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Pronto Socorro Municipal de Taubaté 
volta atender urgência e emergência

 Â A Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Saúde, encerra as atividades do Hospital de Campanha e 
a unidade volta a ser o Pronto Socorro Municipal. A medida foi implementada no início do mês de setembro.

O atendimento passa a 
ser dividido com duas 
portas de entrada: a 

primeira para atendimento a 
casos de síndromes gripais e a 
segunda para outras deman-
das de urgência e emergên-
cia. No primeiro caso, se o 
paciente testar positivo para 
a Covid, o mesmo será refe-
renciado via Cross (Central 
de Regulação de Oferta de 
Serviços de Saúde) para hos-
pitais como HMUT (Hospital 
Municipal Universitário de 

Taubaté), Complexo Munici-
pal de Saúde de Campos do 
Jordão e outros determina-
dos pelo Estado.

Para o atendimento às 
síndromes gripais o Pronto 
Socorro Municipal conta com 
8 leitos de enfermaria e 10 de 
suporte ventilatório.

Com a retomada das ativi-
dades do Pronto Socorro, a 
Prefeitura objetiva descen-
tralizar o atendimento das 
Upas San Marino e Santa 
Helena.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Complexo Municipal de Saúde de 
Campos do Jordão já recebe pacientes

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Projeto Mesa Taubaté inicia 
cursos no bairro Vila Aparecida

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Índices criminais tem redução no 
comparativo de agosto em Taubaté

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Inquérito sobre incêndio na 
Igreja do Rosário em Taubaté

oto: Ana Luíza Stipp / Jornal Diário de Taubaté

Taubaté vacina adolescentes com 13 anos 
de idade nesta quinta-feira, 9

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Bolsonaro
Judiciário debate 
inelegibilidade de 
Bolsonaro após atos

Crédito da foto: CNN Brasil
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A coluna Alta Roda aborda semanalmente temas de variado interesse na área 

automobilística – mercado, avaliações de veículos, segredos, técnica, lançamentos, 

segurança, legislação, tecnologia, comportamento e economia. 

Está dimensionada com 4.900 caracteres e é publicada nas 52 semanas do ano. Alta 

Roda começou em 1999 e, desde então, firmou-se como referência no jornalismo 

especializado por sua independência e análises objetivas. 

O editor, Fernando Calmon, é jornalista especializado desde 1967, engenheiro e 

consultor técnico de automóveis, de comunicação e de mercado automobilístico. É, 

ainda, correspondente para a América do Sul do site inglês Just-Auto.  

Alta Roda é distribuída sem qualquer custo. Em contrapartida, o órgão de comunicação 

se compromete a veicular, no alto ou no rodapé, a marca e/ou mensagem de uma 

empresa apoiadora nacional, na dimensão de 3 cm x 2 colunas (ou o equivalente, 

quando se tratar de formato não-standard) e banners em sites na medida 320 pixels x 

60 pixels. 

Para confirmar seu interesse, basta contatar diretamente o Fernando Calmon nos 

telefones (11) 3021 6424 e 99125 9098, e-mail fscalmon@gmail.com ou Roberto 

Marks (13) 3251 4154, e-mail roberto.marks@gmail.com 

 

 

Salão de Munique amplia 
o foco na mobilidade

Apneia do sono: o que 
é, sintomas, tipos e 
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Progresso intelectual e moral em 
compassos desiguais
• Jorge Hessen – Brasília/DF

Atualmente discorre-se bastante 
sobre o progresso social adqui-
rido; contudo, o que se entende 

por progresso? Pode algumas vezes soar 
como um vocábulo vazio que reverbe-
ra ante as barbaridades humanas que 
acontecem a todo momento. Entretan-
to, na década de 1960 o homem pisou 
na Lua, dando início a eventos poste-
riores que evidenciaram o progresso 
da Ciência, no campo das descobertas 
espaciais. Porém, há que se observar 
o atraso moral do homem na Terra, 
apesar de todo o progresso intelectu-
al. Sabemos que o progresso material 
caminha na frente, ao passo que o cres-
cimento moral vai sempre marchando 
em segundo plano. 

Falemos um pouco mais sobre isso. 
Elucida a Doutrina dos Espíritos que em 
delicada graduação evolutiva o homem 
vai gradativamente vivenciando suas 
experiências nos diversos graus de desen-
volvimento. Ante as diretrizes da Lei de 
Evolução, o “homem passa palmo a palmo 
da barbárie à civilização moral”. [1]

Explicam os Espíritos que “o senso 
moral, mesmo quando não está desen-
volvido, não está ausente, porque existe, 
em princípio, em todos os homens; é 

esse senso moral que os transforma 
mais tarde em seres bons e humanos. 
Ele existe no selvagem como o princípio 
do aroma no botão de rosa de uma flor 
que ainda não se abriu”. [2] 

Estamos invariavelmente diante dos 
paradoxos existenciais. Como compre-
ender a experiência de criaturas bes-
tiais, quase selvagens, no seio de seres 
ditos civilizados? “Da mesma maneira 
que numa árvore carregada de bons 
frutos existem temporãos. Elas são sel-
vagens que só têm da civilização a apa-
rência, lobos extraviados em meio de 
cordeiros. Os Espíritos de uma ordem 
inferior, muito atrasados, podem encar-
nar-se entre homens adiantados com a 
esperança de também se adiantarem; 
mas, se a prova for muito pesada, a natu-
reza primitiva reage”. [3] 

Este é um entendimento coerente, 
quando compreendemos a bênção da 
reencarnação. Como se observa na 
elucidação dos Benfeitores do Além: “A 
Humanidade progride. Esses homens 
dominados pelo instinto do mal, que se 
encontram deslocados entre os homens 
de bem, desaparecerão pouco a pouco 
como o mau grão é separado do bom 
quando joeirado. Mas renascerão com 

outro invólucro. Então, com mais expe-
riência, compreenderão melhor o bem 
e o mal. O exemplo temos nas plantas 
e nos animais que o homem aprendeu 
como aperfeiçoar, desenvolvendo-lhes 
qualidades novas. Só após muitas gera-
ções que o aperfeiçoamento se torna 
mais completo. Esta é a imagem das 
diversas existências do homem”. [4] 

É dessa forma que evoluímos – lenta-
mente, renascendo e (re) morrendo nos 
diversos estágios dos mundos, consoan-
te categorização proposta pelo catedrá-
tico lionês, designando-os de mundos 
“primitivos”, de “expiação e provas” 
(atualmente na Terra), de “regeneração”, 
“ditosos e divinos” até chegarmos, após 
milênios, ao mundo dos venturosos, 
onde tão somente impera o bem e tudo 
é movido por anseios sublimes e todos 
os sentimentos são depurados.

Referências: 
[1] Kardec, Allan. O Evangelho segun-

do o Espiritismo. 129. ed. Rio [de Janei-
ro]: FEB, 2009, cap. XXV, item 2.

[2] _____, Allan. O Livro dos Espíritos, 
Rio [de Janeiro]: Ed. FEB, 2009, questão 
754.

[3] Idem.
[4] Idem. 

bloqueios na pista
Um detalhado informe do 

setor de inteligência da Polí-
cia Rodoviária Federal para 
o Palácio do Planalto ao qual 
a Coluna teve acesso revelou 
que, até ontem à noite, eram 
173 os pontos de concentra-
ção de caminhoneiros em 
estradas federais do Brasil, 
e 53 bloqueios nas rodo-
vias. A manifestação pró-
-presidente Jair Bolsonaro 
prometida ocorreu em movi-
mento nacional, com menor 
ou maior prejuízo de tempo 
para quem se deparou com 
os grupos. Em muitos casos 
são motoristas associados 
a grandes transportadoras, 
sindicatos patronais aliados 
do presidente, que bancam o 
óleo e a diária aos motoristas. 
De acordo com os informes, 
a tensão paira sobre os Esta-
dos do Espírito Santo, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas, Paraná e Santa Cata-
rina. Mais de 400 motoristas 
estão em faixa de acostamen-
to na estrada que liga o DF a 
Luziânia (GO).

Encham o tanque
A situação pode piorar e 

chegar aos postos de gasoli-
na das principais capitais: os 
‘tanqueiros’ de combustíveis 
de Minas Gerais aderiram à 
paralisação de 24 horas. Os 
de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Goiás e Espírito Santo estão 
em estado de greve. 

Riscos ao volante
Ainda segundo o relatório, 

veículos de passeios não são 
detidos. Mas caminhoneiros 
são barrados, e os que insis-
tem em passar sofrem pres-
são ou até danos materiais.

radiogra�ia do asfalto
Na região Sul são registra-

dos 94 protestos e 28 blo-
queios; Na Sudeste são 29 e 
9; No Centro-Oeste, 29 e 10, 
respectivamente. E existiam 
até a noite passada pontos 
de bloqueios na Bahia, Mara-
nhão, Santa Catarina, Paraná, 
Mato Grosso e ES.

Acredite, se quiser
Um grupo bolsonarista pro-

tocolou ontem no fim do dia, 
no Senado, um requerimen-
to para o presidente Rodrigo 
Pacheco com dois pedidos: 
destituir todos os ministros 
do Supremo Tribunal Fede-
ral; e aprovar a PEC 113-A, 
que obriga a impressão de 
voto da urna eletrônica do 
Tribunal Superior Eleitoral.

Tropa 
Entre os signatários do 

requerimento estão Marco 
Antônio Pereira, o Zé Trovão 
(com mandado de prisão e 
procurado pela Polícia Fede-
ral), Francisco Dalmora, o 
Chicão Caminhoneiro; Fabio 
de Salles, APROSOJA MG (cuja 
sede de Mato Grosso foi alvo 
da PF no dia 6, por suspeita 
de bancar protestos antide-
mocráticos) e outros. 

Não avança
Presidente da Câmara dos 

Deputados, a quem cabe a 
canetada do ‘sim’ ou ‘não’, 
Arthur Lira (Progressistas-

-AL) não aprova pedido de 
impeachment do presidente 
Bolsonaro. Ele está ali para 
isso, entre outros assuntos 
do padrinho inquilino do 
Palácio.

