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Aulas presenciais retornam dia 7, na Rede 
Municipal de Taubaté

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secre-
taria de Educação 

de Taubaté, informa que as 
aulas na rede municipal de 
ensino começam 100% pre-
sencialmente no próximo dia 
7, segunda-feira. Os quase 
42 mil alunos alunos da rede 
devem estar atentos ao início 
do ano letivo.

A Secretaria de Educação 
de Taubaté está realizando 
o planejamento pedagógico, 
de forma presencial, até o 
dia 04 de fevereiro. O Plane-
jamento Pedagógico de 2022 
tem como principal objetivo 
acolher professores e demais 
pro�issionais da educação, 
reconhecer as necessidades 
da unidade escolar para, 
a partir delas, estabelecer 
metas e objetivos de apren-
dizagem e planejar as primei-
ras ações pedagógicas para o 
retorno das aulas.

Os professores participa-
ram de uma live com a forma-
dora Carolina Campos, funda-
dora e diretora executiva do 
Instituto Vozes da Educação, 
que abordou as estratégias 
para a recomposição das 
aprendizagens em contexto 
de crise, tema esse que nor-
teará as ações pedagógicas da 
Secretaria de Educação para 
recuperar as defasagens de 
aprendizagens dos alunos em 
virtude do isolamento social.
Durante os dias do planeja-
mento pedagógico, a equipe 
gestora junto com os demais 
pro�issionais estarão organi-
zando as unidades de ensino 
para o retorno presencial dos 
alunos, para alinhar acerca 
das orientações dos órgãos 
de saúde pública, preservan-
do, assim, alunos, pro�issio-
nais e famílias envolvidas 
nesse processo.

Leia mais no site do DT
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EUA matam líder do Estado Islâmico em 
operação na Síria; crianças também foram mortas

crédito da foto: Divulgação CNN

Cocaína adulterada deixa pelo 
menos 20 mortos na Argentina

crédito da foto: Agência Brasil

Brasil estreia na Olimpíada de Inverno 
com atleta de 19 anos no esqui

crédito da foto: Divulgação CNN / Alexandre Castello Branco/COB

Até 31 de março, 11 ministros 
deixam o governo, diz Bolsonaro

crédito da foto: Agência Brasil

Dia Mundial do Câncer: 
10 mitos e verdades sobre a 
doença que você precisa saber

Brasil ultrapassa mil mortes e chega a 
quase 300 mil casos de Covid em 24 h

Pro� ssional de saúde coleta amostra de paciente para teste de detecção de Covid-19 em Nairóbi, no Quênia

crédito da foto: 19/01/2022 REUTERS/Monicah Mwangi Taubaté segue vacinação 
contra covid-19 nesta 
sexta-feira

A Prefeitura de Taubaté 
segue com a Cam-
panha de vacinação 

contra Covid-19, nesta sexta 
– feira, dia 04 de fevereiro, 
com as seguintes vacinas, 
locais e horários:

VACINA CORONAVAC: das 
08h às 15h

Público:
•2ª dose da Vacina CORO-

NAVAC (Atentar ao agenda-

mento da carteira de vacina-
ção, o intervalo entre a 1ª e 
2ª doses deve ser de 28 dias).

Apresentar: RG, CPF e com-
provante da 1ª dose da vacina 
contra COVID-19, aplicada 
em Taubaté.

•1ª e 2ª doses de CORONA-
VAC para Gestantes e Puérpe-
ras (com e sem comorbidades), 
acima de 18 anos de idade. 

Leia mais no site do DT
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Literatura em gotas

• José Pereira da Silva
é professor de História
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• Eduardo Negrão

Cruzado de Direita 

• Leandro Mazzini e Walmor Parente
• Com Carolina Freitas e Sara Moreira

CHUMBO GROSSO NO PTB

No início dessa semana a ex-presiden-
te do PTB, Graciela Nienov, invadiu a 
sede do PTB em Brasília acompanha-
da de 8 policiais militares e abiscoitou 
documentos e computadores com o 
objetivo de ocultar provas de possí-
veis irregularidades. Paralelamente se 
descobriu-se um possível complô para 
assassinar o presidente do PTB paulista, 
Otávio Fakhoury. O deputado estadual 
por Sergipe, Rodrigo Valadares, em liga-
ção grampeada teria dito “Minha líder 
(Graciela Nienov), eu tenho dois jagun-
ços bons aqui em Sergipe que podemos 
resolver isso rápido SP” (sic). Os advo-
gados do PTB-SP, Dr Igor Vasconcellos e 
Dra. Luciana Monteiro, imediatamente 
ingressaram com ação pedido a cassa-
ção do mandato do desequilibrado par-
lamentar. Política no Brasil é faroeste!

RICARDO SALLES FURA A IMPREN-
SA

O dublê de comentarista e político, 
Ricardo Salles, inadvertidamente ‘furou’ 
seus colegas da Jovem Pan, com a   infor-
mação quentíssima que o pré-candidato 
ao governo paulista, ministro Tarcísio de 
Freitas, não deve concorrer pelo partido 

do presidente Bolsonaro, o PL, mas sim 
por um partido aliado. Que poderia ser 
o PP, o PTB ou o Patriota. Tudo isso para 
que não aconteça um agigantamento do 
PL com aconteceu com o PSL em 2018. 
Salles ressaltou que o candidato a vice-
-governador de Tarcísio e o candidato 
ao senado deveram se distribuir pelos 
partidos aliados (acima citados) para 
que permita a formação de bancadas 
fortes em todos eles.

COM OS EUA É SÓ ‘VENHA A NÓS’ – 
VOSSO REINO QUE É BOM, NADA!

O governo ‘progressista’ de Joe Biden 
parece não ter entendido a importância 
estratégica do Brasil nesse novo cenário 

internacional, tanto que desde a aposen-
tadoria do embaixador Todd Chapman a 
embaixada dos EUA está sem titular no 
país. Apesar do governo americano ter 
indicado a diplomata de carreira, Elizabe-
th Frawley Bagley, ela ainda não assumiu 
a embaixada americana em Brasília. E, de 
qualquer forma, ela não tem background 
para confrontar o agressivo embaixador 
chinês Yang Wanming. Apenas pedir ao 
Brasil que aja daquela ou desta forma 
para atender os interesses americanos 
é inócuo. Os EUA tem que se posicionar 
como aliado leal ao Brasil quando enfren-
tamos a pressão chinesa ou bravatas do 
presidente francês Emmanoel Macron 
falando de ‘internacionalizar a Amazônia’.

Leia mais no site do DT

Bolsogata CHUMBO GROSSO NO PTB – Otávio Fakhouri

Espíritas, amai-vos e instruí-vos
• Éder Andrade – Rio de Janeiro/RJ

“Espíritas! Amai-vos, eis o primeiro 
ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. 
Todas as verdades são encontradas no 
Cristianismo; os erros que nele criaram 
raiz são de origem humana. E eis que, 
além do túmulo, em que acreditáveis 
o nada, vozes vêm clamar-vos: Irmãos! 
Nada perece. Jesus Cristo é o vencedor 
do mal, sede os vencedores da impieda-
de!” (Espírito de Verdade. Paris, 1860.)1

Quando o Espírito da Verdade orien-
tou Allan Kardec para desenvolver 
essas máximas, procurava sugerir aos 
homens que a fraternidade poderia ser 
alcançada através do exercício da prá-
tica do bem, ao mesmo tempo com um 
movimento paralelo de reforma intima.

Devido ao grande atraso moral da 
humanidade, que ainda arrasta sen-
timentos de ressentimento pelo seu 
semelhante, �ica di�ícil esperar de 
todos a prática do amor ao próximo 
sem aguardar nada em troca. Porém 
quando aprendemos que o ato de amor 
é uma doação de via de mão dupla, e 
que o bene�ício da pratica do bem é recí-
proco, tanto para quem recebe o bem, 
assim como para aquele que o oferece, 
modi�ica-se totalmente a reação, prin-
cipalmente quando passamos a enten-

der que é uma iniciativa que favorece a 
ambos, nos dois planos da vida!

Essa mensagem contida no Evangelho 
Segundo o Espiritismo1, tem um alcan-
ce de ordem moral muito maior do que 
somos capazes de perceber. O proces-
so de reforma intima e transformação 
moral, não se dá de uma hora para 
outra, existe todo um trabalho de cons-
trução de um conhecimento através de 
um Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita e uma prática diária de ação de 
exercício no bem.

Ninguém se modi�ica da noite para o 
dia, o processo de transformação pro-
posto pelo Espírito da Verdade é lento, 
pois paralelo a ele teremos de dar um 
testemunho de conhecimento e apren-
dizagem de que estamos evoluindo.

O Estudo da Doutrina Espírita é 
bastante transversal, quando estamos 
estudando um determinador assunto, 
automaticamente cruzamos com outras 
questões que nos levam a re�letir. Numa 
sociedade extremamente heterogênea 
culturalmente é um grande desa�io o 
exercício da prática do amor ao próximo, 
sem grandes sacri�ícios por parte dos 
seus integrantes, como alguns países 
do Oriente Médio que ainda mantem 

uma religiosidade tão acirrada, como 
forma de controle do poder político e 
econômico. Esse fato nos reporta a his-
tória da Cristandade Ocidental, onde a 
Igreja controlando a interpretação da 
Bíblia, desde a Idade Média até início 
da Idade Contemporânea, estabelecia 
a noção de certo e errado. Graças aos 
iluministas uma grande mudança pode 
ocorrer, até mesmo com o advento da 
Terceira Revelação, o Espiritismo.

