SBT. Irá ao ar à noite, em 
horário ainda a ser definido.

Na quarta, Paulo José. 
Ontem, Tarcísio Meira, o 
Tarcisão. Ator de grandes 
trabalhos, gente boa demais, 
fino, educado, parceiro de 
almoços e muitas pizzas.

Alguém que só deixa as 
melhores lembranças. Na 
paz. Até amanhã.

�Apresentação 

Sensível e sensual, espetáculo 
“Cachimônia” encerra a 1ª Mostra 
Virtual de Repertório da  Artinerant´s

Temporada presencial 
que seria realizada 
nas cidades de Atibaia, 

Bragança Paulista, Descalva-
do, Embu das Artes, Ilhabe-
la, Limeira, Piracicaba, São 
José dos Campos, São Luís 
do Paraitinga, São José dos 
Campos e São Sebastião, foi 
adaptada para o formato 
virtual.

Em “Cachimônia” duelos 
de acrobacias, equilíbrio e 
magia retratam o jogo envol-
vente de um casal

Nesta sexta-feira, dia 13 de 
agosto de 2021, às 20h00, 
a Cia Artinerant’s - grupo 
de Maíra Campos e Daniel 
Pedro, ou Nié, acrobatas que 
também integram o Circo 
Zanni desde 2004 - apresen-
tam o espetáculo “Cachimô-
nia” no canal do Youtube, que 
pode ser acessado no link 
www.youtube.com/chan-
nel/UCyg_cfCbDO0eFDdeh-
mitMtg

A apresentação virtual 
desta sexta-feira é especial 
para o público das cidades 
de Atibaia, Bragança Paulista, 
Descalvado, Embu das Artes, 
Ilhabela, Limeira, Piracicaba, 
São José dos Campos, São 
Luís do Paraitinga, São José 
dos Campos e São Sebastião, 
locais por onde a 1ª Mostra 
de Repertório da Artinerant’s 
passaria com apresentações 
presenciais agendadas antes 
da pandemia. 

A temporada presencial 
foi adaptada para o formato 
digital em razão da pande-
mia da COVID-19, e agora o 
público dessas cidades pode 
conferir a apresentação cir-
cense da Cia. Artinerant’s 
pela internet. 

Provocante e envolvente, 
o espetáculo “Cachimônia” 
mostra as peripécias de um 
casal de acrobatas imersos 
num relacionamento intenso 
e cheio de reviravoltas.

O espetáculo mistura circo, 
música, humor e artes plásti-
cas para criar situações insó-
litas, que carregam truques, 
magia, acrobacia e equilibris-
mo. Um duelo de acrobacias 
e danças utilizando elemen-
tos como cartas de baralho, 
taças de vinho, pés, mãos e 
cabeças em compasso, que 
denotam a intimidade e sin-
cronia do casal.

No maior estilo “a gata e o 
rato”, a dupla inicia uma per-
seguição, um jogo de facas 
tenso e sedutor, mantendo 
a curiosidade e atenção dos 
espectadores.

A beleza e tensão continu-
am em cenas de equilíbrio 
sob garrafas e cadeiras com 
salto alto, entre outras.

Com duplo sentido, o título 
do espetáculo “Cachimônia” 
é um termo que remete à 
cachola (popular referência 
ao sofisticado intelecto ou à 
cabeça) e pode significar a 
paciência e o equilíbrio, no 
caso, a do casal ao enfrentar 
o cotidiano com seus altos e 
baixos, ou a coragem deles 
em virar esse cotidiano de 
ponta-cabeça com saltos 
acrobáticos e notas musicais.

Leia mais no site do DT
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Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação 
de cadastro reserva para os seguintes cargos para a Unidade de Jacareí/SP, 

com possível aproveitamento do processo para a unidade Taubaté/SP: 
 

  590/21 – Técnico de Formação Profissional I 
875/21 – Instrutor SENAT (Trânsito) 

 
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: 

http://www.sestsenat.org.br/vagas, durante o período de inscrições,  
que será de 03/08/2021 a 10/08/2021. 

 
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos 

específicos (objetiva e discursiva), análise documental e entrevista. 
 
 
 
 
 
 

Saúde do Homem

Você sabia que problemas de ereção e 
ejaculação precoce tem tratamento médico?

Agende sua consulta pelo tel: 
(12) 3622-6290 e resolva seu problema.  
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 3081/3095   do   Diário   de   Justiça   Eletrônico   em   23/07/2021.   Considera-se   a   data   de   publicação   em   26/07/2021, 
 primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização. 