Aliás..
.. Bolsonaro precisa de 

apenas 142 votos para barrar 
o impeachment, e na votação 
da PEC do voto impresso a 
oposição mostrou que não 
tem esses votos.

teleférico..
Uma missão técnica come-

çou ontem, no Complexo do 
Alemão, no Rio de Janeiro, o 
levantamento dos problemas 
da região onde funcionava o 
teleférico que tinha 152 cabi-
nes num percurso de 3,6 km 
e atendia toda população das 
comunidades dos morros. 
Conforme a Coluna anteci-
pou, o sistema de transporte 
vai voltar. 

..e galeria comercial
O projeto de reativação 

é uma das prioridades do 
governador Cláudio Castro. 
Além do teleférico, haverá 
postos de atendimento de 
Saúde, bancos e serviços para 
a população. Inicialmente 
será feito diagnóstico e em 
seguida o início das obras de 
reativação.

Pão verbal
A Federação Nacional dos 

Policiais Federais (Fenapef) 
lançou ontem o livreto ‘Pão 
Diário’, com 365 mensagens 
de auto-ajuda (uma para 
cada dia do ano), no escopo 
da campanha Setembro Ama-
relo, contra o suicídio. 

Turbulência (no chão)
A ITA Linhas Aéreas nega 

que um voo seu foi cancelado. 
Mas alega problemas numa 
aeronave, a do voo 5206, no 
dia 4 de setembro, que teve de 
passar por “manutenção não 
programada”. O embarque 
seria às 12h15 de São Paulo 
(GRU) para Porto Seguro, e só 
decolou às 22h21. Conforme 
publicamos, houve proble-
mas, sim. Alguns passagei-
ros desistiram e perderam 
o feriadão. Questionada, a 
empresa decidiu não infor-
mar quantos foram os can-
celamentos e quantos alocou 
em outros voos. 

ESPLANADEIRA
# Daniela Pederneiras, CEO 

da Double Check, participa 
hoje do programa “Cem por 
cento educação, da Rádio Ban-
deirantes - AM1360. # Mostra 
de Turismo Ceará - RJ aconte-
ce entre dias 17 e 30, no Barra 
Shopping, no Rio de Janeiro. 
# Começa hoje a “Exposição 
Virtual de Artesanato do Vale 
do Café, Tradição e Identida-
de”, do Instituto Preservale e 
da Fundação Cesgranrio, via 
Facebook. # Cultura Inglesa 
promove workshop gratuito, 
até 30 de outubro, sobre a 
profissão gamer. # Artistas 
apoiados pelo MP Projetos de 
Artes terão trabalhos exibidos 
na ArtRio. # 1º Hackathon de 
ESG do Brasil, do Grupo Petró-
polis, acontece nos dias 11 e 
12.

Morceguinhos, morcegos e 
morcegões
Como sabemos, no mundo das 

crianças vivem monstros assus-
tadores. O escuro, ah, o escuro...

qual criança nunca olhou aterrorizada 
para a escuridão da noite?

Qual criança não olhou com descon-
fiança para aquela porta do armário 
semiaberta. E quem nunca olhou debai-
xo da cama, para ver se o apavorante 
monstro de duas cabeças não estava 
lá? Ou, aquele estranho, misterioso e 
apavorante palhaço, né? E aí está o “IT”, 
filme baseado no assustador romance 
do incomparável escritor Stephen King.

E aquele bichinho de pelúcia que 
parece ganhar vida? Aquele barulho na 
janela, no quintal ou seria na cozinha? 
O vento lá fora, misterioso e a noite uiva 
para a criança assustada.

Que vontade de correr para o quarto 
da mamãe.

E, além dos terríveis e fantasiosos 
monstros do imaginário infantil, as 
crianças ainda tem que conviver com 
diversos outros medos reais como, 
medo de vento, medo de chuva com 
granizo, de rato, de aranha, cobra, mor-
cego e esse último, que o diga “Bruce 
Wayne”, o famoso personagem de 
Batman, o homem morcego. Um medo 
pavoroso, transformado em trauma e 
que o acompanhou até a vida adulta e, 
Bruce Wayne, só conseguiu vencer o 
medo quando resolveu enfrenta-lo e o 
desmistificou para si mesmo, mostran-
do que poderia vencê-lo, mas teria que 
enfrenta-lo, não tinha outro jeito, teria 
que enfrenta-lo.

Ah, o mundo dos adultos, que beleza 
não ter medo, é o que eu imaginava 
quando criança. Sorria, ao pensar que 
um dia, uma vez adulto, não mais treme-
ria diante de uma serpente peçonhenta, 
diante de uma aranha Armadeira, pavo-
rosa com suas patas levantadas, prontas 
para me atacar. Imaginava que não mais 
tremeria diante daqueles malditos mor-
cegos que assombravam minha casa. 
Morava em um bairro, onde havia um 
enorme matagal nas proximidades e de 
onde saía aqueles bichos peçonhentos 
e os malditos morcegos.

Ainda me lembro o pavor que me cau-
savam seu bater de asas, as lendas que 
a vovó contava. Morcego, oh meu Deus. 
Que terror...ah, mas vou ficar adulto e o 
medo vai acabar? Vai?

Mas, cresci e a vida adulta chegou e, 
ao contrário do que imaginava, alguns 
medos continuaram. É lógico que não 
mais me preocupo com a porta do 
armário semiaberta, ou não olho mais 
debaixo da cama e nem temo o coitado 
do palhaço.

Barulho no quintal, na janela ou cozi-
nha? Me encho de sentimentos heroicos 
e poderosos, me sinto um verdadeiro 
Superman, e vou conferir a razão do 
barulho.

Mas, não dá para não sentir um arre-
pio ao ver uma serpente, sei lá se é 
venenosa ou não. Na dúvida, não me 
aproximo e deixo o bicho ir embora.

Ah, a danada da Armadeira, com as 
patas levantadas, como a me avisar que 
está prestes a pular em mim, também 

ainda me dá arrepios. Mas, é só se afas-
tar e deixar o bicho seguir seu caminho. 
É só não mexer com ela, que não te ataca. 
É um medo real, porém, administrável.

Mas, existe um grande e muito real 
perigo, os morcegos, não adianta só 
não mexer com eles, vão te atacar de 
qualquer jeito. Ah, esses animais são 
assustadores, perigosos, falsos, traiço-
eiros, defensores de animais bandidos 
que, imagino eu, devem considera-los 
seus heróis.

E descobri que o mundo adulto 
também tem seus monstros, só que 
reais, terrivelmente reais, perigosamen-
te reais. E, nesse insano mundo adulto, 
tenho saudades dos medos que sentia 
dos morceguinhos. Agora, o perigo 
aumentou, duplicou, multiplicou e os 
pobres morceguinhos, são agora enor-
mes morcegões. Assustadores morce-
gões. Apavorantes morcegões.

Mas, deixa eu ficar quieto, nesse 
mundo terrível e esquisito, o melhor é 
ficar calado ou posso ser preso, mordi-
do, ver o meu sangue se esvair, sugado 
por suas presas insaciáveis.

Posso ser condenado, talvez à uma 
eternidade, oh meu Deus. E, assim 
seguimos, como animais a caminho do 
matadouro, sem coragem para enfren-
tar nossos medos. É? É? É?

Pois é, que triste. O mundo adulto tem 
seus perigos e medos reais. Poderia ser 
tão melhor...

Ah, malditos morcegões, tão reais, tão 
falsos, tão perigosos e traiçoeiros.
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Salão de Munique 
amplia o foco na 
mobilidade
O maior salão interna-

cional do automóvel 
(IAA, na sigla em 

alemão) do mundo abriu 
suas portas no último dia 7 e 
vai até o próximo dia 12, em 
Munique, Alemanha. Aliás, 
abrir as portas nunca teve 
um sentido tão figurado: a 
exibição inclui um grande 
espaço ao ar livre (no total 
sete cenários na área central 
da cidade) e muitas ativida-
des interativas com o públi-
co. A exposição bienal (anos 
ímpares) não é mais tão 
gigantesca quanto a tradicio-
nal realizada em Frankfurt. 
Certamente receberá muito 
menos visitantes por refle-
xos da pandemia do covid-19 
que obrigou os organizado-
res a cortar as atividades de 
11 para 6 dias.

O evento até foi rebatizado. 
Agora se chama IAA Mobili-
ty e inclui um setor dedicado 
inteiramente a bicicletas elé-
tricas, por exemplo. A grande 
maioria dos lançamentos 
valorizou os modelos 100% 
elétricos que, por si só, não 
se trata mais de novidade. A 
indústria, no entanto, está 
engajada no longo prazo. 
Então é necessário demons-
trar seu potencial criativo e 
técnico desde já. Algumas 
marcas mais otimistas, 
outras, cautelosas.

Várias projetam datas 
para a virada total de chave, 
de combustão para elétrico, 
sem ter em vista limitações 
de poder aquisitivo de cada 
país e, além disso, a infraes-
trutura capilar ser cara de 
implantar. Isso sem contar a 
matriz energética mundial, 
que precisa dar uma guina-
da muito forte para reduzir 
o uso de fontes fósseis como 
petróleo, gás e carvão para 
gerar eletricidade.

As fabricantes alemãs, 
como sempre, mantêm o pro-
tagonismo de donos da casa. 
Audi mostrou o carro-concei-
to Grandsphere que indica 
como será o sucessor do A8, 
seu sedã topo de gama, com 
mudanças externas e inter-
nas impressionantes. Outros 
modelos da marca seguirão a 
diretriz: Shysphere e Urban 
Sphere. A BMW apresentou 
o avançado conceito i Vision 
Circular, previsto para 2040. 
Aplica matérias-primas 
amplamente recicláveis em 
um compacto de quatro 
metros de comprimento. O 
iX5 Hydrogen pode ser tes-
tado pelos visitantes no cir-
cuito do seu estande.

