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Prefeitura de Taubaté assina protocolo de 
intenção para instalação de indústria de 
foguetes e satélites

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Festival Internacional de Dança de 
Taubaté começa nesta terça-feira, 10

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Combate ao abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes será tema de audiência

crédito da foto: Arquivo Diário de Taubaté

Petrobras anuncia aumento de 8,8% 
do diesel nas refinarias a partir 
desta terça-feira, 10

crédito da foto: Agência Brasil

Eleições 2022
Como votar fora de sua 
cidade após fim do prazo 
para transferir o título

Seção eleitoral e urna eletrônica em São Paulo nas eleições de 2014

crédito da foto: Divulgação CNN / Ben Tavener/Anadolu Agency/Getty Images

Os rituais de beleza 
milenares que estão 
voltando à moda

Mulheres

crédito da foto: Divulgação BBC / EMMANUEL LAFONT

Práticas de beleza milenares estão ajudando as pessoas a viver de forma mais 
consciente — em relação à sua própria saúde e ao planeta

Governo vai oferecer benefícios a 
condutores que não tiverem multas

 Â Foram definidas regras do RNPC, cadastro que oferece vantagens a quem não tiver cometido infrações ao longo de 12 meses

O Contran (Conselho 
Nacional de Trânsito) 
publicou nesta segun-

da-feira, 9, uma deliberação 
que regulamenta e estabelece 
as regras do RNPC (Registro 
Nacional Positivo de Condu-
tores). O registro, modelo 
de “cadastro positivo”, tem o 
objetivo de estimular a con-
dução responsável e conce-
der benefícios a motoristas 
que não tiverem cometido 
infrações ao longo de 12 
meses.

O benefício faz parte da 
nova lei de trânsito brasileira, 
que entrou em vigor em 12 de 

abril de 2021, mas precisava 
de regulamentação. Entre as 
vantagens das mudanças há 
possibilidade de benefícios 
fiscais e tarifários, como o 
desconto no IPVA (Imposto 
sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores). 

Para ser cadastrado, o 
condutor deverá conceder 
autorização prévia, por meio 
de aplicativo ou outro meio 
eletrônico. A consulta se dará 
mediante o fornecimento do 
nome completo e CPF do 
motorista. 
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Independência financeira motiva 
40% das mulheres a empreenderem

 Â Pesquisa da Serasa Experien ouviu 446 empreendedoras
crédito da foto: Agência Brasil
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Coluna Lair Ribeiro
• Dr. Lair Ribeiro

Palestrante internacional, ex-diretor da Merck Sharp & Dohme e da Ciba-Geigy 
Corporation, nos Estados Unidos, e autor de vários livros que se tornaram best-sellers 

no Brasil e em países da América Latina e da Europa. Médico cardiologista, viveu 
17 anos nos Estados Unidos, onde realizou treinamentos e pesquisas na Harvard 

Unversity, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. 
Webpage: www.lairribeiro.com.br

e-mail: lrsintonia@terra.com.br
Tel. 0-55-11-3889.0038
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• Com Carolina Freitas e Sara Moreira

Parábolas: aprendizado eficaz e 
divertido
Enquanto a tecnologia avança, téc-

nicos na área da educação estu-
dam alternativas para potenciali-

zar o sistema educacional, tornando-o 
ao mesmo tempo prazeroso e eficiente. 
Quase todos acreditam que se deve 
apenas acrescentar novas tecnologias 
ao sistema atual. Mas o novo não é a 
única alternativa para o aprendizado.
Um olhar mais atento ao passado pode 
render boas e produtivas idéias. Quer 
um exemplo? — Jesus Cristo! 

Vamos falar de Jesus como educador 
e comunicador, pois há dois mil anos, 
munido apenas de sua comunicação 
pessoal, esse homem conseguiu trans-
mitir suas idéias e doutrina a milhares 
de pessoas e fez com que se mantives-
sem vivas até os nossos dias.

Quando começou sua pregação, 
então com 30 anos, Jesus precisava de 
um meio eficaz para transmitir a sua 
mensagem; um meio de comunicação 
eficaz, que pudesse ser compreendido 
igualmente por todos. Atento ao que 
acontecia em seu tempo, ele apropriou-
-se de um sistema de ensino que já era 
utilizado nas sinagogas: o aprendizado 

por meio de parábolas. 
De acordo com o Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa, parábola se refere a 
“narrativa alegórica que transmite uma 
mensagem indireta, por meio de compa-
ração ou analogia” e “narrativa alegórica 
que encerra um preceito religioso ou 
moral, especialmente as encontradas 
nos Evangelhos”. Sua origem vem do 
grego (parabolê), onde pode significar: 
comparação, aproximação; semelhança; 
discurso alegórico; encontro, choque; 
ação de se desviar do caminho reto. 

E foi por meio de parábolas que Jesus 
transmitiu seus ensinamentos. Inspi-
rando-se em imagens do cotidiano das 
pessoas às quais se dirigia, ele criava 
histórias enigmáticas, que, por um lado, 
induziam à reflexão e, por outro, pas-
savam despercebidas por aqueles que 
não estavam preparados para decifrá-
-las, pois esperavam um discurso direto 
e objetivo. Jesus conseguia, de forma 
singela e, ao mesmo tempo, bem ela-
borada, transmitir suas idéias sobre 
o desenvolvimento do caráter e suas 
orientações sobre como deveria ser a 
conduta da vida no âmbito familiar e 

social. De forma sutil e inteligente, ele 
também fazia críticas ao sistema polí-
tico e social de seu tempo. Em vez de 
falar abertamente e provocar alvoro-
ço momentâneo, ele preferiu levar as 
pessoas a refletir e a tirar suas próprias 
conclusões. 

Quando é preciso atingir pessoas de 
diferentes níveis sociais, culturais e eco-
nômicos, por exemplo, o uso de pará-
bolas é uma alternativa bem eficaz. Por 
sua linguagem simples, narrativa curta 
e quase sempre com elementos comuns 
ao cotidiano das pessoas, elas parábo-
las conseguem captar rapidamente a 
atenção de quem as estiver escutando 
ou lendo. 

Parábolas remetem à idéia de um 
aprendizado contínuo e eficiente, pois a 
cada nova leitura, novas interpretações 
e ensinamentos podem surgir. Além 
disso, são essencialmente facilitadoras 
da transmissão de conhecimento, pois 
é muito fácil repassá-las a outras pes-
soas. Parábolas são estruturas vivas de 
conhecimento. 

Nascer de novo
• Leda Maria Flaborea – São Paulo/SP

Nosso tema está ligado ao conceito 
de reencarnação, que significa 
nascer em outros corpos, tantas 

vezes quantas forem necessárias, com 
a finalidade de evoluirmos. Mas, o que 
acontece conosco entre o nascer nova-
mente e o morrer mais uma vez, aten-
dendo a essa necessidade evolutiva?

Existe uma frase de Emmanuel que 
abre uma porta para que possamos 
compreender o que Jesus pretendeu 
dizer com “Necessário vos é nascer de 
novo.” Diz o querido Instrutor Espiri-
tual: “Falhas do passado procuram-te 
o espírito irresponsável, seja no corpo, 
na família, na sociedade ou na profissão, 
pedindo-te reajuste” (1). Parece claro, 
portanto, que temos o corpo ideal, a 
família necessária, o lugar propício e 

a melhor profissão para saldarmos, 
diante de Deus, os nossos débitos com 
Suas Leis. Bendito seja, pois, o retorno 
ao corpo, através do qual poderemos 
nos empenhar, de novo, em trabalho e 
aprendizado daquilo que deixamos de 
fazer ou que fizemos mal feito. 

Essas palavras de Emmanuel nos per-
mitem refletir nos caminhos que temos 
para esse recomeçar, porque todas as 
vezes que falamos em renascer só pen-
samos em reencarnação na carne, ou 
seja, em novo corpo físico para conti-
nuar o processo evolutivo. Entretanto, 
quando paramos e prestamos atenção 
ao que acontece ao nosso redor e em 
nossa própria vida, podemos nos dar 
conta de que esse renascimento é con-
tínuo e não apenas após morrer e renas-

cer em novo corpo.
Senão, vejamos: os anos se sucedem, 

sempre, da mesma maneira, e isto é um 
processo matemático: depois de 2004 
virá, necessariamente, 2005. Mas, os 
dias não. Estes, se prestarmos atenção, 
são sempre novos. Temos, então, 365 
novas oportunidades, a cada ano, para 
a renovação moral, para realizarmos 
coisas incríveis, em nós e para aqueles 
que estão ao nosso redor.  Já imagina-
ram o que poderá acontecer durante 
toda uma existência?

Diante desta constatação, fica uma 
pergunta que necessitamos fazer a 
nós próprios e que não pode mais ser 
adiada: o que estamos fazendo com esse 
tempo precioso?

Leia mais no site do dt

Esporte Local 

• Rogério Abifadel Haik

Atletas em ação
Já faz muito tempo que eu não 

divulgo nada na minha coluna 
de esportes. Quanta saudade dos 

meus amigos leitores que sempre me 
prestigiaram.

Vou divulgar Jose Luiz da Costa, um 
grande corredor que leva o nome de 
Taubaté para várias competições pelo 
Brasil e exterior.

Ele vem treinando forte e sua 
agenda de competições está cheia. 
Vejam:

No dia 28 e 29 deste mês irá com-
petir no Rio de Janeiro. Em agosto 
participará do Troféu Brasil em São 

Paulo. Logo em seguida no mês de 
setembro rumará para outra com-
petição em Santa Catarina, além do 
Sulamerino que ocorrerá na Colôm-
bia, na cidade de Bogotá em novem-
bro e a Taça Brasil em dezembro.

Jose Luiz deixa os seus agradeci-
mentos para: Academia Movimix, 
Uptore Suplementos, Prof. Jose Luiz 
do Espírito Santo que cuida da parte 
de fisioterapia e Secretaria de Espor-
tes que tem como Secretário Prof. 
Lucas Dominone.

