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(Arquivo pessoal)

Taubaté realiza 33ª Festa da Colônia 
Agrícola Italiana de Quiririm de 27 de 
abril a 1º de maio

Crédito da foto: Arquivo Diário de Taubaté

Escola Fêgo Camargo realiza 1º Concurso 
Incentivo Música e 1º Concurso Canto Fêgo 
Lírico nesta sexta-feira crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Prefeitura de Taubaté vai entregar 
400 escrituras neste sábado, 9

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Preços dos aluguéis sobem 
0,81% em março, diz FGV

crédito da foto: Agência Brasil

Salários perdem para a inflação: seis de 
cada 10 acordos ficam abaixo do INPC

crédito da foto: Divulgação Sindmetau
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A coluna Alta Roda aborda semanalmente temas de variado interesse na área 

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

segurança, legislação, tecnologia, comportamento e economia. 

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

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

especializado por sua independência e análises objetivas. 

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

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

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

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

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

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

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

60 pixels. 

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

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

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

 

 

Haval H6 começa a 
ser testado no Brasil

O guia de filósofos 
para viver em 
tempos de incerteza

Auto Ajuda

crédito da foto:  ALEX WALKER/GETTY IMAGES

Como numa viagem marítima, há limites sobre o que podemos controlar em 
nossas vidas

Bolsonaro anuncia desconto na 
conta de luz para consumidores

 Â Medida deve valer a partir do próximo dia 16; anúncio foi feito pelo presidente da República nesta 
quarta-feira, 6, via Twitter

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) anunciou 
nesta quarta-feira, 

6, via Twitter, que todos os 
consumidores de energia do 
país terão bandeira verde. 
Isso significa uma redução 
de cerca de 20% nas contas 
de energia elétrica.

O chefe do Executivo afir-
mou que, em 2021, o país 
enfrentou a pior seca dos últi-
mos 91 anos. Para garantir a 
segurança no fornecimento 
de energia elétrica, o gover-
no federal, segundo ele, teve 
que tomar “medidas excep-
cionais”. “Com o esforço de 
todos os órgãos do setor elé-
trico, conseguimos superar 
mais esse desafio e o risco de 
falta de energia foi totalmen-
te afastado. Os reservatórios 
estão muito mais cheios do 
que no ano passado. Os usos 
múltiplos da água foram pre-

servados”, disse.
De acordo com Bolsona-

ro, o reservatório da usina 
de Furnas fechou o mês de 
março acima de 80% do 
volume útil. Desse modo, 
“não será mais necessário o 
acionamento de geração ter-
melétrica adicional no siste-
ma”. “Com a redução da gera-
ção termelétrica mais cara e 
o aumento da produção das 
hidrelétricas e das demais 
fontes renováveis, os custos 
serão menores durante o pró-
ximo período seco, que vai de 
maio a novembro, o que se 
traduzirá em menores tarifas 
para os consumidores”, com-
pletou.

Altas consecutivas
Desde 2015, a conta de luz 

dos brasileiros subiu mais 
que o dobro da inflação. 

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Agência Brasil
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“Crônicas e Contos do Escritor”

J.	Robson	J.
robsontaubate@outlook.com

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

Temas sobre a Família
• Raul Teixeira - Niterói/RJ

Sob que aspecto a família atual está 
mais descuidada?

Raul – Ao que podemos con-
templar, a família acha-se, de um modo 
geral, descuidada nos mais diversifi-
cados aspectos da vida, considerando-
-se o seu papel de “escola das almas”, 
e a primeira escola por sinal dos que 
chegam no mundo terreno. Entretan-
to, as raízes atormentadoras de tanto 
desajuste familiar, vemos na vivência 
materialista, sem as noções básicas 
quanto ao Espírito imortal, a descrença 
em Deus, embora a maioria professe 
rituais e cultos variados e vazios de 
conteúdo mais profundo acerca da vida.

É aí que o conhecimento da reencar-

nação, da lei de causa e efeito, conforme 
ensina o Espiritismo, pode despertar 
os pais, os filhos, esposos, para que 
reflitam acerca das responsabilidades 
graves que têm, em face das relações 
familiares, com vistas ao futuro de ale-
grias e de paz.

No mundo atual vemos aumentar o 
desequilíbrio no campo sexual. Até que 
ponto os pais têm influência na educa-
ção do sexo?

Raul – O sexo, representando uma das 
potências das quais se vale o Espírito, 
para progredir e cooperar com Deus na 
Obra universal, não encontrará equilí-
brio, enquanto outras áreas do ser não 
forem bem trabalhadas pela educação 

superior. Jamais encontraremos sexu-
alidade equilibrada em indivíduos ego-
ístas, vaidosos, irascíveis, orgulhosos, 
violentos, mentirosos e usurpadores. 
Assim, no dizer do Espírito Joanna de 
Ângelis, a família deve educar seus 
filhos para Deus, para que, então, o todo 
se encaminhe para a faixa da harmonia.

A morigeração dos hábitos, o respeito 
à vida em todas as suas dimensões, o 
cuidado de si mesmo, a sinceridade de 
uma religião profunda, farão com que 
a família cresça conduzindo seus filhos 
para Deus, com suas energias de cria-
ção, de característica sexuais, ajustadas 
ao respeito, à dignidade, ao bem geral.

Ubachuva
Com saudades de Ubatuba, resol-

vi ir até lá, a 2° cidade que mais 
gosto. A primeira é Taubaté, claro.

O tempo mudou durante a semana 
passada, mas mantive os planos e sábado 
bem cedo (adoro viajar de madrugada, 
quem sabe pegar o sol nascendo...tudo 
de bom) o celular despertou e, de ime-
diato, escutei o barulhinho tradicional 
da calha pingando. Eita, chuvinha fina 
caindo. Levantei assim mesmo. Quem 
sabe para de chover, quem sabe não está 
chovendo em Ubatuba (difícil, né???).

Mas, se a viagem for com chuva, tudo 
bem. Não é motivo pra reclamar, certo? 
Então...

Malas no carro, café reforçado e lá 
vamos nós. Estrada vazia, a chuvinha 
parou, mas nada de sol, céu encoberto 
por nuvens. Queria muito pegar estrada 
vendo o sol nascer, mas quem sabe na 
serra o tempo está melhor (doce ilusão) 
e já vai valer a pena.

Viagem tranquila, sem pressa, na boa 
companhia da namorada e embalado 
por músicas de qualidade, é claro. Só 
ouço músicas de qualidade. E a serra 
chegou, com o tempo ainda nublado. 
Adoro a serra de Ubatuba, suas curvas e 
cotovelos, onde motoristas inexperien-
tes ficam apavorados, mas é só botar 
a segundinha e deixe o motor roncar 
e fazer o serviço dele. Tai a dica para 
“aqueles” motoristas, desça engrenado 
(de preferência na segunda marcha), 
use o chamado freio-motor e economize 
seus freios principais. Afinal...

Porque sentimos aquele cheiro azedo 
de borracha queimando na descida da 
serra? Porque alguns ficam sem freio 
na descida? Porque será que tem oficina 

mecânica no final da serra?
Tudo isso é por usar em demasia o 

sistema de freios na descida, ele supe-
raquece e o calor faz com que o fluido 
de freio ferva, causando bolhas no sis-
tema hidráulico e, consequentemente, 
ocorrem falhas podendo, até, te deixar 
totalmente sem freios.

E porque aquele festival de calo-
tas na serra? Aquele número enorme 
que encontramos no trecho de serra 
da Oswaldo Cruz acontece, também, 
porque o sistema de freios está sendo 
muito usado. Ocorre superaquecimento 
e as calotas, de plástico, se dilatam e se 
soltam das rodas.

Mas, enfim, deixando esse lado técni-
co de lado, terminei a serra e lá vem a 
chuva. Fina, mas constante. E, ao passar 
pelo aeroporto, demos de cara com os 
efeitos da chuva contínua da semana, 
várias ruas alagadas e lá vou eu colocar 
o carro no alagamento, oh, meu Deus. E, 
debaixo de chuva, levamos as malas para 
o apartamento. Esperamos um pouco, 
mas como a danada não mostrou que 
iria parar, saímos de carro para andar 
à toa. Passamos pela praia grande e, de 
longe e dentro do carro, observamos 
turistas se divertindo dentro da água 
e sob a chuva. Se preocupar para quê?

O importante é se divertir. Bom, por 
enquanto, vou me divertir aqui dentro 
do carro mesmo há há.

Depois de um tempo olhando a chuva 
na praia grande, fomos olhar a chuva 
na praia do Itaguá. Uau! Confesso que 
fiquei impressionado com a maré alta e 
as ondas batendo no muro da praia do 
Itaguá, muito próximo aos quiosques, eu 
hein. Melhor ir olhar a chuva na janela 

do apartamento.
E a danada persistiu a tarde inteira, 

entrou na noite e começou a bater a pre-
ocupação com deslizamentos na serra. 

E se cai barreira? E quando fui dormir, 
próximo à meia noite, ainda chovia.

Manhã seguinte e a chuva parecia ter 
dado uma trégua, mas no facebook, notí-
cias sobre alagamentos e deslizamen-
tos de encostas assustava. Talvez fosse 
melhor voltar para Taubaté.

Mas, ir para a Ubatuba e não comer 
uma porção de peixe (ou camarão) na 
praia é sacanagem, né?

Bom, vamos a praia grande matar a 
vontade e, nada melhor, do que uma boa 
porção, acompanhado de uma cerveja 
sem álcool (afinal, já pensava em pegar 
a estrada de volta) olhando para o mar.

De volta para o apartamento, arruma 
tudo, malas no carro e saímos, um pouco 
frustrados, na direção da Oswaldo Cruz. 
Ao chegar no posto policial, quase ao pé 
da serra, tudo bloqueado. Caiu barreira 
na serra, subir só pela Tamoios. Santo 
Deus! E lá vamos nós conhecer a nova 
e bela pista da Tamoios com seus enor-
mes e fantásticos túneis. Tudo muito 
bonito, mas cansativo. Aí, de repente, 
meia pista na Tamoios. Queda de bar-
reira na pista de ida e trânsito desviado 
para a pista de volta.

Bom, vamos em frente, apesar da 
lentidão do trânsito e do cansaço. Haja 
paciência. Só por Deus.

Mas, como tudo sempre pode piorar, 
tive a estúpida ideia de ver o placar da 
final do campeonato Paulista e meu Tri-
color estava sendo atropelado por 4x0. 
Sem comentários. Santo Deus!

espólio de votos 
Coordenadores da pré-

-candidatura à reeleição do 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e ministros apostam 
em crescimento de dois a três 
pontos percentuais nas pró-
ximas pesquisas eleitorais 
após a desistência de Sergio 
Moro. Nas últimas principais 
sondagens, quando ainda 
estava na disputa, o ex-juiz 
da Lava Jato oscilou entre 5% 
e 7% das intenções de votos. 
O que anima o entorno de 
Bolsonaro é o perfil dos elei-
tores de Moro:  anti-esquerda 
e conservador. 