Mercedes-Benz apresentou 
o EQE, versão elétrica do seu 
sedã grande, e surpreendeu 
com o EQG, a visão de como 
será o SUV elétrico de maior 
porte que respeita os traços 
originais. O Porsche Mission 
R, desenhado para futuras 
competições de monomarca, 
mantém essa herança e des-
taca lanternas traseiras com 
efeito gráfico tridimensional.

A Volkswagen exibiu o con-
ceito de um subcompacto, o 
ID.Life, também propondo 
o uso de materiais reciclá-
veis. O entre-eixos de 2,50 m 
(entre up! e Polo) permitirá 
agilidade e facilidade de esta-
cionar. Intenção da marca é 

oferecê-lo, em 2025, por 
20.000 euros (R$ 124.000, 
em conversão direta), equi-
valente ao atual up!.

Interessante a posição 
do presidente mundial 
da Renault, Luca de Meo, 
quando perguntado durante 
o Salão pela revista inglesa 
Autocar, sem citar a Tesla, se 
não o incomodava uma fabri-
cante iniciante ter valor de 
mercado muitas vezes supe-
rior. “Quando se acumulam 
mais de 100 anos de histó-
ria e uma força de trabalho 
de 200.000 pessoas como 
a nossa, pode ser estranho 
ver a valorização de bilhões 
em empresas que oferecem 
apenas uma promessa. Mas 
esse é o mundo em que vive-
mos. Distorção faz parte da 
vida. Tenho que aceitar isso”, 
respondeu.

ALTA RODA

DIFICULDADES de forne-
cimento de peças, em espe-
cial semicondutores, conti-
nuam a comprometer for-
temente as vendas de auto-
móveis e comerciais leves 
novos. Dados da Fenabrave 
mostram queda de 8,6% em 
agosto sobre o mesmo mês 
de 2020. Indicam que filas 
de espera continuarão sem 
perspectivas de melhora 
até o final do ano. Porém, 
no mercado de usados, ao 
contrário, a comercialização 
subiu 13,8%. E no compara-
tivo janeiro a agosto de 2021 
com o mesmo período de 
2020, mais 47,2%, segundo 
a Fenauto.

COMO se previa, o Corolla 
Cross ultrapassou as vendas 
do Corolla sedã nos últimos 
três meses. Estilisticamente 
o novo modelo se enquadra 
mais como crossover do que 
SUV. Dinâmica ao volante e 
desempenho são quase equi-
valentes ao sedã. Na parte 
interna, ênfase à praticidade 
e menos aos materiais de 
acabamento. Acionado com o 
pé, o freio de estacionamento 
é uma solução datada.

LATIN NCAP perde-se 
cada vez mais com discur-
sos agressivos e desligados 
da realidade econômica da 
região, embora esteja corre-
ta sua disposição de elevar 
o nível de segurança. Seu 
erro primário, no entanto, 
é impor testes de colisão do 
mesmo modelo com proto-
colos diferentes. Além de 
tecnicamente falacioso, o que 
programas na Europa e EUA 
descartaram, confunde mais 
do que ajuda. Essa distorção 
grave é escondida, de forma 
injustificável, dos resultados.

CONCORRÊNCIA chegou 
ao mercado de automatiza-
ção de passagem por pedágio 
e saída de estacionamento. O 
banco Itaú isentará de men-
salidade os correntistas que 
utilizam adesivos Conectcar, 
a partir do próximo dia 15, 
e do seu futuro tag próprio, 
em novembro. Espera-se que 
outros fornecedores parem 
de cobrar essa taxa. Não há 
sentido em diminuir custos 
de cobrança de pedágio e 
estacionamento, sem repas-
sá-los ao usuário do serviço.

�Automóveis		

Crise provocada por Bolsonaro 
coloca investimentos das 
montadoras em risco
A crise política provo-

cada pelo presidente 
Jair Bolsonaro coloca 

em risco os investimentos 
das montadoras no Brasil. O 
alerta foi feito pela Anfavea 
(Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Auto-
motores) nesta quarta-feira, 
8, durante coletiva para apre-
sentação dos resultados do 
setor em agosto.

A preocupação foi mani-
festada pelo presidente da 
Anfavea, Luiz Carlos Moraes. 
Na avaliação dele, a instabili-
dade provocada por Bolsona-
ro impacta no valor do dólar, 
afetando o custo de produ-
ção da indústria. O executivo 
destacou que o cenário con-
turbado atrapalha nas nego-
ciações com as matrizes por 
novos investimentos.

“A imagem do país já não 
é boa. Esses últimos eventos 
criam mais preocupações 
para as nossas matrizes. 
Queria deixar a mensagem 
de apreensão do setor auto-
motivo pelo atual momento 

do ponto de vista econômico 
e das consequências dessa 
instabilidade política e ins-
titucional”, apontou o presi-
dente da Anfavea.

Moraes lembrou que a dis-
cussão sobre os investimen-

tos está diretamente ligada 
ao cenário político. “Sempre 
que vamos discutir com as 
matrizes, a primeira parte 
das reuniões é sobre a situ-
ação política e econômica 
do país. Disputamos espaço 

com países com melhores 
condições de receber inves-
timentos e com um ambiente 
institucional estável.”

Leia mais no site do DT

Divulgação

�Fiscalização

Flagrantes de embriaguez ao 
volante aumentam 39% no feriadão

 Â Dados são de balanço de operação da Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) divulgou nesta 
quarta-feira, 8, o balanço 

final da Operação Independên-
cia, de fiscalização nas rodovias 
federais que cortam o país. 
As atividades começaram na  
última sexta-feira, 3, e foram 
concluídas na noite desta terça-
-feira, 7. A força-tarefa contou 
com o apoio de 13.984 policiais.

De acordo com a PRF, 57.879 
pessoas foram alvo de algum 
tipo de fiscalização e 45.581 
veículos foram abordados em 
rodovias federais durante a 
operação. Ao todo, foram emi-
tidos 1.045 autos de infração 
para motoristas dirigindo sob 
influência de álcool, 498 por 
uso de celular ao volante e 
4.719 pelo não uso do cinto de 
segurança. 

Em relação à operação do ano 
passado, o número de pessoas 

flagradas dirigindo embriaga-
das aumentou em 39%, aponta 
o balanço. Também para a 
infração do uso de celular ao 
volante houve um aumento de 

39%, enquanto o descumpri-
mento da norma do cinto de 
segurança subiu 9%.

Já os autos de infração por 
ultrapassagens proibidas tive-

ram redução 14% em relação 
ao ano passado, alcançando o 
número de 5.847, informou a 
PRF. 

Leia mais no site do DT

crédito da foto: © Polícia Rodoviária Federal/Bahia

�Procon

Governo de SP entrega 115 veículos 
para Procons municipais

 Â Veículos vão reforçar atuação em defesa do consumidor para desenvolverem 
atividades de fiscalização e atendimento

O V i c e - G ove r n a d o r 
Rodrigo Garcia parti-
cipou na tarde desta 

quarta-feira, 8, da entrega de 
115 veículos que vão auxiliar 
o trabalho de unidades do 
Procon no estado. A cerimô-
nia, realizada no Memorial da 
América Latina, contou com 
a presença do Secretário da 
Justiça e Cidadania, Fernan-
do José da Costa, e do diretor 
executivo do Procon-SP, Fer-
nando Capez.

“Essa é mais uma ação 
municipalista de um gover-
no que trabalha em parceria 
com as prefeituras. Equipar 
os nossos Procons é apoiar 
a cidadania”, afirmou o Vice-
-Governador

Esta é a primeira vez que o 
Procon-SP fornece veículos 
oficiais para os órgãos muni-
cipais conveniados, que antes 
utilizavam veículos cedidos 

pelas prefeituras. Os novos 
equipamentos, um total de 
115 viaturas, serão utiliza-
dos para o desenvolvimento 
de atividades de fiscalização 
do mercado e de orientação e 

atendimento ao consumidor.
“Quando este governo se 

iniciou, havia dois convênios 
formulados. Já aumentamos 
em 160 e continuaremos 
ampliando para aumentar a 

capilaridade da atuação dos 
Procons municipais”, lem-
brou o Diretor Executivo do 
Procon-SP, Fernando Capez.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Governo de SP
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�Parceria

EDP e Mercado Pago fazem promoção que concede 
desconto de R$ 10 na conta de energia

 Â Ação é válida até 25 de outubro para primeiro pagamento de conta pelo aplicativo 
ou para quem fez o último pagamento de conta na plataforma há mais de 90 dias

A EDP, distribuidora de 
energia elétrica de 
Guarulhos, Alto Tietê, 

Vale do Paraíba e Litoral 
Norte de São Paulo, em par-
ceria com o Mercado Pago, 
aplicativo de carteira digi-
tal, realiza campanha que 
concede desconto de R$ 10 
no pagamento da primeira 
conta para usuários novos e 
já ativos no Mercado Pago, 
que tenham feito o último 
pagamento a mais de 90 dias. 
A promoção tem validade até 
25 de outubro.

Os clientes que fizerem o 
primeiro pagamento de conta 
de luz da EDP no aplicativo, 
utilizando os meios de paga-
mento disponíveis, sendo: 
saldo em conta; cartão de cré-
dito m até 12 vezes ; cartão de 

débito; ou Mercado Crédito, 
terão direito ao desconto. 

Aqueles que realizaram 
o pagamento de uma conta 
há mais de 90 dias na pla-
taforma também podem 
fazer parte da promoção. O 
desconto será aplicado para 
pagamentos a partir de R$ 60 
e limitado a uma utilização 
por CPF.

“Trabalhamos continua-
mente para ampliar as pos-
sibilidades de experiências 
digitais aos nossos clientes, 
seja solicitando serviços ou 
efetuando seus pagamen-
tos da forma mais prática e 
segura. E esta promoção em 
parceria com o Mercado Pago 
está em linha com nossa atu-
ação. 