Rogerio Abifadel Haik

Caixa de Pandora 
Preso em 2010 no âmbito 

da operação Caixa de Pando-
ra, o ex-governador do Dis-
trito Federal José Roberto 
Arruda, que perdeu os direi-
tos políticos, tem um habeas 
corpus  no Supremo Tribunal 
Federal (STF) no qual pede a 
invalidação da inelegibilida-
de, prestes a entrar em pauta 
numa das Turmas. E está 
confiante. Se cair a punição, 
ele sairá candidato ao gover-
no do DF e a esposa, Flávia 
Arruda - hoje candidata ao 
Senado na chapa do governa-
dor Ibaneis Rocha  - tentará 
a reeleição como deputada 
federal. 

relator 
O relator do habeas corpus 

(HC 203367) é o ministro 
“terrivelmente evangélico” 
André Mendonça, apoiado 
pela então ministra Flávia 
Arruda para a vaga no STF. 

falsidade  
José Arruda acumula der-

rotas no Supremo. Na mais 
recente, a 1ª Turma do STF 
manteve a condenação por 
falsidade ideológica. 

ferrovias   
Levantamento que será 

divulgado hoje pela CNI 
revela que, desde a viabili-
zação do regime de autori-
zações ferroviárias, já foram 
assinados 21 contratos para 
a construção de cerca de sete 
mil quilômetros de ferrovias.

valente 
Em menos de 48 horas, a 

campanha de apoio ao jorna-
lista Rubens Valente arreca-
dou mais de R$ 90 mil para 
o pagamento de indenização 
ao ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). Ele foi condenado a 
pagar R$ 310 mil ao ministro 
por tê-lo citado no livro “Ope-
ração banqueiro”. 

valente 2 
“A resposta foi tremenda e 

nos anima muito. Não tenho 
palavras para agradecer”, 
afirma Valente. O jornalis-
ta, com apoio de entidades, 
também foi à Comissão 
Interamericana de Direitos 
Humanos, nos EUA, “buscar 
uma Justiça que não encon-
trei no Brasil”. 

Cadeia 
O deputado Rui Falcão (PT-

SP) protocolou representa-
ção na Procuradoria-Geral 
da República com pedido de 
investigação da primeira-
-dama Michelle Bolsonaro 
por improbidade administra-
tiva e propaganda eleitoral 
antecipada. Ela participou de  
pronunciamento em cadeia 
nacional de rádio e TV sobre 
o Dia das Mães. 

filme queimado
Jair Bolsonaro vetou na ínte-

gra o projeto (PLC 141/2015) 
que isentaria os impostos de 
importação de equipamen-
tos e materiais fotográficos 
e cinematográficos de uso 
profissional. A legislação 
foi batizada de Lei Orlando 

Brito, em homenagem ao 
multipremiado fotojornalista 
que registrou como ninguém 
o cenário político de Brasília. 

Abuso geral 
As agências reguladoras 

deveriam servir para mediar 
a relação de interesses entre 
consumidores e empresas 
prestadoras de serviço. No 
Brasil, esses órgãos parecem 
atuar sempre na direção 
oposta aos contribuintes. O 
mais recente caso neste sen-
tido foi o reajuste abusivo na 
conta de luz aprovado pela 
Aneel, que varia de 17% a 
25%, dependendo do Estado. 

reação
O deputado Domingos Neto 

(PSD-CE) apresentou Projeto 
de Decreto Legislativo que 
susta esses aumentos na 
conta de luz. “Houve reajuste 
abusivo de 20% em Alagoas; 
21% na Bahia; 17% no Mato 
Grosso do Sul; de cerca de 
20% Rio Grande do Norte; 
quase 25% de reajuste médio 
de energia no Ceará; e já aviso 
logo aos mineiros que haverá 
aumento no dia 22 de maio”, 
alerta o parlamentar.

Brasília tem poesia
Com a chegada da estiagem 

tradicional para este período, 
o brasiliense vai retomar um 
programa família a menos de 
2 km da Esplanada, onde ferve 
a política: sentar no gramado 
central do Eixo Monumental 
entre 16h e 18h para ver o 
belíssimo pôr do sol. O que 
move o mercado do pequeno 
empreendedor: Food trucks, 
pipoqueiros e até tendas que 
oferecem vinhos e cestas de 
piquenique ganham espaço.

Agu na oAB
Pela primeira vez na his-

tória, a Advocacia-Geral da 
União (AGU) terá um repre-
sentante na Comissão de 
Advocacia Pública da OAB. A 
advogada Ana Karenina foi 
empossada na vice-presidên-
cia do colegiado, espaço de 
discussões e construção de 
projetos em prol da valoriza-
ção dos advogados públicos 
das diversas esferas da Fede-
ração.

esPLAnAdeirA
# Acontece dia 13 palestra 

“Um encontro para falar de 
Nise da Silveira e sua revolu-
ção pelo Afeto”, no Teatro do 
Colégio Santa Marcelina, em 
Muriaé (MG). # Sydney San-
ches participa hoje de webi-
nar sobre ascensão do auto-
ritarismo. # Secretário Murilo 
Andrade, do Maranhão, é 
eleito presidente do CONSEJ. 
# Banda carioca Illusion Cat 
lança single ‘Dawned’. # Artis-
ta plástica Beatriz Basso abre 
dia 12 exposição ‘Portais e 
Travessias’, no Shopping Cas-
sino Atlântico, no Rio. # 15° 
Ofício de Notas promoveu 
almoço-debate com a minis-
tra do STF, Carmém Lúcia, a 
presidente da AMB, Renata 
Gil, e a jornalista Glória Maria.  
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EsportesEsportes
Taubaté dá show e conquista 
16 medalhas no Campeonato 
Brasileiro de Paratletismo

Equipe do Programa 
Esporte Para Todos foi 
destaque coletivo, fatu-

rando 8 medalhas de Ouro, 6 
de Prata e duas de Bronze e 
quebrando três Recordes do 
Campeonatos com Erick Rico, 
Alessandro da Silva e João 
Victor Frediani

A equipe de Atletismo Para-
límpico do Programa Espor-
te Para Todos, da Prefeitura 
de Taubaté, encerrou neste 

sábado, 7, mais uma vitorio-
sa disputa do Campeonato 
Brasileiro Loterias Caixa de 
Paratletismo.

Em três dias de competi-
ções na pista do Centro de 
Treinamento Paralímpico, em 
São Paulo, o time de Taubaté 
faturou um total de 16 meda-
lhas, sendo 8 de Ouro, 6 de 
Prata e duas de Bronze.

Leia mais no site do dt
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Basquete joseense é 
campeão brasileiro 
após 40 anos

O São José Basketball se 
sagrou o campeão do 
Campeonato Brasilei-

ro de Basquete ao superar a 
Liga Sorocabana por 86 por 
79 no último sábado, 7, em 
Blumenau. Com a conquista, 
o basquete joseense volta 
ser campeão nacional após 
40 anos, feito que havia sido 
alcançado pelo Tênis Clube na 
década de 80.

O São José Basketball entrou 
em quadra com o armador 

Arthur Pecos, Miguel Dicent, 
Dimitri, Alex Oliveira e Abner.

Em São José, um telão fez a 
alegria dos torcedores.

O início do primeiro quarto 
foi nervoso, mas durante o 
período os joseenses conse-
guiam marcar de média dis-
tância e ampliar a vantagem 
em 15 a 7. No final do quarto, 
o São José Basketball vencia 
por 22 a 12.  

Leia mais no site do dt

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de São José dos Campos

Com a vitória sobre a Liga Sorocabana em Blumenau, o São José Basketball 
levantou a taça de campeão

Joseenses vão ao 
pódio no Pan de 
Wrestling no México

As atletas do São José 
Wrestling, Laís Nunes, 
Grabriela Rocha e 

Brenda Aguiar, subiram ao 
pódio no Campeonato Pan-
-Americano da modalidade, 
disputado no último final de 
semana (5 a 8 de maio) em 
Acapulco, no México. Os resul-
tados garantiram duas para o 

Brasil nos Jogos Pan-America-
nos de Santiago-2023.

Representante do Brasil nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio, 
Laís Nunes bateu por 12 a 4 a 
equatoriana Leonela Parraga 
em sua estreia pelas quartas 
de final da categoria estilo 
livre 62 kg.

Leia mais no site do dt

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de São José dos Campos

�Novo Reitor 

Consulta prévia para próxima gestão da 
Unitau começou nesta segunda-feira,  9 
Professores, funcioná-

rios e alunos da Uni-
versidade de Taubaté 

(Unitau) já estão indo às 
urnas, desde esta segunda-
-feira, 9, para escolher o 
próximo Reitor(a) e Vice-
-Reitor(a) da maior Insti-
tuição de Ensino Superior 
municipal do país. A consulta 
prévia da comunidade aca-
dêmica acontece até as 12h 
do dia 14 de maio, sábado. 

A votação ocorrerá em 
nove pontos distintos, obe-
decendo a uma divisão por 
cursos e pelo critério de lota-
ção dos professores e funcio-
nários. O sistema de captação 
dos votos eletrônicos atende 
aos requisitos de segurança 
de forma a garantir o sigilo e 
inviolabilidade.  

“É um sistema que já foi 
amplamente utilizado em 
outras ocasiões na Universi-
dade, como eleições de dire-

tores, dos conselhos, mesmo 
nas eleições anteriores para 
cargo de Reitor” afirma a 
presidente do Comitê Espe-
cial Eleitoral, Profa. Dra. Laís 

Regiane da Silva Concílio. 
O resultado da consulta 

prévia será publicado dia 18 
de maio no portal de notícias 
da Unitau, jornal Voz do Vale 

e também estará disponível 
na Secretaria dos Órgãos 
Colegiados Centrais. 

Leia mais no site do dt

�Educação 

Inscrições para o Enem 2022 
começam nesta terça-feira, 10

 Â As provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro

As inscrições para o 
Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 

começam nesta terça-feira, 
10, e podem ser realizadas 
até o dia 21 de maio. Pela pri-
meira vez, os interessados em 
participar do exame poderão 
efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição por meio de PIX 
e cartão de crédito.

O resultado dos recursos 
para isenção da taxa de ins-
crição já está disponível na 
Página do Participante. O 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) ressalta 
que a aprovação dos pedidos 
não garante a inscrição no 
exame.

A taxa de inscrição para o 
Enem 2022, versões digital 
ou impressa, foi mantida no 
valor de R$ 85. O período 
para efetuar o pagamento 
se encerra em 27 de maio. 

A participação no exame 
apenas será garantida 
apenas após a confirmação 
do pagamento da taxa.