Baixa renda 
Além da desistência de 

Moro, outra aposta para o 
crescimento de Bolsonaro é 
o pacote de medidas voltadas 
à população de baixa renda 
anunciado recentemente 
pelo Governo. 

Corrida   
Sondagem do Instituto 

Paraná Pesquisas, divulga-
da ontem, mostra Lula com 
40,1% das intenções de 
voto. Bolsonaro aparece com 
32,7% e segue em tendência 
de redução da vantagem do 
petista. 

freio na CPi 
Os presidentes do Senado, 

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
e da Câmara, Arthur Lira (PP-
AL), atuam para barrar a CPI 
do MEC. Não querem palan-
que para parlamentares em 
ano eleitoral. 

Caserna 
Enfraqueceu a tentativa do 

ex-presidente Lula de recons-
truir pontes com as Forças 
Armadas após o petista ter 
afirmado que vai demitir 8 
mil militares que ocupam 
cargos comissionados caso 
assuma a Presidência em 
2023.  

Caserna 2 
Ex-ministros dos gover-

nos petistas – como Jaques 
Wagner, Celso Amorim e 
Nelson Jobim – atuavam, até 
aqui, para reaproximar o ex-
-presidente de oficiais de alta 
patente do Exército, Marinha 
e Aeronáutica. Embora acon-
selhado por aliados a rever 
a declaração, Lula mantém a 
ameaça. 

Promovida 
Alçada ao cargo de vice-

-procuradora-geral da 
República, Lindôra Araújo 
se indispôs com a categoria 
após ter colocado em dúvida, 
no ano passado, a eficácia 
das máscaras no combate à 
pandemia de coronavírus. A 
associação que representa os 
procuradores (ANPR) inten-
sificou campanha pelo uso da 
proteção após a manifestação 
dela. 

Liderança 
Recém-filiado ao PL, par-

tido de Jair Bolsonaro, o 
senador Carlos Viana (MG) 
desponta como favorito para 
ser o líder do governo no 

Senado. O posto está vago 
desde dezembro do ano 
passado, quando o senador 
Fernando Bezerra (MDB-PE) 
abandonou a liderança. 

Lei Paulo gustavo 
A oposição na Câmara e no 

Senado já contabiliza votos 
para tentar derrubar o veto 
do presidente Bolsonaro à 
Lei Paulo Gustavo, que des-
tinaria recursos aos Estados, 
Distrito Federal e municípios 
para fomento a projetos cul-
turais. O presidente justifica, 
no veto, que o projeto fere 
a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, “por criar uma despe-
sa prevista no teto de gastos, 
mas sem a compensação”. 

Cidades 
Vice-presidente da Câmara, 

o deputado Marcelo Ramos 
(PSD-AM) lançou a Frente 
Parlamentar das Cidades 
Inteligentes. O colegiado tem 
como objetivo fomentar polí-
ticas para tornar os municí-
pios mais racionais do ponto 
de vista urbanístico, susten-
tável e tecnológico. Segundo 
o parlamentar, trata-se de 
organizar a cidade de tal 
modo que as pessoas tenham 
próximo de suas casas todos 
os produtos e serviços que 
elas precisem. 

atacado 
O Ministério da Economia 

colocou à venda 20 imóveis 
da União. Os valores variam  
entre R$ 38,5 mil e 17,25 
milhões. As ofertas são para 
terrenos, casas, apartamen-
tos e fazendas localizados em 
São Paulo, Espírito Santo, DF, 
Santa Catarina, Roraima, Rio 
Grande do Sul, Goiás, Ceará, 
Bahia e Mato Grosso. No 
total, os bens estão avaliados 
em R$ 67,5 milhões.  

Varejo 
Segundo o Radar Scann-

tech, o varejo alimentar no 
mês de fevereiro retomou o 
crescimento nas vendas em 
valor (+9,2%), ainda abaixo 
da inflação. Os preços mais 
altos dos alimentos contri-
buem para o aumento do 
faturamento de supermer-
cados e atacarejos, mas o 
número de itens vendidos 
continua diminuindo.  

eSPLanaDeira
# Associação dos Embaixa-

dores de Turismo do RJ pro-
move, dia 7, Café da Manhã 
Virtual ao Corpo Consular, 
com apoio do Hotel Fairmont. 
# Isa Colli lança novo livro 
‘Tulipa Glória e sua amiga 
Vitória’. # Brink’s anuncia 
ampliação dos serviços para 
o Rio de Janeiro. #Fundação 
Cesgranrio abre inscrições, 
até dia 30, para a avaliação 
Pisa para Escolas. # COMEX-
PORT abre novo escritório na 
China. # Grupo Med+ assina 
contrato com CCR Aeropor-
tos e passa a operar em 15 
campos de aviação. Destinos cruzados

•	Paulo	Kramer

Conquanto separados por meio 
mundo de distância, os destinos 
da Ucrânia e de Taiwan tendem a 

se entrelaçar cada vez mais no tabuleiro 
geopolítico. A avaliação é de Hal Brands, 
titular da cátedra “Henry Kissinger” da 
Escola de Estudos Internacionais Avan-
çados (SAIS, em Washington, D.C.) da 
Universidade Johns Hopkins, em recen-
te artigo de sua coluna na Bloomberg 
Opinion. Brands, autor de vários títu-
los sobre geopolítica e história militar, 
acaba de lançar The Twilight Struggle: 
What the Cold War Teaches Us About 
Great-Power Rivalry Today.

Em 2014, na sequência de movimen-
to popular que destituiu o presidente 

pró-russo da Ucrânia, a Rússia revidou 
anexando a Crimeia. Uma precária paz 
foi negociada em 2015, com o Acordo 
de Minsk, capital de Belarus (antiga 
República Soviética da Bielo-Rússia), 
mas isso não impediu que até hoje 
cerca de 14 mil pessoas tenham morri-
do em combates na região do Donbass, 
extremo leste da Ucrânia, onde Moscou 
continua apoiando forças irregulares 
anti-Kiev.

A escalada russa agora prossegue com 
o deslocamento de cerca de 100 mil sol-
dados para a fronteira ucraniana e a rea-
lização de exercícios militares conjuntos 
com o exército de Belarus, o que aviva 
os receios de uma invasão-relâmpago. 

Fica cada vez mais clara para o mundo a 
estratégia do presidente russo Vladimir 
Putin, que manobra para reconstituir a 
antiga esfera de influência soviética na 
Europa recorrendo ora à diplomacia, 
ora a ameaças de uso de força, mais de 
30 anos depois do fim da Guerra Fria. 
Desse modo, Putin não admite que a 
Ucrânia, outra ex-república soviética 
situada no ‘entorno imediato’ do ter-
ritório russo, ingresse na Organização 
do Tratado do Atlântico Norte (Otan) 
ou mesmo que se converta em parceiro 
externo ao bloco, com direito à assistên-
cia militar dos Estados Unidos e seus 
aliados europeus. 

Leia mais no site do DT
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Haval H6 começa a 
ser testado no Brasil
O plano original da Great 

Wall Motor (GWM) era 
revelar a atualização da 

terceira geração do SUV Haval 
H6 no Salão de Pequim, pre-
visto para 21 a 30 de abril pró-
ximos. Mas o evento foi adiado 
para junho em razão de um 
surto inesperado e localizado 
de Covid-19 na China. Há 11 
anos o H6 é o SUV médio mais 
vendido no maior mercado de 
veículos do mundo.

A estratégia para o Brasil 
não se alterou. Importação 
do H6 começa neste segun-
do semestre e produção em 
Iracemápolis (SP) um ano 
depois. Na realidade o carro 
já está aqui e inicia agora os 
testes de rodagem para acer-
tos finais de suspensão, além 
de equipamentos específicos 
para o País. A GWM revelou 
foto do carro camuflado e suas 
dimensões: 4,65 m de compri-
mento, 1, 89 m de largura e 
2,74 mm de entre-eixos. Porte 
semelhante ao Equinox, RAV4 
e Tiguan, entre outros.

Sua motorização híbrida 
plugável apresenta caracterís-
tica inédita: bateria com alcan-
ce de 200 km, ou seja, o dobro 
em relação aos melhores deste 
segmento em nível mundial. 
Haverá também um híbrido 
convencional com preço atra-
ente. O H6 não terá versão só 
com motor a combustão.

Queda de vendas acentuada 
no primeiro trimestre 

Apesar de março ter três 
dias úteis a mais que fevereiro, 
os emplacamentos de veículos 
leves e pesados no primeiro 
trimestre deste ano (405.616 
unidades) foram 23,1% infe-
riores ao mesmo período do 
ano passado (527.827 unida-
des), de acordo com a Fena-
brave. O resultado refletiu a 
escassez de semicondutores, 
guerra entre Rússia e Ucrânia, 
aumento de preços dos com-
bustíveis e das taxas de juros. 

“Tudo isso impacta nas 

decisões de compra”, afirmou 
José Andreta Jr., presidente da 
entidade. Entretanto, manteve 
a previsão de crescimento das 
vendas este ano de 4,6% sobre 
2021. No final do segundo tri-
mestre haverá uma revisão.

Fiz uma sondagem junto a 
alguns consultores. A maioria 
prevê crescimento zero do 
mercado de veículos como 
melhor hipótese para este ano 
bem complicado nos campos 
político e econômico, não só 
no Brasil. No final do mês pas-
sado, o governo acenou com 
mais uma redução nas alíquo-
tas do IPI.

Caso a diminuição no IPI 
venha mesmo, a Bright Con-
sulting estima uma queda 
teórica nos preços dos carros 
com até 1 litro de cilindrada de 
1,2% (em março) para 1,7% 
(em abril). O desconto para 
veículos acima de 2 litros a 
gasolina subiria de 4,1% para 
5,3%, mas estes representam 
apenas 2% das vendas.

Compass híbrido: desempe-
nho e preço altos 

Importado da Itália, o Com-
pass S 4xe é o primeiro dos 
modelos híbridos plugáveis 
que a Jeep pretende trazer 
para o Brasil. Numa primei-

ra avaliação, o motor 1,3 L 
turbo de 180 cv/27,5 kgf.m 
(só gasolina) e outro traseiro 
elétrico de 60 cv/25,5 kgf.m 
entregam acelerações muito 
boas mesmo com o peso adi-
cional de 319 kg. São 240 cv 
de potência combinada. A Jeep 
indica 0 a 100 km/h em 6,8 s.

Alcance puramente elétrico 
é de 44 km, porém um segun-
do motor elétrico acoplado 
ao a combustão pode atuar 
como gerador no modo e-Save 
e recarregar automaticamente 
até 80% da bateria de tração.

Consumo urbano, 25,4 
km/l; rodoviário, 24,2 km/l. 
Com tanque de apenas 36,5 
litros pode rodar até 914 km 
(cidade) e 871 km (estrada) 
uma vantagem de 49% e 24%, 
respectivamente, frente ao 
Compass tradicional usando 
gasolina.

Como todo híbrido plugável 
o preço é alto, próximo ao de 
um elétrico puro: R$ 349.990.