Leia mais no site do DT

�Programa	

SENAI-SP, GIZ e Ministério de Minas e Energia 
lançam programa para apoiar PMEs em medidas 
de eficiência energética na indústria
Programa PotencializEE 

terá R$ 110 milhões em 
recursos e mobilizará 

cerca de R$ 500 milhões para 
o financiamento de projetos 
de eficiência energética em 
prol da competitividade da 
indústria

 Nesta quarta-feira, 8, foi 
realizado o lançamento do 
“PotencializEE - Programa 
Investimentos Transforma-
dores em Eficiência Energé-
tica na Indústria”, que visa 
apoiar pequenas e médias 
empresas (PMEs) industriais 
do estado de São Paulo na 
implementação de medidas 
de eficiência energética (EE), 
com suporte técnico e crédi-

to acessível. Para tanto, estão 
previstos recursos da ordem 
de R$ 110 milhões.

Participaram do evento 
representantes de instituições 
parceiras como Ministério 

de Minas e Energia (MME), 
SENAI-SP, Embaixada da Ale-
manha, Embaixada Britânica e 
Delegação da União Europeia. 
Os porta-vozes apresentaram 
a iniciativa virtualmente aos 
convidados e falaram de sua 
importância, ressaltando os 
benefícios para as indústrias 
e os impactos ambientais a 
serem alcançados.

O presidente da FIESP, 
CIESP, SESI-SP e SENAI-
-SP, Paulo Skaf, ressaltou o 
momento oportuno para o 
lançamento do programa e 
sua relevância no desenvol-
vimento de uma melhor efi-
ciência energética. 

Leia mais no site do DT

Equipe de Ciclismo de 
Taubaté é destaque em 
prova no último domingo, 5

A equipe de ciclismo 
taubateana TCT par-
ticipou com destaque 

do GP Guaratinguetá, Desafio 
Gomeral, nesse domingo, dia 
5 de setembro. A etapa foi 
organizada pela Federação 
Paulista de Ciclismo.

Os atletas Cristian Egídio 
e Alan Maniezzo conquista-

ram os primeiro e segundo 
lugares da prova que pontua 
para o ranking paulista. A 
competição ocorreu na Ave-
nida Luis Carlos Fonseca, 
Sistema Viário Mário Covas. 
Amos participaram da prova 
de 100 Km.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Paratleta Edneusa Dorta fica em 
4ª colocação na maratona em 
Tokyo 2020

A paratleta Edneusa 
Dorta de Jesus, da 
equipe Programa 

Esporte Para Todos, encer-
rou a participação da equipe 
de Taubaté nos Jogos Para-
límpicos de Tokyo 2020. Ela 
alcançou a quarta colocação 
da Maratona feminina para a 
classe T12, que foi disputada 
no último sábado, 04/09, às 
18h50 (horário de Brasília).

Edneusa fez o tempo de 
3h15min32s. Ouro para o 
Japão, Prata para o Comitê 
Paralímpico Russo e Bronze 
para a África do Sul.

Ela também disputou na 
manhã da sexta-feira (27/08) 
– noite no Japão – a qualifi-
catória dos 1500m rasos 
(classes T12 e T13) nos Jogos 
Paralímpicos de Tóquio. 

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

�Política	

PSDB vira oposição, dando largada 
ao reposicionamento eleitoral
O Partido da Social 

Democracia Brasileira, 
conhecido pela sigla 

PSDB, anunciou que, por una-
nimidade, passa a integrar a 
oposição ao governo Jair Bol-
sonaro a partir desta quarta-
-feira, 8. A decisão dá largada 
ao reposicionamento da sigla 
para as eleições presidenciais 
de 2022.

Em comunicado nas redes 
sociais, os tucanos também 
informaram que darão início 
à “discussão sobre a prática 
de crimes de responsabilida-
de pelo presidente da Repú-
blica”. Assim, a legenda pode 
vir a apoiar adiante a deposi-
ção do atual governo.

Presidente do PSDB convo-
cou reunião após fala de Jair 
Bolsonaro na manifestação 
do 7 de setembro

Ontem, após as manifes-
tações pró-governo do Dia 
da Independência, nas quais 
Bolsonaro afirmou que não 
respeitará decisões do minis-
tro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal, o 

presidente da legenda, depu-
tado Bruno Araújo, convocou 
reunião da Executiva Nacio-
nal para discutir a crise entre 
os Poderes.

O presidente da Corte, Luiz 
Fux, alertou, em pronun-
ciamento, que descumprir 
decisão judicial é crime de 
responsabilidade, passível de 
impeachment pelo Congres-
so. Ele fez o pronunciamento 
mais incisivo entre os líderes 
de Legislativo e Judiciário 
após as falas de Bolsona-
ro. Fux disse que “ninguém 
fechará o STF” pedindo aos 
poderes que se dediquem aos 

“problemas reais” do país.
João Doria e Eduardo Leite 

disputam candidatura à elei-
ção 2022

O PSDB realizará prévias 
em novembro para definir 
seu candidato ao cargo de 
Bolsonaro, em disputa que 
deve ser travada entre os 
governadores de São Paulo, 
João Dória, e do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite. Nesta 
terça, ambos defenderam o 
impeachment de Bolsonaro. 
Um dos principais desafios do 
partido será sair unificado em 
2022 e recuperar eleitores de 
centro-direita perdidos para 

o chefe do Executivo em 2018.
No Scoop Day, o cientista 

político Bolívar Lamounier, 
disse acreditar nas chan-
ces de uma terceira via no 
próximo ano, no que foi 
respaldado pelo diretor do 
instituto Paraná Pesquisas, 
Murilo Hidalgo. O presiden-
te de honra do PSDB e ex-
-presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, 
cogitou recentemente apoiar 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, se o partido não 
for para o segundo turno em 
2022.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Vinícius Martins / Mover

Luisa Stefani vai à 
semifinal do US Open 
nas duplas e faz história

 Â Tênis feminino do país não ia tão longe 
em um Grand Slam há 53 anos

O Brasil tem uma repre-
sentante na semifinal 
feminina de um Grand 

Slam após 53 anos. Nesta 
quarta-feira, 8, Luisa Stefani e 
a canadense Gabriela Dabro-
wski se garantiram entre as 
quatro melhores parcerias do 
US Open, disputado em Nova 

York (Estados Unidos), ao 
derrotarem as tchecas Marie 
Bouzkova e Lucie Hradecka 
por 2 sets a 1, com parciais de 
6/4, 4/6 e 6/1, em 1h58min 
de partida, pelas quartas de 
final.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: © Brad Penner/US Open/Direitos Reservados
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Bolsonaro
Judiciário debate inelegibilidade 
de Bolsonaro após atos

 Â Ministros de cortes superiores avaliaram que os discursos do presidente 
agravaram a situação política dele em relação ao Judiciário

Ministros de cortes 
superiores ouvidos 
pela CNN avaliaram 

que os discursos do presi-
dente Jair Bolsonaro neste 
7 de Setembro em Brasília e, 
especialmente, em São Paulo 
agravaram a situação política 
dele em relação ao Judiciário 
e, no início da noite, come-
çaram a debater entre si os 
caminhos para a reação no 
âmbito jurídico.

Segundo um ministro de 
um tribunal superior a situ-
ação é grave. Já foi iniciado o 
debate sobre saídas jurídicas 
tendo em vista que o Judiciá-
rio ainda não aposta que um 
processo de impeachment 
possa ser levado adiante, mas 
ainda há dúvidas ainda sobre 
qual caminho seguir. O certo, 
para essa fonte, é que cresce 
a tese da inelegibilidade de 
Bolsonaro em 2022.

São dois caminhos prin-

cipalmente em debate. Um 
deles, o de cassar a chapa 
Bolsonaro-Mourão no TSE. 
Essa saída tiraria o presiden-
te do cargo e o impediria de 
disputar a eleição. Para tanto, 
é preciso que sejam pauta-

das as ações de cassação de 
chapa que tramitam no TSE. 
Haveria, se fosse seguido 
esse caminho, a possibilida-
de de desmembrar a chapa 
de modo que o vice Hamil-
ton Morão assumisse. Por 

isso que é um cenário que 
precisa do aval do universo 
político, tanto pelo estresse 
que causaria no país como 
com a possibilidade de um 
general assumir o país.

Leia mais no site do DT.

Crédito da foto: CNN Brasil

Chefe de Poder que despreza 
decisão judicial comete crime de 
responsabilidade, diz Fux

 Â Posicionamento de Fux reflete uma postura conjunta dos ministros do Supremo, 
que se reuniram de forma remota após atos do 7 de Setembro

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF), ministro Luiz 

Fux, declarou nesta quarta-
-feira, 8, que qualquer chefe 
de Poder que descumprir 
decisões judiciais estará 
cometendo um crime de res-
ponsabilidade.

Em manifestações convo-
cadas pelo governo para o 
feriado da Independência, 
o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido)  chegou a afir-
mar que não cumprirá mais 
determinações que partam 
do ministro Alexandre de 
Moraes, relator de processos 
envolvendo o presidente no 
STF. 

“O Supremo Tribunal Fede-
ral também não tolerará ame-
aças à autoridade de suas deci-
sões. Se o desprezo às decisões 
judiciais ocorre por iniciativa 
do Chefe de qualquer dos 
Poderes, essa atitude, além de 
representar atentado à demo-

cracia, configura crime de 
responsabilidade, a ser anali-
sado pelo Congresso Nacional“, 
disse Fux em resposta.

“Ofender a honra dos minis-
tros, incitar a população a pro-

pagar discursos de ódio contra 
a instituição do Supremo Tri-
bunal Federal e incentivar o 
descumprimento de decisões 
judiciais são práticas antide-
mocráticas e ilícitas, que não 

podemos tolerar em respeito 
ao juramento constitucional 
que fizemos ao assumir uma 
cadeira na Corte”, complemen-
tou.

Leia mais no site do DT.

Feriado de 7 de Setembro tem manifestações pró e contra o governo federal

Crédito da foto: Reprodução/CNN Brasil (07.set.2021))

Veja as reações dos partidos às 
falas de Jair Bolsonaro
As declarações do pre-

sidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) durante 

as manifestações que ocor-
reram neste feriado de 7 de 
Setembro, em Brasília e em 
São Paulo, repercutiram no 
mundo político. A CNN sepa-
rou as reações dos principais 
partidos brasileiros. 