Os dois mandamentos contidos nessa 
máxima, amai-vos e instruí-vos re�lete a 
necessidade de romper com a ignorância 
existente entre os homens, promoven-
do um movimento de re�lexão, de forma 
as pessoas pensarem nas coisas, ques-
tionarem a realidade que as cerca. Não 
basta ter o conhecimento da verdade, se 
faz necessário saber interagir com esse 
conhecimento, por isso Paulo de Tarso 
nos deixa outro pensamento, procurando 
mostrar a relação entre o conhecimento 
das coisas e o sentimento de sutileza na 
relação com as pessoas, quando disse: 

“Ainda que eu falasse as línguas dos 
homens e dos anjos, e não tivesse amor, 
seria como o metal que soa ou como o 
sino que tine.

Leia mais no site do DT

Narradores norte-americanos do 
final do século XIX
Mark Twain (1835-1910), pseu-

dônimo de Samuel Langhome 
Clemens, é o romancista mais 

importante do período. Sua narrativa 
foge das preocupações estéticas e pro-
porciona espontaneidade à prova da 
sua geração, por meio do tratamento 
de temas cotidianos.

Seu espírito satírico e sua visão nega-
tiva do ser humano se aplicam tanto ao 
passado ( Um ianque na corte do rei 
Arthur) como na atualidade ( O homem 

que corrompeu  Hadleyburg).
Seus melhores romances são As aven-

turas de Tom Sawyer , e sua continuação 
, ainda melhor, As aventuras de Huck-
leberry Finn. As andanças picarescas 
de seus jovens protagonistas re�letem, 
em sua aparente simplicidade, tanto os 
problemas sociais e raciais da sociedade 
norte-americana como  alguns aspectos 
profundos da natureza humana.

Jack London (1876-1916) é um nar-
rador realista de estilo ágil e direto. Em 

seus contos e romances exalta a força e 
a bondade natural do homem, deterio-
rado pela civilização.

A natureza, a paisagem e os animais 
con�iguram seu universo narrativo. 
Escreveu romances de aventura inspi-
rados em recordações pessoais, entre os 
quais sobressaem O chamado da �lores-
ta, Caninos brancos (os dois ambienta-
das no Alasca) , O lobo do mar e Martin 
Éden.

Palanque  
O ex-ministro e presiden-

ciável Ciro Gomes (PDT-CE) 
luta para ter um palanque no 
Rio de Janeiro, mas as recen-
tes costuras políticas no 
Estado têm dado mais capi-
laridade para o ex-presidente 
Lula. A de�inição do apoio do 
PSD - capitaneado pelo pre-
feito Eduardo Paes e seu can-
didato Felipe Santa Cruz - ao 
PDT praticamente indicou o 
ex-prefeito de Niterói, Rodri-
go Neves, como candidato ao 
governo estadual pelo par-
tido. Neves fez a carreira no 
PT até migrar para o PDT há 
poucos anos. 

Vice 
Já houve reunião na quarta-

-feira e o vice deve ser Santa 
Cruz, advogado que coman-
dou a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB). A união dos 
dois partidos coloca Rodrigo 
Neves com força na sucessão 
estadual.

Bases 
A previsão de cristiani-

zação de Marcelo Freixo, 
conforme indica a posição 
do PSB nacional, e do gover-
nador Claudio Castro, como 
indicam as bases �luminen-
ses, tornam o candidato do 
PDT viável.

Renúncia     
Depois da renúncia de 

80% da Executiva Nacional, 
o PTB fará nova convenção 
na próxima sexta-feira, dia 
11. No encontro, o grupo de 
Roberto Jefferson tentará 
destituir Graciela Nienov da 
presidência. 

Defesa 
Graciela convidou o advo-

gado Fabrício Rodovalho Fur-
tado para reforçar sua defesa 
jurídica para evitar pressão 
sobre Gustavo Mascarenhas, 
autor da ação de reintegração 
de posse da sede do partido.

União..  
O plenário do Tribunal 

Superior Eleitoral vai ana-
lisar a documentação que 
cria o partido União Brasil 
na próxima terça-feira, dia 8 
de fevereiro, em Brasília. Será 
por videoconferência entre 
ministros da Corte eleitoral.

... na praça 
A documentação da nova 

legenda – fusão do DEM e PSL 
– orbita no tribunal desde 
novembro passado. Há uma 
expectativa na capital para 
a o�icialização do partido, 
porque terão até abril na 
esperada convenção para 
decidir se lança candidato a 
presidente da República ou 
se indica um vice na chapa 

de algum presidenciável que 
já des�ila na praça.

Kassab x PT    
A provável desistência 

de Rodrigo Pacheco (PSD) 
de concorrer à Presidência 
animou o PT, que mantém 
abertas as negociações para 
a vice na chapa de Lula. Mas 
o presidente do PSD, Gilber-
to Kassab, quer candidatura 
própria e, por ora, cogita 
apoio a Lula – se houver - só 
em um eventual segundo 
turno. 

Esquiva 
Intimado pelo STF para se 

explicar sobre a nota contrá-
ria às vacinas, o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, se 
esquivou. Alegou, em o�ício, 
que cabe ao seu subalter-
no, secretário Hélio Angotti 
Neto, autor da nota, prestar 
informações à ministra Rosa 
Weber. 

Pesquisas 
Até o momento, não foi 

ajuizado nenhum processo 
no Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) questionando pes-
quisas realizadas em 2022. 
Desde de o dia 1º de janeiro, 
entidades e empresas que 
realizarem sondagens – que 
podem ser questionadas - 
são obrigadas a registrá-las. 
Antes, a regra só valia para o 
período eleitoral. 

Viralizou 
Durante sessão do Tribunal 

de Justiça do Amazonas (TJ-
AM), o desembargador Yedo 
Simões derrubou o fundo 
falso da biblioteca que utiliza 
como cenário. A videochama-
da viralizou nas redes sociais. 

Pré-candidatos  
A Confederação da Agri-

cultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) nega que represen-
tantes da entidade tenham se 
reunido com pré-candidatos 
à Presidência da República: 
“A CNA promove há vários 
anos um evento público em 
períodos eleitorais, com 
cobertura da imprensa, para 
que os candidatos à pre-
sidência apresentem suas 
propostas para o setor”. 

ESPLANADEIRA
# Fundação Grupo Boti-

cário abre inscrições para 
LAB Viva Água. # Associação 
Nacional de Fomento Comer-
cial comemora seus 40 anos 
de existência, no Palácio Tan-
gará (SP). # CodeBuddy vai 
inaugurar nova unidade em 
Higienópolis, em São Paulo. 
# EUA eliminam entrevista 
para determinados tipos de 
vistos até �inal de 2022. # 
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Momento PetMomento Pet
Prefeitura de São José realiza 
feira de adoção de pets de médio 
e grande porte

A Prefeitura de São José 
dos Campos abre nesta 
sexta-feira, 4, as inscri-

ções para mais uma feira de 
adoção de animais de médio e 
grande porte. Os interessados 
deverão ligar na Central 156 
e realizar o agendamento de 
horário da visitação que será 
no dia 8.

Na data e horário agenda-

do, os interessados devem 
comparecer no CCZ (Centro 
de Controle de Zoonozes) 
com a documentação solici-
tada e manifestar o interesse 
por algum animal disponível 
para adoção. A preferência de 
escolha será dada conforme 
agendamento.

Leia mais no site do DT

Ao todo, serão 25 animais para adoção: 19 equinos, 2 suínos e 4 muares

crédito da  Foto: Claudio Vieira/PMSJC

No Dia Mundial do Câncer, 
veterinária fala sobre os benefícios 
da homeopatia injetável para 
tratar tumores nos pets 

  Dra. Ana Catarina Valle reforça 
que câncer animal atualmente é um 
diagnóstico, não uma sentença de morte

Veterinária mostra benefícios de tratamento homeopático para pets com câncer

crédito da Foto: Pixabay

O dia 4 de fevereiro é 
a data marcada para 
lembrar o Dia Mundial 

do Câncer, doença que está 
entre as principais causas de 
morte em cachorros, gerando 
cerca de 5,3 mil óbitos para 
cada 100 mil peludos. Os 
dados são de estudos realiza-
dos nos Estados Unidos, mas 
números similares também 
podem ser encontrados no 
Brasil: segundo uma pesqui-
sa da Universidade Federal 
de Santa Maria, um em cada 
cinco cães vai desenvolver 
câncer.

“Apesar de os dados assus-

tarem os tutores, o câncer 
animal atualmente é um diag-
nóstico, não uma sentença de 
morte”, a�irma Dra. Ana Cata-
rina Valle, veterinária e Ph.D 
em Genética e Biotecnologia. 
Segundo ela, embora o câncer 
seja uma doença preocupan-
te, ela assume diferentes 
formas e níveis de agressi-
vidade que variam dentro 
de diversos fatores como 
variação individual, estado 
nutricional do paciente, tipo 
de tumor, sua agressividade 
e estágio em que a doença foi 
diagnosticada.

Leia mais no site do DT

Tosa ideal, protetor solar e quantidade 
de água recomendada por dia: 
especialista explica as dúvidas mais 
recorrentes sobre os pets e o verão

Muitas famílias que pos-
suem pets os levam 
juntos para curtir as 

praias e outros destinos bas-
tante populares durante esse 
período como sítios e pousa-
das, porém, são necessários 
certos cuidados com os mas-
cotes para evitar acidentes ou 
mesmo lesões

Janeiro é conhecido por ser o 
período em que as pessoas cos-
tumam viajar para aproveitar 
as férias de verão. Muitas famí-
lias que possuem pets os levam 
juntos para curtir as praias e 
outros destinos bastante popu-
lares durante esse período 
como sítios e pousadas. 

