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Divulgação

Pandemia de covid-19 “está longe 
de terminar”, diz chefe da OMS

 Â Cerca de 780 milhões de vacinas foram administradas globalmente

Confusão e negligência 
no combate à Covid-19 
fazem com que a pan-

demia esteja longe de termi-
nar, mas a situação pode ser 
controlada em meses com a 
adoção de medidas de saúde 
pública comprovadas, disse 
o diretor-geral da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, nesta segunda-feira, 12.

Até agora, cerca de 780 
milhões de vacinas foram 
administradas globalmente, 
mas medidas como o uso de 
máscaras e a manutenção do 
distanciamento físico preci-
sam ser aplicadas para rever-
ter a trajetória da pandemia.

“Nós também queremos ver 
sociedades e economias rea-
brindo, e viagens e comércio 
recomeçando”, disse Tedros 
em uma coletiva de imprensa. 
“Mas, neste momento, unida-
des de tratamento intensivo 
de muitos países estão sobre-
carregadas e pessoas estão 

morrendo -- e isto é totalmen-
te evitável”, acrescentou.

“A pandemia de Covid-19 
está muito longe de terminar. 
Mas temos muitos motivos 
para otimismo. O declínio de 
casos e mortes durante os 
dois primeiros meses do ano 
mostra que este vírus e suas 
variantes podem ser detidos”, 
acrescentou.

Segundo ele, a transmissão 
está sendo impulsionada 
pela “confusão, negligência e 
inconstância nas medidas de 
saúde pública”.
A Índia superou o Brasil e se 

tornou a nação com o segun-
do número mais alto de infec-
ções pelo novo coronavírus do 
mundo, só ficando atrás dos 
Estados Unidos, agora que 
enfrenta uma segunda onda 
gigantesca, tendo dado cerca 
de 105 milhões de doses de 
vacina para uma população 
de 1,4 bilhão de habitantes. 
Leia mais no site do DT
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Hoje tem antecipação de vacina 
para idosos de 67 anos em Taubaté

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Brasil tem 29 fábricas 
de veículos paradas: 
‘Crise sem precedentes’

REUTERS/CARLA CARNIEL

Ford anunciou em janeiro o fi m da produção de veículos no Brasil e o 
fechamento de suas fábricas

Dia Internacional do 
Beijo: aplicativos de 
relacionamento são as 
melhores opções para 
comemorar a data

Dia do Beijo

Prefeitura de Taubaté economiza 
R$ 22,5 milhões no 1º bimestre

A Prefeitura de Tauba-
té fechou o balanço 
financeiro do 1° 

bimestre com uma econo-
mia de pouco mais de R$ 
22,5 milhões. De acordo 
com a Secretária de Finan-
ças, comparando os gastos 
do período de 2020 com 
2021, o total economizado 

foi de R$ 22.595.690,43.
Em Janeiro e Feverei-

ro de 2020 foram gastos 
R$ 121.543.642,62 e, no 
mesmo período deste 
ano, o valor foi de R$ 
98.947.952,07.

Farma Conde doa R$ 200 mil em 
medicamentos para 
Santa Casa de Ubatuba

O Grupo Farma Conde 
realiza nesta quarta-
-feira, 14, a doação 

de cerca de 16 mil itens 
em medicamentos para a 
Santa Casa de Misericórdia 
Senhor dos Passos de Uba-
tuba.

Ao todo serão doadas 25 

classes de medicamentos 
dentre os mais utilizados 
pelo hospital. A lista inclui 
medicamentos como anal-
gésicos, corticoides, antibi-
óticos, entre outros, além de 
produtos como gaze, álcool 
70% e ataduras. 

Gasolina e diesel caem para o 
consumidor na semana, mas 
GLP sobe, diz ANP

 Â Na comparação mensal, o botijão subiu 1%

As recentes reduções 
de preço da gasoli-
na e do diesel feitas 

pela Petrobras em suas 
refinarias - 25/3 e 10/4 - já 
chegaram ao bolso do con-

sumidor final nos postos de 
abastecimento, mas a volta 
da recuperação do preço do 
petróleo nesta segunda-
-feira.
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reportagem@colunaesplanada.com.br

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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Previsão de tempo para Taubaté
CPTEC - Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos

Mapa do tesouro: você já 
encontrou o seu?
Crianças, geralmente, ficam fasci-

nadas com brincadeiras de caça 
ao tesouro. Mas elas crescem 

e passam a acreditar que, no mundo 
real, não há tesouro escondido e que as 
riquezas do mundo estão reservadas 
para os sortudos, esquecendo-se de 
que o maior tesouro está dentro delas 
mesmas. Para encontrá-lo, porém, é 
preciso ter um mapa. 