PSDB: Reunião da executi-
va da sigla vão discutir nesta 
quarta-feira, 8, qual será o 
posicionamento dos tucanos;

PSD: Partido de Gilberto 
Kassab criou uma comissão 
de acompanhamento de um 
possível impeachment de Bol-
sonaro;

Solidariedade: Marcou reu-

nião da bancada na próxima 
semana;

MDB: Fará uma consulta aos 
líderes do partido;

PDT: Ajuda na articulação 
da oposição por meio de seu 

presidente, Carlos Lupi;
PT: Articulação a oposição 

e pressiona o presidente do 
Congresso, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), para devolver a 
medida provisória das redes 

sociais;
PSL e DEM: Soltaram notas 

de repúdio criticando as falas 
de Bolsonaro;

PSB: Faz conversas com par-
tidos.

Atos
Durante seu primeiro discur-

so em Brasília, Bolsonaro não 
citou nominalmente nenhum 
dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF), mas 
afirmou que quem age fora da 
Constituição “deve ser enqua-
drado” ou “pedir para sair”.

Em São Paulo, o presidente 
foi ainda mais incisivo e acres-
centou que “só Deus” o tira de 
Brasília e que ele nunca será 
preso.

Feriado de 7 de Setembro tem manifestações pró e contra o governo federal

Crédito da foto: : Reprodução/CNN Brasil (07.set.2021))

Bolsa tomba quase 4% 
com mercado reagindo 
a atos de 7 de Setembro; 
dólar sobe

 Â Os operadores elevaram a cautela 
após novos ataques do presidente Jair 
Bolsonaro aos ministros da Suprema 
Corte Alexandre de Moraes e Luís 
Roberto Barroso

crédito da foto: Agência Brasil

Bolsa e dólar reagiram 
com força aos desdo-
bramentos das mani-

festações de 7 de Setembro 
desde a abertura do pregão 
desta quarta-feira, 8, fechan-
do com viés negativo.

Depois dos esperados pro-
nunciamentos do presidente 
da Câmara, Arthur Lira, e do 
presidente do STF, Luiz Fux, 
sobre os atos, o Ibovespa 
acentuou as perdas e fechou 
com queda de 3,75%, aos 
113.451 pontos. A menor 
pontuação desde março.

Já o dólar spot acentuou as 
altas de mais cedo, avançan-
do 2,89%, a R$ 5,3260.

Os operadores elevaram a 
cautela após novos ataques 
do presidente Jair Bolsonaro 
aos ministros da Suprema 
Corte Alexandre de Moraes 
e Luís Roberto Barroso, que 
também é presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE).

As novas investidas ocor-
reram no feriado do Dia da 
Independência, quando Bol-
sonaro participou de atos em 
Brasília e São Paulo, e agora 
os investidores ficam de olho 
nas reações do Congresso e do 
Judiciário.

Um possível impeachment 
do presidente Jair Bolsonaro 
já passou a ser discutido por 
diversos partidos que até o 

momento não fazem oposição 
sistemática ao governo, mas 
que condenaram os discur-
sos de Bolsonaro no dia 7 de 
Setembro.

Esse comportamento refle-
tia avaliação de boa parte dos 
mercados de que o discurso 
inflamado de Bolsonaro cola-
bora para o agravamento da 
tensão institucional no Brasil, 
o que pode repercutir negati-
vamente sobre o desempenho 
econômico.

Os eventos de terça-feira 
mostram que Bolsonaro “tem 
ainda bastante apoio popular 
e continua sendo personagem 
importante no cenário políti-
co/eleitoral”, mas, “por outro 
lado, o ambiente institucional 
deve ficar ainda mais tenso”, 
escreveram analistas da Genial 
Investimentos. “O resultado 
será mais incerteza e volatili-
dade e, provavelmente, menos 
crescimento e mais inflação.”

Prejudicando ainda mais o 
desempenho da moeda bra-
sileira, o clima no exterior 
também estava cauteloso em 
meio a temores de desacelera-
ção do crescimento econômi-
co, enquanto os investidores 
monitoravam as perspectivas 
para o estímulo do Federal 
Reserve, do Banco Central 
Europeu (BCE) e do Banco do 
Povo da China.

Leia mais no site do DT.

Após discursos, 
clima entre Poderes 
mantém incerteza 
entre investidores

Apesar de manter pos-
tura crítica a eventual 
ruptura institucional, 

Lira deixa claro que não pre-
tende dar espaço para impe-
achment do presidente

Os discursos do presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), e do pre-
sidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF), Luiz Fux, sobre 
os atos de 7 de Setembro, 
mexeram com o mercado 
nesta quarta-feira, 8.

Durante a fala de Fux, o Ibo-
vespa acentuou a queda, que 
estava em 2,7%, para 3%, e 
o dólar, que avançava 2%, 
passou a subir 2,22%. 

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Agência Brasil
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Saúde
Apneia do sono: o que é, sintomas, 
tipos e tratamento
A apneia do sono é um 

distúrbio que causa a 
parada momentânea 

da respiração ou uma res-
piração muito superficial 
durante o sono, resultando 
em roncos e num descanso 
pouco relaxante que não per-
mite recuperar as energias. 
Assim, além de sonolência 
durante o dia, esta doença 
provoca sintomas como difi-
culdade de concentração, dor 
de cabeça, irritabilidade e até 
impotência.

A apneia do sono acontece 
devido à obstrução das vias 
respiratórias em função da 
desregulação dos múscu-
los da faringe. Além disto, 
existem hábitos de vida que 
aumentam o risco de desen-
volver uma apneia obstrutiva 
do sono, como o excesso de 
peso, consumo de bebidas 
alcoólicas, tabagismo e uso 
de remédios para dormir.

Esse distúrbio do sono 
deve ser tratado por meio da 
melhora dos hábitos de vida 

e do uso de uma máscara de 
oxigênio que empurra o ar 
para as vias aéreas e facilita 
a respiração.

Principais sinais e sintomas
Para identificar a apneia 

obstrutiva do sono, deve-se 
notar a presença dos seguin-
tes sintomas: 

Roncar durante o sono;
Acordar várias vezes à 

noite, mesmo que por poucos 

segundos e de forma imper-
ceptível;

Apresentar paradas da 
respiração ou sufocamento 
durante o sono;

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação / tuasaude.com

8 causas de sono excessivo e 
cansaço e o que fazer
O cansaço excessivo 

geralmente indica 
falta de tempo para 

descansar, mas também 
pode ser um sinal de algu-
mas doenças como anemia, 
diabetes, alterações da tireoi-
de ou até mesmo depressão. 
Normalmente, nos casos de 
doença a pessoa sente-se 
cansada e sem forças, mesmo 
após ter uma noite de des-
canso.

Assim, ao se identificar o 
cansaço frequente é acon-
selhado observar se existem 
outros sintomas associados 
e buscar auxílio médico para 
iniciar o tratamento adequa-
do. Enquanto se espera pela 
consulta, o que se pode fazer 
para combater este cansaço 
excessivo é utilizar remédios 
caseiros para o cansaço.

As 8 doenças que podem 
causar cansaço excessivo e 
frequente são:

1. Diabetes
A diabetes descompensa-

da causa cansaço frequente 
porque nela a glicose do 
sangue não chega a todas as 
células e por isso falta ener-
gia no corpo para realizar 

as tarefas do dia a dia. Além 
disso o excesso de açúcar no 
sangue faz o indivíduo urinar 
mais, leva ao emagrecimento 
e diminuição dos músculos, 

assim é comum os diabéticos 
com hiperglicemia queixa-
rem-se de cansaço muscular.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação/tuasaude.com

Apneia obstrutiva do sono e sua 
relação com depressão e ansiedade

 Â Sintomas depressivos podem estar correlacionados com a AOS

O sono perturbado 
pode causar uma 
série de consequên-

cias importantes para o dia a 
dia da pessoa, como falta de 
concentração, problemas de 
humor, ansiedade e Transtor-
no Depressivo Maior (TDM), 
que atingem diretamente 
sua qualidade de vida.1 De 
acordo com estudo publicado 
na revista Molecular Psychia-
try, que reuniu 85 mil partici-
pantes do UK Biobank Study, 
pessoas com um ciclo de 
sono desalinhado têm maior 
probabilidade de apresentar 
depressão e ansiedade e têm 
menos sensação de bem-
-estar.1

Segundo o doutor Fábio 
Aurélio Costa Leite, psi-
quiatra com especialização 
em sono, dor e psiquiatria 

geriátrica, “indivíduos que 
não conseguem ter um dia 
normal porque dormiram 
mal, acordaram muitas vezes 
à noite e ficaram irritados e 
cansados em razão disso, 
podem ter alteração emocio-
nal de forma mais duradoura 

e apresentar sintomas como 
ansiedade”. Ele destaca que a 
saúde mental pode ser altera-
da por qualquer tipo de fator, 
seja físico ou emocional, e um 
sono ruim, cuja causa pode 
ser a AOS (Apneia Obstruti-
va do Sono), pode sim levar 

a outras doenças, como a 
depressão. A apneia obstru-
tiva do sono é um transtorno 
do sono comum e potencial-
mente grave, no qual a via 
aérea torna-se repetidamen-
te bloqueada pelo relaxa-
mento dos tecidos da faringe 
e da base da língua, limitando 
a quantidade de ar que atinge 
os pulmões.

Uma vez constatada a 
relação do sono ruim com a 
apneia, é possível iniciar o tra-
tamento que trará benefícios 
em pouco tempo. A terapia 
médica de escolha para AOS 
é o CPAP (pressão positiva 
contínua nas vias aéreas), 
mas é importante a adesão do 
paciente para que o tratamen-
to seja bem-sucedido e ofere-
ça resultados perceptíveis.2

Leia mais no site do DT.

Divulgação

Como a pandemia 
impactou a alimentação 
das crianças?