O pagamento da taxa de 
inscrição também poderá 

ser feito por meio do tradi-
cional boleto, que deve ser 
gerado na Página do Parti-
cipante e pago em qualquer 
banco, casa lotérica, aplica-
tivos bancários ou agência 

dos Correios, obedecendo 
aos critérios estabelecidos 
por esses correspondentes 
bancários e respeitando os 
horários de compensação.

Leia mais no site do dt
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�Direitos Humanos 

Quase 57 mil recém-nascidos foram 
registrados sem o nome do pai

 Â Número é o maior já identificado para o período, segundo cartórios

Os cartórios brasileiros 
registraram, no início 
deste ano, o maior 

número de recém-nascidos 
identificados somente com 
o nome da mãe. De janeiro a 
abril, foram registrados 56,9 
mil bebês por mães solo, o 
maior número em compara-
ção com o mesmo período de 
anos anteriores. 

De acordo com o levan-
tamento, em 2018, foram 
registrados 51,1 mil recém-
-nascidos somente como 
o nome materno. No ano 
seguinte, foram 56,3 mil. Em 
2020, o número diminuiu 
e passou para 52,1 mil. Em 
2021, 53,9 mil crianças não 
tiveram o pai reconhecido na 
certidão de nascimento. 

O estudo também aponta 
diminuição do total de nas-
cimentos de recém-nascidos 
neste ano, totalizando 858 
mil. Em 2018, foram 954,9 
mil. 

Os dados foram divulgados 
pela Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas 
Naturais (Arpen-Brasil) e 

obtidos a partir do Portal da 
Transparência do Registro 
Civil. Na plataforma, é pos-
sível acessar o módulo Pais 
Ausentes, que mostra os 
registros realizados nos 7,6 

mil cartórios do Brasil. 
De acordo com regras 

determinadas pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), 
caso o pai não queira reco-
nhecer o filho, a mãe pode 

indicá-lo com genitor no car-
tório, que deverá comunicar 
o fato aos órgãos competen-
tes para início do processo de 
investigação de paternidade.
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Cerveja

www.jacont.com.br

�Projeto 

Aparecida e Caçapava recebem projeto 
da EDP para substituir gratuitamente 
lâmpadas de maior consumo por LED

 Â Clientes residenciais dos municípios podem fazer a troca de até cinco lâmpadas. 
Ao todo estarão disponíveis 10 mil lâmpadas para substituição

Até o dia 14 de maio, os 
moradores de Apare-
cida e Caçapava terão 

a oportunidade de substituir 
suas lâmpadas de maior con-
sumo por LED nas unidades 
móveis de atendimento da 
EDP, distribuidora de ener-
gia do Vale do Paraíba, que 
estão a partir de hoje nas 
duas cidades. Ao todo esta-
rão disponíveis 10 mil lâm-
padas para a troca.

Em Aparecida, o posto de 
troca está localizado na Praça 
São Benedito. Em Caçapava, 
a unidade móvel está locali-
zada na Praça da Bandeira. 
Nas duas cidades, o horário 
de funcionamento do posto 

é de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 16h, e ao sábado, 
das 9h às 13h. O Programa 
segue todos os protocolos 

sanitários contra o contágio 
por Covid-19.

Para realizar a troca das 
lâmpadas, o cliente deve resi-

dir na cidade e estar munido 
da última fatura de energia 
(classificação residencial), 
documento de identidade, 
além de estar com as contas 
de energia em dia. No local, 
entregará até cinco lâm-
padas de maior consumo 
(incandescentes, alógenas 
ou fluorescentes compac-
tas) para receber a mesma 
quantidade de LED. Caso 
esteja inscrito para receber a 
fatura de energia por e-mail 
ou realizar o cadastro no ato 
da troca, eliminando assim 
o uso do papel, ganhará uma 
lâmpada bônus.

Leia mais no site do dt.

Madalena Festival 
Food And Beer 
chega a Taubaté com 
entrada gratuita

 Â Nos dias 13,14 e 15 de maio evento 
reúne o melhor da cerveja premium, 
churrasco e muito Rock’n Roll

A Madalena chega a Tau-
baté nos dias 13, 14 e 
15 de maio (sexta-feira 

a domingo), com o Madale-
na Festival Food and Beer 
que reúne em um só lugar o 
melhor da cerveja premium, 
churrasco com carnes dife-
renciadas e muita música boa.

Para beber, o público tem 
acesso a diversos rótulos 
da Madalena como Lager 
Premium, Bohemian Pilsen, 
Double IPA, Weiss, Stout, 
Lager Light, Sandy Lemon, 
Session IPA, entre outros. 
No cardápio, 20 food trucks 
fazem a alegria dos aprecia-
dores de carne com opções 
como torresmos, churrasco 

BBK, comidas regionais, 
batata frita, caipirinhas e 
cocktails diversos, costela 
BBQ, doces, entre outros, 
além dos tradicionais lanches 
da Busger, com 4 opções deli-
ciosas de lanches, com carne 
da melhor qualidade do tipo 
Angus e seu famoso frango no 
balde.

Para completar, a música 
fica por conta de diversas 
bandas regionais, com o 
melhor do Rock’n Roll para 
animar a galera. O evento 
conta ainda com espaço kids 
exclusivo com brinquedos 
infláveis e muita diversão 
para toda a família. 

Leia mais no site do dt

Campos do Jordão 
ganha nova escola 
cervejeira dentro do 
Parque da Cerveja

 Â Cerveja Campos do Jordão abre 
inscrições para cinco cursos presenciais 
na recém-criada escola

Foto divulgação

A cidade de Campos do 
Jordão ganhou, no 
mês de abril, um novo 

centro de aprendizado cer-
vejeiro: a Escola da Cerveja 
Campos do Jordão. Mais uma 

experiência do Parque da 
Cerveja, localizado em meio 
às montanhas mais altas da 
Serra da Mantiqueira e cerca-
do por belíssimas araucárias. 
Leia mais no site do dt.

�Turismo 

Turismo de SP monitora 
reputação de dez cidades 

 Â Acompanhamento, com histórico de cinco anos, registra as opiniões dos turistas 
compartilhadas em plataformas online 

O Centro de Inteligência 
da Economia do Turis-
mo (CIET), da Secreta-

ria de Turismo e Viagens do 
Estado, criou um painel online 
para acompanhar a reputação 
de dez cidades: Aparecida, 
Brotas, Campinas, Campos 
do Jordão, Eldorado, Ilhabela, 
Olímpia, Ribeirão Preto, Santos 
e capital paulista. A fonte são 
as postagens e interações de 
turistas e visitantes feitas no 
Google e TripAdvisor, monito-
radas pela Reviewpro, ferra-
menta utilizada por destinos, 
atrativos privados e meios de 
hospedagem. 

O painel permite vários cru-
zamentos, como comparativo 
anual, percentuais de mani-
festações negativas, neutras e 
positivas, as opiniões e exem-
plos de mensagens dos visitan-
tes sobre os pontos turísticos 
de maior destaque em cada 
cidade – são acompanhados 
99 atrativos. 

O consolidado de 2022 do 
estado – média das dez cidades 
– mostra que 87,4% das mani-

festações são positivas, 6% 
neutras e 6,5% negativas. Os 
usuários do TripAdvisor, canal 
específico para viajantes, são 
mais críticos que os do Google.  

A covid-19 também apa-

rece nos dados: em fevereiro 
de 2020, último mês antes da 
pandemia, foram mais de 29 
mil interações, número que 
caiu para menos de 900 em 
abril daquele ano; a postagens 

só passaram a ter consistência 
– acima de 15 mil – a partir de 
julho de 2021, o que pode ser 
atribuído à evolução da vaci-
nação e o retorno das viagens. 

Leia mais no site do dt.

No mapa do Estado de SP, as dez cidades que são monitoradas pelo CIET

�Ação 

Shopping Pátio Pinda e ETEC 
promovem ‘Imposto de Renda Solidário’

 Â A ação social ajuda quem precisa e auxilia o público com o cumprimento da 
exigência fiscal

Nos dias 11 e 12 de maio, o 
Shopping Pátio Pinda, em 
parceria com a ETEC João 

Gomes de Araújo, promovem a 
ação ‘Imposto de Renda Solidá-
rio’ para ajudar o público com o 
cumprimento da exigência fiscal 
e ajudar entidades da região que 
apoiam famílias em situação de 
vulnerabilidade social.

A iniciativa é destinada ao 
público que deseja formalizar a 

declaração como pessoa física e 
para participar é preciso compa-
recer ao balcão de atendimento, 
localizado próximo à loja Parks 
& Games, com os documentos 
necessários (declaração anterior, 
informe de rendimentos e reci-
bos, documentos de identificação 
pessoal, CPF e data de nascimento 
dos dependentes) e um produto 
de higiene pessoal para doação.

Leia mais no site do dt.
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Eleições 2022
Como votar fora de sua cidade após 
fim do prazo para transferir o título

 Â Voto em trânsito é permitido a eleitores que saibam antecipadamente que estarão 
fora do domicílio eleitoral; prazo vai de 12 de julho a 18 de agosto

Quem não conseguiu 
transferir seu domicí-
lio eleitoral ou estará 

fora dele também poderá 
votar nas Eleições de 2022, 
por meio do voto em trânsito.

Embora o prazo para trans-
ferência tenha terminado 
na última quarta-feira, 4, a 
modalidade permite que elei-
tores fora de seu domicílio 
eleitoral possam participar 
do pleito. Para isso, é neces-
sário sinalizar previamente a 
intenção para a Justiça Elei-
toral.

O prazo para habilitar o 
voto em trânsito vai de 12 de 
julho a 18 de agosto e o pro-
cesso é todo online, por meio 
da plataforma Título Net, do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE).

Dentre as exigências, é 
necessário que o eleitor que 
estiver fora de seu domicílio 
eleitoral vote em uma capital 
estadual ou em uma cidade 
com mais de 100 mil eleito-
res e esteja com seu título 
regularizado. Os Tribunais 
Regionais Eleitorais irão 
divulgar a lista de cidades 
e seções habilitadas para o 

voto em trânsito.
Mas é preciso ter atenção 

a alguns detalhes: o voto em 
trânsito é diferente da vota-
ção regular. Caso o eleitor 
esteja fora de seu estado, só 
poderá votar para presiden-
te da República. Se estiver 
em outra cidade dentro da 
mesma unidade da federação, 
poderá votar normalmente 
para presidente, governador, 

senador e deputados federal 
e estadual.