A idéia é simples: quando você tem 
de visitar um cliente pela primeira 
vez, você pega o guia de ruas, localiza 
a endereço e, depois, a partir do ponto 
em que se encontra, traça uma rota 
para chegar ao destino. Na vida, para 
ser bem-sucedido, também é preciso ter 
um endereço (destino final) e, depois, 
sabendo onde você se encontra naquele 
momento, traçar um plano de ação que 
o leve aonde você quer ir.. Simples, não 
é? Mas muita gente pula essas etapas e 
embarca em uma viagem sem fim que 
conduz a lugar nenhum. 

No mundo em que vivemos, se 
andarmos sempre na mesma direção, 
voltaremos inevitavelmente, ao ponto 
de partida. Para conquistar objetivos 
é preciso defini-los claramente, tendo 
metas como alavancas para vencer a 
inércia. Mas é importante que as metas 
sejam positivas, pois vamos nos mover 
em direção a elas, e ninguém gosta de ir 
de encontro ao sofrimento. E as metas 
têm, também, de ser coerentes com 

nossos valores. 
Valores são estados de espírito que 

expressam quem somos. Agimos, intui-
tivamente, de acordo com nossos valo-
res, apesar de muitas vezes, desconhe-
cermos os valores que nos movem. Uma 
coisa é certa: quando realizamos algo 
alinhado aos nossos valores, sentimo-
-nos plenos e felizes. É, pois, crucial 
identificar e fortalecer nossos valo-
res, para que, ao traçar nossas metas, 
tenhamos condições de executá-las com 
sucesso. 

Caso você tenha uma meta bem defi-
nida, faça o caminho inverso e busque 
identificar, a partir da meta, que valores 
estão por trás dela.

Depois de definir metas e identificar 
valores, está na hora de traçar o mapa. 
Se você deseja comprar uma casa, 
por exemplo, estipule uma data para 
a compra. Depois, examine sua situa-
ção e desenhe uma estratégia. O que o 
impede de comprar a casa hoje? Falta 
de dinheiro? Como você pretende com-
prar a casa: à vista ou financiada? E o 
que você precisa para juntar a quantia 
faltante? Trabalhar mais? Economizar 
mais? Ser promovido? Mudar de empre-
go? Anote tudo o que lhe vier à mente 
numa folha de papel, de forma ordenada 
e coerente. Você está esboçando o seu 
mapa do tesouro.

Mas há metas intangíveis, como querer 
comunicar-se melhor, por exemplo, que 

também requerem um plano de ação. 
Então, pesquise sobre o assunto, procu-
re ajuda profissional, busque desvendar 
seus bloqueios, encontrar a origem do 
problema e aja, interferindo no proces-
so. Como estratégia, inclua exercícios de 
visualização: imagine-se comandando 
uma palestra na sua empresa, veja a 
roupa que usará, escute o discurso que 
fará, observe seus modos, sinta a reação 
das pessoas... Assim, quando estiver 
numa situação real, terá como avaliar e 
reconhecer sua vitória!

Imagine que sua trajetória até a rea-
lização de um objetivo é uma linha de 
trem: entre o “embarque” e o “destino 
final” existem várias “paradas”, e é pre-
ciso passar por todas antes de chegar 
ao “destino”. 

Na vida, o “destino final” do trem pode 
ser chamado “metas de resultado” e 
as “estações”, de “metas de processo”. 
Vencer cada meta de processo fornece 
combustível extra para você se manter 
na linha e conquistar sua meta de resul-
tado. Por isso, quando for desenhar seu 
mapa, dê muita atenção às ‘estações”, às 
paradas durante o caminho, para não 
ficar com a sensação de seu tesouro é 
inatingível. E com o mapa traçado, só 
lhe resta dar o primeiro passo em busca 
do seu tesouro. Só depende de você! Boa 
sorte! 