Frontier evolui em estilo e 
segurança

A modernização estilística 
da Frontier era mais do que 
necessária e a Nissan fez um 
bom trabalho ao harmonizar 
grade e novo conjunto óptico 
em um conjunto imponente. 
Agora há seis versões, das 
quais três inéditas, incluindo 
a Pro-4X de apelo off road. É 
a primeira picape a oferecer 
teto solar. Os dois motores a 
diesel disponíveis não muda-
ram, mas os amortecedores 
são novos. Há quatro modos 
de condução inclusive para a 
função reboque.

Destaca-se o pacote de 
tecnologias inteligentes que 
melhoram a segurança ativa. 
Entre os recursos mais úteis 
está o alerta de colisão frontal 
que monitora até dois veícu-
los à frente. Juntamente com o 
assistente inteligente de frena-
gem diminui a possibilidade 
de engavetamento.

Os preços se mantiveram: 

R$ 230.190 a 314.590
AMG dá outra alma aos Mer-

cedes GLA e GLB
São dois SUVs – GLA, de 

cinco lugares e GLB, de sete – 
com o toque inconfundível de 
um Mercedes-AMG. Distâncias 
entre-eixos de confortáveis de 
2,73 m e 2,83 m, respectiva-
mente. Fáceis de reconhecer 
pela grade dianteira de frisos 
verticais, novos para-choques, 
rodas de 21 pol., defletor de 
teto e saídas de escapamento 
ovais.

Motor é o 2-litros turbo de 
306 cv e robustos 40,6 kgf.m. 
Tração integral 4Matic sob 
demanda (só dianteira ou 
até 50% para cada eixo) com 
câmbio automatizado de duas 
embreagens, oito marchas. 
Há cinco modos de condução: 
conforto, piso escorregadio, 
Sport, Sport + e individual. A 
fábrica informa aceleração de 
0 a 100 km/h em 5,2 s e 5,3 s 
(GLA e GLB, respectivamente) 
com controle de largada.

O GLA na pista do Haras 
Tuiuti reagiu de forma mais 
precisa nas curvas. Tem 100 kg 
a menos de massa total frente 
ao GLB. Preços: R$ 494.900 e 
504.900, respectivamente.

�Pandemia	

Casos de SRAG por covid-19 caem 
ao menor percentual da pandemia

 Â Informações constam no Boletim InfoGripe da Fiocruz

O percentual de casos 
de Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave 

(SRAG) causados pela covid-
19 chegou ao menor patamar 
desde o início da pandemia, 
divulgou nesta quarta-feira, 
6, a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), no Boletim Info-
Gripe.

Nos momentos mais críti-
cos da emergência sanitária, 
em 2021, 96% dos casos 
virais de SRAG eram causa-
dos pela covid-19, enquanto, 
nas últimas quatro semanas, 
esse percentual caiu para 
50,7%. A queda da participa-
ção da covid-19 nos casos de 
SRAG cede espaço ao vírus 
sincicial respiratório (VSR), 
que atingiu 29,7% do total de 
casos nesse período.

Apesar da redução da par-
ticipação da covid-19 entre 
os casos de SRAG viral, a 
doença ainda responde por 

91,3% dos óbitos quando 
são contabilizados os casos 
da síndrome com testes labo-
ratoriais positivos para vírus 
respiratórios nas últimas 

quatro semanas.
Se for considerado todo o 

ano de 2022, 56,7% dos 107 
mil casos de SRAG regis-
trados tiveram resultado 

laboratorial que confirmava 
a presença de algum vírus 
respiratório.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Agência Brasil

�Tecnologia	

Empresa paulista desenvolve autoteste que 
detecta todas as variantes do SARS-CoV-2

 Â Startup apoiada pelo PIPE-FAPESP elaborou os insumos que serão 
disponibilizados nos kits para diagnóstico da doença

A Biolinker – uma star-
tup de biotecnologia 
incubada no Centro 

de Inovação, Empreendedo-
rismo e Tecnologia (Cietec) 
– desenvolveu um novo auto-
teste rápido para detecção do 
vírus SARS-CoV-2. Os insu-
mos utilizados no exame, 
totalmente elaborados pela 
startup com apoio do Progra-
ma FAPESP Pesquisa Inova-
tiva em Pequenas Empresas 
(PIPE), serão disponibiliza-
dos a empresas parceiras 
para a montagem e distribui-
ção dos kits de testes rápidos 
para a doença.

De acordo com Mona das 
Neves Oliveira, pesquisado-
ra responsável pelo projeto, 
uma das vantagens do teste 
rápido é que ele pode ser 
feito em casa e o resultado 
sai em apenas 15 minutos, 
além de ter sensibilidade 
para todas as variantes do 
vírus.

“A tecnologia que utiliza-
mos permite detectar partes 
do vírus que não sofrem 
mutação e mostrou alta 

sensibilidade para todas as 
variantes, incluindo a ômi-
cron”, explica.

A empresa já havia desen-
volvido, em parceria com o 
pesquisador Frank Crespi-
lho, do Instituto de Quími-
ca de São Carlos (IQSC), da 
Universidade de São Paulo 

(USP) – também com apoio 
do PIPE-FAPESP –, um teste 
sorológico, que detecta anti-
corpos e é realizado em labo-
ratório (leia mais em https://
agencia.fapesp.br/35036/).

Na última onda da pande-
mia, porém, os centros de 
diagnóstico manifestaram 

a necessidade urgente de 
acesso a testes rápidos, que 
estavam em falta em todo 
o país. A Biolinker então 
passou a desenvolver o teste 
rápido como prioridade.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Governo de SP

�Eleições

Pesquisa Ipespe: Lula tem 44%; 
Bolsonaro, 30%; Ciro, 9%; Doria, 3%; 
Tebet, 2%; Janones, 1%

 Â Levantamento sobre a eleição presidencial ouviu por telefone 1.000 eleitores e 
tem margem de erro de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos

Pesquisa Ipespe divul-
gada nesta quarta-
-feira, 6, mostra o ex-

-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) com 44% das 
intenções de voto na corrida 
pelo Palácio do Planalto. O 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) tem 30%. As eleições 
estão marcadas para 2 de 
outubro.

Lula manteve a mesma 
intenção de votos da pes-
quisa anterior do Ipespe, 
divulgada em 25 de março. 
Já Bolsonaro subiu quatro 
pontos percentuais ― ele 
tinha 26% no último levan-
tamento. A variação ficou 
acima da margem de erro, 
de 3,2 pontos percentuais.

A pesquisa divulgada nesta 
quarta foi a primeira do ins-

tituto após o ex-juiz Sergio 
Moro anunciar a desistência, 
neste momento, de sua pré-

-candidatura à Presidência. 
Ele deixou o Podemos e se 
filiou ao União Brasil, onde 

enfrenta resistências.
Leia mais no site do DT
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Mazzaropi
Projeto da Unitau leva 
culinária caipira à 
comemoração de 110 anos 
de Amácio Mazzaropi

O projeto de extensão 
Sabores e saberes do 
campo, da Universida-

de de Taubaté (Unitau), fará 
parte das comemorações dos 
110 anos do cineasta Amácio 
Mazzaropi. No dia 9 de abril, 
das 10h às 12h, os estudantes 
do curso de Nutrição levarão 
pratos caipiras ao Museu 
Mazzaropi para degustação. 
O evento é gratuito e aberto 
ao público.

O aniversário é no sábado, 
mas a preparação para a festi-
vidade começa na sexta-feira, 
dia 8. Durante a tarde, os 

alunos do projeto se reúnem 
no laboratório de Técnica 
Dietética para elaborar a 
comida que será degustada 
no evento.

Foram escolhidas duas 
receitas, típicas da região, 
para a comemoração. “Vamos 
preparar uma degustação de 
dois pratos caipiras. Um é 
à base de milho e outro é à 
base de banana e mandioca”, 
afirma a coordenadora do 
Departamento de Nutrição da 
Unitau, Profa. Dra. Alexandra 
Magna Rodrigues.

Leia mais no site do DT.

Taubaté recebe o Festival 
Gastronômico Mazzaropi 2022

 Â  Restaurantes e bares da cidade 
servirão receitas e drinques temáticos até 
1º de maio 

A cidade de Taubaté, é 
o palco principal da 
Semana Mazzaropi. 

Realizado anualmente, o 
evento gratuito reúne pro-
gramações teatrais, musicais 
e artísticas para celebrar a 
vida e a obra do ator, cineasta 
e humorista Amácio Mazzaro-
pi. A edição de 2022 começou 
em 4 de abril e se estende até 
o dia 10.

Neste ano, a comemoração 
também terá uma extensão 
especial para os fãs de experi-
ências culinárias. Trata-se do 
Festival Gastronômico Mazza-
ropi, programado para rolar 
nos restaurantes e bares da 
cidade até 1º de maio.

A iniciativa, é uma parceria 
da Associação de Bares e Res-

taurantes de Taubaté (ABRAT) 
com o Museu Mazzaropi para 
comemorar com a população 
em geral o legado do cineasta 
e artista Mazzaropi.

Cada um dos 26 estabeleci-
mentos participantes (locali-
zados por toda a cidade e, em 
especial, nas regiões gastronô-
micas como a Avenida Itália e 
praça Santa Terezinha) rece-
beu um filme de Mazzaropi 
como fonte de inspiração para 
criar um prato e um drinque

O Bar do Pereba, por exem-
plo, adicionou ao cardápio 
receitas criadas com base em 
“Um Caipira em Bariloche”. Já 
o D. Burguer se inspirou no 
clássico “Jeca Tatu”.

Leia mais no site do DT.
 

crédito da foto: Divulgação Unitau

crédito da foto: Divulgação

�Planejamento

Prefeitura de Taubaté cria cartilha com 
orientações sobre implantação de parklets

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secreta-
ria de Planejamento, 

elaborou uma cartilha com 
orientação para solicitação e 
implantação de parklets no 
município, conforme dispõe 
o decreto nº 15.225 de 3 de 
fevereiro de 2022, que regu-
lamentou a Lei Complemen-
tar nº 469/2021 que trata 
da instalação, manutenção e 
remoção de parklets.

A cartilha é direcionada 
para munícipes e profis-
sionais técnicos, arquitetos 
e engenheiros civis que 
tenham interesse em entrar 
com a solicitação para insta-
lação dessas áreas.

Na cartilha há informações 
como: termos e agentes; 

diretrizes de acesso, acessi-
bilidade e velocidade da via; 
tipologia de via; drenagem e 
rede elétrica; entre outros.

Os formulários para con-
sulta de viabilidade de ins-

talação, termo de responsa-
bilidade técnica, termo de 
cooperação e toda documen-
tação necessária também 
podem ser encontrados na 
cartilha.

Os parkelts são uma exten-
são temporária do passeio 
público, realizado por meio 
de implantação de platafor-
ma sobre uma área antes 
ocupada pela área de esta-
cionamento da via, possibili-
tando a instalação de bancos, 
floreiras, mesas, guardas sóis, 
entre outros, como função de 
recreação, uso coletivo ou de 
manifestações artísticas.