Leia mais no site do DT

Desenvolvimento 

SP autoriza novas unidades do 
Poupatempo e anuncia investimentos 
no Vale do Paraíba

  Vice-Governador também visitou duas empresas da região e acompanhou 
anúncios de novos investimentos privados

O V i c e - G ove r n a d o r 
Rodrigo Garcia autori-
zou, nesta quinta-fei-

ra, 3, a implantação de cinco 
novas unidades do Poupa-
tempo, sendo quatro delas 
para o Vale do Paraíba e uma 
para o Alto Tietê, na Região 
Metropolitana de São Paulo. 
Também foram anunciados 
investimentos nas áreas de 
infraestrutura urbana, agri-
cultura e habitação. Garcia 
fez ainda a entrega de uma 
creche escola e visitou duas 
fábricas na região do Vale do 
Paraíba, onde acompanhou 
anúncios de novos investi-
mentos privados.

“Estou aqui em Guaratin-
guetá entregando um equi-
pamento que vai atender a 
mais de 100 crianças, depois 

de vir de Lorena na expan-
são da Granja Mantiquei-
ra, e estamos caminhando 
para Taubaté na ampliação 
da Malteria Souf�let. Isso 
mostra a atenção do Governo 

de SP com o Vale do Paraíba 
e o Vale Histórico. Tivemos 
grandes anúncios recentes 
aqui na região, como o novo 
hospital estadual de Cruzeiro 
e estradas vicinais que estão 

em recuperação, preparan-
do o Vale para a retomada 
econômica e geração de 
emprego e renda depois da 
pandemia”, destacou Garcia.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Governo de SP

NeoCoV

Cientistas descobrem novo tipo 
de coronavírus em morcegos

  Batizado de NeoCov, patógeno é próximo ao Mers-CoV, causador de uma epidemia 
que matou 852 pessoas em 2012

Um estudo ainda não 
revisado por pares e 
publicado por cien-

tistas chineses no �im de 
janeiro tem movimentado 
discussões nas redes sociais 
nesta semana. No artigo, o 
grupo relata ter descoberto 
em morcegos um tipo de 
coronavírus semelhante ao 
Mers-CoV, que provocou uma 
epidemia de síndrome res-
piratória do Oriente Médio 
em 2012, em que houve 858 
mortes relatadas, segundo a 
OMS (Organização Mundial 
da Saúde).

Chamado pelos cientistas 
de NeoCov, o patógeno é da 
mesma família do Sars-Cov 
(que causou uma epidemia 
em 2002-2003) e do Sars-
-CoV-2 (Covid-19).

Diferente do Sars-Cov-2, o 
Mers-CoV não se espalhou 
com a mesma velocidade, o 

que fez com que o número de 
casos não passasse de cerca 
de 2.500 em 27 países.

O próprio artigo não levan-
ta nenhum tipo de alerta em 
relação à infecção de huma-

nos.
“Nosso estudo aumenta o 

conhecimento sobre o uso 
complexo de receptores de 
coronavírus, destacando a 
importância da vigilância e 

pesquisa sobre esses vírus 
para se preparar para pos-
síveis surtos no futuro”, a�ir-
mam os autores.

Leia mais no site do DT

Morcegos são hospedeiros naturais de diversos coronavírus

crédito da foto:  PIXABAY

Justiça

Trio é condenado por manter criança 
dentro de barril em Campinas
A Justiça de São Paulo 

condenou a oito anos 
de prisão em regime 

fechado três pessoas por 
torturar um menino que 
foi encontrado dentro de 
um barril em Campinas, no 
interior de São Paulo, em 
janeiro do ano passado. A 
decisão, da 1ª Vara Criminal 
de Campinas, foi dada em 
dezembro, mas só agora foi 
divulgada.

O pai do menino, auxiliar 
de serviços gerais de 31 
anos, a madrasta, faxineira 
de 39, e a �ilha da madrasta, 
vendedora de 22 anos, que 
também morava na mesma 
casa, foram condenados 
pelos crimes de tortura 
contra criança, mediante 
sequestro e de forma con-
tinuada durante situação 
de calamidade pública, que 
foi a pandemia de covid-19. 
Os nomes deles não foram 
divulgados.

Cada um deles foi conde-
nado a oito anos de prisão 
em regime fechado. O pai 
também foi condenado a 
mais 15 dias em regime 

aberto por abandono inte-
lectual, já que o garoto não 
ia à escola há mais de um 
ano. Os três estão presos 
desde janeiro do ano pas-
sado. Não cabe recurso para 
cumprir a pena em liberda-
de, mas o trio pode recorrer 
da condenação.

O UOL não conseguiu 
localizar os advogados do 
pai, madrasta e �ilha dela. 
A juíza Patrícia Suarez Pae 
Kim apontou que o pai e 
a madrasta da vítima, sob 
pretexto de educá-la, agiam 
com ‘requintes de cruelda-
de’. O argumento de que o 
menino teria sido colocado 
no barril apenas uma vez foi 
invalidado, já que vizinhos 
denunciaram que as ações 
eram recorrentes.

“Já seria absurdo que uma 
criança fosse acorrentada 
pelas mãos e pelos pés, 
dentro de um tambor, sob 
o sol quente, mesmo que 
fosse uma vez apenas”, 
explicou, na decisão.

Menino era mantido em barril, amarrado, e com tampo fechado por pedra de 
mármore 

Crédito: Divulgação/Polícia Militar de Campinas
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Educação

www.jacont.com.br

Escolas do Trabalho oferecem 
vagas remanescentes para 
cursos profissionalizantes 
de curta duração

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secretaria 
de Educação abriu 

inscrições de vagas remanes-
centes, nesta quinta-feira, 3, 
para diversos cursos pro�is-
sionalizantes gratuitos em 9 
unidades.

UNIDADE ALTO DO CRISTO
Feltro, Pintura em Tecido 

e Patch Aplique, Informática 

Básica e Excel Básico, Espa-
nhol Intermediário e Espa-
nhol Conversação, Corte e 
Custura – Aperfeiçoamento e 
Digitação.

 UNIDADE CECAP
Elétrica, Cabelo, Penteados 

e tranças, Feltro, Patch apli-
que, Tricô, Pintura em tela.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Projeto “Ocupação Indígena no 
Vale do Paraíba” abre ciclo de 
palestras neste mês de fevereiro

O projeto “Ocupação 
Indígena no Vale do 
Paraíba - No MAV e 

em sua casa”, com exposição 
aberta no Museu de Antro-
pologia do Vale do Paraíba 
(MAV), vai proporcionar no 
próximo dia 17, às 19h, a 
palestra  “Diálogo de sabe-
res na educação em museus: 
desa�ios e potencialidades”, 
com a docente da Universida-
de de São Paulo (USP), Profª. 
Drª Martha Marandino.

O debate, que acontecerá de 

maneira on-line, abrirá o ciclo 
de encontros do projeto, rea-
lizando uma troca interativa 
entre os participantes inscri-
tos. A transmissão será pelo 
canal o�icial do Youtube da 
FCJ e os interessados devem 
realizar a inscrição neste link 
(https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSekD0-
-jEUPzh7YjusLi7Av3oXpB_
XuJmkKkdUpaoodRnZ1zSA/
viewform).

Leia mais no site do DT

Divulgação da ministrante, Profª Drª Martha Marandino.

Volta às aulas presenciais 
em Caçapava terá Dia de 
Acolhimento no sábado, 5

A Secretaria de Educação 
anunciou esta semana 
como será a volta às 

aulas presenciais em Caça-
pava, seguindo a Resolução 
n.º 9/ de janeiro de 2022, da 
SEDUC do Governo do Estado 
de São Paulo. O primeiro dia 

letivo acontece neste sábado, 
5 de fevereiro, de forma 
híbrida, em todas as escolas 
da rede pública municipal. 
Trata-se de um dia especial 
de acolhimento aos alunos e 
suas famílias.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Caçapava

Feriado

Governo de SP decreta ponto facultativo 
na segunda e terça-feira de Carnaval

  Expediente nas repartições públicas estaduais também �icam suspensos até as 
12h da quarta-feira de cinzas

O Governador João 
Doria decretou ponto 
facultativo nas repar-

tições públicas do Estado a 
segunda-feira, 28, e terça-
-feira, 1º de março, de Carna-
val. O decreto na íntegra foi 
publicado no Diário O�icial 
do Estado da última quarta-
-feira, 2.

O expediente nas repar-
tições públicas permane-
ce suspenso até as 12h da 
Quarta-feira de Cinzas. A 
exceção vale para as reparti-
ções públicas estaduais que 
prestam serviços essenciais 
e de interesse público, que 
tenham o funcionamento 
ininterrupto.

crédito da foto: Agência Brasil

3º vazamento

BC comunica vazamento de dados 
pessoais de 2.112 chaves Pix

  O incidente no Logbank liberou dados cadastrais como nome, CPF, instituição 
bancária, agência e conta do usuário

O Banco Central comu-
nicou mais uma 
ocorrência de vaza-

mento de dados pessoais de 
clientes vinculado a chaves 
do Pix, agora na instituição 
Logbank Soluções em Paga-
mentos S/A. O incidente 
envolveu 2.112 chaves Pix, 
o que corresponde a 2.082 
pessoas �ísicas, com o vaza-
mento do nome do usuário, 
CPF, instituição de relaciona-
mento, número da agência e 
da conta.

O BC a�irma que as infor-
mações são de natureza 
cadastral, não permitindo a 
movimentação de recursos 
nem acesso às contas ou a 
outras informações �inancei-
ras. Segundo a instituição, o 
quantitativo máximo, apu-
rado de forma conservado-
ra, uma vez que pode haver 
consultas às chaves de boa-fé 

que por diversos motivos 
não resultaram na efetivação 
da transação (por exemplo, 
o usuário desiste de efetuar 
o pagamento/transferência 
ou percebe que digitou um 

número errado).
“Importante destacar 

que essas informações não 
são sensíveis ou sigilosas e 
muitas delas são usualmente 
informadas pelos usuários 

ao fazer uma TED ou DOC, 
estão impressas nos cheques 
e podem constar nos compro-
vantes das transações”, a�irma 
o Banco Central em nota.