É impossível ser feliz sozinho
• Yé Gonçalves – Governador Valadares/MG

Com muita razão dizia a canção, na 
época da Bossa Nova, e eternizada 
na linha do tempo, que “é impos-

sível ser feliz sozinho”.
O caro leitor pode encontrar algum 

autor de autoajuda que esteja dizendo 
que para você ser feliz só depende de 
você, pois a felicidade está dentro de 
você, e cabe somente a você o trabalho 
de despertá-la para o mundo exterior.

Só que precisamos entender e com-
preender que ninguém consegue viver 
sozinho. Em última hipótese, estaremos 
em nossa própria companhia, tendo a 
oportunidade da auto convivência, a 
fim de resolvermos algumas pendências 
que ainda temos na consciência, ou seja, 
em relação a nós mesmos.

Veja bem! Todos nós nascemos em 
um grupo familiar. Isso não é por acaso. 
E sim por uma causa. Estamos todos 
numa nave espacial denominada Terra, 
correndo os mesmos riscos.

Nascemos e percorremos pela infân-

cia, dependendo de cuidados da mãe e 
do pai, e de todo o grupo familiar, para 
o nosso sustento e construção do ser na 
base da educação.

Trabalhamos para produzir algo para 
alguém.

Se compomos e cantamos, se escreve-
mos, é necessário que alguém nos ouça 
e nos leia. Senão, toda a obra nasce em 
vão. Não atinge o objetivo.

Não haverá aprendizado se não 
houver o professor para ensinar.

Não praticaremos o amor sem que 
haja a pessoa a ser amada.

Não faria sentido cuidar de uma flor 
se ela não pudesse ser ofertada a quem 
amamos.

De que valeria o brilho do sol e o 
aconchego do luar, se não tivéssemos 
com quem compartilhar tanta beleza 
poética?

Como poderíamos saborear as vivên-
cias da saudade, se não houvesse a 
pessoa querida para ser lembrada?

Que sentido faria o curso das lágrimas 
e o frescor do alívio? E a leveza do sor-
riso? E o calor aconchegante do abraço 
e do beijo?

Logo, depende de cada um de nós a 
conquista da própria felicidade, através 
do esforço em despertá-la de dentro de 
cada um de nós em particular.

Entretanto, possamos entender e 
compreender que sem amarmos uns 
aos outros, sem aprendermos a cami-
nhar juntos e a lidar com as diferenças, 
jamais conseguiremos ser felizes o tanto 
quanto é possível neste planeta Terra.

Portanto, ainda é necessário conviver 
e aprender uns com os outros, sentir as 
vibrações fraternais uns dos outros.

Ainda precisamos de uma palavra de 
incentivo que nos arranque da cama ou 
da poltrona, ou de uma rede, para que 
nos despertemos rumo aos horizontes 
de felicidades que nos aguardam.

É como dizia na canção: “É impossível 
ser feliz sozinho”.

Piratas da pista
Fiscais da Agência Nacio-

nal de Transportes Terrestres 
(ANTT) – já são poucos em 
atividade – têm tido mais tra-
balho nas estradas federais. 
Segundo a agência, foram 
registradas 1.409 autuações 
contra ‘transporte pirata’ de 
1º de março de 2020 até 31 
do mesmo mês deste ano. 
Fontes da Coluna informam 
que os números oficiais 
poderiam ser bem maiores. 
Decretos municipais e esta-
duais que restringiram os 
transportes coletivos autori-
zados motivaram, por outro 
lado, o aumento do clandes-
tino. Mas há o contingente 
reduzido de agentes na pista, 
devido à pandemia do Covid-
19. E tem aquela cena habi-
tual das estradas que cortam 
as regiões metropolitanas: 
enquanto para-se um veículo 
para flagrante, outros muitos 
passam sem fiscalização. 

Lotação
Carros particulares (são a 

cada dia mais deles), vans, 
picapes e até caminhões com 
gente na carroceria são os 
mais flagrados pelos fiscais 
da ANTT, em pleno século 21. 

Linha de frente
Em tempo. A ANTT não fez 

menção às autoridades de 
saúde de Estados e do Minis-
tério para vacinar seus agen-
tes nas estradas como grupo 
prioritário. 

Bispo está nu
A turma da tela caiu da 

cadeira há dias. Um famoso 
bispo, líder de igreja nacio-
nal, passou nu, desavisado, à 
frente da sua tela numa live 
para o qual fora convidado. 