Para ter acesso a todas as 
informações é necessário 
acessar o site da Prefeitura, 
na aba da Secretaria de Pla-
nejamento ou acessar o link a 
seguir: CARTILHA DE ORIEN-
TAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO 
DE PARKLETS.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

�Comemoração	

Evento gratuito celebra os 
110 anos de mazzaropi em Taubaté
O Museu Mazzaropi, 

em Taubaté, exibe 
figurinos, cenários, 

objetos e um rico acervo 
histórico relacionado à vida 
do ator, cineasta e humoris-
ta Amácio Mazzaropi. Entre 
4 e 10 de abril, o complexo 
cultural sediará a 27ª edição 
da Semana Mazzaropi 2022, 
que celebrará os 110 anos do 
artista.

Batizado de “Aniversá-
rio do Mazza: 110 Anos de 
História”, o evento gratuito 
promoverá uma série de 
atrações ligadas à vida na 
roça, incluindo shows, teatro 
temático e desafios diverti-
dos. Afinal, Mazzaropi foi 
responsável por eternizar 
no cinema um dos persona-
gens mais icônicos da cultura 
caipira: Jeca Tatu, criado pelo 
escritor Monteiro Lobato. 

Durante a semana festi-
va, o Museu Mazzaropi terá 
entrada gratuita ao público 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 12h30. O local 

arrecadará alimentos não 
perecíveis que serão doados 
a instituições de apoio às 
comunidades e de inclusão 
social, por meio de uma par-
ceria com o projeto Solar 

Social. 
Evento Terá a Participação 

do Jeca em Pessoa!
Na sexta-feira (8/4), o 

complexo receberá estudan-
tes de duas escolas públicas 

e oferecerá monitoria gra-
tuita para contar a história 
de Mazzaropi e apresentar o 
acervo do museu. 

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Museu Mazzaropi

�Páscoa

Com Carreta do Dogão, o Coelho da Páscoa 
chega ao Taubaté Shopping no domingo, 10
Quem quiser embarcar 

nessa aventura deve 
fazer as inscrições 

com antecedência, pois as 
vagas são limitadas; a época 
mais doce do ano será mar-
cada ainda por um Pocket 
Show no dia 10 e oficinas de 
Páscoa nos dias 15 e 16 de 
abril

O personagem das orelhas 
grandes que faz a alegria 
das crianças no período da 
Páscoa vai chegar ao Taubaté 
Shopping no próximo domin-
go, 10, de uma maneira para 
lá de animada. O Coelho da 
Páscoa, também conhecido 
como Coelhinho, chega ao 
centro de compras e lazer a 
bordo da Carreta do Dogão – 
acompanhado por persona-
gens característicos da car-
reta, como o Fofão, Homem 
Aranha e Mario Bros, além 
de figuras variadas de Doces, 
que marcam bem a época.

A Carreta do Dogão irá 

realizar duas viagens com 
destino ao Taubaté Shop-
ping, saindo da Avenida do 
Povo a partir das 14h – após 

a segunda viagem, o Coelho 
desembarca no shopping 
para a alegria das crianças. 
Quem quiser entrar nessa 

viagem da Carreta, o passeio 
é gratuito e recomendado 
para pequenos e gigantes de 
até 14 anos, acompanhados 
de um responsável – as vagas 
para o passeio na carreta são 
limitadas, por isso, a inscri-
ção deve ser feita com ante-
cedência via WhatsApp (12) 
99170-5413.

Com o desembarca defi-
nitivo no Taubaté Shopping, 
acontece às 16h um Pocket 
Show com a Turma do 
Coelho, na Praça de Alimen-
tação.

Mais atrações de Páscoa
No fim de semana que se 

comemora a Páscoa, o Tau-
baté Shopping terá ainda 
oficinas de ovinhos reche-
ados e espetinhos de frutas 
para as crianças. Serão oito 
sessões nos dias 15 e 16 de 
abril, sempre às 14h, 15h, 
16h e 17h. 

Leia mais no site do DT
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O guia de filósofos para viver em 
tempos de incerteza

Auto Ajuda

 Â Era uma vida de dificuldades. Nascido na escravidão, em um momento seu escravizador quebrou sua perna, deixando-o com 
uma deficiência.

Libertado mais tarde, ele 
passou 25 anos seguin-
do sua vocação - apenas 

para sua carreira ser proibi-
da pelo ditador da época. Ele 
fugiu para o exterior, a vida 
no exílio e a pobreza.

Esses detalhes biográfi-
cos básicos são quase tudo 
o que sabemos sobre a vida 
do filósofo Epicteto, nasci-
do em torno do ano 55 DC. 
Enquanto algumas das infor-
mações são contestadas - não 
temos certeza se ele nasceu 
escravizado ou foi tomado 
como escravo ainda jovem 
-, é sabido que ele não teve 
uma vida fácil.

Nem era seu mundo um 
lugar plácido e previsível: se 
ele veio para Roma de seu 
lugar de nascimento, na atual 
Turquia, em torno do ano 65 
DC, como alguns acreditam, 
então ele teria tido uma 
infância turbulenta.

Ele pode ter testemunhado 
tanto o incêndio que destruiu 
dois terços da cidade e vivido 
um ano tão politicamente 
turbulento que teve quatro 
imperadores diferentes, 
sendo dois assassinados e 
um que se matou.

Ainda assim, Epicteto tinha 
tudo de que ele precisava. 
Afinal, ele dizia - segundo, 
pelo menos, um estudante 
que cuidadosamente anotou 
seus ensinamentos - que 
“não são acontecimentos que 
perturbam as pessoas, são 
seus julgamentos a respeito 
deles”.

Essa ideia é um dos pilares 
da escola filosófica conheci-
da como estoicismo, fundada 

quase 400 anos antes pelo 
filósofo Zenão, em Atenas, 
durante o tumulto, as crises 
e a violência do século 4 AC.

Também é um dos muitos 
ensinamentos da escola 
com o qual ainda podemos 
aprender - o que pode ser a 
razão pela qual nós vemos 
seus ecos em tanta psicolo-
gia, autoajuda, literatura e 
mesmo religião de hoje em 
dia.

Seja guerra ou pandemia, 
nossa saúde ou finanças, não 
importa o tamanho do desa-
fio nas nossas vidas, dizem 
os estoicos, ainda assim nós 
podemos prosperar. Eles 
devem saber o que dizem: 
o estoicismo foi uma escola 
“construída para tempos difí-
ceis”, escreve Kare Anderson, 
buscando dar a pessoas um 
guia para a boa vida mesmo 
quando o mundo em torno 

delas é imprevisível e turbu-
lento.

Abaixo, seguem algumas 
das principais mensagens 
que os estoicos podem ofe-
recer pra tempos incertos:

Reconheça o que você pode 
(e não pode) controlar

Como Epicteto disse, para 
os estoicos não é coisa em si 
mesma que causa a turbulên-
cia. É como você pensa sobre 
ela.

Poucas coisas causam mais 
sofrimento do que lutar 
contra circunstâncias que 
estão fora do seu controle 
ou ficar apegado a um resul-
tado sobre o qual você não 
tem poder.

O primeiro obstáculo - um 
tão importante que Epicteto 
o chamou de “nossa maior 
tarefa na vida” - é identificar 
o que está fora do seu contro-
le, aspectos que os estoicos 
chamam de “externalidades”.

Felizmente, os estoicos 
explicaram de forma mais 
simples: trata-se de tudo 
além de seus próprios pen-
samentos, escolhas e ações. 
A saúde, por exemplo. Você 
pode escolher comer cinco 
legumes, verduras ou frutas 
por dia e se exercitar (esco-
lhas suas), mas isso não sig-
nifica que você nunca sofrerá 
de problemas de saúde (uma 
externalidade). Se você acha 
que significa, você não está 
apenas se iludindo. Você 
está se colocando no rumo 
de uma verdadeira decepção.

Como é muito fácil para nós 
confundirmos o que pode-

mos com o que não podemos 
controlar, Epicteto reco-
mendou adotar este hábito 
mental: “No caso de coisas 
específicas que te satisfazem 
ou beneficiam, ou às quais 
você ficou ligado, lembre-
-se do que elas são. Comece 
como coisas de pouco valor. 
Se for de uma caneca de 
cerâmica que você gosta, 
por exemplo, diga ‘Eu gosto 
de uma caneca de cerâmica’. 
Quando ela quebrar, você não 
ficará tão chateado”, aconse-
lhava ele.

De forma controversa, os 
estoicos foram além. Embora 
possamos preferir ter boa 
saúde ou que um ente queri-

do viva, tais externalidades 
não são “boas” ou “más” em 
si mesmas. Na verdade, argu-
mentam eles, persegui-las 
pode às vezes nos colocar em 
circunstâncias ainda piores.

Claro, admitiam eles, que 
lutar por essas coisas era 
parte do que é ser humano. 
Mas, se você entendesse que 
qualquer externalidade não 
era algo garantido para você, 
você tinha de aceitar e deixar 
para lá.

“É como ir numa viagem 
pelo oceano”, disse Epicte-
to. “O que você pode fazer? 
Escolher o capitão, o barco, 
a data e a melhor hora para 
navegar. Mas então vem uma 
tempestade. Bem, não é mais 
comigo; eu fiz tudo o que eu 
podia. Agora o problema é de 
outra pessoa - nesse caso, o 
capitão.”

Como você não pode con-

trolar essas externalidades, 
diziam os estoicos, também 
não serve para nada você 
ficar perturbado por causa 
delas. Afinal, nenhum desses 
“indiferentes” são realmen-
te necessários para nossa 
felicidade - no final, tudo o 
que importa é como nós nos 
comportamos diante deles.

Se isso soa familiar nos 
dias de hoje, é porque já foi 
ecoado em vários mantras e 
tipos de autoajuda durante 
anos - sejam os ensinamen-
tos (que não deixam de ser 
controversos) da autora 
Byron Katie sobre “amar 
o que é” ou simplesmente 
o clichê moderno “é assim 

mesmo”.
É sempre uma escolha sua 

como responder
Isso nos leva a um segun-

do princípio do estoicismo. 
Aceitar as circunstâncias fora 
do nosso controle não signi-
fica ser passivo, porque você 
sempre controla algo crucial: 
você.

“Se você está fazendo seu 
devido dever, não deixe que 

importe para você se você 
está sentindo frio ou calor, 
se você está com sono ou 
se dormiu bem, se homens 
falam mal ou bem de você, 
mesmo se você está no 
momento de morrer ou 
fazendo outra coisa: porque 
mesmo isso, o ato em que 
morremos, é um dos atos 
da vida, então também aqui 
‘fazer o melhor que você 
puder’ também é suficiente”, 
escreveu Marco Aurélio, o 
famoso imperador-filósofo 
romano, em seus diários 
conhecidos como as Medita-
ções.

Em particular, os estoi-
cos recomendaram encarar 

cada desafio com justiça, 
autocontrole e racionalida-
de. Enquanto eles entendiam 
que “paixões”, como raiva ou 
pesar, eram emoções huma-
nas naturais que provavel-
mente iriam emergir, eles 
tinham pouco tempo para 
elas, vistas por eles como 
sinais de que você está ligado 
demais a um resultado que 
está fora de seu controle.