A pandemia influenciou 
drasticamente a rotina 
alimentar de diversas 

famílias, impactando princi-
palmente as crianças. Com 
o fechamento das escolas 
e os pais trabalhando de 
casa, a busca por alimentos 
mais práticos e processa-
dos, aumentou. Além disso, 
muitas acabaram ficando 
presas em pequenos apar-
tamentos, sem espaço ade-
quado para atividades físi-
cas. As consequências dessa 
mudança de hábito, já podem 
ser percebidas na saúde de 
muitos.

Em um estudo feito pela 
Unicef, cerca de 61% das 
famílias aumentaram o con-
sumo de fast food e refrige-
rantes durante a pandemia, 
além de diminuir o consumo 
de legumes e verduras. Por 
mais que muitos acreditem 
ser apenas uma fase, intro-
duzir alimentos gordurosos, 
ultra processados e repletos 

de açúcar, pode causar danos 
sérios à saúde das crianças, 
hoje e amanhã.

A compulsão alimentar é 
um dos riscos mais iminentes 
em um primeiro momento, 
agravado principalmente 
pelo excesso de tempo em 
frente às telas. Muitos pais 
deixam seus filhos assistin-
do desenhos em celulares, 
tablets ou na televisão para 
se distraírem, enquanto eles 
trabalham.

Essa forma de entreteni-
mento é válida. Não podemos 
restringir totalmente o uso 
de telas pelas crianças, con-
tudo, muitas acabam comen-
do em frente a elas, perden-
do a noção da quantidade 
e até mesmo da qualidade 
dos alimentos que ingerem. 
Essa falta de consciência ali-
mentar aumenta os riscos 
de obesidade, pressão alta e 
diabetes.

Leia mais no site do DT.

Beach Tennis 
pode lesar olhos

 Â Contusão da bolinha no olho pode 
cegar. Óculos de proteção previnem 90% 
das lesões.

A mais nova ‘febre’ 
entre brasileiros 
depois da COVID-19 

são os esportes na areia. 
O tênis de praia, também 
conhecido como beach 
tennis é o preferido a partir 
dos 40 anos e o mais prati-
cado nas quadras de areia 
que se espalharam durante 
a pandemia pelo País. Se 
depender da CBBT (Con-
federação Brasileira de 
Beach Tennis) que de 2017 
para cá já organizou 21 tor-
neios nacionais, o Brasil vai 
ocupar o topo do ranking 
mundial de beach tennis.

Não por acaso, segundo 
o oftalmologista Leôncio 
Queiroz Neto do Instituto 
Penido Burnier os prontu-

ários do hospital apontam 
vários acidentes oculares 
entre praticantes do espor-
te. Para ele os problemas de 
visão não corrigidos expli-
cam o aumento.  A partir 
dos 40 anos, ressalta, surge 
a presbiopia que dificulta 
enxergar próximo e quem 
tem casos de glaucoma na 
família pode desenvolver 
a doença.  O pior, é que de 
acordo com o médico o 
estrago causado nos olhos 
pelas pequenas bolas de 
beath tennis supera os 
danos provocados pelas 
grandes, embora até as 
maiores possam levar à fra-
tura de órbita como acon-
teceu no futebol com Viola.

Leia mais no site do DT.
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Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 MoviecoM TaubaTé PrograMação
09/09/2021 à 15/09/2021

Band já tem a programação 2022. 
Datena é a dúvida

Está resolvido, então, 
que a Band, em um 
encontro com o mer-

cado no próximo dia 28, irá 
apresentar oficialmente a 
sua grade do ano que vem.

Antecedência de três 
meses em relação ao lança-

mento, o que já é um pro-
gresso. Demonstra organi-
zação.

Principal novidade, claro, 
sem segredo nenhum, a 
estreia de Fausto Silva, 
com programas diários, 
das 20h30 às 22h45. Agora 

todos terão conhecimento 
do que ele pretende fazer 
em cada noite.

Por outra, a Band já assu-
miu o Teatro Itália, que agora 
passa por pequenas refor-
mas, principalmente nos 
camarins, para permitir sua 

imediata utilização. Além 
disso, já existe a busca de um 
estúdio para a realização do 
“MasterChef”, que não terá a 
sua produção interrompida.

Ainda como certezas, 
muitos filmes – um pacote 
com quase cem títulos foi 

comprado recentemente, 
mais uma temporada do 
“Duelo de Mães” e a volta de 
“O Aprendiz”.

A principal dúvida res-
ponde pelo nome de José 
Luiz Datena. Se, de fato, ele 
sair candidato, como tem 

anunciado, existe o risco 
do “Brasil Urgente” acabar. 
Essa é a grande questão. Há 
o entendimento que o pro-
grama tem a cara dele e será 
praticamente impossível 
uma simples substituição.

SERvIçO COMPLETO
Para não deixar pela metade, 

a informação completa do 
“MasterChef” é a seguinte: a 
Band procurou a Endemol, seis 
meses antes do prazo estipula-
do, que seria março de 2022, e já 
demonstrou interesse em reno-
var os direitos do programa.

E por mais três anos.
FILA DAS SETE
Vencedora da “Superdança 

dos famosos”, Paolla Oliveira, 
agora, vai aguardar o processo 
de preparação de uma nova 
novela da Globo.

A sua participação em “Cara & 
Coragem”, substituta de “Quanto 
Mais Vida, Melhor”, está confir-
mada. 

PORTA AbERTA
Aos poucos, a ESPN está rea-

brindo a porta dos seus estúdios 
e promovendo o retorno do tra-
balho presencial dos seus apre-
sentadores e comentaristas.

No ar, o resultado ainda é 
pequeno. Mas nos interiores 
vem se acentuando bem a gra-
vação de novos pilotos.

MUDANçA

Ainda no campo esportivo, 
André Cavalcante, repórter, 
ex-Fox Sports, acertou com a 
TV Centro América, afiliada da 
Globo em Cuiabá.

E já estreou em transmissões 
do campeonato brasileiro pelo 
SporTV.

Curto-CirCuito
A direção da CNN Brasil deve 

agir rapidamente e apagar 
alguns focos de incêndio. 
Ambiente não está legal.

Após a inesperada demissão 
de Evaristo Costa, uma enorme 
insegurança tomou conta de 
quase todos os seus setores. 
Muitos já achando que podem 
ser os próximos. Fora outros 
dois, nomes importantes, que 
pediram para sair.

FAzENDA 13
Lidi Lisboa está confirmada 

nas cabines e lives de “A Fazen-
da 13”, ao lado de Lucas Selfie. 
Lidi que também viverá um dos 
principais papéis da nova série 
brasileira da Netflix, “A Sogra 
que Pariu”.

Alice, sua personagem, será 
a nora de Dona Isadir (Rodrigo 

Sant́ Anna).
ESPERA UM POUCO
A Band, assim como outras 

TVs, resolveu apresentar uma 
série no “Jornal da Band” sobre 
11 de setembro. Pauta obriga-
tória.

Só não entendi o porquê da 
utilização de imagens do YouTu-
be em vez do arquivo da própria 
emissora. Qualidade de imagem 
sofrível. Apagada, sem brilho. 
Ruim de doer. Estragou ou foi 
falta de vontade de procurar?

ESPERA UM POUCO
Quem nasceu antes, o ovo ou 

a galinha? Alguém sabe?
Acho que também é o caso de 

descobrir: o Fox Sports sempre 
se intitulou “Casa da Libertado-
res” e o TNT, “Casa da Cham-
pions”. Não é por nada, mas 
alguém chupinhou de alguém. 
Quem?

ACORDãO
Direto do México, chega a 

informação que, intermediários, 
próximos e de confiança das 
partes, estariam trabalhando 
para um acordo entre Roberto 
Gómez Fernández e a Televisa, 

que finalmente possibilitaria a 
liberação do Chaves.

Empresas do streaming, 
muito mais que duas, estão bem 
de olho em cima.

DOIS PONTOS
Sobre essa questão Televisa 

– Roberto Gómez Fernández, 
uma é dona das fitas e a Ches-
pirito possui os direitos intelec-
tuais.

Por fora de tudo, tem mais 
um detalhe. Desde que a sua 
exibição foi interrompida, em 
julho do ano passado, a Televisa 
se comprometeu a comunicar 
o SBT antes sobre qualquer 
acordo.

NOTA MUSICAL
Isabel Fillardis, a Ama-

nishakheto na última fase de 
“Gênesis”, volta como cantora 
e lança nesta quinta-feira, nas 
plataformas digitais, o single “O 
Meu Lugar”, de Renato Gues e 
Sérgio Souza.

Música de trabalho do EP 
“Bel, Muito Prazer”, que promete 
muitas referências do soul, jazz 
e R&B.

•     Hoje tem Brasil e Peru na 
Globo pelas eliminatórias. Tem, 
maneira de dizer. Tudo indica que 
sim.

•     A propósito do futebol na 
Globo, a escolha do “Craque  do 
Jogo” está acontecendo normal-
mente...

•     ... E, mais uma vez demons-
trando a sua inutilidade, em 
Corinthians e Juventude, o esco-
lhido foi Luan, reserva e que só 
entrou nos minutos finais...

•     ... Ninguém aqui vai querer 

consertar cabeça de torcedor, 
mas este desrespeito com o atleta 
poderia ser evitado...

•     ... Ou senão, se ninguém con-
segue ou tem vontade de fazer 
isso, vamos deixar combinado que 
não é uma coisa séria e ponto final.  

•     A jornalista Adriana Mabilia, 
depois de quase dois anos na área 
de internacional da CNN Brasil, 
ficou pouco tempo na Jovem 
Pan...

•     ... E já se acertou com a TV 
Cultura...

•     ... Jovem Pan que passou a 
contar em Brasília com o repór-
ter Túlio Amâncio, que era da TV 
Paranaíba, afiliada da Record no 
triângulo mineiro.

•     O canal Sexy Hot estreia 
“Dicionário Erótico”, primeira 
série da marca no ano, dividida 
em quatro episódios. Sempre às 
quintas-feiras, à meia-noite.

•     A Warner Channel apre-
senta a volta da sexta e última 
temporada da série “Supergirl”, 
no próximo dia 12, às 22h.

•     Aline Midlej e Paulo Renato 
Soares integram a equipe que 
substitui William Bonner e 
Renata Vasconcellos no “Jornal 
Nacional” a partir do dia 18.