Leia abaixo as principais 
informações sobre o voto 
em trânsito.

Como proceder para 
votar em trânsito

É necessário se habilitar 
para o voto em trânsito por 
meio da plataforma Título 
Net, no período de 12 de 
julho a 18 de agosto. Se o elei-

tor souber que estará fora de 
seu domicílio eleitoral

onde votar em trânsito
O voto em trânsito será pos-

sível em capitais estaduais ou 
em cidades com mais de 100 
mil eleitores. As cidades e 
locais habilitados para o voto 
em trânsito serão divulgados 
pelos Tribunais Regionais 
Eleitorais no mês de julho.

Leia mais no site do dt.

Seção eleitoral e urna eletrônica em São Paulo nas eleições de 2014

crédito da foto: Divulgação CNN / Ben Tavener/Anadolu Agency/Getty Images

Brasil ganhou mais de 2 milhões 
de eleitores de 16 a 18 anos entre 
janeiro e abril

 Â Número representa um aumento de 47,2% em relação ao mesmo período em 
2018, informou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin

O presidente do Tri-
bunal Superior Elei-
toral (TSE), Edson 

Fachin, informou, na última 
quinta-feira, 5, que mais de 
2 milhões de brasileiros de 
16 a 18 anos tiraram título de 
eleitor entre janeiro e abril 
deste ano.

Segundo Fachin, entre 
janeiro e abril deste ano o 
país ganhou 2.042.817 novos 
eleitores nessa faixa etária.

Esse número, segundo o 
ministro do STF (Supremo 
Tribunal Federal), represen-
ta um aumento de 47,2% em 
relação ao mesmo período 
em 2018 e de 57,4% quando 
comparada aos quatro pri-
meiros meses do ano de 
2014.

“Um reflexo da mobiliza-
ção encabeçada pelo TSE 
durante a semana do Jovem 
Eleitor, realizada de 14 a 18 
de março, e que teve adesão 

espontânea da sociedade 
brasileira ao movimento”, 
disse.

“Em março deste ano o 
Brasil contou com o ingresso 

de 522.471 mil novos eleito-
res de 16 a 18 anos. Em abril 
esse número saltou para 
impressionantes 991.415 mil 
jovens com o primeiro título, 

um crescimento de de 89,7% 
quando comparado ao mês 
de anterior”, acrescentou.

Leia mais no site do dt.

crédito da foto: Agência Brasil

Defesa apresentou cálculos errados 
para questionar urnas, diz TSE

 Â Militares pediram a realização de dois testes de amostragem de votos no dia da eleição

O TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral) rejeitou 
todas as sugestões das 

Forças Armadas para serem 
implementadas nas eleições 
deste ano. Em relatório téc-
nico, a corte aponta erros 
de cálculo no documento 
enviado pelos militares para 
questionar a segurança das 
urnas e afirma que várias 
das medidas indicadas como 

necessárias para ampliar a 
integridade do pleito já são 
adotadas.

Em um trecho do docu-
mento enviado ao TSE, por 
exemplo, o Ministério da 
Defesa pede a realização de 
dois testes públicos de segu-
rança em urnas usadas nas 
eleições. 

Leia mais no site do dt.
Novo modelo de urna eletrônica, mais seguro e moderno, será usado nas 
eleições de 2022

crédito da foto: TSE/DIVULGAÇÃO - 13.12.2021

TSE diz que responderá 
à Defesa sobre sugestões 
ao sistema eleitoral até 
quarta-feira, 11

 Â Pasta do governo federal enviou 
propostas fora do prazo estipulado pela 
Corte dentro da Comissão de Transparência

O TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral) infor-
mou nesta segunda-

-feira, 9, que as novas suges-
tões apresentadas pelo 
Ministério da Defesa sobre o 
sistema eleitoral receberão 
resposta até a próxima quar-
ta-feira, 11. A Corte ressaltou 
que já respondeu a todas as 
questões remetidas pelos 
integrantes da CTE (Comis-
são de Transparência das 
Eleições) dentro do prazo 
fixado previamente por 
meio de relatório remetido à 
comissão (integrada também 
pelas Forças Armadas) no dia 
22 de fevereiro. 

O tribunal não cita nomi-
nalmente a Defesa na nota 
e diz apenas que “questões 
posteriormente apresentadas, 
embora fora do prazo inicial, 
receberão manifestação do 
Tribunal Superior Eleitoral 

no máximo até 11 de maio 
de 2022, em documento que 
consolidará todas as sugestões 
para as eleições deste ano e 
para os pleitos vindouros, 
porquanto todos os aprimo-
ramentos são sempre bem-
-vindos”.

Sabe-se que a Corte se refere 
a sete sugestões enviadas pela 
Defesa em março. Os milita-
res integram a CTE, iniciativa 
do TSE com o objetivo de dar 
mais transparência ao proces-
so eleitoral que envolve diver-
sas entidades. Após discussões 
internas e sugestões apresen-
tadas dentro do prazo estipu-
lado, o tribunal apresentou um 
Plano de Ação para Ampliação 
da Transparência do Processo 
Eleitoral, no mês passado, com 
dez medidas elaboradas com 
base nas contribuições dos 
membros da comissão.

Leia mais no site do dt.

crédito da foto: Agência Brasil

PTB decide manter pré-
candidatura de Silveira 
ao Senado mesmo sem 
apoio de Bolsonaro

 Â Em reunião, presidente disse a 
lideranças da legenda que seu candidato 
deve ser Romário, segundo participantes 
do encontro

crédito da foto: Agência Brasil

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) informou 
a integrantes do PTB 

que não irá apoiar Daniel Sil-
veira como o pré-candidato 
da legenda ao Senado pelo 
Rio de Janeiro. As informa-
ções são de que participaram 
na última sexta-feira, 6, de 
uma reunião com Bolsonaro.

O partido avisou ao pre-
sidente que, ainda assim, 
pretende lançar o deputado 
Silveira ao Senado. Porém 
ouviu do presidente que seu 
plano é apoiar a reeleição do 
senador Romário (PL-RJ), 
segundo participantes do 
encontro.

Em nota oficial, o PTB 
confirmou que seguirá com 

a pré-candidatura de Silvei-
ra. “Vamos manter a candi-
datura do deputado Daniel 
Silveira, ele e o nosso pre-
sidente de honra Roberto 
Jefferson simbolizam para o 
PTB a liberdade de expres-
são, direito assegurado pela 
constituição a todo cidadão 
brasileiro”, diz a nota.

Procurado, o presidente 
Bolsonaro não se manifestou.

No dia 20 de abril, Daniel 
Silveira foi condenado pelo 
STF a 8 anos e 9 meses 
de prisão pelos crimes de 
coação no curso do proces-
so e tentativa de impedir o 
livre exercício dos poderes 
da União.

Leia mais no site do dt.
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Os rituais de beleza milenares que estão 
voltando à moda

Mulheres

 Â No filme Cleópatra, de 1963, a rainha do Egito interpretada por Elizabeth Taylor recusa um convite do mensageiro de Marco Antônio, 
enquanto repousa nua em uma banheira cheia de leite coberta de flores, brincando despretensiosamente com um navio dourado.

O filme pode ter tido seus 
problemas — como as 
célebres discussões 

entre Taylor e seu par român-
tico, Richard Burton — mas 
sua iconografia é conhecida. 
No antigo Egito, as rainhas e 
deusas eram admiradas por 
seu poder e sensualidade e 
por suas profundas associa-
ções com o mundo natural, a 
maternidade e a cura.

A Cleópatra de Taylor apa-
rece frequentemente toman-
do banho de banheira e 
sendo paparicada, como teria 
sido a personagem na vida 
real. Os rituais de beleza dos 
abastados do Egito antigo 
eram demorados e comple-
xos, começando com longos 
banhos de leite em infusão 
com óleo de açafrão.

Mas nenhum desses ele-
mentos era por acaso. O ácido 
lático ajudaria a esfoliar a 
pele, enquanto o açafrão é 
usado para tratar uma série 
de condições há milhares de 
anos.

Essa especiaria é colhida 
cuidadosamente dos estig-
mas cor de laranja da flor 
púrpura Crocus sativus. Cul-
tivado no cinturão quente 
e seco que vai da Espanha, 
no oeste, até a Caxemira, no 
leste, o açafrão é conhecido 
como “ouro vermelho” por 
sua intensidade e pelo custo 
da sua produção.

As flores precisam ser 
colhidas manualmente de 
madrugada e seus finos 
ramos são delicadamente 
raspados. São necessárias 
quase 9 mil flores para gerar 
apenas 50 gramas de fios de 
açafrão.

Hoje, seu preço já é alto e, 
como as mudanças climáticas 
vêm ameaçando seu cultivo, 
deve subir ainda mais.

Em comparação com o 
apelo futurista de alguns dos 
produtos mais vendidos hoje 
em dia, a realidade nua e crua 
das origens do açafrão pode 
parecer irrelevante. Afinal, 
quem se importa em saber de 
onde vêm as coisas enquanto 
aplica um super creme que 
custa R$ 500 o pote?

Um relatório do Grupo 
NPD, especializado em pes-
quisa de mercado, concluiu 
em 2021 que 68% dos con-
sumidores querem produtos 
de tratamento para a pele 
formulados com ingredien-
tes “limpos” — ou seja, sem 
substâncias químicas artifi-
ciais, como PFAs (compostos 
perfluoroalquil e polifluoro-
alquil), parabenos e ftalatos.

Atendendo às exigências de 
maior prestação de contas da 
indústria, um grupo de gran-
des marcas de beleza lançou 
o Consórcio EcoBeautyScore, 

para estabelecer um sistema 
de avaliação de impactos 
ambientais, com transparên-
cia global.

E, em iniciativa similar, a 
nova Coalizão B Beauty pre-
tende reunir certificações 
individuais para enfrentar 
os impactos consideráveis 
causados pela indústria.

O interesse por ingredien-
tes naturais e orgânicos 
continua a aumentar, tendo 
atingido US$ 11,9 bilhões 
(cerca de R$ 59,2 bilhões) 
em 2020 — um crescimento 
de 2,9% em relação ao ano 
anterior, segundo a empresa 
de pesquisas britânica Ecovia 
Intelligence.

E, neste admirável mundo 
novo preocupado com a 
igualdade social e natural, os 
rituais e ingredientes natu-
rais usados por Cleópatra 
fornecem uma rica fonte de 
inspiração.