Sêneca, também um dos 
mais conhecidos defensores 
do estoicismo, tinha palavras 
particularmente morda-
zes para o senador romano 
Cícero, que “não tinha nem 
paz na prosperidade nem 
paciência na adversidade”. 
Em um momento particu-
larmente negativo, escreveu 
Sêneca, Cícero escreveu uma 
carta em que ele lamentava 
seu passado, reclamava do 
presente e se desesperava 
em relação ao futuro.

“Cícero se considerava um 
semiprisioneiro, mas real-
mente e verdadeiramente o 
sábio homem não irá longe 
o suficiente para usar um 
termo abjeto”, disse Sêneca, 
repreendendo o senador. 
“Ele nunca será um semipri-
sioneiro, mas sempre des-
frutará uma liberdade que 
é sólida e completa, com a 
liberdade de ser seu próprio 
mestre e mais alto que todos 
os outros.”

Veja cada desafio como 
uma oportunidade de apren-
der - e um teste

Não apenas é possível per-
manecer calmo diante de 
uma situação terrível, mas 
aqueles desafios são exata-
mente a forma com que nós 
aprendemos a ser calmos, 
tanto que eles deveriam 
ser saudados - uma ideia 
que segue viva neste aforis-
mo dos tempos modernos: 
“aquilo que não te mata te 
deixa mais forte”.

Pode até mesmo ser um 
sinal de que os deuses estão a 
nosso favor, sugeriu Sêneca: 
afinal, os deuses querem que 
“bons homens” sejam tão 
formidáveis quanto possam 
ser, então faz sentido que eles 
enviem testes para aquelas 
pessoas em particular.

Tais desafios também nos 
permitem entender melhor 
a vida em geral. “Ter sorte 
o tempo todo e passar a 
vida toda sem sofrimento 
mental significa permane-
cer ignorante sobre metade 
do mundo natural”, escreveu 
Sêneca.

Então existe a imprevisibi-
lidade sobre como tudo pode 
acabar: Sêneca e os estoicos 
acreditavam que precisa-
mos lembrar que mesmo as 
piores circunstâncias podem, 
de alguma forma, ser boas 
para nós no final.

Lembre-se que mudanças 
(e perdas) são constantes

Parece impossível não ser 
perturbado por externali-
dades como a morte de um 
ente querido. Mas os estoi-
cos eram a favor de abraçar 
radicalmente a realidade. E 
a realidade, eles ensinavam, 
significa mudanças constan-
tes, perdas e dificuldades.

“Alguém tem medo de 
mudanças? Bem, o que jamais 
pode acontecer sem uma 
mudança?”, perguntou Marco 
Aurélio. “Pode você tomar 
um banho se a madeira que 
o esquenta não for mudada? 
Pode você ser alimentado, a 
não ser que aquilo que você 
coma mude? Pode qualquer 
outro benefício da vida ser 
alcançado sem mudanças? 
Você não vê, então, que para 
que você seja mudado é igual 
e igualmente necessário para 
a natureza do Todo?”

Leia mais no site do DT.

crédito da foto:  ALEX WALKER/GETTY IMAGES

Como numa viagem marítima, há limites sobre o que podemos controlar em nossas vidas
crédito da foto: PETER J. HATCHER/ALAMY

Os fi lósofos estoicos diziam que devemos encarar emoções, mas sem sermos 
dominados por elas

crédito da foto: OMAR MARQUES/GETTY IMAGES

Como os ucranianos sabem, é um grande desafi o lidar com algo fora do nosso controle crédito da foto: ADITYA IRAWAN/GETTY IMAGES

A pandemia de covid-19 trouxe mudanças enormes na vida de pessoas do 
mundo todo
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Notícias do Legislativo

@diariodetaubate

�Esporte	

Prefeitura de Taubaté oferta novas 
modalidades em parceria com o Sesc

A Secretaria de Espor-
tes, Lazer e Qualidade 
de Vida (SELQV) da 

Prefeitura de Taubaté, em 
parceria com o Sesc (Ser-
viço Social do Comércio), 
oferta a partir do dia 12 de 
abril, vagas em quatro novas 
modalidades.

As aulas acontecerão na 
unidade do Sesc e inte-
gram o Programa Comum-
-Unidade em Ação (PCUA) e 
passa a atender jovens com 
idades entre 10 e 17 anos 
nas modalidades voleibol, 
handebol e basquete. Para 
crianças a partir de 10 anos, 
adultos e idosos as vagas 
são para a prática de tênis.

Os interessados devem se 
inscrever de 7 a 29 de abril, 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 14h às 
18h, na sede da Secretaria 
de Esportes que fica à Rua 

Edmundo Morewood, 331 
na Vila Edmundo. É impres-

cindível a apresentação do 
documento de identidade 

original e uma foto 3X4 no 
momento da inscrição.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

�Saúde	

Taubaté zera fila de transporte 
para pacientes de hemodiálise

 Â A Prefeitura de Taubaté zerou a fila de espera de pacientes que necessitam de 
transporte para a realização de hemodiálise.

No início de 2020 eram 
quase 50 pessoas 
aguardando a dispo-

nibilidade de transporte e há 
9 meses não há solicitações 
em aguardo. Os pacientes 
e seus acompanhantes são 
pegos em seus domicílios, 
levados para a realização 
do procedimento médico e 
devolvidos em suas casas.

Atualmente são 79 muníci-
pes beneficiados pelo serviço, 
uma demanda que começa 
com o cadastro na Central de 
Vagas. Os veículos disponi-
bilizados para o transporte 
iniciam os trabalhos às 4h30, 
com o primeiro paciente e 
encerram as atividades às 
22h. O serviço foi viabilizado 
após um estudo de logística 
elaborado pelo Departamen-
to de Frota do município.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Segue para sanção projeto 
que autoriza novos 
ambulantes em praças

A Câmara de Taubaté 
aprovou em segun-
da votação no dia 5 o 

projeto de lei complemen-
tar 23/2021, de autoria 
dos vereadores Adriano 
Coletor Tigrão e Elisa 
Representa Taubaté, do 
Cidadania, e Vivi da Rádio 
(Republicanos), que per-
mite a atividade de ambu-
lantes que prestam serviço 
de lazer infantil em praças 
e parques municipais, em 
horários específicos, desde 
que preenchidos os requi-
sitos da lei.

A legislação atual proíbe 
a Prefeitura de conceder 
novas permissões a ven-

dedores ambulantes.
Na justificativa, os vere-

adores apresentam duas 
situações atuais para defen-
der a proposta: “De um lado 
estão pais, que nem sempre 
encontram em praças e 
parques opções de lazer 
para seus filhos, sobretu-
do, nesse instante em que 
se ensaia a retomada para 
a rotina que se praticava 
antes do início do período 
pandêmico; de outro, há 
pessoas que estão angus-
tiadas por consequência 
do desemprego que assola 
o país, potencializado pela 
pandemia do coronavírus”.

Leia mais no site do DT.

Denominação de escola 
e mudança em nome 
de Associação são 
confirmadas pela Câmara

O Plenário da Câmara 
de Taubaté confir-
mou em segunda 

votação, no dia 5, duas 
proposituras que agora 
seguem para sanção do 
prefeito, para que se 
tornem leis.

A primeira delas é o 
projeto de lei 17/2022, 
de autoria do prefeito José 
Saud (MDB), que denomina 
Marilda Prado Yamamoto 
a escola municipal locali-
zada na rua Bahia, 44, no 
Jardim dos Estados, em 
homenagem à professora 

e ex-vereadora falecida em 
dezembro de 2021.

Nascida em Taubaté, 
Marilda era doutora em 
Educação pela Universida-
de de São Paulo e lecionou 
no ensino médio e superior 
da Universidade de Tauba-
té. Foi vereadora em duas 
ocasiões, de 1993 a 1996 e 
de 2001 a 2004, e exerceu 
o cargo de secretária de 
Inclusão Social na Prefeitu-
ra até 2016, quando sofreu 
um acidente vascular cere-
bral.

Leia mais no site do DT.

Sessões de cinema 
especiais para pessoas 
com espectro do autismo 
depende de sanção

Os vereadores de Tau-
baté aprovaram no 
dia 5, em segunda 

votação, o projeto de lei 
159/2021, de autoria da 
vereadora Vivi da Rádio 
(Republicanos), que esta-
belece que cinemas deve-
rão realizar, no mínimo 
uma vez por mês, sessões 
destinadas a crianças e 
adolescentes com trans-
torno do espectro autista 
(TEA) e suas famílias.

Durante a exibição, não 
será exibida publicidade 
comercial, as luzes deverão 

estar levemente acesas, e o 
volume de som será redu-
zido. Será livre a circulação 
pelo interior da sala, bem 
como entrada e saída.

O descumprimento à lei 
vai de advertência à multa 
de R$92 mil, podendo levar 
à interdição do estabeleci-
mento.

A proposta depende de 
sanção do prefeito, para 
que se torne lei. Em segui-
da, os estabelecimentos 
terão 90 dias para se adap-
tar à regra.

�Imunização	

Taubaté segue com vacinação contra 
Influenza nesta quinta-feira, 7

 Â A Prefeitura de Taubaté continua com a campanha de vacinação contra INFLUENZA 
nesta quinta-feira, dia 7 de abril, para o público de 60 ANOS E MAIS IDADE.

Horário: 8h às 15h. 
Com a distribuição de 
senhas até às 14h.

Para o público: IDOSOS de 
60 ANOS E MAIS IDADE

Vacina contra Influenza: 
Público alvo de idosos de 60 
ANOS E MAIS IDADE.

Apresentar: documento RG, 
CPF, comprovante de resi-
dência Taubaté.

Salas de vacina: ESF Cháca-
ra Silvestre, ESF Estoril e ESF 
Santa Tereza.

Horário: 8h às 15h.  Com a 
distribuição de senhas até às 
14h.

Vacina contra Influenza + 
COVID:

Influenza: Público alvo de 
idosos de 60 ANOS E MAIS 
IDADE.

COVID: Público alvo de 
idosos de 60 ANOS E MAIS 
IDADE para a aplicação da 2ª 
DOSE ADICIONAL (4ª dose)

Apresentar: documento RG, 
CPF, comprovante de residên-
cia Taubaté, comprovante da 
1ª dose ADICIONAL (3ª dose) 
da vacina contra COVID-19, 
aplicada em Taubaté.

Nas salas de vacinas abaixo, 
estarão ofertando além da 

vacina contra a Influenza a 
vacina contra a COVID 19, 
para aplicação da 2ª DOSE 
ADICIONAL (4ª dose) para 
Pessoas com 60 anos e mais 
idade, que tomaram a 1ª dose 
adicional (3ª dose) há pelo 
menos 04 meses, indepen-
dente do imunizante aplica-
do.

Locais:

Drive Thru: Av. do Povo. 
Horário: 8h às 17h. Com a 
distribuição de senhas até às 
16h.