•     Pelo quarto ano consecutivo, 
a versão brasileira do “The Voice 
Kids” recebe a indicação e con-
corre ao Emmy Kids, desta vez 
na categoria “Factual e Entrete-
nimento”...

•     ... Os vencedores serão anun-
ciados em uma cerimônia virtual, 
no dia 12 de outubro.

Carlos Bonow interpre-
ta um ex-jogador de vôlei, 
Paulo Eduardo, que tenta 
conquistar Manu (Nathalia 
Dill), na comédia românti-
ca “Um Casal Inseparável”, 
que chega aos cinemas hoje. 
Marcos Veras, o Leo, é o 
seu rival na trama. Bonow 
também se prepara para 
entrar em “Nos Tempos 
do Imperador”, como um 

cantor, Alberto, que trabalha 
em um cassino.     

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Sala  1 - SHANG-CHI (DUB) E A LENDA DOS DEZ ANEIS 
(DISNEY)

Ação/Fantasia - Dublado - 12 Anos - Duração: 135min.
Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Aneis, Shang-Chi é um jovem 

chinês criado por seu pai em reclusão,
sendo treinado em artes marciais. Quando ele tem a chance de 

entrar em contato com o resto do mundo,
logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, 

vendo-se obrigado a se rebelar.
Sex.: 21h15

Sáb., Dom., Feriado: 21h15

Sala 1 - SHANG-CHI (LEG) E A LENDA DOS DEZ ANEIS 
(DISNEY)

Ação/Fantasia - Legendado - 12 Anos - Duração: 135min.
Qui., Seg., Ter., Qua.: 21h15

Sala 1 - PATRULHA CANINA: O FILME - DUB (PARAMOUNT 
PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 86min.
Patrulha Canina: O Filme é uma produção Nickelodeon e a Spin 

Master em parceria com a Paramount
Pictures. O longa acompanha um grupo de cães falantes que 

utilizam equipamentos especializados para
investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena 

cidade onde moram.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h00 - 17h00 - 19h10

Sáb., Dom., Feriado: 15h00 - 17h00 - 19h10

Sala 2 - AFTER - DEPOIS DO DESENCONTRO DUB (DIAMOND 
FILMS)

Romance - Dublado - 16 Anos - Duração: 99min.
Baseado na série de livros “After”, da autora Anna Todd - que 

também assina o roteiro -, AFTER -
DEPOIS DO DESENCONTRO, o terceiro filme da franquia, mostra 

Tessa (Josephine Langford) iniciando
um novo e emocionante capítulo de sua vida. Mas enquanto ela 

se prepara para se mudar para Seattle
para trabalhar no emprego dos seus sonhos, o ciúme e o 

comportamento imprevisível de Hardin (Hero
Fiennes Tiffin) ameaçam o relacionamento dos dois. A situação 

fica mais complicada quando o pai de
Tessa retorna, e revelações chocantes sobre a família de Hardin 

vêm à tona. No final das contas, Tessa e
Hardin devem decidir se vale a pena lutar por seu amor ou se é 

hora de seguir caminhos separados.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10 - 19h20

Sáb., Dom., Feriado: 17h10 - 19h20

Sala 2 - 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.: 14h50

Sáb., Dom., Feriado: 14h50

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.: 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 21h30

Sala  3 - PEDRO COELHO 2: O FUGITIVO - DUB (COLUMBIA 
PICTURES)

Aventura - Dublado - Livre - Duração: 94min.
Em PEDRO COELHO™ 2: O FUGITIVO, o adorável trapaceiro está 

de volta. Bea, Thomas e os coelhos
criaram uma família improvisada, mas apesar de seus melhores 

esforços, Pedro não parece se abalar
com sua reputação travessa. Aventurando-se para além do 

jardim, Pedro encontra-se em um mundo
onde suas travessuras não são mais tão admiradas. E quando 

sua família arrisca tudo para procurá-lo,
Pedro deve decidir que tipo de coelho ele quer ser.

Sáb., Dom., Feriado: 14h20

Sala  3 - FREE GUY (DUB) ASSUMINDO O CONTROLE (DISNEY)
Comédia - Dublado - 12 Anos - Duração: 115min.

Em Free Guy - Assumindo o Controle, um caixa de banco preso 
a uma entediante rotina tem sua vida

virada de cabeça para baixo quando ele descobre que é 
personagem em um brutalmente realista vídeo

game de mundo aberto. Agora ele precisa aceitar sua realidade 

e lidar com o fato de que é o único que
pode salvar o mundo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30
Sáb., Dom., Feriado: 16h30

Sala  3 - SHANG-CHI (DUB) E A LENDA DOS DEZ ANEIS 
(DISNEY)

Ação/Fantasia - Dublado - 12 Anos - Duração: 135min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 19h00

Sala 3 - INFILTRADO - DUB (IMAGEM FILMES)
Ação / Suspense - Dublado - 16 Anos - Duração: 120min.

Patrick Hill (Jason Statham), conhecido apenas como “H”, é um 
homem misterioso que trabalha para uma

empresa de carros-fortes e movimenta grandes quantias de 
dinheiro pela cidade de Los Angeles.

Quando, ao impedir um assalto, ele surpreende a todos com 
suas habilidades de combate, suas

verdadeiras intenções começam a ser questionadas e um plano 
maior é revelado.

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

Sala 4 - PEDRO COELHO 2: O FUGITIVO - DUB (COLUMBIA 
PICTURES)

Aventura - Dublado - Livre - Duração: 94min.
Em PEDRO COELHO™ 2: O FUGITIVO, o adorável trapaceiro está 

de volta. Bea, Thomas e os coelhos
criaram uma família improvisada, mas apesar de seus melhores 

esforços, Pedro não parece se abalar
com sua reputação travessa. Aventurando-se para além do 

jardim, Pedro encontra-se em um mundo
onde suas travessuras não são mais tão admiradas. E quando 

sua família arrisca tudo para procurá-lo,
Pedro deve decidir que tipo de coelho ele quer ser.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h10

Sala  4 - SHANG-CHI (ATM) DUB E A LENDA DOS DEZ ANEIS 
(DISNEY)

Ação/Fantasia - Dublado - 12 Anos - Duração: 135min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h20 - 20h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h30 - 17h20 - 20h10

Sala  5 - MALIGNO - DUB (WARNER)
Terror - Dublado - 16 Anos - Duração: 113min.

Em Maligno, Madison (Annabelle Wallis) passa a ter sonhos 
aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente

assassinadas. Ela acaba descobrindo que, na verdade, são visões 
dos crimes enquanto acontecem. Aos

poucos, ela percebe que esses assassinatos estão conectados a 
uma entidade do seu passado chamada

Gabriel. Para impedir a criatura, Madison precisará investigar de 
onde ela surgiu e enfrentar seus traumas

de infância.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h45 - 19h15 - 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 14h15 - 16h45 - 19h15 - 21h40

�Segurança

Prefeitura de Taubaté regulariza 
6 unidades escolares com AVCB
A Prefeitura de Taubaté, 

por meio de uma par-
ceria de cooperação 

técnica entre a Coordenado-
ria Municipal de Proteção e 
Defesa Civil e a Secretaria de 
Educação, regulariza a situa-
ção de 6 unidades escolares 
em relação ao AVCB (Auto de 
Vistoria do Corpo de Bom-
beiros.

Foram realizadas adequa-
ções nas escolas municipais, 
EMEI Maria Benedita dos 
Santos (Imaculada); EMEI 
Prof.ª Eunice Aparecida 
Pereira Paulucci (Cataguá); 
EMEF Prof.ª Celina Monteiro 
de Castro (Chácara Silvestre); 
EMEF Antônio de Angelis 
(Registro); EMEIEF Verea-
dora Judith Mazella Moura 
(Vila Caetano) e EMEIEF 
Benedito José dos Santos 
(Paiol) para atendimento ao 
Regulamento de Segurança 
Contra Incêndio do Estado de 
São Paulo, em conformida-
de com o Decreto Estadual 
63.911 de 2018.

A Administração Municipal 
está empenhada na regula-

rização dos prédios munici-
pais, a fim de proteger a vida 
dos ocupantes das edifica-
ções, neste caso em especial, 
os alunos. O compromisso 
foi celebrado em um Termo 
de Ajustamento de Condu-
ta (TAC) entre o Ministério 
Público e a Prefeitura de 

Taubaté.
Até o momento, 50 uni-

dades escolares possuem a 
licença do Corpo de Bombei-
ros, 35 unidades estão com 
seus projetos aprovados e 8 
em execução.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté
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 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 

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.  

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

Chegou a hora de investir 
em algo que dá resultado 
a curto, médio e longo prazo: 
o combate à corrupção.
O Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) é uma associação civil, nacional e apartidária, 
sem fins econômicos. Desde 2015, o INAC tem como objetivo combater a corrupção 
com inteligência. Trabalhamos para construir uma verdadeira política pública anticorrupção 
e a conscientização da sociedade. Conectamos pessoas e procuramos criar oportunidades 
com o intuito de engajar a todos, fortalecer a transparência e o valor da integridade.