“Fomos ensinados a igno-
rar as tradições e buscar pro-

dutos ‘direto do laboratório’”, 
segundo a guru da beleza 
natural Imelda Burke, no seu 
livro The Nature of Beauty 
(“A natureza da beleza”, em 
tradução livre), de 2016.

“Mas, embora os novos 
desenvolvimentos sejam 
importantes, há muito que 
podemos aprender com 
nossos antepassados.”

O óleo de rosas, por exem-
plo, tem uma longa história 
no Oriente Médio. A Turquia, 
que ainda é um dos maiores 
produtores mundiais, nutre 
sua paixão pela água de rosas 
purificada há dois mil anos. 
Atualmente, o óleo pode 
ser encontrado em versões 
modernas, sendo vendido 
por uma quantia considerá-
vel.

E não é de se admirar: 
repleta de vitaminas, sais 
minerais e antioxidantes 
para hidratar a pele, a flor 

mais admirada do mundo 
é um anti-inflamatório que 
pode ser usada para acalmar 
a pele irritada, oferecendo 
ainda seu típico aroma de 
jardim.

A cúrcuma é outro exem-
plo. Embora sua demanda 
no mundo ocidental tenha 
aumentado nos últimos anos 
(não só no café com leite), 

essa raiz amarela brilhante é 
essencial na prática ayurvé-
dica há mais de 4,5 mil anos.

“A cúrcuma é um bom pro-
motor da imunidade, possui 
fortes propriedades antioxi-
dantes e é cerca de cinco a 
oito vezes mais potente que 
as vitaminas C e E”, declarou 
à revista Vogue o farmacêu-
tico Shabir Daya, da empresa 
britânica Victoria Health.

Na Índia, os noivos aplicam 
cúrcuma nas suas mãos e 

rostos antes do casamento, 
como símbolo de purificação 
e bênção. O ingrediente ativo 
da cúrcuma é a curcumina — 
que também pode ter efeitos 
colaterais, no entanto.

Já as mulheres berberes, no 
Marrocos, até hoje recolhem 
óleo de argan dos ramos 
espinhosos das árvores. Rico 
em ômega 3 e 6, o que é bom 
para a pele, o óleo de argan 
é comercializado como um 
cobiçado produto de beleza 

na região próxima ao Medi-
terrâneo há milhares de anos.

No outro lado do mundo, 
na Polinésia, o óleo de monoi, 
produzido ao mergulhar as 
pétalas de gardênias do Taiti 
em óleo de coco, foi criado 
há dois mil anos pelo povo 
nativo maohi, que reconhecia 
suas propriedades amacian-
tes para a pele e os cabelos.

E, na Costa Rica, os povos 
bribri e cabécar usam o chá 
verde para melhorar a pele, 
ajudar a clarear manchas e 
reduzir inflamações.

Todos esses ingredientes 
chegaram aos produtos oci-
dentais de tratamento para 
a pele. Mas a questão não é 
mais se as marcas ocidentais 
incorporaram ervas e espe-
ciarias exóticas como a pró-
xima “novidade”, em algum 
resquício de mau gosto da 

colonização. A indústria da 
beleza vem observando uma 
quantidade cada vez maior 
de mulheres negras e indí-
genas tomando posse de 
sua herança histórica com 
o renascimento de rituais e 
ingredientes ancestrais, de 
forma a celebrar suas cultu-
ras, em vez de se apropriar 
delas — e sempre de acordo 
com as suas necessidades.

Marcas como Cheekbone 
Beauty, da canadense Jenni-

fer Harper (do povo anishi-
naabe), e Prados Beauty, 
criada pela americana Cece 
Meadows (do povo chicano), 
criaram sua linha de produ-
tos com base em ervas natu-
rais, como sálvia e lavanda, 
que são utilizadas por suas 
comunidades há décadas.

Muitas das fundadoras 
usam suas marcas para gerar 
empregos para suas comuni-
dades, que vão desde a coleta 
dos ingredientes na natureza 
até a venda dos produtos nos 
mercados de agricultores e 
lojas.

Essa compreensão vital da 
sociedade é um sintoma de 

outras mudanças que estão 
acontecendo na indústria.

“A discussão está mudando 
— de natural e orgânico para 
sustentável”, afirmou Amar-
jit Sahota, fundador e presi-
dente da Ecovia Intelligen-
ce, para o portal Cosmetics 
Design Europe em dezembro 
de 2021.

“Estamos vendo cada vez 
mais ingredientes sustentá-
veis... Muitos pioneiros da 
beleza orgânica e natural 
queriam desenvolver pro-
dutos que fossem melhores 
para a saúde humana e para o 
meio ambiente. Inicialmente, 
as formulações tinham base 
vegetal, para terem menor 
impacto sobre a saúde 
humana. Mas, à medida que 
a sustentabilidade se tor-
nava parte importante da 
indústria, esses pioneiros 
realmente tomaram a frente 
em termos de iniciativas sus-
tentáveis. Não é mais apenas 
sobre ser natural e orgânico; 
é sobre questões verdes mais 
amplas.”

Essas preocupações não 
são isoladas.

“Em vista da covid-19 e 
do aceleramento da crise 
climática, causando enchen-
tes, secas, perdas de safras 
e deslocamento de pessoas 
em todo o mundo, estamos 
reconhecendo que a natureza 
está se defendendo”, afirma 
Kathryn Bishop, da consulto-
ria de planejamento estraté-
gico The Future Laboratory.

“Está na hora dos seres 
humanos reconhecerem que 
é preciso haver simbiose e 
respeito pela natureza.”

A relação entre beleza, 
asseio e meio ambiente, 
sempre ligados, finalmente 
está se tornando priorida-
de. Os consumidores estão 
procurando produtos que 
reflitam e respondam às suas 
preocupações — em relação 
à beleza, às outras pessoas e 
ao planeta e toda a sua vida, 
buscando práticas que as 
tranquilizem e as conectem 
com algo maior.

Restaurar o equilíbrio
Os costumes antigos ins-

pirados na natureza e nos 
ingredientes naturais estão 
sendo recuperados e explo-
rados como meio de restau-
rar o equilíbrio — e como 
forma de reconexão com o 
que realmente interessa no 
planeta.

A marca australiana de 
bem-estar Subtle Energies 
reúne os métodos tradicio-
nais indianos da ayurveda e 
os benefícios da aromatera-
pia. Seus produtos de trata-
mento para a pele contêm 
óleos essenciais de palmaro-
sa, jasmim-árabe e olíbano, 

com óleos base de jojoba e 
ginseng indiano.

“Os óleos essenciais são 
instrumentos maravilhosos 
que nos foram dados pela 
mãe natureza”, afirma Farida 
Irani, fundadora da marca.

“Eles são a força da vida 
e, com seu uso, estamos 
aumentando nossa força 
vital. É a sabedoria antiga nos 
tempos modernos, ajudando 
as pessoas a viverem com 
mais consciência em relação 
a elas próprias e ao planeta.”

“As práticas e abordagens 
antigas para cuidar do corpo, 
da mente, da pele e dos cabe-
los foram retiradas da Terra e 
da natureza”, afirma Bishop à 
BBC Culture.

“Muitas vezes, elas estão 
relacionadas a estações 
específicas do ano e eventos 
sazonais, celebrando a Terra, 
a flora e a fauna que ela gen-
tilmente fornece e que são 
usadas com respeito como 
adornos, para limpeza ou 
como alimentos e bebidas.”

“Essas práticas são anterio-
res ao antropoceno, quando o 
impacto dos seres humanos 
sobre a Terra superou o da 
natureza”, acrescenta ela.

“Mas, com as pessoas cada 
vez mais preocupadas com 
suas pegadas sobre a Terra, 
seja a pegada de carbono ou 
o uso de recursos, essas prá-
ticas e ingredientes de beleza 
com consciência planetária 
estão ajudando as pessoas a 
reduzir o impacto das suas 
rotinas diárias de autocuida-
do e higiene.”

Rotinas simples também 
compõem o gua sha, um 
método tradicional chinês 
de automassagem, que uti-
liza uma pedra com pontas 
arredondadas, do tamanho 
de uma mão (normalmente 
feita de jade, quartzo rosa ou 
obsidiana preta) para desli-
zar ao longo da pele e ativar 
a circulação.

Leia mais no site do dt.

crédito da foto: Divulgação BBC / EMMANUEL LAFONT

Práticas de beleza milenares estão ajudando as pessoas a viver de forma mais consciente — em relação à sua própria 
saúde e ao planeta

 crédito da foto: Divulgação BBC / EMMANUEL LAFONT

O óleo de rosas pode ser usado como anti-infl amatório para acalmar a pele 
irritada

crédito da foto: Divulgação BBC / EMMANUEL LAFONT

Tratamentos de beleza com produtos de origem natural estão presentes há 
séculos, em todas as culturas

crédito da foto: Divulgação BBC / EMMANUEL LAFONT

Ser natural e orgânico não é mais sufi ciente — é preciso também ser 
sustentável

 crédito da foto: Divulgação BBC / EMMANUEL LAFONT

Prática tradicional chinesa, o gua sha alivia dores e tensão muscular
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 MoviecoM TaubaTé PrograMação
05/05/2022 à 11/05/2022

Sala 1 - DOUTOR ESTRANHO (3D) DUB NO MULTIVERSO 
DA LOUCURA (DISNEY)

Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 126min.
Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, após derrotar 

Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos
de Vingadores: Ultimato, o Mago Supremo, Stephen Strange 

(Benedict Cumberbatch), e seu parceiro
Wong (Benedict Wong), continuam suas pesquisas sobre a 

Joia do Tempo. Mas um velho amigo que
virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz 

com que Strange desencadeie um mal
indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa 

ameaça. O longa se conecta com a série do
Disney+ WandaVision e tem relação também com Loki. O 

longa pertence a fase 4 do MCU onde a
realidade do universo pode entrar em colapso por causa do 

mesmo feitiço que trouxe os vilões do Teioso
para o mundo dos Vingadores e o Mago Supremo precisará 

contar com a ajuda de Wanda (Elizabeth
Olsen), que vive isolada desde os eventos de WandaVision.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h50
Sáb., Dom., Feriado: 18h50

Sala 1 - DOUTOR ESTRANHO (LEG) NO MULTIVERSO DA 
LOUCURA (DISNEY)

Aventura / Ação - Legendado - 14 Anos - Duração: 
126min.