Salas de vacina: ESF Ana 
Rosa, ESF Água Quente, ESF 
Esplanada Santa Terezinha, 
ESF Marlene Miranda, ESF 
Continental, ESF Santa Isabel, 
ESF Planalto, ESF Piratininga, 
ESF Vila Marli, PAMO Cidade 

Jardim, PAMO Quiririm e UBS 
MAIS Três Maria I (Fazendi-
nha). Horário: 8h às 15h. Com 
a distribuição de senhas até 
às 14h.

Para o público: Profissio-
nais da Saúde

Vacina contra Influenza: 
para todos os Profissionais da 
Saúde independente da idade.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté
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Bate – Rebate C´est fini

TV Tudo

Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 MoviecoM TaubaTé PrograMação
07/04/2022 à 13/04/2022

“Canta Comigo” estreia quarta 
temporada com várias novidades

O “Canta Comigo”, da 
Record, vem com 
mudanças bem signi-

ficativas em relação às últi-
mas temporadas, a começar 
pelo local das suas grava-

ções. Deixou as instalações 
da Vera Cruz e agora se con-
centra em um dos estúdios 
principais da Rede TV!.

Por outra, um painel 
diferente foi instalado para 

receber os 100 jurados e 
não mais sendo necessária 
a proteção de acrílico, que 
separou um do outro no pior 
momento da pandemia.

Com o avanço na vacinação e 

queda no número de casos da 
doença, os protocolos foram 
flexibilizados, o que passa a 
permitir até uma maior intera-
ção entre artistas e músicos. Os 
exames, no entanto, ainda são 

obrigatórios para todos.
Tem mais: os finalistas 

e semifinalistas da última 
temporada do programa 
foram convidados para o 
júri deste ano, assim como 

o público poderá observar 
um trabalho mais efetivo e 
participativo do apresenta-
dor Rodrigo Faro.

Estreia neste domingo, às 
18h. 

Saiu De fina
Os mais observadores cer-

tamente notaram o desapa-
recimento do Roque Junior 
das transmissões e progra-
mas esportivos do Grupo 
Globo.

De fato, ele pediu pra sair. 
Mas meio que silenciosa-
mente.

Nem nos interiores houve 
qualquer comentário.

nem eSquenTou
Ainda do campo esporti-

vo, Bibiana Bolson também 
deixou a TV Jovem Pan.

No caso dela, uma passa-
gem muito rápida. Quando 
se fez presente, apresentou 
o programa “Camisa 10”.

STarT
A Globo marcou para este 

sábado o início de gravações 
de mais uma temporada do 
“The Voice Kids”, com apre-
sentação do Márcio Garcia.

No júri, agora, as presen-
ças de Maiara & Maraisa, ao 
lado de Michel Teló e Car-
linhos Brown. Estreia no 
começo de maio.  

Cinema iraniano
Gabi Petry, a Vivi Landau 

Kruger da série “Passaporte 
para a Liberdade”, da Globo, 
faz sucesso no cinema do 
Irã, como protagonista da 
trilogia “Texas”, uma comé-
dia, e que traz no elenco os 
dois maiores astros locais, 
Sam Derakhshani e Pejman 
Jamshidi.

Gabi se prepara para 
gravar a terceira parte do 
filme e revela que tem rece-
bido o melhor dos reconhe-
cimentos.

maiTê
Já há algum tempo afas-

tada da dramaturgia de TV, 
Maitê Proença será uma 
das atrações do “Faustão na 

Band” na próxima segunda-
-feira. Simone e Rubens Bar-
richello também participam 
da mesma edição.

Maitê, atualmente, dedica-
-se à turnê do espetáculo “O 
Pior de Mim”, em cartaz no 
Rio.

eSTraTégia

A Globo estrear o “Paredão 
Falso” do “BBB22” na última 
terça-feira, por estratégia ou 
não, foi corajosa.

Afinal, no mesmo dia, teve 
Corinthians e Flamengo 
como concorrentes no SBT, 
mas ainda assim foi que foi.

PiLoTanDo
Começaram ontem os 

pilotos do novo programa 
das manhãs da Rede TV!, 
com apresentação de Alinne 
Prado e Eri Johnson, além de 
vários convidados.

Aliás, entre eles, pretende-
-se encontrar um bom fofo-
queiro. Se entre os espe-
cialistas na praça, alguém 
estiver disponível, por favor, 
apresente-se.

PaSSo SeguinTe
O plano da direção da 

Rede TV! é dividir a faixa das 
manhãs com João Kleber e 
este novo programa, a partir 

da sua estreia no final do 
mês.

Entre as dúvidas, também 
o título. Até agora, nada.

PaSSanDo a régua
Para encerrar o assunto 

Rede TV!, no caso do João 
Kleber, além das noites de 
domingo, ele fará o “Você na 
TV” todas as manhãs.

Rafael Paladia vai dirigir 
o semanal, e o diário ficará 
com Marcelo Nascimento.

munDo De anTeS
Na terça-feira, o SporTV 

gravou o “Grande Círcu-
lo” deste mês, recebendo 
Adriana Behar, duas vezes 
medalha de prata no vôlei 
de praia e campeã mundial, 
como convidada. Participa-
ram Milton Leite, Maurício 
Noriega, Fabi Alvim, Luiz 
Carlos Júnior e Carolina Oli-
veira. Todos no estúdio, pela 
primeira vez depois de dois 

anos.
faLTou aLguma CoiSa
Ninguém é maluco a tal 

ponto de ficar comparando, 
o tempo todo, “Pantanal” de 
agora com a do passado.

Porém, a transformação da 
Maria Marruá em onça teve 
um encanto maior na Man-
chete do que na Globo. Na 
de agora, ficou a impressão 
que faltou alguma coisa. De 
qualquer forma, a interpre-
tação da Juliana Paes, como 
aconteceu com Cássia Kis, foi 
qualquer coisa. 

marCaS
A propósito: inicialmente, 

a Globo registrou a marca 
“Pantanal Remake”, para a 
sua atual novela das nove.

E agora, pediu também a 
oficialização de “Pantanal”, 
mas ainda aguarda o prazo 
de apresentação de oposi-
ção.

•     Leo Von, filho do Ronnie 
Von, é uma das novidades da 
nova temporada do “Canta 
Comigo”. Ele que além de 
cantor é colunista especiali-
zado em música.

•     “Justiça com as Próprias 
Mãos” é o tema do “Repórter 
Record Investigação”...

•     ... O programa faz uma 
investigação das causas que 

provocam número tão eleva-
do de linchamentos.

•     Autorizado por Silvio 
Santos, vem aí o “Gol Show”, 
agora em formato de quadro 
no “Programa do Ratinho”.

•     A grande final do 
“BBB22” está marcada para 
o próximo dia 26. E confir-
ma-se a edição de lavagem 
de roupa suja para dia 28, 

uma quinta.
•     A TV TEM estreia 

neste sábado, 14h55, “Tá em 
Tempo”, com Carlos Améri-
co da Cruz, o Woody, figura 
conhecida dos programas de 
venda.

•     Na Record, Eduardo 
“Du” Pradella  não é mais 
coordenador do elenco. Foi 
para novos desafios...

•     ... Mas Ainoã Lopes, que 
já estava na casa, assumiu 
em seu lugar.

•     Felipe Hintze se junta 
a Nicolas Prattes, Romulo 
Arantes Neto e Kéfera Buch-
mann no elenco do longa-
-metragem “Draft”,  comédia 
produzida pela Mixer Films.

A CNN Brasil decidiu se 
antecipar e em vez de julho 
ou agosto, vai iniciar  em 
junho a minutagem dos 
candidatos, em participa-
ções e entrevistas dos seus 
programas.

Os tempos serão exata-
mente iguais para cada um.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Gabi Petry no Irã

(Arquivo pessoal)

Sala 1 - SONIC - O FILME 2 - DUB (PARAMOUNT 
PICTURES)

Aventura - Dublado - Livre - 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.: 17h50

Sáb., Dom., Feriado: 17h50

Sala 1 - OS CARAS MALVADOS (DUB) (UNIVERSAL 
PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 100min.
Em Os Caras Malvados, Sr. Lobo, o Sr. Cobra, o Sr. Piranha, o 

Sr. Tubarão e a Sra. Tarantula tramam
um grande plano para aplicar um ousado golpe.

Sáb., Dom., Feriado: 15h40

Sala 1 - 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.
Qua.: 20h20

Sala  1 - BATMAN - DUB (WARNER)
Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 176min.

The Batman segue o segundo ano de Bruce Wayne (Robert 

Pattinson) como o herói de Gotham, Batman,
causando medo nos corações dos criminosos, levando-o 

para as sombras de Gotham City. Com apenas alguns 
aliados de confiança - Alfred Pennyworth (Andy Serkis), 
o tenente James Gordon (Jeffrey Wright) - entre a rede 

corrupta de funcionários e figuras importantes da 
cidade, o vigilante solitário se estabeleceu como a única 
personificação da vingança entre seus concidadãos. Mas 
em uma de suas investigações, Bruce acaba envolvendo 
o Comissário Gordon e ele mesmo em um jogo de gato e 

rato ao investigar uma série de maquinações sádicas, uma 
trilha de pistas enigmáticas, revelando que Charada estava 
por trás disso tudo. Porém, a investigação acaba o levando 
a descobrir uma onda de corrupção que envolve o nome 

de sua família, pondo em risco sua própria integridade 
e as memórias que tinha sobre seu pai, Thomas Wayne. 

Conforme as evidências começam a chegar mais perto de 
casa e a escala dos planos

do perpetrador se torna clara, Batman deve forjar novos 
relacionamentos, desmascarar o culpado e fazer

justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito 
tempo assola Gotham City.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 20h20
Sáb., Dom., Feriado: 20h20

Sala 2 - MORBIUS (LEG) (COLUMBIA PICTURES)
Aventura / Ação - Legendado - 14 Anos - Duração: 

105min.
Baseado no personagem de mesmo nome da Marvel 

Comics, Michael Morbius (Jared Letto) sempre
sofreu com uma condição rara em seu sangue que o faz 

andar de bengala e desde criança ser excluído
por outros, mas sua vida solitária foi preenchida por livros. 

Após se formar na faculdade, Doutor Morbius
é renomado na área de biomedicina e tenta achar uma cura 

para sua rara condição, afim de não apenas
se ajudar, mas ajudar outras pessoas que também sofrem 

como ele. Experimentando com o DNA de
morcegos, Morbius espera achar a cura e se usa como teste 

para o soro. Usando o DNA que isolou e
uma mistura de eletrochoque, a cura foi um sucesso 

temporário, mas os efeitos colaterais acabaram
transformando-o em um pseudo-vampiro e que agora 

precisa sobreviver como um. Apesar de ganhar
capacidades iguais a de um morcego, Morbius precisa de 

sangue humano para sobreviver, os efeitos
colaterais também o fez mudar fisicamente, ganhando 

presas e uma pele pálida. Além disso, a cada
pessoa que ele morde, ela também vira um ser igual a ele.