Leia mais no site do DT

No terceiro caso de vazamento registrado, foram afetados dados de 2.112 chaves Pix

crédito da foto: MARCELLO CASAL JR/ AGÊNCIA BRASIL

Interdição

Pista central da marginal Tietê é 
liberada após fechamento de cratera

  Via paulistana �icou mais de 48 h interditada por causa de buraco ao lado de obra do metrô

A pista central da mar-
ginal Tietê no sentido 
rodovia Ayrton Senna, 

que estava interditada entre 
as pontes do Piqueri e da Fre-
guesia do Ó, na zona oeste de 
São Paulo, foi liberada às 17h 
desta quinta-feira (3), após 
mais de 48 horas fechada.

Na terça (1º), às 8h21, foi 
detectado um vazamento 
na tubulação de esgoto, que 
logo se transformou em um 
rompimento, levando à aber-
tura de uma cratera.

Em um primeiro momen-
to, o buraco tomou conta 
apenas da primeira faixa 
da pista local da marginal 
Tietê. Durante o dia a cratera 
aumentou de tamanho, e por 
volta das 18h já atingia três 

faixas da pista local.
Por causa da interdição nas 

pistas local e central, desde 
a manhã de terça o trânsito 
estava sendo concentrado na 
pista expressa da via, inclusi-
ve o de caminhões e veículos 
pesados.

De acordo com a Secretaria 
dos Transportes Metropoli-
tanos, após a concretagem da 
cratera, uma análise no local 
demonstrou que o terreno 
está estável, possibilitando a 
reabertura da pista central. 
“Com isso, não será neces-

sária a instalação de estacas 
para contenção da pista local 
da marginal Tietê”, a�irmou.

Mais cedo, a pasta a�ir-
mou que a liberação da via 
dependia da análise para 
estabelecer a necessidade 
da colocação de estacas para 
contenção da área da cratera, 
na pista local.

O buraco começou a ser 
concretado ainda na terça e 
foi preenchido com 4.000 m³ 
do material, o equivalente a 
650 caminhões betoneira. 
Além disso, foram despeja-
dos 12 mil m³ de pedras no 
poço de ventilação da linha 
6-laranja, o que corresponde 
a 1.200 caminhões basculan-
tes.

Crédito Foto: Governo do Estado de São Paulo
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Saúde
Dia Mundial do Câncer: 
10 mitos e verdades sobre a 
doença que você precisa saber

  O dia 4 de fevereiro reforça ainda mais a necessidade de desmisti�icar as mais 
diversas fake news ao redor do tema; Oncologista tira as principais dúvidas e 
comenta a importância da informação de qualidade

O termo “câncer” ainda 
é cercado por precon-
ceitos e informações 

que nem sempre são ver-
dadeiras sobre o que pode 
ou não contribuir para o 
surgimento da doença. Por 
isso, é muito importante não 
acreditar em tudo o que se 
escuta por aí.

De acordo com o Dr. Daniel 
Gimenes, oncologista da 
Oncoclínicas São Paulo, o 
primeiro passo é buscar 
informações de qualidade, 
seja em veículos que tenham 
autoridade e com o próprio 
médico. “Durante as con-
sultas, é fundamental que o 
paciente leve quais são suas 
principais dúvidas. É bas-
tante comum diversos mitos 

serem compartilhados nas 
redes sociais e internet como 
um todo, portanto o comba-
te à fake news deve começar 
dentro do consultório e ir 
além dele”.

Segundo dados do Instituto 
Nacional do Câncer (INCA), 

é previsto que cerca de 625 
mil novos casos de câncer 
por ano sejam diagnostica-
dos no triênio 2020/2022. 
Nas mulheres, a incidência da 
doença no Brasil tem como 
localização primária a mama 
(29,7%); seguido por cólon e 

reto (9.2%); e colo de útero 
(7,5%). Já nos homens, é pos-
sível notar os casos de prós-
tata (29,2%); cólon e reto 
(9,1%); e traqueia, brônquio 
e pulmão (7,9%).

Leia mais no site do DT.

INCA revela que 80% a 90% dos casos de 
câncer têm relação a causas externas

  No Dia Mundial de Combate ao Câncer (4 de fevereiro), especialistas alertam: 
existem alimentos que alimentam o câncer

Como já dizia Hipócrates, 
“que seu remédio seja 
seu alimento e que seu 

alimento seja seu remédio”. 
Há muitos anos, a humanida-
de conhece os bene�ícios de 
uma alimentação balanceada 
e saudável. O hábito regrado 
é o verdadeiro princípio de 
uma boa saúde e bem-estar. 
Segundo o Instituto Nacional 
de Câncer (INCA), a nutrição 
inadequada é uma das maio-
res causas preveníveis de 
câncer. Uma dieta pobre em 
verduras, legumes e frutas 
e abundante em gorduras 
de origem animal, produtos 
industrializados, açúcar e 
sal está relacionada à maior 
incidência geral de tumores 
que prejudicam a saúde do 
indivíduo. 

Atentar às escolhas ali-
mentares é uma das estra-
tégias mais importantes de 
autocuidado e prevenção ao 

surgimento de doenças, não 
apenas neste 4 de fevereiro, 
Dia Mundial de Combate ao 
Câncer. “Alimentos in natura, 

como verduras, legumes, 
frutas, oleaginosas, grãos 
e raízes, contribuem para 
a manutenção da saúde. 
Entretanto, preparações 
com alguns desses alimen-
tos, como conservas, têm 
evidências que colaboram 
com a patogênese, devido à 
presença de nitritos e nitra-
tos. Alguns estudos sugerem 
também que o excesso do 
consumo de carne vermelha 
pode aumentar o risco de 
câncer. As carnes processa-
das, por exemplo, já foram 
apontadas como cancerí-
genas pela OMS”, explica a 
nutricionista e consultora 
da Jasmine Alimentos, Dra. 
Adriana Zanardo.

Leia mais no site do DT.

Divulgação Jasmine Alimentos

A importância da conscientização 
global na luta contra o câncer
O Dia mundial do câncer, 

em 4 de fevereiro, é 
um movimento lidera-

do pela União internacional 
para o controle do câncer 
(sigla em inglês UICC) e tem o 
objetivo de relembrar o papel 
da conscientização global 
para o combate da doença. 
Criada em 2000, a data é uma 
constante oportunidade de 
ouvir a luta de muitas pes-
soas e auxiliá-las, de alguma 
forma, com informações rele-
vantes para a cura.  

Segundo o Instituto nacio-
nal de câncer (INCA), o 
Brasil deverá registrar 625 
mil novos casos para cada 
ano do triênio 2020/2022, 
sendo o câncer de pele não 
melanoma, tipo que ocorre 
principalmente nas áreas 
mais expostas ao sol, o mais 
incidente no país e com 177 
mil novos casos estimados. 

A previsão é de que os casos 
mais frequentes na população 
sejam os canceres de mama e de 
próstata, cerca de 66 mil casos, 
cólon e reto, por volta de 41 mil, 
pulmão, em torno de 30 mil e 

cerca de 21 mil casos de câncer 
de estômago. Entre os fatores 
de risco está a obesidade, que 
traz grandes chances de desen-
volvimento de 11 dos 19 tipos 
mais frequentes na população 
brasileira. Além disso, compor-
tamentos não saudáveis, como, 

por exemplo, o tabagismo, o 
consumo de bebidas alcoólicas, 
o sedentarismo e uma dieta 
pobre em vegetais também 
aumentam o risco.  

O Prof. Dr. Flávio Luiz Lima 
Salgado, médico e docente no 
curso de Medicina na Univer-

sidade de Taubaté (Unitau), 
pontua que pacientes oncológi-
cos enfrentam desa�ios diários e 
que datas como essa fortalecem 
a importância da descoberta 
nas fases iniciais da doença.

Leia mais no site do DT.

Crédito da foto: Leonardo Oliveira

OMS: tratamento de 
câncer sofreu ‘impacto 
catastrófico’ na pandemia

No segundo semestre 
do ano passado, 44% 
dos países relataram 

aumento no atraso de tra-
tamentos contra tumores 
malignos

O impacto do coronavírus 
no sistema de saúde teve um 
efeito “catastró�ico” sobre os 
pacientes com câncer, com 
até 50% dos serviços de diag-
nóstico, triagem e tratamento 
afetados em vários países, 
advertiu nesta quinta-feira, 3, 
o escritório regional europeu 
da OMS (Organização Mun-
dial da Saúde).

O diretor da OMS-Europa, 
Hans Kluge, lamentou a 
“interação mortal” criada 
pela pandemia de Covid-19 e 
ressaltou que 44% dos países 
relataram um aumento no 
atraso em serviços relacio-
nados ao câncer no segundo 
semestre de 2021.

No início da pandemia, 
os diagnósticos de tumo-
res invasivos caíram, por 
exemplo, 44% na Bélgica, a 
triagem do câncer colorretal 
diminuiu 46% na Itália e o 
número de cânceres diag-
nosticados na Espanha em 

2020 foi 34% menor do que 
o esperado.

A situação global em rela-
ção ao tratamento do câncer 
melhorou nos últimos meses 
da pandemia, mas a reação 
em cadeia causada por essas 
interrupções será sentida 
“por anos”, frisou Kluge.

O diretor da OMS-Europa 
admitiu que os pro�issionais 
de saúde estão “sobrecar-
regados” e “exaustos” após 
dois anos de pandemia, mas 
enfatizou a importância de 
voltarem ao caminho certo 
em uma situação “sem pre-
cedentes”.

“Qualquer fôlego que nos 
for dado pela ampla imuni-
dade proporcionada pela 
vacinação e pela menor gra-
vidade da variante Ômicron, 
juntamente com a chegada 
da primavera e do verão [no 
Hemisfério Norte], deve ser 
usado imediatamente para 
permitir que os pro�issionais 
de saúde retornem a outras 
funções importantes e redu-
zam os atrasos nos serviços 
de doenças crônicas”, disse 
ele.