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

Sala 1 - DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 3 - UMA AVENTURA 
NO FIM DO MUNDO (PARIS FILMS)

Animação Infantil - Nacional - Livre - Duração: 105min.
Em Detetives do Prédio Azul 3 - Uma Aventura no Fim do 

Mundo, Pippo (Pedro Henriques Motta), Bento
(Anderson Lima) e Sol (Letícia Braga) se vêem em apuros 

quando Severino (Ronaldo Reis) encontra um
objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia 

uma inofensiva relíquia era, na verdade, uma
das faces do ‘Medalhão de Uzur’, responsável por controlar e 

manipular toda a magia existente no
mundo. Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro 

tão querido por todos começa a se
transformar em uma figura malígna.

Sáb., Dom., Feriado: 14h00

Sala 2 - JUJUTSU KAISEN 0 (DUB) (COLUMBIA PICTURES)
Ação/Fantasia - Dublado - 14 Anos - Duração: 105min.
Yuuta Okkotsu está assombrada. Desde que sua amiga de 

infância Rika morreu em um acidente de
trânsito, seu fantasma ficou preso com ele. Mas seu espírito 

não aparece como a doce menina que Yuuta
conheceu. Em vez disso, ela se manifesta como uma 

entidade monstruosa e poderosa que o protege
ferozmente. Incapaz de controlar o comportamento violento 

de Rika, Yuuta é incapaz de impedir o
derramamento de sangue que se segue à sua vingança 

brutal. Como resultado, quando apreendido por
feiticeiros “Jujutsu” - os guardiões secretos do mundo, 

treinados para combater forças como Rika - Yuuta

deseja ficar completamente isolado para que ninguém mais 
possa se machucar. No entanto, seu

apreensor, o mestre feiticeiro Satoru Gojou, tem planos 
diferentes para ele: ele entrará na Escola de

Ensino Médio Jujutsu e aprenderá a controlar Rika para 
ajudar as pessoas. Agora no primeiro ano da

escola, Yuuta começa a aprender as artes do Jujutsu e a 
combater seres malignos. Ao lado de seus

novos colegas de classe Maki Zenin, um especialista em 
armas de Jujutsu; Toge Inumaki, um feiticeiro

que usa suas palavras como armas; e Panda, um urso panda 
aparentemente ambulante e falante, Yuuta

começa a encontrar seu lugar no mundo e, pela primeira vez, 
a se sentir confortável com suas

habilidades. No entanto, conforme seu treinamento 
progride, Yuuta aprende que os perigos do mundo do

Jujutsu vão muito além dos espíritos malignos.
Sáb., Dom., Feriado: 14h10

Sala 2 - CIDADE PERDIDA (DUB) (PARAMOUNT PICTURES)
Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 112min.

A brilhante, porém reclusa autora Loretta Sage (Sandra 
Bullock) escreve sobre lugares exóticos em seus

romances populares de aventura, cujas capas são estreladas 
pelo belo modelo Alan (Channing Tatum),

que tem dedicado sua vida a personificar o personagem 
herói, Dash. Durante a turnê de promoção de

seu novo livro com Alan, Loretta é raptada por um bilionário 
excêntrico (Daniel Radcliffe), para que ela o

guie ao tesouro da cidade perdida descrita em seu livro 
recente. Para provar que é possível ser um herói

na vida real, não somente nas páginas de seus livros, Alan 
parte para resgatá-la. Forçados a viver uma

aventura épica na selva, o par improvável precisa trabalhar 
junto para sobreviver e encontrar o antigo

tesouro, antes que seja perdido para sempre.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 21h50

Sala 2 - SONIC - O FILME 2 - DUB (PARAMOUNT PICTURES)
Aventura - Dublado - 10 Anos - Duração: 122min.

Sonic - O Filme 2 é uma sequência dos acontecimentos do 
primeiro live-action de Sonic The Hedgehog,

baseado no videogame de sucesso. Após conseguir se 
estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto

para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para 
ser um herói de verdade. Seu teste virá

quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa 
enquanto saem de férias, o que coincide com o

retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, 
Knuckles, à procura de uma esmeralda com o

poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo 
companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em

uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia 
nas mãos erradas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h20
Sáb., Dom., Feriado: 19h20

Sala 2 - ANIMAIS FANTÁSTICOS (DUB) OS SEGREDOS DE 
DUMBLEDORE (WARNER)

Aventura - Dublado - 12 Anos - Duração: 142min.
Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore é a 

sequência das aventuras de Newt Scamander
(Eddie Redmayne), um magizoologista que carrega em sua 

maleta uma coleção de fantásticos animais
do mundo da magia descoberta em suas viagens. Dessa vez, 

ele é convocado por Albus Dumbledore
(Jude Law) na luta contra o vilão Grindelwald (Mads 

Mikkelsen). A trama verá o célebre bruxo de
Hogwarts, que sabe da busca por controle de Grindelwald e, 

incapaz de detê-lo sozinho, ele confia no
magizoologista para liderar uma intrépida equipe de bruxos, 

bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma
missão perigosa, na qual eles encontrarão velhos e novos 

animais fantásticos, além de enfrentar a
crescente legião de seguidores do vilão. O novo filme 

conecta de vez o mundo de Newt Scamander e
Harry Potter e aprofunda a vida do lendário Diretor de 

Hogwarts, Dumbledore.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20

Sáb., Dom., Feriado: 16h20

Sala 3 - JUJUTSU KAISEN 0 (DUB) (COLUMBIA PICTURES)
Ação/Fantasia - Dublado - 14 Anos - Duração: 105min.

Seg., Ter., Qua.: 15h10

Sala  3 - DOUTOR ESTRANHO (DUB) NO MULTIVERSO DA 
LOUCURA (DISNEY)

Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 126min.
Qui., Sex.: 14h40 - 17h20 - 20h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h40 - 17h20 - 20h00
Seg., Ter., Qua.: 17h20 - 20h00

Sala  4 - JUJUTSU KAISEN 0 (DUB) (COLUMBIA PICTURES)
Ação/Fantasia - Dublado - 14 Anos - Duração: 105min.

Qui., Sex.: 14h20

Sala  4 - DOUTOR ESTRANHO (ATMOS) 3D DUB NO 
MULTIVERSO DA LOUCURA (DISNEY)

Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 126min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h30

Sala 4 - DOUTOR ESTRANHO (ATMOS) DUB NO 
MULTIVERSO DA LOUCURA (DISNEY)

Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 126min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h10 - 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 13h50 - 19h10 - 21h45

Sala  5 - DOUTOR ESTRANHO (DUB) NO MULTIVERSO DA 
LOUCURA (DISNEY)

Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 126min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h30 - 18h10 - 20h45

Sáb., Dom., Feriado: 15h30 - 18h10 - 20h45

Já passou da hora da TV e do Ibope 
sentarem para uma conversa

A coluna tem, já há 
algum tempo, batido 
na mesma tecla e do 

jeito que tudo caminha, 
passou até da hora de uma 
necessária conversa entre o 
Kantar Ibope e as emissoras 
de TV, convencionais e pagas, 

para devidas explicações e 
necessário entendimento.

A situação está bem estra-
nha e ficou assim, algo que 
já foi dito e repetido aqui, 
após o início da medição do 
streaming. De A a Z, as recla-
mações são de todos, porque 

algo completamente inexpli-
cável, pelo menos até agora, 
acabou acontecendo: caiu a 
audiência de todo mundo. 
Como pode isso?

De novidade mesmo, só 
a medição, uma vez que o 
streaming está aí há mais de 

dez anos. Por que só agora, 
após o início da aferição, 
essa misteriosa queda veio a 
acontecer? É isso que precisa 
ser explicado.

E, ao mesmo tempo, claro, 
ampliar os seus números de 
medição. Não é possível mais 

trabalhar com uma base 
tão insuficiente de people 
meters.

Explicações e medidas que 
também devem ser tomadas 
com a maior urgência pos-
sível.

A sensação que se tem é 

que as TVs pagam caro por 
um serviço que está se mos-
trando antiquado. Nunca 
devemos esquecer e não 
levar em consideração que 
os interesses são muitos e 
envolvem sempre enormes 
fortunas.

Questão do momento
Se alguém do Ibope procu-

rar Amauri Soares (Globo), 
Marcelo Caetano (Record), 
Murilo Fraga (SBT) e Anto-
nio Zimmerle (Band), entre 
outros craques em progra-
mação, irá verificar que 
estão todos com as mesmas 
dúvidas e questionamentos.

E tudo porque a medição 
do streaming veio a aconte-
cer no momento errado.

Por Que isso?
O Ibope deveria ter bus-

cado uma melhor ocasião 
para o início da medição do 
streaming.

Mas não. Foi escolher a 
pior hora, durante a pande-
mia, no instante em que a 
produção da TV acabou se 
fragilizando.

Aí vem A Questão
Esta queda de agora se deu 

por que a televisão esteve 
impedida de atender o seu 
telespectador, por algum 
tempo, da melhor forma 
possível?

Ou foi por que o Ibope aco-
plou um aparelho ao people 
meter e algum problema na 
leitura passou a ocorrer? É 
isso que precisa ser escla-
recido, de forma definitiva, 
para todos.

CronogrAmA

“A Ingratidão”, atual tem-
porada de “Reis”, na Record, 
ainda tem muita gravação 
pela frente.

Segundo o seu pessoal, 
os trabalhos só deverão ser 
encerrados em julho.

o Que é isso?
A GloboNews precisou 

explicar, ao vivo, o motivo de 
ter transmitido o discurso 
da candidatura do Lula.

Quando um canal de notí-
cias, com mais de 20 anos 
de serviços, precisa reforçar 
que está fazendo jornalismo, 
tem alguma coisa errada.

BAse  
Depois de passagens por 

Florianópolis e Gramado, as 
gravações da série “Todas as 
Garotas em Mim” agora se 
concentram atualmente no 
Complexo de Paulínia, São 
Paulo.

Estreia prevista para 
junho na Record.

streAming
Kizi Vaz, a Kamesha em 

“Gênesis”, integra o elenco 
de “Vai Dar Nada”, que vem a 
ser o primeiro filme original 
da Paramount + produzido 
no Brasil. É uma comédia 
escrita por Guel Arraes e 
Jorge Furtado, que também 
faz a direção.