Diversidade
O DEM criou o núcleo da 

diversidade LGBT no partido. 
A ideia surgiu de um grupo 
de filiados inconformado 
com as posições ideológicas 
do deputado federal Sóstenes 
Cavalcante (DEM-RJ), pastor 
evangélico e ligado ao líder 
Silas Malafaia. Bolsonarista 
de primeira hora, Sóstenes 
agora ameaça deixar a legen-
da.

Divórcio 
O senador Humberto Costa 

(PT-PE) tem dito interna-
mente no diretório estadu-
al que passou da hora de 
desligar a deputada federal 
Marília Arraes. Brigada com 
a maioria da executiva, a 
parlamentar só tem o apoio 
de Teresa Leitão, deputada 
estadual. Marília Arraes já 
está à procura de outra Casa. 

 Mãezona 
‘Dona’ do PSB de Pernam-

buco, Renata Campos não 
move um fio de cabelo para 
incentivar a candidatura do 
ex-prefeito do Recife Geral-

do Júlio ao Governo. A sua 
silenciosa aposta é o seu bem 
avaliado filho hoje prefeito 
da capital, João Campos. É 
que não pesa sobre Campos 
(ainda) a gestão contra o 
Covid-19.

Stand by
A ministra da Família e 

Direitos Humanos, Damares 
Alves, foi convidada a se filiar 
o PTB para disputar eleição. 
Ela avisou que aguarda ins-
truções do presidente Bolso-
naro.

OAB & política
Segue a pré-disputa para as 

seccionais da OAB este ano. 
Em BH, o principal candidato 
é Luís Cláudio Chaves, amigo 
de longa data do presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco. 
Eles representaram juntos o 
Estado no Conselho Federal 
da Ordem.

Meritocracia
A promoção do almirante 

Garnier a comandante da 
Marinha é o melhor exem-
plo de meritocracia que o 
Governo deveria seguir em 
ministérios na Esplanada – e 
não o faz. De família pobre de 
Cascadura, no Rio, Garnier 
estudou com dificuldades, e 
ascendeu na Força aprova-
do em 1º lugar em todos os 
cursos que fez na carreira.

Pastel pop 
Prefeito da pequena São 

Pedro da Aldeia, na região 
dos Lagos do do Rio de Janei-
ro, o outsider Fábio do Pastel 
tem doado seu salário desde 
janeiro a uma instituição de 
caridade. Mesmo com aperto 
no caixa das suas lanchonetes 
fechadas por decretos seus.

Caras novas  
A escola RenovaBR (www.

jornada.renovabr.org.) abriu 
inscrições do Ciclo II para 
selecionar e qualificar quem 
deseja se formar um líder 
gestor público e político. O 
Jornada Renova já reúne ins-
critos de todos os Estados 
brasileiros e deve formar a 
próxima turma para as elei-
ções de 2022.

ESPLANADEIRA
# Unidades da rede 

Louvre Hotels Group – Brazil 
ganham novo selo interna-
cional de saúde e segurança, 
da NSF International. # Livro 
“Bom Churrasco”, do crítico 
gastronômico Josimar Melo, 
tem 50% do valor de venda 
revertido à ONG Amigos do 
Bem. # Safra Invest, braço de 
assessoria do banco dedica-
do aos agentes autônomos de 
investimentos, anuncia pri-
meiro escritório credenciado 
em Brasília. # A PaulOOctavio 
Investimentos Imobiliários 
inaugurou o Residencial 
Darlan Rosa, na SQS 414, 
bloco H de Brasília. 
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�Tecnologia  

Programa Unitau 
Digital ganha reforço 
com venda de 
Campus de Ubatuba 

A Universidade de Tau-
baté (Unitau) reforça, 
em 2021, seu progra-

ma de investimentos com 
prioridade para a moderni-
zação tecnológica por meio 
da aquisição de novos siste-
mas e equipamentos. Esse 
planejamento foi viabilizado 
após a venda do Campus de 
Ubatuba em março deste ano 
por R$ 8,6 milhões. 

Conforme determina a 
legislação, os valores obti-
dos com a venda do imóvel 
devem ser, obrigatoriamente, 

aplicados em investimentos 
na Universidade. 

Uma comissão ficará res-
ponsável por todo o plane-
jamento para a implantação 
de sistemas e de metodolo-
gias destinados ao programa 
Unitau Digital. Para garantir 
maior transparência a todos 
os procedimentos, serão 
encaminhados regularmen-
te relatórios para o Conselho 
de Administração (Consad) e 
para o Conselho Universitá-
rio (Consuni). 