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

Sala 2 - SONIC - O FILME 2 - DUB (PARAMOUNT 
PICTURES)

Aventura - Dublado - Livre - Duração: 122min.
Qui., Sex., Seg., Ter.: 19h20
Sáb., Dom., Feriado: 19h20

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

Aventura - Dublado - 12 Anos - Duração: 142min.
Qua.: 19h20

Sala  2 - BATMAN - DUB (WARNER)
Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 176min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h50
Sáb., Dom., Feriado: 15h50

Sala  3 - MORBIUS (DUB) (COLUMBIA PICTURES)
Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 105min.

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

Sala  3 - SONIC - O FILME 2 - DUB (PARAMOUNT 
PICTURES)

Aventura - Dublado - Livre - Duração: 122min.
Qui., Sex., Seg., Ter.: 16h40 - 21h20
Sáb., Dom., Feriado: 16h40 - 21h20

Qua.: 16h40

Sala  3 - ANIMAIS FANTÁSTICOS (LEG) OS SEGREDOS DE 
DUMBLEDORE (WARNER)

Aventura - Legendado - 12 Anos - Duração: 142min.
Qua.: 21h20

 
Sala 4 - MORBIUS (ATMOS) DUB (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 105min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 - 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h50 - 21h30

Sala 4 - SONIC - O FILME 2 (ATMOS) DUB (PARAMOUNT 
PICTURES)

Aventura - Dublado - Livre - Duração: 122min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 - 19h00

Sala 5 - MORBIUS (DUB) (COLUMBIA PICTURES)
Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 105min.

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

Sala  5 - SONIC - O FILME 2 - DUB (PARAMOUNT 
PICTURES)

Aventura - Dublado - Livre - Duração: 122min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h30 - 20h10

Sáb., Dom., Feriado: 15h30 - 20h10

�Religião	

Testemunhas de Jeová retornam às 
reuniões presenciais depois de 
2 anos de pandemia

 Â No mundo todo, as Testemunhas de Jeová voltaram a se 
reunir presencialmente a partir de 1.º de abril, nos lugares 
onde não há restrições das autoridades de saúde.

Ana, que é Testemunha 
de Jeová há mais de 
duas décadas e tem 71 

anos de idade, conta como 
se sente por poder voltar a 
se reunir presencialmente: 
“Estou muito feliz de poder 
estar perto dos meus irmãos. 
Sentia muita falta de estar 
ali.” Os membros da congre-
gação em que ela se reúne se 
organizaram para buscá-la e 
levá-la para casa.

Por mais de 2 anos, os 
Salões do Reino das Teste-
munhas de Jeová permane-
ceram fechados no mundo 
todo devido à pandemia. 
Elas também suspenderam 
a sua evangelização de casa 
em casa no dia 20 de março 
de 2020. Desde então, elas 
têm falado com as pesso-
as sobre a Bíblia por meio 
de cartas e por telefone. A 
média de público nas reuni-
ões por meio do aplicativo 
Zoom ultrapassou 1 milhão 
de pessoas por semana no 
Brasil, mesmo havendo 900 
mil Testemunhas de Jeová no 

país.
“Não tem como descrever a 

alegria que as Testemunhas 
de Jeová no mundo intei-
ro estão sentindo. Apesar 
de não termos deixado de 
nos reunir, nada substitui 
estarmos juntos pesso-
almente. Nós esperamos 
muito por esse momento!” 
comentou Kleber Barreto, 
porta-voz das Testemunhas 
de Jeová no Brasil.  Natália, 
que nunca havia assistido a 
uma reunião num Salão do 
Reino, mas apenas de modo 
virtual, disse: “A reunião foi 
impressionante! Pessoas que 
a gente nunca tinha visto 
parecia que conhecíamos há 
anos!”

Para garantir a segurança 
de todos, os Salões do Reino 
foram equipados com a tec-
nologia necessária para que 
as pessoas também possam 
assistir às reuniões de modo 
virtual, se preferirem. Por 
enquanto, as Testemunhas 
de Jeová não têm planos 
para retornar sua atividade 

de evangelização de casa em 
casa. Mas segundo o porta-
-voz, “elas continuam bem 
ocupadas e produtivas, com-
partilhando com as pessoas 
a mensagem de esperança da 
Bíblia, de outras maneiras.”

O retorno das reuniões 
presenciais acontece um 
pouco antes de um evento 
muito importante, que 
será realizado nas 120.000 
congregações das Testemu-
nhas de Jeová no mundo: a 
Celebração Anual da Morte 
de Cristo, na sexta-feira, 15 
de abril de 2022. Todos os 
eventos realizados pelas 
Testemunhas de Jeová são 
gratuitos e não se fazem 
coletas. Elas terão o prazer 
de receber você e sua família.

Para encontrar o local mais 
perto, fale com uma Teste-
munha de Jeová ou faça a 
busca por reuniões no site 
JW.ORG.

Manoel Ortega Padilha 
– Porta-voz local das Teste-
munhas de Jeová

crédito da foto: Divulgação
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SEST SENAT
Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de Auxiliar 

Administrativo (vaga exclusiva para PCD – código 1475/21) para atuar em Taubaté-SP.
Comunicado de Abertura de Processo Seletivo –  Nº 1475/21. 

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: https://www.sestsenat.org.br/
trabalhe-conosco, durante o período de inscrições, que será de 03/04 a 17/04/2022.

“Informo registro de patente nos países da União européia: 
5661226561522885237226829087921697705661226
561529087πe237225116152477561522147112324017
9087566126828436α€£¥©µπΣ∞β�Ω
e também nos US/UK: 
17571151112691354617571128673207292
2175715442488767149027251435464887”.

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL-PRAZO DE 20 
DIAS.PROCESSO Nº1016799-40.2021.8.26.0625O(A)MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e das Sucessões, 
do Foro de Taubaté,Estado de São Paulo,Dr(a).Érico Di 
Prospero Gentil Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação 
de Alteração de Regime de Bens movida por MARCOS 
ANTÔNIO NASCIMENTO E SILVA, CPF 221.432.318-06 e 
RG 33.633.571-4, e VALKIRIA SOUZA SANTOS DO 
NASCIMENTO, CPF 338.956.418-71 e RG 32.810.336-6, 
por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar 
o regime de bens do casamento (de comunhão parcial de 
bens para o regime da separação total de bens) alegando, 
em apertada síntese,que se casaram civilmente em 
14.7.2008,pelo regime da comunhão parcial de bens.Adu-
zem que não há nenhum intento em prejudicar terceiros e 
que a totalidade do patrimônio do casal foi obtido com esfor-
ço único e exclusivo do cônjuge varão. Postulam, assim, a 
alteração do regime matrimonial para o da separação total 
de bens. O presente edital é expedido nos termos do artigo 
734,§ 1º do CPC.Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de Taubaté, aos 28 de março de 2022. 

COMUNICADO DE DISTRATO SOCIAL 

Comunicamos a todos os nossos associados da "Associação dos Adquirentes do Edifício 
Solar Del Rey", inscrito no CNPJ sob o nº: 04.857.994/0001-18, pertinente ao Distrato 
Societário/Encerramento das Atividades. 
 
Desta forma, deixaremos os documentos comprobatórios de Cartório e Receita Federal 
disponíveis para conferência, no endereço Rua Emílio Zaluar, 196, Jardim São Carlos, 
na cidade de Taubaté/SP. 

 

 
 

Rua Visconde do Rio Branco, 109 
Centro – Taubaté – SP 
Tel.: 12 3622.7890 \ 3632.2277 
CNPJ: 48.980.213/0001-53 
epts@epts.com.br 
www.epts.com.br 
  

 
EMPRESA DE PESQUISA, TECNOLOGIA E SERVIÇOS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ – EPTS 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N° 02/2022 
 

A Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté - EPTS, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições para o Concurso Público de provas para o 
provimento em caráter efetivo e sob o regime jurídico estatutário, para o município de Caraguatatuba, 
os seguintes cargos: Bibliotecário, Secretário III, Técnico de Laboratório (Biociências), Técnico de 
Laboratório (Informática), Auxiliar Administrativo e Porteiro, descritos no Edital n.º 02/2022.  

As inscrições estarão abertas no período de 11 de abril a 27 de abril de 2022. Para efetuar sua inscrição, 
salvá-la e imprimir o boleto para pagamento, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço 
eletrônico, WWW.EPTS.COM.BR, e clicar nos links abaixo: a) concurso b) em andamento c) + 
informações d) inscrições.  

O Edital de abertura na íntegra, seus anexos e todas as informações referentes ao concurso em questão 
estarão disponíveis no site da EPTS endereço eletrônico (WWW.EPTS.COM.BR) no dia 07/04/2022. 
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DECRETO Nº 2254 DE 06 DE ABRIL DE 2022. 

Institui o Programa de Recomposição de Aprendizagem e dispõe sobre a 

atribuição de turmas e/ou aulas específicas para este fim. 

 

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

CONSIDERANDO: 

- Lei Federal 9394/96 que estabelece  a Lei de Diretrizes e Bases da Educação; 

-Resolução SEDUC 13, de 9 de fevereiro de 2022; 

- o impacto negativo da pandemia sobre a aprendizagem dos alunos de todas as etapas de ensino, 
conforme observado e constatado pelos docentes da Rede Municipal de Educação; 

- a necessidade de recompor as aprendizagens através do desenvolvimento de ações que foquem a 
reconstrução das habilidades essenciais que foram prejudicadas, mas que são essenciais para dar 
prosseguimento ao processo pedagógico dos alunos; 

DECRETA: 

Artigo 1º - O Programa de Recomposição de Aprendizagem é uma  ação de intervenção 
imediata e voltada para as necessidades de aprendizagem específicas de cada estudante 
e deverá ocorrer durante as aulas regulares do Ensino Fundamental, sendo desenvolvido 
por  professor contratado especificamente para o programa e poderá contar em 
determinadas situações com apoio complementar de docente  especificamente para este 
fim. 

Artigo 2º - O Programa de Recomposição das Aprendizagens possibilita a atribuição de 
aulas a docentes adicionais especificamente contratados para atuar: 
 
I - durante as aulas regulares em classes específicas, com vistas a oportunizar aos 
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estudantes vivência de atividades que reforcem suas aprendizagens em Língua 
Portuguesa e Matemática; 

Artigo 3º - A atuação do docente contratado especificamente para o Programa deverá 
ser organizada de forma a definir as estratégias para melhor atender às necessidades de 
aprendizagem dos estudantes, na seguinte conformidade: 
 
I - durante as aulas regulares: a atuação do professor do Programa deve ser organizada 
em conjunto com o professor regente da classe ou componente curricular; 

II – O reagrupamento dos estudantes dar-se-á de acordo com as necessidades de 
aprendizagens semelhantes, independentemente do ano que está cursando;  

III – As atividades devem ser personalizadas para cada etapa do processo de 
aprendizagem durante um dia da semana, priorizando as habilidades básicas ligadas a 
aquisição do sistema de escrita, leitura, compreensão e produção de textos e letramento 
matemático; 

IV – Os agrupamentos serão temporários, com estudantes mudando com frequência, à 
medida que avançam. 