Hans Kluge diz que efeitos serão sentidos por anos

crédito da foto:  IDA GULDBAEK ARENTSEN / EFE/EPA - 27.03.2020

Estudo associa vitamina 
D e ômega-3 à redução 
de doenças autoimunes

  Pesquisadores da Universidade 
Harvard acompanharam mais de 25 mil 
participantes durante mais de cinco anos

A associação diária de 
suplementos de vita-
mina D e ômega-3 

(óleo de peixe) pode reduzir 
o risco de uma pessoa desen-
volver doenças autoimunes. 
A conclusão é de um estudo 
conduzido por pesquisado-
res da Universidade Harvard, 
nos Estados Unidos, e publi-
cado no periódico cientí�ico 
BMJ no último dia 26.

As doenças autoimunes 
ocorrem quando há uma dis-
função no sistema imunológi-
co que faz com que as nossas 
células de defesa ataquem 
outras células ou tecidos do 
próprio corpo.

Entre as mais comuns estão 
artrite reumatoide, psorí-
ase, tireoidite de Hashimo-
to, doença de Graves, entre 
outras.

Os cientistas da Harvard 
decidiram testar os efeitos 

da suplementação de vita-
mina D e ômega-3 em 25,8 
mil adultos com idade média 
de 67 anos que viviam nos 
Estados Unidos.

Eles foram separados ale-
atoriamente em grupos, sem 
saber em qual estavam, sendo 
que uma parte tomaria 2.000 
UI/dia de vitamina D e 1.000 
mg/dia de ômega-3 e a outra 
tomaria placebo, substância 
sem efeito no organismo.

Além de fazerem uso diário 
dos suplementos, eles deve-
riam relatar qualquer doença 
autoimune diagnosticada nos 
cinco anos seguintes.

Ao �im, concluiu-se que a 
vitamina D e o ômega-3 esta-
vam possivelmente associa-
dos a uma taxa 30% menor de 
desenvolvimento de doença 
autoimune na comparação 
com quem tomou placebo.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação PEBMED
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Comilanças Históricas e Atuais

É formada em Direito e Funcionária Pública Estadual
• Adriana Padoan

Quando o cinema aprendeu a falar
Eu não sei explicar a 

causa, mas nem tudo 
nesta vida tem expli-

cação necessária e correta. 
Ontem, à noite, por volta 
das 10 horas, a chuva lavava 
as ruas, o telhado da Igreja 
de São Francisco; as árvores 
da Praça Don Epaminondas 
dançavam um ritmo des-
conhecido, tocada pelos 
ventos. 

O meu pensamento nave-
gou lá pelos anos de 1927, 
nos cinemas dos Estados 
Unidos, as salas de exibição 
estavam lotadas, o cheiro 
de pipoca acompanhava o 
movimento do �ilme. Nessa 
época, de tanta criativida-
de, no tempo do chamado 
cinema mudo, a história 
era contada pelo olhar, 
gestos, expressões faciais 
dos atores e das atrizes. A 
câmera registrava todos os 
detalhes e a natureza par-
ticipava como tapeçaria de 
fundo. 

Carlitos chorava porque 
era o momento de chorar; 
o Gordo esperava o Magro 
na esquina de uma rua 
sem placa e sem nome; as 
carruagens enfrentavam o 
in�inito e os índios surgiam 
no alto das montanhas, mas 
tudo era silencioso, só o 
coração batia ao ritmo de 
uma aventura que habitava 
a cabeça de todos nós. 

Nesse ano de 1927, dentro 
desse pacote silencioso 
a Waner Bros, estúdio de 

cinema resolveu contar uma 
história, enterrando o silên-
cio em cova vaga. Contratou 
o cantor Al Jonson, artista 
dedicado ao jazz, e, através 
dele, contou a história de 
um moço judeu chamado 
Jakie Rabinowitz, que entra 
em con�lito com as tradi-
ções religiosas e culturais 
da família, foge de casa, e 
torna-se um cantor de jazz 
nas casas de diversões, nos 
bailinhos presos dentro dos 
clubes, nos cabarés pobres e 
so�isticados. O sucesso não 
demora, o jovem cantor 
rompe todas as barreiras, 
chegando ao cinema. 

Al Jonson pinta o seu rosto 
de negro, representando as 
etnias americanas e matan-
do o público de susto, o 
�ilme é falado; o jazz sai de 
seu corpo, da sua garganta, 
da expressão do seu rosto 
impactando um público 
pasmado diante daque-
le acontecimento; todos 
entenderam o que estava 
acontecendo na sombra da 
alma de cada um, no fundo 
dos seus olhos houve gritos, 

lágrimas, aplausos, e o feto 
do cinema falado pulou para 
o palco em direção a uma 
nova existência. 

Há um �ilme lindo, clás-
sico, escrito com poesia, 
música, dança, choro, amor, 
desespero que procura 
documentar esse instante 
histórico, registrar as emo-
ções, encantos e desencan-
tos, estamos falando de 
“Cantando na Chuva”. 

Cantando na chuva se 
passa nos anos 20, na 
época da transição do 
cinema mudo e do cinema 
falado, contando a história 
do astro dos �ilmes mudos, 
Don Lockwood ( Jene Kelly 
). Tudo em sua vida parece 
maravilhoso aos olhos do 
público, isto é, sua alegria, o 
seus momentos com a noiva 
Lina, uma mulher colante na 
pele e na arrogância, dona 
de uma voz irritante, tortu-
rante, que tenta dominar de 
todas as maneiras concre-

tas, pois tem pouquíssima 
inteligência. 

Nos estúdios conhece 
Kathy Selden, uma aspi-
rante a atriz que o desa�ia, 
encanta, amarrando todos 
os seus sonhos e a arte do 
bem representar. Don e Lina 
são escalados para fazer 
um �ilme falado, esse con-
vite objetiva colocar os dois 
astros do cinema mudo con-
siderando que, no cinema 

falado, seria um estouro de 
bilheteria. 

Enquanto tenta �ilmar 
nas exigências das novas 
técnicas, o amor de Don 
por Kathy transborda nos 
bastidores, sob a luz da lua, 
nas andanças dos astros. 
Para salvar o �ilme realiza-
do pelos dois astros, Kathy 
dubla a voz a espinhenta 
Lina. No termino do �ilme, 
na veri�icação do copião e 
dos resultados da película 
veri�icou-se que a voz de 
Lina prejudicara a qualida-

de de todas as cenas onde 
sua participação foi neces-
sária. A saída imediata foi 
contratar Kathy para dublar 
a voz de Lina, fato inédito na 
história do cinema. Na pri-
meira projeção os atores se 
apresentaram ao vivo, cada 
um representando uma 
fala do �ilme. Coube a Lina 
cantar a música tema do 
�ilme, diante de um público 
esperançoso. Essa apre-
sentação, como era de se 
esperar, Kathy canta atrás 
da cortina e Lina imita o 
movimento do canto num 
processo de dublagem. 

O público estava meio 
descon�iado, pois a voz 
real de Lina não batia com 
a suavidade da música que 
eles estavam ouvindo. Por 
outro lado o coração de 
Don batia ao som da sua 
emoção, do seu amor, e da 
certeza que a novidade não 
podia se basear numa farsa, 
numa injustiça. O seu ins-

tinto, cheio de sentimento, 
manda abrir a cortina, e, 
enquanto a cortina sobe, 
surge, ao fundo, a imagem 
de Kathy fazendo a dubla-
gem da canção. As vaias, os 
risos, a raiva, a revolta do 
público fazem o velório e 
o enterro do cinema mudo 
e ao mesmo tempo a con-
sagração do amor de Don 
por Kathy, e o romantismo 
coloca uma tarja preta da 
boca do cinema que não 
tinha voz. 

As cenas que despertaram 
curiosidade e conhecimento 
cinematográ�ico.

1ª cena: o diretor, o 
elenco, as câmeras corriam 
de um lado para o outro 
do estúdio. De repente, 
usando a intuição, o sono-
plasta coloca um microfone 
na blusa de Lina, para que 
a suas falas atingissem um 
grau de suavidade nunca 
vista em um �ilme. No 
número de dança que faria 
logo depois o público con-
seguiu ouvir as batidas de 
seu coração, apresentando 
a emoção da atriz movendo-
-se no palco. Para o público 

tudo fazia parte do cinema 
novo, da nova técnica, isto 
é, sentir o artista por fora 
e por dentro, unindo arte e 
emoção. 

2ª cena: a rua fora isolada 
e as câmeras posicionadas. 
A água, caindo em forma de 
enxurrada, fora misturada 
com leite para causar os 
efeitos visuais da cinemato-
gra�ia. Kelly inicia a dança, 
abre o guarda-chuva e canta 
a música “Singin in the Rain”, 
seus passos seguem o ritmo 
da canção. A chuva arti�icial, 
a iluminação, a aguaceira, o 
azulado da noite, e o autor 
representando e dançan-
do com 39 graus de febre. 
O terno lindo, mas o pano 
marcadamente ordinário. 
Por esse motivo, por três 
vezes, o terno encolhera e 
tiveram que trocá-lo; tudo 
em homenagem ao cinema 
perfeito e falado. Essa cena 
é considerada pela maioria 
dos críticos cinematográ�i-

cos como o momento mais 
lindo do cinema. Por esse 
motivo, como falamos no 
início desse artigo, resol-
vemos visitar o início do 
cinema falado e o �ilme 
“Cantando na Chuva” que 
documenta de forma mag-
ní�ica a passagem de uma 
evolução que aprofunda o 
universo da sétima arte. 