Leia mais no site do DT

�Código de Trânsito

Novo CTB “simplifica por um lado 
e endurece por outro”, diz ministro

 Â Validade da CNH passa de cinco para dez anos

O ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas, 

disse nesta segunda-feira, 
12, que o novo Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) 
traz mudanças que, em sua 
avaliação, tornam mais fácil 
a vida de quem comete infra-
ções leves, ao mesmo tempo 
em que endurece as puni-
ções para condutas graves.

O novo CTB “simplifica 
por um lado e endurece por 
outro”, disse durante entre-
vista coletiva para tirar dúvi-
das sobre a nova legislação, 
que entrou em vigor nesta 
segunda-feira, 12.

Freitas deu como exemplo 
de simplificação da vida do 
condutor o aumento da vali-
dade da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), que 
passou de cinco para dez 
anos, para quem tem menos 
de 50 anos de idade.

Como endurecimento, ele 
citou que o CTB passa agora 
a proibir a conversão de 

penas de reclusão em penas 
alternativas no caso de con-
dutor condenado por homi-
cídio sob o efeito de álcool 
ou drogas.

“Fica mais simples a vida 
do cidadão que comete 
poucas infrações, infrações 

de pouca gravidade. Em 
compensação, o código atua 
com muito mais severida-
de naquelas infrações que 
trazem maior risco”, refor-
çou Freitas. 

Pontuação
Um dos principais ques-

tionamentos na entrevista, 
transmitida pelo canal no 
YouTube do Ministério da 
Infraestrutura, foi a respei-
to da mudança na punição 
pelo acúmulo de infrações 
na CNH.

Leia mais no site do DT
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�Startups

Hitt recebe mais 07 projetos 
individuais e startups

Nesta terça-feira, 13, o 
Hub de Inovação Tec-
nológica de Taubaté 

dará boas-vindas a mais 07 
projetos individuais e star-
tups. Dessa vez, devido ao 
agravamento da pandemia 
no estado de São Paulo e em 
respeito às normas de pro-
teção e segurança, o evento 
contará apenas com a equipe 
do hub e acontecerá de forma 
100% on-line.

Esta é a terceira edição do 
Day One, momento em que 
os novos projetos são rece-
bidos e passam a fazer parte 

do hub. No ano passado as 
duas primeiras edições acon-
teceram presencialmente e 
contaram com a participa-
ção de importantes atores 
do ecossistema de inovação, 
bem como de autoridades 
municipais.

As novas ideias foram sele-
cionadas por meio do edital 
de fluxo contínuo, disponível 
em nosso site, e avaliadas por 
uma banca examinadora. Os 
projetos são: Samvidha Pass, 
Eazypark, Clapes, Eight Tech-
nologies, Pretty Pass, Fuleiri-
nhos e R&C Natural Life.

�Desemprego

Brasil deve ter a 14ª maior taxa de 
desemprego no mundo em 2021, diz estudo

 Â Segundo um levantamento feito pela Austin Rating, com base nas projeções do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), a taxa deve ser de 14,5% neste ano

O desemprego no Brasil 
deve piorar em 2021, 
segundo levantamen-

to feito pela Austin Rating. 
Neste ano, o país deve ter a 
14ª maior taxa de desocu-
pação entre 100 países do 
mundo todo, subindo oito 
posições —em 2020, o país 
ocupava o 22º lugar.

De acordo com o estudo, 
que leva em consideração as 
projeções do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), a 
taxa deve ser de 14,5% neste 
ano, maior do que a de países 
como a Albânia, a Sérvia, a 
Colômbia, a Turquia, o Irã e 
o Suriname. 

O estudo é realizado desde 

2016, quando o Brasil ocu-
pava a 27ª posição, com uma 
taxa de 11,3%. A África do 
Sul, que se tornou o país com 

a maior taxa de desemprego 
no mundo em 2019, deve 
seguir na mesma posição 
em 2021, com 29,7% de sua 

população desempregada.
Neste ano, o país com a 

menor taxa de desocupação 
deve ser a Tailândia, com 
1,5%.

Para 2022, a previsão da 
Austin Rating é de que a taxa 
no Brasil caia para 13,2%. 
Apesar da queda, os outros 
países devem reduzir ainda 
mais o número de desempre-
gados, o que fará com que o 
Brasil suba para a 13ª posi-
ção.