 Advogado 
 José de Alencar Monteiro (OAB 322802/SP) 
 José de Alencar Monteiro Junior (OAB 338192/SP) 
 Alcina Mara Russi Nunes (OAB 118307/SP) 
 Wellington Rafael Marinho (OAB 422514/SP) 
 Sonete Neves de Oliveira (OAB 178402/SP) 
 Joao Guilherme Bonin (OAB 45766/SP) 

           Teor   do   ato:   "Intimar   a   parte   autora   de   que   o   edital   foi   encaminhado   ao   DJE.   Cabe   à   parte   interessada 
 IMPRIMIR   o   EDITAL   e,   como   substitutivo   momentâneo   da   publicação   dos   sítios   mencionados   no   inc.   II   do   art. 
 257 do CPC, providenciar duas publicações em jornal de circulação local, comprovando nos autos." 

           Taubaté, 23 de julho de 2021. 

           Rita Aparecida dos Santos Cruz 
           Chefe de Seção Judiciário 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, usando de sua competência legal, convoca Audiência Pública sobre 
a “Criação de Parque Estadual Marinho no entorno do Parque Estadual da Ilha Anchieta”, de responsabilidade da 
Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, que se realizará no dia 31 de agosto de 
2021, às 17 horas, em ambiente virtual, em virtude das recomendações e cuidados frente ao controle e combate à 
pandemia do Covid-19 (Novo Coronavírus), e consonante às diretrizes do Governo do Estado de São Paulo.

O endereço eletrônico para acesso à transmissão ao vivo da Audiência Pública é: 
www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/consema

Para participar, os interessados devem acessar o endereço citado a partir das 9h00 do dia 31 de agosto de 2021, e 
preencher um cadastro com nome completo, endereço de correio-eletrônico, órgão ou entidade que eventualmente 
representar, documento de identificação e telefone.
As inscrições para manifestação na Audiência Pública serão feitas neste mesmo endereço eletrônico, a partir das 9h00 
do dia 31 de agosto de 2021 e se encerrarão 60 minutos após a abertura da reunião, compondo uma lista organizada 
por ordem de solicitação.
Os documentos referentes ao presente estudo estarão à disposição dos interessados, para consulta e download, a partir 
de 10 de agosto de 2021, no seguinte endereço eletrônico: www.fflorestal.sp.gov.br
As regras para manifestação e participação, cadastro e outras instruções estão disponíveis no site: 
www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/consema/audiências-públicas/

São Paulo, 02 de agosto de 2021
Anselmo Guimarães - Secretário-Executivo do CONSEMA

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO

A empresa CLAUDIO CEZARIO DE OLIVEIRA ME, com sede a Av. Adhemar 
Pinto de Siqueira, nº 1000, Vila Galvão, município de Caçapava-SP, inscrita 
no CNPJ sob nº 16.482.988/0001-02, COMUNICA que o funcionário ROGERIO 
DONIZETTI DA SILVA, Auxiliar de circuleiro, portador da CPTS nº 58.803, se-
rie 0140/MG, data de nascimento 01/11/1989, admitido em 01/02/2021, não 
comparece ao serviço desde o dia 08/07/2021, caracterizando abandono de 
emprego. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Taubaté
Foro de Taubaté
3ª Vara Cível
Rua José Licurgo Indiani s/n, ., Jardim Maria Augusta - CEP 12070-070,
Fone: (12) 2124-9248, Taubaté-SP - E-mail: taubate3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1002319-91.2020.8.26.0625
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Valdemir Ferreira e outro

3ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1002319-91.2020.8.26.0625

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Taubaté, Estado de São Paulo, Dr(a).
Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Valdemir Ferreira e outros ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando (R. Despacho) "Trata-se de ação de Usucapião ajuizada por VALDEMIR
FERREIRA e ESTELA REGINA FERREIRA, que postulam a declaração de domínio das áreas
"I", "J" e "K" localizadas na Travessa 2, Bairro do Barreiro, nesta cidade. Expõem que adquiriram
os direitos sobre o imóvel de Afonso de Souza e Rita Dias de Souza em 27.09.2006 e que, somada
a sua posse à dos antecessores, conforme histórico de fls.3/4, todas exercidas de forma pacífica e
ininterrupta, já há um lapso de mais de 25 (vinte e cinco) anos. Relacionam aqueles que seriam os
confrontantes, expõem os fundamentos jurídico-legais e, por tudo isso, deduzem a pretensão.",
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital
para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Taubaté, aos 08 de julho de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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 

    
 

 
 

PORTARIA Nº 9617, DE 30 JULHO DE 2021. 
 

 
Dispõe sobre arquivamento do Processo 
Disciplinar nº 01/2021 e dá outras 
providências. 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 
Artigo 1º - Após regular trâmite do processo administrativo n° 
01/2021, pedimos o arquivamento do referido processo.    
 
Artigo 2º - Encaminhe-se para ao setor responsável onde solicitamos a Chefe da 
Seção Saúde que a nos apresente o regimento interno em um prazo de 60 dias a 
partir do dia do recebimento desta portaria, após a realização deverá enviar 01 
copia para Comissão ter conhecimento.  
 