Receita
BROWNIE COM MOUSSE
INGREDIENTES
Ingredientes para o Bro-

wnie: 1 xícara de chá de 
farinha de trigo; 1 xícara 
de castanha, amêndoas 
ou amendoim picados; 1 
pitada(s) de sal; 3/4 xícara 
de açúcar mascavo; 1 xícara 
de açúcar re�inado; 1 xícara 
de manteiga sem sal; 150 
gramas de chocolate meio 
amargo; 5 ovos; 1 colher de 
sopa de cacau em pó.

Ingredientes para o 
mousse de chocolate 
branco: 1 xícara(s) de chá 
de chantilly; 50 ml de água 
para hidratar; 1 pacote de 
gelatina incolor; 3/4 xícara 
de chá de creme de leite; 
300 gramas de chocolate 

branco
Ingredientes do doce de 

leite: 1 xícara de chá de 
amêndoas torradas; 1 lata 
de leite condensado cozida

Ingredientes da cobertu-
ra: 375 gramas de chocolate 
branco; 1/2 xícara de chá de 
óleo de canola

PREPARO
Modo de Preparo do 

Brownie:
Derreta o chocolate com a 

manteiga e reserve. Com o 
auxílio de um fouet, bata os 
dois açúcares com os ovos, 
apenas para dissolver. Junte 
a mistura de chocolate com 
os ovos e misture até �icar 
homogêneo. Adicione a 
farinha de trigo, o cacau em 
pó e o sal peneirados. Por 
�im, adicione as castanhas. 
Coloque em uma forma, ou 
aro quadrado ou retangular, 
já untado com manteiga e 
enfarinha. Leve para assar 
em forno preaquecido a 
180°C.

Modo de Preparo do 
Mousse:

Hidrate a gelatina na água 
fria e reserve. Aqueça o 
creme de leite e misture com 
o chocolate branco. Misture 
bem até que esteja total-
mente derretido. Derreta a 
gelatina no micro-ondas e 
adicione na mistura de cho-
colate. Quando esta mistu-
ra estiver em temperatura 
ambiente, agregue o creme 
batido em ponto de chan-
tilly em movimentos leves. 
Tem que adicionar em cima 
do brownie já frio.

Modo de Preparo do 
Doce de Leite:

Em uma panela de pres-
são coloque a lata de leite 
condensado. Quando come-
çar a pegar pressão, deixe 
cozinhar por 50 minutos. 
Retire a pressão, abra e 
retire a lata. Deixe esfriar 
bem antes de abrir.

Modo de Preparo da 
Cobertura:

Derreta o chocolate 
branco. Então, adicione o 
óleo, mexa bem até �icar 
uma mistura homogênea. 
Quando essa mistura estiver 
em temperatura ambiente. 
Cubra todas as mousses.

Montagem:
Disponha a mousse sob o 

brownie e leve para o free-
zer. Quando estiver �irme, 
desenforme e, então, com 
o auxílio de um saco de 
confeitar, adicione o doce 
de leite e as amêndoas tor-
radas. Coloque sobre uma 
grade e cubra toda com a 
cobertura de chocolate.
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Sala  1 - TÔ RYCA! 2 (DOWNTOWN FILMES)
Comédia - Nacional - 12 Anos - Duração: 101min.

Em Tô Ryca 2, Selminha (Samantha Schmütz) está de volta 
e paga mais caro em tudo que quer. Porém,

tudo isso é colocado a prova quando uma estranha de 
mesmo nome se diz herdeira legitima da fortuna.

Os bens dela são congelados e sua única fonte de renda 
vira a que lhe é concedida pela justiça: 30 reais

por dia. Agora, terá que voltar a suas origens e lutar para 
sobreviver em sua nova rotina e fazer com que

a comunidade de quem ela era patrona, Quintino, 
também não acabe passando aperto.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 - 19h10 - 21h20
Sáb., Dom., Feriado: 14h30 - 16h50 - 19h10 - 21h20

Sala 2 - SPENCER - DUB (DIAMOND FILMS)
Drama - Dublado - 12 Anos - Duração: 116min.

SPENCER narra o que poderia ter acontecido nos últimos 
dias do casamento da princesa Diana (Kristen

Stewart) com o príncipe Charles (Jack Farthing). A relação 
há muito tempo esfriou e embora haja muitos

rumores de casos e de divórcio, a paz foi ordenada para as 
festividades de Natal na casa de campo da

Família Real. O evento é repleto de comida e bebida, tiro e 
caça. Diana conhece as regras do jogo de

aparências. Mas este ano, as coisas serão muito diferentes
Sáb., Dom., Feriado: 14h10

Sala 2 - EDUARDO E MÔNICA (DOWNTOWN FILMES)
Comédia Romântica - Nacional - 14 Anos - Duração: 

118min.
Em um dia atípico, uma série de coincidências levam 

Eduardo (Gabriel Leone) a conhecer Mônica (Alice
Braga), tendo como pano de fundo uma festa estranha 

com pessoas esquisitas. Uma curiosidade é
despertada entre os dois e apesar de não serem parecidos, 

eles se apaixonam perdidamente. Na cidade
de Brasíla dos anos 80, esse amor precisará amadurecer e 

aprender a superar as diferenças. A comédia
romântica é baseada na música homônima de Renato 

Russo, da banda Legião Urbana.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h50

Sáb., Dom., Feriado: 18h50

Sala 2 - PÂNICO - DUB (PARAMOUNT PICTURES)
Terror - Dublado - 16 Anos - Duração: 114min.

Pânico 5 é uma nova parte da franquia de terror que 
mostrará uma mulher voltando para sua cidade natal

e tentará descobrir quem está cometendo crimes cruéis 
em série.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h10
Sáb., Dom., Feriado: 21h10

Sala 2 - SING 2 - DUB (UNIVERSAL PICTURES)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 109min.

Na glamourosa cidade de Redshore, Buster Moon e a 
galera enfrentam seus medos, fazem novos

amigos e superam seus limites em uma jornada para 
convencer o recluso astro Clay Calloway a subir aos

palcos novamente.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h30

Sala  3 - HOMEM-ARANHA (DUB)SEM VOLTA PARA 
CASA (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 
148min.

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker 
(Tom Holland) precisará lidar com as

consequências da sua identidade como aracnídeo ter sido 
revelada pela reportagem do Clarim Diário.

Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser 
um super-herói, Parker pede ao Doutor

Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos 
esqueçam sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço

não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais 
perigosa, forçando-o a descobrir o que

realmente significa ser o Homem-Aranha.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h20

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 - 17h20

Sala 3 - MOONFALL - AMEAÇA LUNAR - DUB (DIAMOND 
FILMS)

Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 130min.
Na superprodução MOONFALL, novo filme do diretor 

Roland Emmerich, uma força misteriosa tira a Lua
de sua órbita e a coloca em rota de colisão com a Terra. 

Poucas semanas antes do impacto e com a
humanidade à beira da aniquilação, a ex-astronauta da 

NASA Jo Fowler (Halle Berry) está convencida de
que tem a resposta para salvar o planeta, mas apenas um 

colega do passado, o astronauta Brian Harper
(Patrick Wilson), e o teorista K.C. Houseman (John 

Bradley), acreditam nela. Os improváveis heróis
correm contra o tempo para montar uma missão ao 

espaço, mas lá descobrem que a Lua não é o que
parece! impossível de última hora no espaço, deixando 

para trás todos que amam, apenas para descobrir
que nossa Lua não é o que pensamos que é.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 20h15
Sáb., Dom., Feriado: 20h15

Sala 4 - MOONFALL (ATMOS) DUB AMEAÇA LUNAR 
(DIAMOND FILMS)

Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 130min.
Na superprodução MOONFALL, novo filme do diretor 

Roland Emmerich, uma força misteriosa tira a Lua
de sua órbita e a coloca em rota de colisão com a Terra. 

Poucas semanas antes do impacto e com a
humanidade à beira da aniquilação, a ex-astronauta da 

NASA Jo Fowler (Halle Berry) está convencida de
que tem a resposta para salvar o planeta, mas apenas um 

colega do passado, o astronauta Brian Harper
(Patrick Wilson), e o teorista K.C. Houseman (John 

Bradley), acreditam nela. Os improváveis heróis
correm contra o tempo para montar uma missão ao 

espaço, mas lá descobrem que a Lua não é o que
parece! impossível de última hora no espaço, deixando 

para trás todos que amam, apenas para descobrir
que nossa Lua não é o que pensamos que é.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 - 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 13h45 - 16h20 - 19h00

Sala 4 - MOONFALL (ATMOS) LEG AMEAÇA LUNAR 
(DIAMOND FILMS)

Ação - Legendado - 14 Anos - Duração: 130min.
Na superprodução MOONFALL, novo filme do diretor 

Roland Emmerich, uma força misteriosa tira a Lua
de sua órbita e a coloca em rota de colisão com a Terra. 

Poucas semanas antes do impacto e com a
humanidade à beira da aniquilação, a ex-astronauta da 

NASA Jo Fowler (Halle Berry) está convencida de
que tem a resposta para salvar o planeta, mas apenas um 

colega do passado, o astronauta Brian Harper
(Patrick Wilson), e o teorista K.C. Houseman (John 

Bradley), acreditam nela. Os improváveis heróis
correm contra o tempo para montar uma missão ao 

espaço, mas lá descobrem que a Lua não é o que
parece! impossível de última hora no espaço, deixando 

para trás todos que amam, apenas para descobrir
que nossa Lua não é o que pensamos que é.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h40
Sáb., Dom., Feriado: 21h40

Sala  5 - HOMEM-ARANHA (DUB)SEM VOLTA PARA 
CASA (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 
148min.

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker 
(Tom Holland) precisará lidar com as

consequências da sua identidade como aracnídeo ter sido 
revelada pela reportagem do Clarim Diário.

Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser 
um super-herói, Parker pede ao Doutor

Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos 
esqueçam sua verdeira identidade. Entretanto, o feitiço

não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais 
perigosa, forçando-o a descobrir o que

realmente significa ser o Homem-Aranha.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 20h00

Sáb., Dom., Feriado: 20h00

Sala 5 - AS AVENTURAS DE GULLIVER - DUB (IMAGEM 
FILMES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 90min.
O maior aventureiro de todos os tempos está de volta! Ao 

retornar à cidade de Lilliput, Gulliver descobre
que muita coisa mudou desde a sua partida e que os 

moradores estão enfrentando a ameaça de um
general com sede de vingança. Gulliver é a última 

esperança para salvar a cidade e terá que se esforçar
para vencer esse desafio gigante.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h00 - 18h00
Sáb., Dom., Feriado: 14h00 - 16h00 - 18h00

Experiência na TV volta a contar. 
Renovação sofre pausa forçada

O trabalho de renovação 
de autores de nove-
las e séries, bastante 

impulsionado nos últimos 
anos, em diferentes cenários 
da dramaturgia, sem querer 
querendo, começa a sofrer 
uma pausa forçada.

E, isso, apesar da quanti-
dade de investimentos que 
continuam sendo feitos, 
tanto na TV de uma forma 
geral, como nas plataformas 
de streaming.

O que se observa é que, 
para dar uma resposta quase 

que imediata ao mercado e 
reduzir ao mínimo o risco de 
algum fracasso, virou meio 
que uma ordem geral recorrer 
à mão de obra de roteiristas 
mais experientes,

Data hoje, pelo menos, 
existe essa necessidade de 

trabalhar com a máxima segu-
rança possível. Ou reduzir ao 
extremo qualquer possibilida-
de de erro.

A HBO Max, por exemplo, 
chamou o autor de “Bom dia, 
Verônica” e dos �ilmes sobre 
Suzane Von Richthofen, 

Raphael Montes, para fazer 
sua primeira telessérie.

Por sua vez, a coautora da 
novela “Verão 90”, de 2019, 
na Globo, Paula Amaral vai 
escrever uma série de humor 
para a plataforma da War-
nerMedia, mas não se trata 

de uma relação direta. Ela é 
contratada da Paris Filmes. O 
projeto é de Edmilson Filho 
(Cine Holliúdy), argumento 
dele. Paula vai coordenar o 
trabalho.

E assim promete ser ou con-
tinuar nos próximos tempos.

NOMES DE PESO
Samantha Schmütz, Ney 

Matogrosso, Mart’nália e 
Seu Jorge são as novidades 
da segunda temporada de 
“Manhãs de Setembro”, da 
Amazon Prime, estrelada 
pela cantora Liniker.

Thomas Aquino, Karine 
Teles, Gero Camilo e Paulo 
Miklos são outros que 
seguem no elenco da série. 
Os novos episódios chegam 
ainda este ano.

GRAVANDO
As gravações da série 

“Chuva Negra” em São Paulo 
já passaram da metade e 
seguem a toque de caixa.

A produção dirigida por 
Rafael Primot para o Canal 
Brasil traz no seu elenco 
nomes como Vanessa Giáco-
mo, Denise Del Vecchio, Julia 

Lemmertz, Marcos Pitombo e 
João Simões.

RODANDO
Começou a ser rodado no 

Rio “Mussum, o Filmis”, com 
roteiro de Paulo Cursino, 
baseado no livro “Mussum 
Forévis, de Juliano Barreto.

O elenco reúne Ailton Graça, 
Cinnara Leal, Cacau Protásio, 
Neusa Borges, entre outros. 
Direção de Silvio Guindane.

ENCOLHIDA
Neto de Benedito Ruy Bar-

bosa, Bruno Luperi continua 
trabalhando na adaptação de 
“Pantanal”. Está inteiramente 
envolvido.

Mas com um porém: na TV 
Manchete, a novela teve mais 
de 200 capítulos. Na Globo, 
deve �icar abaixo. Entre 160, 
180.

ESTREIA

Neste domingo, a partir das 
16h, tem a estreia do “Sports-
Center+”, programa que vai 
misturar esporte e entre-
tenimento, e será exibido 
simultaneamente nos canais 
o�iciais da ESPN no Facebook, 
além do próprio Star+.

O primeiro vai destacar a 
aposentadoria de Tom Brady 
e os preparativos para o 
Super Bowl. Apresentação de 
Alex Tseng e Natasha David.

MEIO ESQUISITO
A TV Jovem Pan está meio 

que abusando da presença 
de comentaristas convida-
dos em seus programas. Um 
pessoal que não recebe nada 
por isso.

No entanto, alguns apare-
cem diariamente e têm até 
seus nomes colocados nas 
escalas. É como se traba-

lhassem lá, mas sem entrar 
na folha de pagamento. Isso 
nunca acaba bem.

SÉRIE JOVEM
“Malhação” encerrou um 

ciclo na Globo, há poucos 
dias, mas sempre na lideran-
ça de audiência.

Mesmo com um público 
enorme, por alguma razão 
deixou de atender os interes-
ses da emissora.

PASSO SEGUINTE
Agora é preciso saber para 

onde vai esse público. Se irá 
permanecer na Globo ou 
seguir outros caminhos.

O streaming, por exemplo, 
já está piscando os olhos. Pos-
sivelmente em junho, a HBO 
Max começará a gravar uma 
série original, voltada para os 
jovens.  

CAMINHO

O atual comando da Net�lix 
no Brasil, que tem Elisabetta 
Zenatti como vice-presidente 
de conteúdo, já deixou claro 
que não há interesse em 
imitar o estilo da TV aberta 
na produção de novelas.

Mas, sim, adequar as 
tramas ao estilo do serviço, 
com produções similares aos 
seriados. Para tanto, terá que 
ir ao mercado em busca de 
autores e diretores.

MUDANÇA
Sergio Fernandes, depois 

de muitos anos no G1, acer-
tou com a CNN Brasil, para 
colaborar no audiovisual de 
todo o jornalismo.

Entre os seus grandes 
feitos, ter colaborado no 
vitorioso podcast da Renata 
Lo Prete.

À DISPOSIÇÃO

O Play Plus acaba de lançar 
“O Haiti é no Cambuci”, pro-
dução exclusiva e original, 
mostrando como vivem os 
mais de 30 mil haitianos em 
São Paulo. É um país quase 
à parte na grande cidade. A 
língua falada é o creole.

Um povo muito fechado. 
Foram necessárias várias 
semanas para a equipe 
ganhar a con�iança dos mora-
dores. Mais de 30 pessoas se 
envolveram diretamente com 
a realização deste trabalho.

COM FAMOSOS
O programa “Mestres da 

Sabotagem”, em sua edição 
deste sábado no SBT, con-
tará com a participação de 
artistas.

Lá estarão Leonardo Mig-
giorin, Lucas Rangel, Mariano 
e Karina Bacchi.

•     Gravado ontem o espe-
cial Cinema, com músicas 
de grandes sucessos, para o 
“The Masked Singer Brasil”.

•     Não avançou a negocia-
ção do Leandro Hassum com 
a Band...

•     ... Aliás, com ele e com 
ninguém...

•     ... Produzir humor, pelo 
menos nesta temporada, já 
está completamente fora de 
questão...

•     ... E outra, ainda em 
se tratando de Band: por 
enquanto é bom não cravar 
a estreia do jornal na hora do 
almoço em março...

•     ... Entre outras coisas, 
ainda falta o sinal verde do 
dono Johnny Saad...

•     ... Os resultados ainda 
muito ruins do “SBT Notí-
cias” no horário estão sendo 
levados em conta.

•     Camila Pitanga fará a 
produção executiva do longa 

de animação “Iemanjá – 
Deusa do Oceano”.

•     “Ilha do Sabor” é um 
novo reality de culinária que 
o GNT vai estrear em março. 
Apresentação de Jéssica 
Ellen e Joaquim Lopes.

 

Na audiência consolidada, 
o jogo entre Corinthians e 
Santos, pelo Campeonato 
Paulista, quarta-feira, com 
transmissão da Record 
alcançou 11,9 pontos de 
média, pico de 14 pontos e 
share de 19%. Garantiu o 
segundo lugar isolado com o 
melhor desempenho do ano, 

alcançando a maior audiên-
cia e participação tanto na 
faixa da partida quanto na 
transmissão completa.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Temporada

1º festival de Verão de 
Campos do Jordão

  Programação 3ª semana: 05 a 10 de fevereiro

PARQUE CAPIVARI, 
AUDITÓRIO CLAUDIO 
SANTORO E PALÁCIO 

BOA VISTA
O 1º Festival de Verão de 

Campos do Jordão se aproxi-
ma de sua reta �inal e chega 
agora à terceira semana (05 
a 10/fev) com a programa-
ção musical dividida em três 
locais da cidade serrana: o 
palco do novo Parque Capi-
vari, com shows gratuitos 
aos sábados e domingos; o 
tradicional Auditório Clau-
dio Santoro, no Museu Felí-
cia Leirner (R� 50,00, sextas 
e sábados; gratuito, domingo 
a quinta); e o Palácio Boa 
Vista (sexta a domingo, às 
11h e 16h -- gratuito -- e às 
21h -- R� 50,00).

 O cantor e compositor 
paranaense Arrigo Barnabé 
é o grande destaque do �im 

de semana, neste sábado 
(05/fev), às 21h, no Audito-
rio Claudio Santoro, com a 
apresentação especial Arrigo 
70, que celebra suas sete 
décadas de vida (completa-
das em setembro passado); 
no mesmo dia, só que às 11h, 
o conjunto Percorso Ensem-
ble apresenta gratuitamente 
o espetáculo Projeto Choros 
no Parque Capivari, com 
nomes como Ernesto Naza-
reth, Pixinguinha e Jacob do 
Bandolim no repertório (o 
grupo se apresenta também 
no Auditório Claudio Santo-
ro, dia 08/fev, às 20h). E, às 
19h, a São Paulo Big Band 
(banda residente do Festival) 
recebe o saxofonista Spok, 
também no Parque Capivari.