A expectativa é que em 
2024 o país se recupere um 
pouco, caindo para a 17ª 
posição com uma taxa de 
desemprego de 11,5%.

crédito da foto: Agência Brasil

�Denúncia  

MP-SP recebe representação 
do Deputado Danilo Balas para 
inaugurar o AME de Taubaté
O Promotor de Justi-

ça Daltan Marques, 
da 8ª Promotoria 

do Ministério Público da 
cidade de Taubaté, recebeu 
o pedido de representação 
proposto pelo Deputado 
Estadual - Agente Federal 
Danilo Balas, e também 
determinou providências 
para que o Ambulatório 
Médico de Especialidades 
localizado nesse municí-
pio, que já está pronto para 
funcionar, seja inaugurado 
para atender os moradores 
de Taubaté e região.

Danilo Balas protocolou, 
no dia 26 do mês passa-
do, uma representação no 
Ministério Público para 
pedir a imediata inaugura-
ção e a entrega desse ambu-
latório à população do muni-
cípio, bem como a apuração 
de eventuais irregularida-
des. Durante a fiscalização 
que o deputado realizou no 
local, verificou que o prédio 
está praticamente pronto, 
e os equipamentos estão 

todos em caixas já no local. 
Equipamentos caros, alguns 
deles com possibilidade de 
término da validade e, con-
sequentemente, de perda da 
garantia.

Além desse pedido, o par-

lamentar também solicitou 
a apuração dos fatos e veri-
ficação de possíveis irre-
gularidades cometidas por 
agentes públicos e empre-
sas contratadas pelo Estado. 
“Temos uma afronta aos 

princípios constitucionais 
da Administração Pública e 
danos aos cofres públicos, 
com consequente prejuízo 
a toda a população”, afirma 
Danilo Balas.

Leia mais no site do DT

�Pandemia

Taubaté registra 6 
óbitos e 219 casos 
por Coronavírus

A cidade registrou nesta 
segunda-feira, 12, 6 
mortes e 219 novos 

casos. Com esses números, o 
município já tem 438 óbitos 
confirmados e 26.337 infec-
tados. A UTI está com taxa de 
ocupação de 94% e a Enfer-
maria permanece em 100%.

A primeira vítima é uma 
idosa de 62 anos, moradora 
da Vila Bela, portadora de 
doença cardíaca crônica e 
insuficiência renal. A segun-
da vítima é um idoso de 68, 
morador do Jardim Sandra 
Maria, portador de insufici-
ência renal. A terceira vítima 
é um idoso de 68 anos, mora-
dor do Parque São Cristovão, 
portador de doença cardíaca 
crônica e diabetes. A quarta 

vítima é um homem de 57 
anos, morador da Vila das 
Graças, sem registro de 
comorbidades. A quinta 
vítima é um idoso de 81 
anos, morador do Jardim 
Maria Augusta, portador 
de insuficiência cardíaca. A 
sexta vítima é uma idosa de 
92 anos moradora do Centro, 
portadora de senilidade. 
Todos internados internados 
em hospital da rede pública. 
Óbitos ocorreram nos dias 
09, 10, 11 e 12 de Abril.

O termômetro da pande-
mia atingiu a cor laranja, o 
que significa Risco Médio 
Alto. O isolamento social 
subiu para 47% porém, per-
manece vermelho.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté
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�Orientação

Campanha alerta sobre os riscos do 
excesso de velocidade na via Dutra
A CCR NovaDutra rea-

liza no mês de abril 
a campanha de cons-

cientização aos motoristas 
sobre o respeito aos limites 
de velocidades da via Dutra. 
A campanha educativa ‘Eu 
vou respeitando os limites 
de velocidade. E você, como 
você vai?’ traz dicas e orien-
tações sobre a condução 
segura do veículo. A inicia-
tiva conta com informações 
dentro da programação da 
CCRFM 107,5 NovaDutra, 
faixas instaladas na rodovia 
e mensagens nos Painéis de 
Mensagens Variáveis (PMVs).