Estreia dia 18, com Cauê 

Campos, Jéssica Barbosa, 
Katiuscia Canoro e Rafael 
Infante também no seu 
elenco.

vivA reCife
Larissa Manoela, de “Além 

da Ilusão”, aproveitou uma 
folga nas gravações para 
curtir o festival Viva Recife, 
sábado, na Marina da Glória, 
Rio.

E ao som dos grandes 
sucessos de Lenine, Alceu 
Valença e Duda Beat. Em 
tempo: “Além da Ilusão” che-
gará ao fim em 19 de agosto.

diferençA
A televisão, domingo, mos-

trou como o futebol mudou. 
De manhã, na Band, jogo do 
alemão, mesmo com cam-
peonato decidido, estádio 
cheio, uma festa, inclusive, 
com bandeiras.

A Globo, na tarde do 
mesmo dia, para algumas 
regiões mostrou o histó-
rico clássico campineiro 
Guarani e Ponte. Jogo xoxo, 
sem graça, uma torcida só. 
Decadência, em todos os 
sentidos.

Ponto Positivo
A “Pracinha”, do SBT, teve 

um ponto bastante positivo 
no trato dos personagens 
que, originalmente, sempre 
tiveram muita relação com 

sensualidade ou sexualida-
de.

Por exemplo, o Zé Boni-
tinho. Não deixou de ser o 
Zé Bonitinho, mas com um 
comportamento apropriado 
para a ocasião. Diferente do 
adulto.

tem dAtA
O canal Lifetime marcou 

para agosto a estreia da 
série internacional “Amores 
que enganam”.

Este trabalho tem a parti-
cipação da produtora Casa-
blanca e dos atores Duda 
Nagle e Sophia Abrahão, 
que recentemente gravaram 
suas cenas no México.

ContrAtAção
A NETFÉ.TV, serviço de 

streaming voltado ao públi-
co cristão do Brasil, acertou 
a contratação do ator, come-
diante, pastor e influencia-
dor digital, Daniel Araújo, 
criador do personagem Pax-
torzão, fenômeno entre o 
público cristão na internet.

Ele comanda aos domin-
gos, às 23h, o programa 
“Depois do Culto” no YouTu-
be, com vídeos divertidos, 
que acumula mais de 100 
milhões de visualizações.

Leia mais no site do dt.
 

�Evento  

São José dos Campos recebe 
1º Festival do Japão neste fim 
de semana 

 Â Além da gastronomia, evento, que acontecerá no 
estacionamento do CenterVale Shopping,  contará com 
praticantes de cosplay. 

Para comemorar o cen-
tenário da imigração 
japonesa em São José 

dos Campos, a cidade recebe 
a partir desta sexta-feira, 13, 
o 1º Festival do Japão, uma 
festa oriental que promete 
movimentar a região neste 
fim de semana. São diversas 
opções gastronômicas, cul-
turais e bazaristas. O evento 
vai acontecer no estaciona-
mento do CenterVale Shop-
ping com entrada gratuita. 

Hot roll, temaki, niguiri, 
combinados, guioza, tem-
purá, huramaki, jhou, yakis-
soba, ceviche, poke,sushi, 
espeto de camarão, sashimi, 
missoshiru, stick roll, oko-
nomiyaki, udon, karaague, 

shimeji,  doces japoneses e 
salmão, são algumas opções 
que o evento irá oferecer, 
entre outras, que devem 
reunir a família para um final 
de semana animado. 

Haverá também uma 
programação cultural para 
todos os gostos, como apre-
sentações de artes marciais 
e danças japonesas para 
deixar o festival ainda mais 
interessante em um progra-
ma completo para um fim de 
semana agradável. 

Cosplay 
O evento promete muitas 

surpresas, entre elas, pra-
ticantes do cosplay, que 
estarão presentes durante o 
festival inspirando diversos 

personagens famosos japo-
neses do mundo dos games, 
desenhos, filmes e séries.  

“Será um evento bastante 
animado para toda a família. 
Teremos inúmeras opções 
gastronômicas, além da 
parte cultural com uma pro-
gramação bem diversifica-
da”, conta Brenda Machado, 
organizadora.  

Para quem gosta de um 
bom festival unindo cultu-
ra e gastronomia, o fim de 
semana não poderia estar 
melhor com música boa e 
culinária de primeira.  

Leia mais no site do dt.
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DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO – E NO PPA DO 
MUNICÍPIO DE JAMBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2022, 
TRANSFERÊNCIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO - PLANO DE AÇÕES INTEGRADAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO – PAINSP. 
 
 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de JAMBEIRO, 

Estado de São Paulo, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei: 

 
Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito 

Especial até o limite estabelecido para as dotações, nos moldes dos artigos 41, II, 42 e 43 da Lei 
4.320/64, sob as seguintes classificações e fontes de recursos: 

 
Órgão: 04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 

Unidade Executora: 04.03 SETOR DE ENSINO INFANTIL 

Função 12 EDUCAÇÃO 

Sub- Função 365 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 

PROJETO: 1.035 
Execução de Obras de Construção de Creche em Regime de 
Colaboração entre Estado e Município – Processo Nº SEDUC-PRC-
2021-0218-DM. Programa PAINSP 

Recurso 02.212 4.4.90.51.00 Obras e Instalações - Estado 3.525.479,05 

Recurso 01.212 4.4.90.51.00 Obras e Instalações - Contrapartida 185.551,53 

TOTAL DO CRÉDITO ABERTO ..........................................................R$ 3.711.030,58 
 
Art. 2º - O Crédito Adicional aberto pela presente Lei será coberto com recursos 

provenientes de Transferências da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo do Plano de 
Ações Integradas do Estado de São Paulo - PAINSP e de Contrapartida do Município. 

Parágrafo Único: Os recursos constarão obrigatoriamente do Decreto Executivo 
que procederá a abertura do Crédito Especial nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64, 
suplementados se necessários. 

 
Art. 3º - Este Crédito Especial será incluído na programação das ações contidas 

na LDO e no PPA do presente exercício e de exercícios futuros para conclusão da Obra citada 
acima. 

 
Art. 4º - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
Jambeiro, 09 de Maio de 2022. 
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LEI NÚMERO 2046 DE 09 DE MAIO DE 2022. 
   

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL À 
LOA E ACRESCENTA AÇÕES, PROJETOS, METAS E OBJETIVOS NA LEI 
DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO – E NO PPA DO 
MUNICÍPIO DE JAMBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2022, 
TRANSFERÊNCIA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL  
 
 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de JAMBEIRO, 

Estado de São Paulo, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei: 

 
Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito 

Especial até o limite estabelecido para as dotações, nos moldes dos artigos 41, II, 42 e 43 da Lei 
4.320/64, sob as seguintes classificações e fontes de recursos: 

 
Órgão: 08 SERVIÇOS MUNICIPAIS 

Unidade Executora: 08.01 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 

Função 15 URBANISMO 

Sub- Função 452 SERVIÇOS URBANOS 

PROJETO: 1.036 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA- 
RECAPEAMENTO NA RUA ANTÔNIO MENDES RIBEIRO – CONVÊNIO 
100456/2022. 

Recurso 02.100 4.4.90.51.00 Obras e Instalações - Estado 150.000,00 

Recurso 01.100 4.4.90.51.00 Obras e Instalações - Contrapartida 50.666,54 

TOTAL DO CRÉDITO ABERTO ..........................................................R$ 200.666,54 
 
Art. 2º - O Crédito Adicional aberto pela presente Lei será coberto com recursos 

provenientes de Transferências da Secretaria do Desenvolvimento Regional -SP e de Contrapartida 
do Município de Jambeiro. 

Parágrafo Único: Os recursos constarão obrigatoriamente do Decreto Executivo 
que procederá a abertura do Crédito Especial nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64, 
suplementados se necessários. 

 
Art. 3º - Este Crédito Especial será incluído na programação das ações contidas 

na LDO e no PPA do presente exercício e de exercícios futuros para conclusão da Obra citada 
acima. 

 
Art. 4º - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
Jambeiro, 09 de maio de 2022. 
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LEI NÚMERO 2047 DE 09 DE MAIO DE 2022. 
   

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL À 
LOA E ACRESCENTA AÇÕES, PROJETOS, METAS E OBJETIVOS NA LEI 
DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO – E NO PPA DO 
MUNICÍPIO DE JAMBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2022, 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO FEHIDRO – 
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS. 
 
 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de JAMBEIRO, 

Estado de São Paulo, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei: 

 
Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito 

Especial até o limite estabelecido para a dotação, nos moldes dos artigos 41, II, 42 e 43 da Lei 
4.320/64, sob as seguintes classificações e fontes de recursos: 

 
Órgão: 09 SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

Unidade Executora: 09.02 SETOR DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 

Função 18 GESTÃO AMBIENTAL 

Sub- Função 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

ATIVIDADE: 2.056 
DESASSOREAMENTO E LIMPEZA EM TRECHOS DO CÓRREGO DOS 
FRANCOS E RIBEIRÃO JAMBEIRO NO MUNICÍPIO DE JAMBEIRO/SP.  
CONTRATO 143/2022 -FEHIDRO. 

Recurso 02.100 3.3.90.39.00 Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Jurídica 629.559,19 

Recurso 01.100 3.3.90.39.00 Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Jurídica 12.848,15 

TOTAL DOS CRÉDITOS ABERTOS.........................................................642.407,33 
 
Art. 2º - O Crédito Adicional aberto pela presente Lei será coberto com recursos 

provenientes de Transferências do FEHIDRO e de Contrapartida do Município. 
Parágrafo Único: Os recursos constarão obrigatoriamente do Decreto Executivo 

que procederá a abertura do Crédito Especial nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64, 
suplementados se necessários. 

 
Art. 3º - Este Crédito Especial será incluído na programação das ações contidas 

na LDO e no PPA do presente exercício. 
 
Art. 4º - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
Jambeiro, 09 de maio de 2022. 