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado a 
portaria em contrario nº 9599, de 29 de junho de 2021.  
 

 
Jambeiro, 30 de julho de 2021. 

 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura Municipal de 
Jambeiro, em 30 de julho de 2021. 

 
 

Angélica aparecida Idalino 
Oficial Administrativo. 

 

 

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) 3978-1190       FAX:  3978-1396         EMAIL: pmjambeiro@uol.com.br 

 
PORTARIA Nº 9621, DE 02 DE AGOSTO DE 2021. 

 
 

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE SINDICANCIA 

ADMINISTRATIVA E DÁ PROVIDÊNCIAS.  

 

                            CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Excelentíssimo Prefeito Municipal de 

Jambeiro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em especial as 

conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

 
CONSIDERANDO que há relatório do setor do Prefeito Municipal, onde se informa 

ausência do arquivo, extravio do processo de sindicância em face da ex- conselheira 

tutelar Patrícia Alves de Oliveira, tendo em vista a solicitação de informações do 

inquérito civil  

 

CONSIDERANDO que é dever do Administrador Público zelar pelo erário, bem como 

pelo prestígio da economicidade, da Eficiência e demais princípios Constitucionais, bem 

como determinar a apuração do processo de sindicância.   

 

R E S O L V E: 
 
 

Art. 1º - DETERMINAR nos moldes da Lei Complementar Municipal nº 16, de 04/10/2001, 

imediata instauração de Processo Administrativo Disciplinar, com prazo de 60 dias, nos 

termos o artigo 34 da Lei Complementar Municipal 163, de 04/10/2001, visando apurar 

eventual extravio do Processo em questão.  

  

Art. 2º - NOMEAR para compor a Comissão do procedimento Administrativo, os seguintes 

servidores efetivos, sob a presidência do primeiro, os quais terão o prazo de sessenta 

dias, prorrogáveis por igual período, para conclusão dos trabalhos.   

 

 SRA KATIA CRISTINA ALENCAR RIBEIRO DO PRADO, portadora do RG 

27.360.651-7 e do CPF 260.211.868-00, servidora municipal efetiva e estável.  

 

 SRA DARLENE SILVA FERREIRA, portadora do RG 28.717.436-0 e do 

CPF 277.181.838-82, servidora municipal efetiva e estável.  

 

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) 3978-1190       FAX:  3978-1396         EMAIL: pmjambeiro@uol.com.br 

 
 

 SRA ANGELICA APARECIDA IDALINO, portadora do RG 19.912.135-7 e 

do CPF 109.716.408-07, servidora municipal efetiva e estável. 

 

Art. 3º – NOMEAR a SRA KATIA CRISTINA ALENCAR RIBEIRO DO PRADO, como 

Presidente da Comissão Permanente de Sindicâncias e processos Administrativos.  

 

Art. 4º - NOMEAR a servidora DÉBORA RIOS DE SOUZA MASSI - OAB/SP 128.142, 

para prestar ASSESSORIA JURIDICA A COMISSAO.  

 

Art 5º -  Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.  

 

Jambeiro, 02 de Agosto de 2021. 
 
 

 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal  

 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura Municipal 
de Jambeiro, em 02 de Agosto de 2021. 

 
 
 

Angélica Aparecida idalino da Silva  
Oficial Administrativo.  

 

 

 
 
 
  

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra 
 
  

EEddiittaall  ddee  AAuuddiiêênncciiaa  PPúúbblliiccaa  
DISCUSSÃO DA ELABORAÇÃO DA LEI DO PPA - PLANO PLURIANUAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO 

PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025 

  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 do P.P.A – Plano Plurianual 
de Ações do Município de Natividade da Serra para o período de 2022 a 2025, a Prefeitura Municipal de Natividade da 
Serra torna público que será realizada a partir das 18:00 horas do dia 26 de agosto de 2021, no recinto da Prefeitura 
Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA necessária à participação popular, convidando os interessados e a população do 
Município. 

  Considerando as medidas de combate ao COVID-19, o evento respeitará as orientações recomendadas pela Secretaria de 
Saúde com o distanciamento entre os participantes presentes e com as normas de higienização necessárias, além da 
utilização obrigatória de máscaras. 

  Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar o anteprojeto de Lei e seus anexos 
disponibilizados previamente em nosso site oficial – www.natividadedaserra.sp.gov.br – e poderão, durante o horário da 
audiência, apresentar sugestões ou solicitar explicações sobre o tema através do portal oficial da Prefeitura Municipal de 
Natividade da Serra por intermédio do “e-Sic – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão” ou pelo “Fale 
Conosco”. 

Natividade da Serra, 12 de agosto de 2021. 
Fabiana Aparecida Lemes Gil – Contadora 

Evail Augusto dos Santos - Prefeito Municipal 
RG 