Segundo apontamento 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), ultrapassar o 
excesso de velocidade per-
mitido é uma das princi-

pais causas de acidentes do 
mundo, com consequências 
sempre graves. Para o geren-
te de Atendimento da CCR 
NovaDutra a imprudência e 
a imperícia do motorista são 

fatores que podem causar 
acidentes. “A rodovia possui 
um conjunto de sinalização 
viária com placas orientati-
vas de velocidade, curvas e 
acessos para que o motorista 

possa realizar uma viagem 
segura. É importante que os 
usuários acreditem na sina-
lização da rodovia.

Leia mais no site do DT

Crédito da imagem: Divulgação/Comunicação da CCR NovaDutra

�Cuidados

EDP reforça medidas 
para prevenção de 
acidentes domésticos 
com energia elétrica

 Â Ações simples de segurança dentro de 
casa podem evitar acidentes

Com o agravamento da 
pandemia de Covid-19, 
o isolamento social se 

torna ainda mais necessário 
e, passando mais tempo em 
casa, é preciso também refor-
çar os cuidados com a segu-
rança para evitar acidentes 
domésticos. A EDP, distribui-
dora de energia elétrica que 
atende Guarulhos, Alto Tietê, 
Vale do Paraíba e Litoral Norte 
de São Paulo, elenca medidas 
de prevenção com energia 
elétrica.

Segundo a Associação Brasi-
leira de Conscientização para 
os Perigos da Eletricidade 
(Abracopel), no ano de 2020 
foram registrados mais de 
200 óbitos por choque elétri-
co em ambiente doméstico. As 
principais origens foram por 
meio do contato com máqui-
nas de lavar e tanquinho (19 

casos), carregadores de celu-
lar (18 registros) e por benja-
mim, extensão e tomadas (15 
casos).

Para preservar a família e 
evitar riscos desnecessários, 
o principal é ter toda a fiação 
elétrica da residência devida-
mente protegida e muito bem 
instalada. A má instalação dos 
fios pode gerar prejuízos como 
desperdício de energia resul-
tante do superaquecimento da 
fiação e, principalmente, riscos 
de curto-circuito e incêndio. “O 
uso seguro e eficiente da eletrici-
dade deve ser uma constante no 
convívio familiar, para prevenir 
acidentes e também combater o 
desperdício. A utilização de apa-
relhos elétricos deve acontecer 
sempre de forma consciente”, 
ressalta Vilmar Abreu, gestor 
de excelência ao cliente da EDP.

Leia mais no site do DT.

�Palestra

Evento da Unitau 
discute sobre traumas 
psíquicos e a relação com 
a alimentação  

O diretório acadêmico 
(D.A.) do curso de 
Nutrição da Universi-

dade de Taubaté (Unitau) irá 
trazer uma palestra sobre a 
relação entre traumas psíqui-
cos e a alimentação. O evento, 
que será presidido pelo 
egresso de Psicologia Gabriel 
Alvarenga Graça, acontecerá 
na quarta-feira, 14, às 17h. 

“Os principais assuntos que 
serão abordados têm um vín-
culo com os traumas psicoló-
gicos, o que eles têm a dizer 
sobre os nossos comporta-
mentos em relação a nossa 
imagem corporal e, conse-
quentemente, em relação a 
nossa alimentação”, comenta 
a organizadora do evento, 
Samantha de Oliveira, aluna 
do 5° semestre de Nutrição. 

A discussão do tema obje-
tiva trazer a influência que a 
comida exerce após traumas 
individuais. De acordo com 
Samantha, abordar o assunto 
com futuros profissionais da 
área da saúde irá ajudá-los a 
entender como os comporta-
mentos podem resultar em 
problemas mais profundos e 
enraizados. 

A aluna ainda ressalta que 
trazer um egresso da Unitau é 
sinônimo de inspiração para 
os acadêmicos. “É importante 
para mostrar os profissionais 
que a nossa Universidade 
formou. Traz um sentimento 
de acolhimento e os alunos 
podem se inspirar nos cami-
nhos que o Gabriel está tri-
lhando”, ressalta.

�Demissões

Trabalhadores aprovam greve por 
tempo indeterminado na LG Taubaté

 Â Os trabalhadores e trabalhadoras na LG Taubaté iniciaram uma greve nesta 
segunda-feira, 12. A decisão foi aprovada em assembleia, após a rejeição de uma 
proposta de indenização pelo encerramento da produção na cidade.

A greve é por tempo 
indeterminado. O 
Sindicato dos Meta-

lúrgicos de Taubaté e Região 
(Sindmetau) e os trabalha-
dores iniciaram um crono-
grama de mobilização, com 
ações como vigília na porta 
da fábrica.