 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
Prefeito Municipal 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 96 DE 09 DE MAIO DE 2022 
 

PROMOVE ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 

Nº 51/2013, QUE TRATA DO SISTEMA DE 

CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DE 

JAMBEIRO, ALTERANDO AINDA PARTE DO 

QUADRO DE PESSOAL DESCRITO NA LEI 

MUNICIPAL Nº 1001, DE 22 DE OUTUBRO DE 

1997 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Excelentíssimo 

Prefeito Municipal de Jambeiro, estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais, em 

especial as conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal,  

 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e 

ele sanciona e promulga o seguinte: 

 

 

 

 

ARTIGO 1º - Altera a alínea a, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 51, de 15 

de agosto de 2013, que passa a ter a seguinte redação: 

 

a) Diretor de Controle Interno – servidor público estável, 

aprovado mediante concurso público de provas e títulos, com 

piso salarial de R$ 4.744,00 (quatro mil, setecentos e quarenta e 

quatro reais). 
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ARTIGO 2º - Em virtude do disposto no artigo anterior, extingue o cargo de 

provimento em comissão de DIRETOR DE CONTROLE INTERNO, ANEXO II, 

da Lei Municipal Complementar nº 92, (ANEXO II NA LEI MUNICIPAL Nº 1001, 

DE 22 DE OUTUBRO DE 1997), que trata dos CARGOS DE PROVIMENTO EM 

COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. 

 
ARTIGO 3º - Altera o piso salarial do cargo de borracheiro, de provimento 

mediante concurso público, que está previsto na Lei Municipal nº 1001, de 22 

de outubro de 1997, com as alterações da Lei Municipal nº 2020, de 16 de 

dezembro de 2021, passa a ter piso salarial de R$ 1.513, 08 (um mil, 

quinhentos e treze reais e oito centavos). 

 
ARTIGO 4º - Altera as nomenclaturas de pedreiro I e II, unificando somente 

para pedreiro, de provimento mediante concurso público, alterando, em parte, 

a Lei Municipal nº 1001, de 22 de outubro de 1997, com as alterações da Lei 

Municipal nº 2020, de 16 de dezembro de 2021, que passa a ter piso salarial de 

R$ 1.993,93 (um mil, novecentos e noventa e três reais e noventa e três 

centavos). 

 

ARTIGO 5º - Altera o ANEXO I na Lei Municipal nº 1001, de 22 de outubro de 

1997, que trata dos CARGOS DE PROVIMENTO MEDIANTE CONCURSO 

PÚBLICO para criar mais um cargo de FARMACEUTICO, com jornada de 

trabalho de 40 (quarenta horas) semanais, com piso salarial de R$ 3.808,98 

(três mil, oitocentos e oito reais e noventa e oito centavos). 

 

ARTIGO 6º - As despesas com a execução da presente Lei Complementar 

correrão por conta de recursos próprios e/ou vinculados constantes do 

orçamento municipal, suplementados, se necessário. 
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ARTIGO 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, facultando ao 

Município o prazo de até 120 (cento e vinte) dias para a finalização de concurso 

público para o preenchimento do mencionado cargo. 

 
ARTIGO 8º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.  

 

        Jambeiro, 09 de maio de 2022 

 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 97 DE 09 DE MAIO DE 2022 
 

ALTERA O PISO DOS PROFISSIONAIS DO 

MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA DA REDE  MUNICIPAL DE JAMBEIRO, 

QUE TRATA DE MEDIDAS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Excelentíssimo 

Prefeito Municipal de Jambeiro, estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais, em 

especial as conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal,  

 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e 

ele sanciona e promulga o seguinte: 

 

 

 

ARTIGO 1º - Esta Lei Complementar altera o piso salarial municipal dos 

profissionais do magistério público da Educação Básica de Jambeiro para 

adequar ao piso salarial nacional estipulado na Portaria nº 67, de 04 de 

fevereiro de 2022. 
Parágrafo Único - Farão jus ao novo piso salarial municipal, a que se refere 

o "caput" deste artigo, os profissionais do magistério que tenham seu piso 

atual aquém do piso salarial estipulado na Portaria nº 67, de 04/02/2022, 

calculado de forma proporcional a sua jornada de trabalho, sendo de 29 

horas/aulas para o docente PEB II; de 30 horas para o docente PEB I e de 40 

horas para os profissionais de suporte pedagógico à docência. 
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Art. 2° - O disposto no artigo 1° desta Lei será aplicado aos profissionais da 

educação para que o somatório do valor dos vencimentos básicos e do 

complemento de piso, proporcionalmente à jornada de trabalho, atinja os 

valores a seguir discriminados:  

I - R$ 2.884,20 (dois mil oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta 

centavos), quando em Jornada de 30 horas semanais de Trabalho Docente 

(PEB I), ou seja, o valor da hora será de R$ 19,23 (dezenove reais e vinte e 

três centavos); 

II - R$ 2.788,06 (dois mil setecentos e oitenta e oito reais e seis centavos) 

quando em Jornada de 29 horas/aulas semanais de Trabalho Docente (PEB 

II), ou seja, o valor da hora/aula será de R$ 19,23 (dezenove reais e vinte e 

três centavos);  

III – R$ 3.845,63 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e 

três centavos) para os profissionais de suporte pedagógico para uma jornada 

de 40(quarenta horas) semanais; 

§ 1º - Os valores fixados nos incisos I, II e III deste artigo serão considerados 

para efeito do cálculo de adicionais e gratificações; 

§ 2° - Sobre o valor do piso salarial atual incidirão os descontos 

previdenciários, Imposto de Renda retido na fonte e demais encargos, se 

houver. 

 

Art. 3° - O disposto nesta Lei aplica-se como vencimento base ao docente 

efetivo que exerce função de suporte pedagógico, bem como ao docente 

contratado, na correspondência das cargas horárias que efetivamente 

venham a cumprir; 

§1º – Na hipótese de o docente ter incorporado diferença salarial, a alteração 

dos vencimentos ocorrerá somente para aqueles em que o piso atual não 

atingiu os valores constantes nos incisos I e II do artigo 2º. 
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§2º - No caso do parágrafo anterior, havendo alteração do piso do docente 

descrito nos incisos I e II do artigo 2º, será feita a subtração da chamada 

“diferença de incorporação”, por se tratar de remuneração, e não salário, não 

havendo acúmulo, conforme artigo 5º, inciso VI, da Lei Municipal nº 1001, 

de 1997. 

 

§3º - Quanto àqueles servidores em que a norma municipal prevê que a 

diferença de incorporação já foi acrescentada como salário, alterando o piso 

– o que foi feito para que estes não tivessem redução no valor dos biênios -, 

estes não terão direito ao reajuste no piso, pois este já é superior. 

 

Art. 4º - Conforme determina a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 

2008, artigo 5º, a atualização do piso salarial municipal deverá retroagir ao 

mês de janeiro de 2022.  

 
Art. 5º - As despesas com a execução da presente Lei Complementar 

correrão por conta de recursos próprios e/ou vinculados constantes do 

orçamento municipal, suplementados, se necessário. 

 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas todas as disposições em contrário.  

 

        Jambeiro, 09 de maio de 2022 

 

 
Carlos Alberto de Souza 

Prefeito Municipal 
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EE DDII TT AALL  DDEE   AAUU DDII ÊÊ NN CC II AA  PP ÚÚBBLLII CC AA     
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS  

1º QUADRIMESTRE DE 2022 
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 Primeiro Quadrimestre de 2022, que ocorrerá no dia 19 de maio 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. 
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, 09 de maio de 2022. 
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS - Prefeito Municipal 
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SERVIÇOS DE SAÚDE 

1º QUADRIMESTRE DE 2022 
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 Primeiro Quadrimestre de 2022, que 
ocorrerá no dia 26 de maio de 2022, à partir das 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. 
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, 09 de maio de 2022. 
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS - Prefeito Municipal - LINCIRO APARECIDO - Presidente do COMUS 
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Município de Santo Antônio do Pinhal 
  

 
AVISO DE LICITAÇÃO. 

PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 080/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022. 
A comissão de licitações da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal – SP, comunica aos 
interessados que se encontra aberta a Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO 
COM BLOQUETES EM TRECHOS DA RUA ANTÔNIO JOSÉ RAMOS, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos 
Envelopes: até as 08:45 horas do dia 25/05/2022. Abertura dos Envelopes: 09:00 horas do 
dia 25/05/2022 na Sala de Licitações. O Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura, 
ou através do site: www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br. Maiores informações pelos 
telefones (12) 3666-1918. 

 
 

Município de Santo Antônio do Pinhal 
  

 
AVISO DE LICITAÇÃO. 

PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 081/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022. 
A comissão de licitações da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal – SP, comunica aos 
interessados que se encontra aberta a Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA RUA 
DURVALINA MARIA DE JESUS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até as 10:45 horas do dia 
25/05/2022. Abertura dos Envelopes: 11:00 horas do dia 25/05/2022 na Sala de 
Licitações. O Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura, ou através do site: 
www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 3666-
1918. 

 
 

Município de Santo Antônio do Pinhal 
  

 
AVISO DE LICITAÇÃO. 

PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 082/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022. 
A comissão de licitações da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal – SP, comunica aos 
interessados que se encontra aberta a Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE FRESAGEM E RECAPEAMENTO DAS VIAS RUAS 
CELSO GATO, VIRGÍLIO FARIA DA COSTA E GUMERCINDO JACINTO DA SILVA, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 
Entrega dos Envelopes: até as 13:45 horas do dia 25/05/2022. Abertura dos Envelopes: 
14:00 horas do dia 25/05/2022 na Sala de Licitações. O Edital completo poderá ser 
retirado na Prefeitura, ou através do site: www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br. Maiores 
informações pelos telefones (12) 3666-1918. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, torna pública a ADJUDICAÇÃO do Pregão 
Presencial nº 04/2022, Face à mencionada legalidade do presente certame, ADJUDICO seu 
objeto que consiste na CONTRATAÇÃO OFICINEIROS DO PROJETO MÚSICA 
MONTANH'ARTE E ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JOSÉ RAMOS, PARA O PERÍODO DE 
12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI 8666/93, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS 
ANEXOS DESTE EDITAL, às licitantes vencedoras: ANA CAROLINA PEREIRA 
40263621839, CNPJ 27.396.730/0001-00, vencedor do item 6, no valor de R$ 
15.610,00, GUSTAVO DA SILVA MIGOTO 44191882864, CNPJ 
18.601.940/0001-00, vencedor do item 3 e 4, no valor total de R$ 14.925,00, 
VANTUIR APARECIDO DO AMARAL 08281342609, CNPJ 35.931.538/0001-02 
vencedor do item 8, no valor total de R$ 19.000,00 e a HOMOLOGAÇÃO da 
presente licitação para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Anderson José Mendonça. 
Prefeito Municipal. 