 Já no domingo (06/fev) os 
destaques do Parque Capivari 
são as performances ToCan-

tE, com os talentosos acor-
deonistas Lulinha Alencar & 
Mestrinho (11h); e o grupo 
instrumental Jorginho Neto 
Collective, que apresenta o 
espetáculo Bro. Mais tarde, 
no Auditório Claudio Santoro, 
a atração será o instrumentis-
ta Fabio Zanon, um virtuose 
do violão clássico, que sobe 
ao palco às 17h (concerto 
com transmissão digital).

Ao longo da semana des-
tacam-se também as perfor-
mances do Ensenble Con-
temporâneo e do Ensemble 
Popular do Festival, formados 
por professores e bolsis-
tas desta edição (Auditório 
Claudio Santoro, 09 e 10/
fev, 20h), e a do quarteto de 
percussão Martelo (Auditório 
Claudio Santoro, 09/fev, 20h).

Leia mais no site do DT

O trio de João Bosco em apresentação no tradicional Auditório Claudio Santoro, no último dia 28/jan

(Foto: Isadora Vitti)
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Diário de Taubaté

CLASSIFICADOS
EDITAIS

TENHA NA SUA CASA O MELHOR PÃO DE 
QUEIJO DA REGIÃO

JÁ PENSOU EM TER UM PÃO DE QUEIJO DELICIOSO NA SUA CASA PARA O SEU CONSUMO, OU PARA UMA VISITA?! 
TEMOS SACOS DE 1 KG A PARTIR R$20.

NÓS TEMOS OS MELHORES PÃO DE QUEIJO PRA VOCÊ!  TRABALHAMOS SOMENTE COM A LINHA PREMIUM (O QUE É 
MUITOOOOO MAIS SABOROSO), E COM OS PALITOS DE PÃO DE QUEIJO DE PARMESÃO E PROVOLONE!

FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO
PEÇA JÁ O SEU!! 

ENCOMENDAS COM SATIKO PELO TEL / WATZ: (12) 99716-2055
RETIRAR NA ESTIVA.

TEMOS 4 TIPOS DE 
PÃO DE QUEIJO: 

O PEQUENO 15G ( + OU - 62 UNI-
DADES) - R$20,00  
O GRANDE 90G (12 UNIDADES) 
- R$ 20,00  
PÃO DE QUEIJO PALITÃO PAR-
MESÃO - 22,00 
PÃO DE QUEIJO PALITÃO PRO-
VOLONE - R$ 22,00.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINARIA 

 
 
 
 

  O Presidente da Comunidade Mariana Esporte Clube, situada à Av.  
Cesar Costa, nº 800, Vila Aparecida, no uso de suas atribuições, filiada a Liga 
Municipal de Futebol de Taubaté, convoca os associados quites com os cofres 
da entidade para a assembleia geral ordinária, a realizar-se no dia 12 de 
fevereiro de 2022, às 19h30, na sede da entidade, em primeira convocação, 
para tratar da seguinte ordem do dia. 
 
⁃ Prestação de contas da gestão atual  
⁃ Eleição e posse do Conselho Deliberativo 
⁃ Eleição e posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal 
            
          Os registros das chapas para as eleições do clube deverão ser 
protocolados até 7 (sete) dias antes do pleito eleitoral, mediante carta 
subscritas pelos integrantes, manifestando aceitação de indicação para 
concorrer a cargos, conforme consta do estatuto em seu artigo 6º, Capitulo III 
das eleições. 
 
Os registros das chapas serão aceitos até as 18h00 do dia 08 de fevereiro de 
2022, na sede da entidade, citado no artigo 7º do estatuto. 
 
 

Renata Ramos 
Presidente Executivo 

 
 

PROCURO EMPREGO NA ÁREA DE 
TRANSPORTE E LOGÍSTICA.

DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO.

ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE: 
(12)99161-1879

 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO 
 
 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO JOSÉ DO 

BARREIRO/SP - EDITAL  Nº 01/2022.   

 

 

 

O  Prefeito  Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro/SP, ALEXANDRE 

DE SIQUEIRA BRAGA,  no uso de suas atribuições legais, após apreciação do 

resultado final do Concurso  Público de Provas e Títulos para provimento  de Cargos  

Efetivos da Prefeitura  Municipal da Estância Turística  de São José do Barreiro/SP,  

realizado em conformidade   com a legislação em vigor, bem como o Edital nº 01/2022, 

executado pela empresa José Farouk R. Mokodsi EPP  PROMUN  Projetos para os 

Municípios e,  em conformidade  com o Parecer Jurídico e  da  Comissão do Concurso,  

HOMOLOGA  O  RESULTADO  DEFINITIVO/FINAL do CONCURSO PÚBLICO-

EDITAL Nº 01/2022 com a respectiva classificação por ordem de cargo para fins de 

direito e consequências de lei. 

 
 
 
                             São José do Barreiro, 03 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 
                                         
                                        ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA 
                                                   Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 9720, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

Municipal de Jambeiro, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais;  

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar a servidora municipal 
Sra. MARA CRISTINA DOS SANTOS  portadora do 
RG.25.090.365-9 e do CPF 257.900.128-09, do cargo de 
Assessora Pedagógica, a partir do dia 31 de janeiro de 2022. 

 
 

                           Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 
 
 
 
 

Jambeiro, 01 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 01 de fevereiro de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 
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                 PORTARIA Nº 9721 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre nomeação de Servidor Municipal 

para cargo em provimento de comissão.  
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

Municipal de Jambeiro, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais;  

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Nomear a SRa. MARA CRISTINA 
DOS SANTOS, portadora do RG. 25.090.365-9 e do CPF. 
257.900.128-09 para o cargo de Assessor de Direção Escolar, 
cargo em provimento de comissão, de livre nomeação e 
exoneração, a partir do dia 01 de fevereiro de 2022. 

 
 

                            Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 
 
 
 
 

Jambeiro, 01 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 01 de fevereiro de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 
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                  PORTARIA Nº 9722 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre nomeação de Servidor Municipal 

para cargo em provimento de comissão.  
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

Municipal de Jambeiro, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais;  

 
 

RESOLVE: 
 
 

             Art. 1º- Nomear a SRa. DAMIANA CAMARGO 
TELES, portadora do RG. 34.499.974-9 e do CPF. 347.921.908-
00, para o cargo de Assessor Pedagógico, cargo em provimento de 
comissão, de livre nomeação e exoneração, a partir do dia 01 de 
fevereiro de 2022. 

 
 

                   Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 
 
 
 
 

Jambeiro, 01 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 01 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                                        Agente Administrativo 
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CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS  

3º QUADRIMESTRE DE 2021 
A Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, em atendimento ao disposto no § 4º, do Artigo 9º, da Lei 
Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, torna público a realização da Audiência Pública para 
apresentação à Comissão de Finanças da Câmara Municipal, da avaliação do cumprimento das Metas 
Fiscais do Município, relativas ao Terceiro Quadrimestre de 2021, que ocorrerá no dia 17 de fevereiro de 
2022, com início às 18:00 horas, no plenário da Câmara Municipal de Natividade da Serra, situada à Rua 
dos Fernandes, nº 251 – Centro, convidando os interessados e a população do Município. 
Considerando as medidas de combate ao COVID-19, o evento respeitará as orientações recomendadas pela 
Secretaria de Saúde com o distanciamento entre os participantes presentes e com as normas de higienização 
necessárias, além da utilização obrigatória de máscaras. 
Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar o estudo contendo os resultados 
das Metas Fiscais disponibilizados previamente nos seguintes sites oficiais: natividadedaserra.sp.gov.br ou 
camaranatividade.sp.gov.br – onde os interessados poderão, durante o horário da audiência, solicitar 
explicações a respeito dos resultados apresentados nos portais acima por intermédio do “e-Sic – Sistema 
Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão” ou pelo “Fale Conosco” ou também pelos meios de 
comunicação oferecidos pela Câmara Municipal para o presente ato público. 

Natividade da Serra, 03 de fevereiro de 2022. 
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS - Prefeito Municipal 
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SERVIÇOS DE SAÚDE 

3º QUADRIMESTRE DE 2021 
A Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, em atendimento ao disposto no Artigo 36 da Lei Complementar 
nº 141, de 13 de janeiro de 2012, torna público a realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA, visando proporcionar a 
transparência necessária dos montantes e fontes de recursos aplicados no período, bem como a oferta e 
serviços de saúde prestados pelo Município à população, relativas ao Terceiro Quadrimestre de 2021, que 
ocorrerá no dia 17 de fevereiro de 2022, à partir das 18:30 horas, no plenário da Câmara Municipal de 
Natividade da Serra, situada à Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro, convidando os interessados e a 
população do Município. 
Considerando as medidas de combate ao COVID-19, o evento respeitará as orientações recomendadas pela 
Secretaria de Saúde com o distanciamento entre os participantes presentes e com as normas de higienização 
necessárias, além da utilização obrigatória de máscaras 
Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar a “Ata de Audiência Pública da 
Saúde” contendo as principais informações sobre os montantes e fontes de recursos aplicados no período, 
bem como a oferta e serviços de saúde, disponibilizados previamente nos seguintes sites oficiais: 
natividadedaserra.sp.gov.br ou camaranatividade.sp.gov.br – onde os interessados poderão, durante o 
horário da audiência, solicitar explicações a respeito dos resultados apresentados nos portais acima por 
intermédio do “e-Sic – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão” ou pelo “Fale Conosco” 
ou também pelos meios de comunicação oferecidos pela Câmara Municipal para o presente ato público. 

Natividade da Serra, 03 de fevereiro de 2022. 
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS - Prefeito Municipal - LINCIRO APARECIDO - Presidente do COMUS 
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