3º Prêmio Não Aceito Corrupção - Vem aí!
Premiaremos as ideias mais inovadoras e criativas, nas categorias academia, tecnologia, 
jornalismo investigativo e governança. Fique ligado nas redes sociais e saiba mais.

www.naoaceitocorrupcao.org.br

facebook.com/institutonaoaceitocorrupcao

instagram.com/naoaceitocorrupcao

twitter.com/InstitutoInac

linkedin.com/company/naoaceitocorrupcao

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS. PROCESSO Nº 1001909-
67.2019.8.26.0625 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de 
Taubaté, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANGELA CRISTINA BRESSAN, Brasileira, 
Solteira, Enfermeira, RG 03124503564, CPF 251.571.688-10, com endereço 
à Rua Rio Branco, 132, Centro, CEP 17340-000, Barra Bonita - SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial requerida por 
Sicoob Unimais Mantiqueira, constando da inicial o débito que importa em 
R$ 5.111,44, até o mês de 01/2019. Encontrando-se o executado em lugar 
incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, por edital, para que, no 
prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presen-
te edital, efetue o pagamento da importância mencionada (devidamente 
atualizada e acrescida das custas e taxas pagas), observando-se ainda que 
poderá oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias ou no mesmo pra-
zo, reconhecendo o débito, comprovar o depósito de 30% do valor devido 
(mais custas e honorários) e requerer seja o restante parcelado em 6 (seis) 
vezes, com correção monetária e juros legais de 1% ao mês; os honorários 
do advogado da parte exequente ficam arbitrados em 10% (dez por cento) 
do valor do débito e serão reduzidos pela metade caso haja o pagamento 
integral nos 03 (três) dias após a citação; deverá efetuar o pagamento da 
respectiva parcela da taxa judiciária depois de satisfeita a execução. Não 
sendo apresentada defesa/embargos será considerado revel e nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de 
costume e publicado pela imprensa na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Taubaté, aos 27 de agosto de 2021.

COMUNICADO DE DISTRATO SOCIAL 

MD INFORMATICA SS LTDA, com sede e foro na Cidade de Taubaté, Rua Gino 
Biondi, nº 305, Independência, CEP: 12031-220, conforme Contrato Social 
devidamente registrada no Cartório de Registro Civil – sob nº 040645 em 
21/07/2000, alteração contratual nº 054647 em 10/07/2015 e alteração con-
tratual nº 57526 em 08/03/2018 inscrita no CNPJ sob o nº 03.966.680/0001-
90, têm entre si justos e combinados a dissolução da referida Sociedade. 
E resolve baixar a Sociedade que girou na cidade de Taubaté – São Paulo, 
sob a denominação social de MD INFORMATICA SS LTDA a partir do dia 
01/07/2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE TAUBATÉ
FORO DE TAUBATÉ
2ª VARA CÍVEL
Rua José Licurgo Indiani, s/nº, ., Jardim Maria Augusta - CEP 12070-070,
Fone: (12) 3633-5556, Taubaté-SP - E-mail: taubate2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1005764-25.2017.8.26.0625
Classe: Assunto: Monitória - Prestação de Serviços
Requerente: EPTS Empresa de Pesquisa Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté
Requerido: Tatiane de Almeida Godoy

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1005764-25.2017.8.26.0625

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Taubaté, Estado de São Paulo, Dr. Antonio
Carlos Lombardi De Souza Pinto, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a TATIANE DE ALMEIDA GODOY, Brasileira, CPF 367.076.448-82, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de EPTS Empresa de Pesquisa Tecnologia e Serviços
da Universidade de Taubaté, alegando em síntese: As partes pactuaram Contrato Particular de
Adesão de Parcelamento de Dívida para Curso Livre de pós graduação e a Ré utilizou-se
integralmente do curso, tendo pago somente a matrícula e a mensalidade vencida em abril
de 2012, ficando em débito com todas as demais, que estão sendo cobradas nesta ação no
valor de R$ 14.117,36. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 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 03 de agosto de 2021.

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

Rua Benedito Ferreira, 75 - Lagoinha / SP – CEP: 12130-000                                           CNPJ: 65.056.178/0001-08 
 

e-mail: contato@camaralagoinha.sp.gov.br                                                                             Tel.: (12)  3647-1233  Fax.: (12) 3647 1070 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO 
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO 

SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2021 
Em atendimento ao Artigo 9, Parágrafo 4º, da Lei Nº 101, de 04 de maio de 2000, a 
Câmara Municipal de Lagoinha torna público a convocação para que o Executivo 
Municipal demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do Município 
referente ao segundo quadrimestre de 2021, em AUDIÊNCIA PÚBLICA, que será 
realizada a partir das 10 horas do dia 21 de Setembro de 2021, na Câmara 
Municipal, convidando os interessados e a população do município. 

Vereador AMARILDO PEREIRA MARCOS– Presidente da Câmara 
 

 
 
 
  

  Prefeitura Municipal de Natividade da Serra 
 
  

EEddiittaall  ddee  AAuuddiiêênncciiaa  PPúúbblliiccaa  
ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  

DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 
 

  

LOA – 
Lei Orçamentária Anual do Município de Natividade da Serra para o exercício financeiro de 2022

recinto da Prefeitura Municipal, AUDIÊNCIA 
PÚBLICA  com início às 18:00 
horas do dia 23 de setembro de 2021

– www.natividadedaserra.sp.gov.br –

“e-Sic – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão”  “Fale Conosco”

Fabiana Aparecida Lemes Gil - Contadora
Evail Augusto dos Santos - Prefeito Municipal

RG 

 
 

Município de Santo Antônio do Pinhal – SP 
CNPJ: 45.701.455/0001 - 72 

                                                                                                                                                                                                     
_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Av. Ministro Nelson Hungria, 52 - Centro - Santo Antônio do Pinhal – SP 

CEP 12450-000 Fone: (012) 3666-1122 -  36661918       
 

PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
SERVIÇOS DE SAÚDE 
Nos termos da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012 a 
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal torna público que 
fará realizar às 14h00min do dia 27 de setembro de 2021, no 
Auditório Municipal de Santo Antônio do Pinhal, “Professora 
Silvana Silva e Souza”, na Rua Cel. Sebastião Marcondes da Silva, 
nº 127, nesta cidade, Audiência Pública da prestação de contas dos 
valores aplicados e fonte de recursos, bem como a oferta e serviços 
de saúde prestados pelo município, no Segundo Quadrimestre de 
2021, convidando os interessados e a população do município. 
Informamos que adotaremos todas as medidas de prevenção à 
infecção e propagação do COVID-19.  
ANDERSON JOSÉ MENDONÇA – Prefeito Municipal 
FERNANDO FRANCISCO VERISSIMO – Presidente do COMUS 

 

 
 

Município de Santo Antônio do Pinhal – SP 
CNPJ: 45.701.455/0001 - 72 

                                                                                                                                                                                                     
_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Av. Ministro Nelson Hungria, 52 - Centro - Santo Antônio do Pinhal – SP 

CEP 12450-000 Fone: (012) 3666-1122 -  36661918       
 

DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 
SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2021 

(§ 4º Art. 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000) 
 

O Poder Executivo torna público, para conhecimento da população, 
que demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do 2º 
quadrimestre do ano de 2021, na comissão de Finanças e Orçamento 
do Legislativo, em audiência pública a ser realizada no dia 28 de 
setembro de 2021, às 18h00m, na Câmara Municipal de Santo Antônio 
do Pinhal – Plenário “Vereador Pedro Paulo de Lima”, na Rua Deputado 
Franco Montoro, nº. 23, nesta cidade.  
Informamos que adotaremos todas as medidas de prevenção à 
infecção e propagação do COVID-19.  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, 08 de setembro de 
2021. 
ANDERSON JOSÉ MENDONÇA – Prefeito Municipal 

 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 
N° 2607/2021 - EDITAL N° 041/2021 - OBJETO: SELEÇÃO PÚBLICA PARA O 
OFERECIMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL PARA AGENTES CULTURAIS E ESPA-
ÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS 
CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS 
COMUNITÁRIAS QUE TIVERAM AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR 
FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL. Tendo em vista o que dispõe 
a legislação vigente, e conforme consta dos autos deste processo, resolvo 
HOMOLOGAR o Edital 041/2021, dando ciência aos vencedores e proceden-
do à convocação para assinatura do termo de compromisso e demais for-
malizações pertinentes. LUCIANE DE FATIMA ROCHA – CPF 388.154.528-00 
no valor de R$ 938,33; MARIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS – CPF 
081.000.318-00 no valor de R$ 938,33; ALCIDE IDALINO – CPF 201.849.228-
44 no valor de R$ 938,33; ANDREIA MOREIRA CRISTINA – CPF 316.371.938-40 
no valor de R$ 938,33; MARIA NEUSA DA SILVA – CPF 330.899.618-90 no va-
lor de R$ 938,33; ADRIANA PARECIDA DA SILVA – CPF 322434748-16 no valor 
de R$ 938,33; FRANCISCO VIEIRA DA SILVA – CPF 166.975.368-96 no valor 
de R$ 938,33; JESSÍCA PAULA FLORENTINO – CPF 401886.598-89 no valor 
de R$ 938,33; JANETE APARECIDA DA COSTA SANTOS – CPF 138.373.938-28 
no valor de R$ 938,33; ANDREA APARECIDA CASTILHO – CPF 366.431.668-10 
no valor de R$ 938,33; MARIA DAS DORES RODRIGUES – CPF 108.744.388-
10 no valor de R$ 938,33; ENILDA MARTINILI BOTELHO DA SILVA – CPF 
294.025.678-01 no valor de R$ 938,33; MARIA BENEDITA PEREIRA HILÁRIO 
– CPF 741.143.448-53 – no valor de R$ 2.000,00; GIOVANNI AIRES PIMEN-
TA – CPF 004.453.586-45 – no valor de R$ 2.000,00; GRAZIELE DE OLIVEIRA 
SOUZA – CPF 286.503.428-33 – no valor de R$ 2.000,00; IVANILDO LUIZ DE 
ALBUQUERQUE – CPF 057.480.798-52 - no valor de R$ 2.000,00; CÉLIO JOSÉ 
MOREIRA – CPF 252.271.268-36 – no valor de R$ 2.000,00. Jambeiro, 08 de 
setembro de 2021. CARLOS ALBERTO DE SOUZA - PREFEITO MUNICIPAL.
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 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 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N° 002/2021 – No dia 28 de julho 
de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sr. Carlos Alberto de Souza, Presidente do Con-
sórcio Intermunicipal Três Rios, Resolve HOMOLOGAR a Adjudicação pro-
ferida pelo pregoeiro referente aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURO E PARCELADO 
DE CESTAS BÁSICAS, à empresa: CLMT TRANSPORTE SERVIÇO E COMERCIO 
LTDA no valor de R$ 153.681,00. Fica a empresa convocada a assinar a Ata 
de Registro de Preços no prazo de 05 dias a partir desta publicação.