Artigo 4º - O acompanhamento e a avaliação das aprendizagens resultantes das 
atividades de recomposição da aprendizagem deverão ser periodicamente registrados 
pelos docentes e sistematicamente acompanhados pelos gestores e professores que 
integram os Conselhos de Classe/Ano/Série, realizados ao final de cada bimestre e ano 
letivo. 

 Artigo 5º - Os profissionais diretamente envolvidos no Programa terão as seguintes 
atribuições: 

I - Equipe Gestora das Unidades Escolares: 
 
a) identificar, por componente curricular e ano, os alunos que necessitam de apoio 
pedagógico para a aquisição das aprendizagens essenciais; 
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b) conscientizar professores, estudantes e responsáveis legais dos estudantes sobre a 
relevância do programa, mobilizando toda a comunidade escolar; 

 
c) elaborar e acompanhar o Plano de Recomposição de Aprendizagem da Unidade 
Escolar e encaminhar à Secretaria Municipal de Educação para análise; 
 
d) acompanhar o trabalho realizado pelos professores do Programa e avaliá-lo à luz da 
proposta pedagógica da escola  e dos resultados obtidos pelos estudantes; 
 
e) promover a utilização dos materiais de apoio disponibilizados pela Secretaria; 
 
f) orientar os procedimentos para os registros referentes às atividades desenvolvidas, 
observado o plano de trabalho de cada professor; 
 
g) participar das formações realizadas  pela Diretoria de Ensino relacionadas à 
recuperação, reforço e aprofundamento das aprendizagens, e disseminá-las na Unidade 
Escolar. 
 
II - Professor da Classe/Turma: 
 
a) analisar os resultados das avaliações internas e externas, para identificar o grau de 
domínio das habilidades e, a partir disso, identificar os estudantes que mais precisam de 
apoio e planejar intervenções mais efetivas para que desenvolvam as aprendizagens 
esperadas; 
 
b) elaborar, em conjunto com o professor do Programa, o Plano de Ensino contendo as 
habilidades previstas e as sequências de atividades/didáticas a serem utilizadas, 
considerando as orientações da Diretoria de Ensino; 
 
c) participar das formações para o Programa realizadas pela equipe gestora da Unidade 
Escolar e Diretoria de Ensino. 
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III - Professor do Programa de Recomposição de Aprendizagem  durante o turno 

regular de aulas: 

 
a) apoiar o Professor da Classe/Turma na elaboração do plano de ensino para 
recomposição da aprendizagem, contendo as habilidades previstas e as sequências de 
atividades/didáticas a serem utilizadas; 
 
b) trabalhar com os estudantes durante as aulas regulares para que desenvolvam as 
habilidades previstas no plano de ensino; 
 
c) utilizar os materiais de apoio ao reforço e recuperação disponibilizados pela escola e 
pelo Projeto “Aprender juntos” do governo do Estado de São Paulo; 
 
d) participar das formações para reforço e recuperação realizadas pela equipe gestora 
da Unidade Escolar e Diretoria de Ensino; 
 
e) apoiar a aplicação de avaliações de aprendizagem com os estudantes. 

Artigo 6º - As aulas relativas à atuação do professor no Programa de Recomposição da 
Aprendizagem serão atribuídas em conformidade com o chamado CONTRATO DE 

TRABALHO INTERMITENTE, ESTABELECIDO NO § 3º DO ART. 443 DA CLT, de 
acordo com a formação e/ou perfil profissional.  

 
Artigo 7º -  O professor do Programa de Recuperação da Aprendizagem  não poderá ser 
substituído e perderá a carga horária atribuída caso inicie qualquer tipo de licença ou 
afastamento. 
 
Artigo 8º - A continuidade da atuação de professores do Programa de Recomposição da 
Aprendizagem estará condicionada à: 
 
I - correta atuação de cada um dos profissionais da Unidade Escolar conforme as 
atribuições previstas neste Decreto; 
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II - Avaliação do Programa e da atuação do docente  a ser realizada pela equipe gestora 
da Unidade Escolar e pela Secretaria Municipal de Educação. 
 
Artigo 9º - A atribuição de classes e/ou aulas para os docentes que irão atuar junto ao 
Programa de Recomposição de Aprendizagens dar-se-á na seguinte conformidade: 

I – Para cada turma reagrupada conforme necessidades de aprendizagem referente ao 
2º, 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental durante o período regular de aulas, o 
docente terá atribuídas quatro aulas semanais, totalizando, no máximo, vinte e cinco 
aulas semanais com alunos e mais cinco aulas, sendo duas aulas destinadas ao HORÁRIO 
DE ESTUDO COLETIVO e três para preparação de aulas e avaliações; 

II – Para cada turma reagrupada conforme necessidades de aprendizagem referente ao 
6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental durante o período regular de aulas, o 
docente terá atribuídas duas aulas semanais de Língua Portuguesa e duas aulas 
semanais de Matemática, totalizando, no máximo vinte e quatro aulas semanais com 
alunos e mais cinco aulas, sendo duas aulas destinadas ao HORÁRIO DE ESTUDO 
COLETIVO e três aulas para preparação de aulas e avaliações; 

Artigo 10º - As aulas para o Programa de Recomposição de Aprendizagem serão 
atribuídas na seguinte conformidade: 

 I - durante as aulas regulares do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental: ao Professor 
Educação Básica I - com magistério ou licenciatura plena em Pedagogia;  

II - durante as aulas regulares do 6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental: conforme as 
necessidades de aprendizagem dos estudantes, ao Professor Educação Básica I, com 
magistério ou licenciatura plena em Pedagogia, ou a docente devidamente 
habilitado/qualificado nos componentes curriculares em que terão aulas atribuídas; 
Artigo 11- O professor com aulas atribuídas para o Programa de Recomposição de 
Aprendizagem deverá ter o seguinte perfil: 

 I - preferencialmente, ter experiência prévia no desenvolvimento de competências e 
habilidades a serem trabalhadas nos diferentes reagrupamentos; 
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 II - ter conhecimentos sobre o currículo vigente, especialmente das habilidades e 
competências relacionadas à alfabetização e ao letramento matemático;  

III - ser capaz de planejar sequências didáticas voltadas ao desenvolvimento das 
habilidades adequadas para estudantes em diferentes níveis de aprendizagem, a partir 
do diagnóstico de suas necessidades; 

 IV - ser capaz de desenvolver junto aos estudantes atividades com metodologias 
diferenciadas que promovam o engajamento e aprendizagem dos estudantes.  

§1º - O professor do Programa deverá trabalhar de forma articulada aos demais 
docentes da Unidade Escolar no planejamento e na realização das atividades.  

§2º - Cabe à equipe gestora da escola, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, a 
seleção dos docentes que atuarão no Programa, por meio de análise de currículo e 
entrevista por competências que pode envolver a resolução de situações- problema para 
verificar a adequação do profissional ao perfil. 

Artigo 12 – Os docentes interessados deverão entrar em contato com a Secretaria 
Municipal de Educação para realizar a inscrição, conforme EDITAL A SER PUBLICADO 

NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO. 

Artigo 13 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                      Jambeiro, 06 de abril de 2022. 

 

      
                   CARLOS ALBERTO DE SOUZA 

             PREFEITO MUNICIPAL DE JAMBEIRO 
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PORTARIA Nº 9825, DE 04 DE ABRIL DE 2022. 

Substitui membro do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, designado pela 
Portaria nº 9592, de 09 de junho de 2021. 

 

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

CONSIDERANDO a importância do Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE);  

RESOLVE:  

Art. 1º - Ficam substituídos os nomes dos membros que compõem o Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE) , designados pelo Poder Executivo  conforme Portaria nº 
9592, de 09 de junho de 2021 SUBSTITUINDO a Sra. JULIANA CRISTINA PERES 
ANDREOLLE pela Sra. KEILA ALMEIDA E SILVA, CPF nº 253.183.628-42, como membro 
suplente. 

Art. 2º - A Sra. ODILA MARIA ALMEIDA E SILVA, CPF nº 201.849.118-00 designada pela 
Portaria 9592, de 09 de junho de 2021 como membro SUPLENTE, passa a ser membro 
TITULAR.  

Art. 3º - Permanecem inalterados os demais dispositivos da Portaria nº 9592, de 09 de 
junho de 2021. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

    Jambeiro, 04 de abril de 2022. 

 

   
                     Carlos Alberto de Souza 
               Prefeito Municipal de Jambeiro 
 
Registrada e Publ icada na Seção de Administração da Prefe i tura Munic ipal de 
Jambeiro, 04 de abr i l  de 2022.      
 
    

Kelly Fernanda Morais Ribeiro 
Agente Administrativo 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 016/2022 - Edital nº 25/2022 - Proc. Adm. Mun. n° 044/2022. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 20 de abril de 2022. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Natividade da Serra - SP, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, Centro, 
Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Natividade da Serra – SP, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, 
Centro, Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000, ou retirado GRATUITAMENTE no site 
www.natividadedaserra.sp.gov.br. 
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AVISO DE CONCURSO PUBLICO N.º 01/2022 - A Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, 
Estado de São Paulo, torna público que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público 
para preenchimento dos empregos públicos e formação de cadastro de reserva para a área da 
Educação e Saúde, através dos Editais n.º 22/2022 e 23/2022, sob o Regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), e em conformidade à Constituição Federal, Lei Orgânica 
Municipal, e Leis Municipais nº 766/2019 e 540/2012 visando selecionar candidatos para o 
preenchimento de cargos públicos. As inscrições estarão abertas de 14/04/2022 até 
25/04/2022. A prova objetiva está prevista para o dia 29 de maio de 2022. Os editais na íntegra 
estão disponíveis no site www.natividadedaserra.sp.gov.br e www.epts.com.br 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
Rua José Fernandes da Silva, n.º 28 | centro | CEP 12.180-000  

Natividade da Serra | SP | PABX (12) 3677 9700 
www.natividadedaserra.sp.gov.br  - contabilidade@natividadedaserra.sp.gov.br 
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DISCUSSÃO DA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 
O EXERCÍCIO DE 2023 

Em atendimento ao Artigo 48 parágrafo único da Lei 101/2000 e da Lei Municipal nº 708/2017, 
visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo à participação popular na 
discussão da elaboração do anteprojeto da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de 
Natividade da Serra para o exercício financeiro de 2023, a Prefeitura Municipal de Natividade da 
Serra torna público que será realizada no recinto da Sede da Prefeitura Municipal, a AUDIÊNCIA 
PÚBLICA necessária, convidando os interessados e a população do Município com início às 18:00 
horas do dia 28 de ABRIL de 2022. 
Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar o anteprojeto e seus 
respectivos anexo disponibilizados previamente em nosso site oficial: natividadedaserra.sp.gov.br, 
onde os interessados poderão, durante o horário da audiência, solicitar explicações sobre o tema 
através do portal da Prefeitura Municipal de Natividade da Serra por intermédio do “e-Sic – 
Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão” ou pelo “Fale Conosco”. 

Natividade da Serra, 06 de abril de 2022. 
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS - Prefeito Municipal 
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