“Se hoje estamos aqui na 
porta do LG, isso é única e 
exclusivamente por culpa da 
empresa. A LG tomou uma 
decisão unilateral de fechar 
a fábrica de Taubaté. Nós 
vamos fazer a luta que for 
necessária para defender o 
interesse dos trabalhadores 
e trabalhadoras”, afirmou o 
presidente do Sindmetau, 
Claudio Batista.

A proposta de indenização 
social feita pela empresa, e 
reprovada pelos trabalhado-
res, estabelecia pontos como 
extensão do plano médico, 
PLR, indenização de acordo 
com tempo de casa e quali-
ficação profissional, entre 
outros.

Fornecedoras da LG
Os reflexos do encerramen-

to da produção na LG afetam 
diretamente outras três 
empresas na região. Blue Tech 
e 3C, em Caçapava, da Sun 
Tech, em São José dos Campos, 
são fornecedoras exclusivas 
da fabricante sul-coreana.

As trabalhadoras das três 

empresas também protes-
taram nesta segunda-feira 
(12). Elas vieram a Taubaté 
para reivindicar acesso aos 
mesmos direitos dos funcio-
nários na LG. Sun Tech, Blue 
Tech e 3C somam cerca de 430 
postos de trabalho. 

Entenda o caso
Em janeiro deste ano come-

çaram a circular informações 
no mercado e na imprensa 
sul-coreana sobre uma possí-
vel venda da divisão de celu-
lares da LG.

Leia mais no site do DT.

Trabalhadores rejeitaram proposta de indenização a aprovaram greve na LG

(crédito Guto Rezende/Sindmetau):

�Imóveis 

Projeto que limita reajuste de aluguéis ao IPCA 
traz prejuízos ao mercado imobiliário, diz Abrainc

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou na última 
quarta-feira, 7, por 

maioria de votos, o regime de 
urgência para o Projeto de Lei 
1026/21, que determina o uso 
do Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) para a 
correção dos contratos de alu-
guel residencial e comercial. 
Atualmente, a Lei 8.245/91 
prevê o uso do Índice Geral de 
Preços - Mercado (IGP-M), cuja 
taxa acumulada nos últimos 12 
meses está em 31,1 %. Com a 
aprovação da urgência, o pro-
jeto poderá ser votado nas 

próximas sessões do Plenário.
A Abrainc (Associação Bra-

sileira de Incorporadoras 
Imobiliárias) considera que o 

PL pode trazer impactos nega-
tivos ao mercado imobiliário ao 
desestimular os investimentos 
no setor. Para entidade, o IPCA 

reflete a inflação do consumidor, 
ao qual é calculada por meio da 
cesta de consumo das famílias, e 
não está relacionada a negócios. 
Dessa forma, o IPCA é um índice 
indicado para ajustes salariais e 
não para aluguéis.

“Esse tipo de intervenção 
no mercado traz insegurança 
jurídica para os investidores, 
afetando proprietários de 
imóveis, fundos imobiliários 
e demais instrumentos las-
treados em recebíveis imobi-
liários”, comenta Luiz França, 
presidente da entidade.

Leia mais no site do DT.
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EconomiaEconomia
Brasil tem 29 fábricas de veículos paradas: 
‘Crise sem precedentes’
Uma crise considerada 

“sem precedentes” no 
fornecimento de com-

ponentes, aliada à queda da 
demanda no mercado inter-
no com o agravamento da 
pandemia, levou à paralisa-
ção total ou parcial de 13 das 
23 montadoras de automó-
veis do país, que somam 29 
fábricas paradas, de um total 
de 58. Os dados são da Anfa-
vea (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Auto-
motores).

Essa não é a primeira 
vez que parte da indústria 
interrompe atividades no 
Brasil esse ano.

Entre janeiro e feverei-
ro, durante a crise de falta 
de oxigênio em Manaus, ao 
menos quatro fabricantes de 
motocicletas da Zona Franca 
paralisaram temporaria-
mente a produção, segundo 
a Abraciclo (Associação Bra-
sileira dos Fabricantes de 
Motocicletas, Ciclomotores, 
Motonetas, Bicicletas e Simi-
lares). Outras indústrias da 
região tiveram que reduzir 
turnos devido ao toque de 
recolher imposto para conter 
a proliferação do vírus no 
Estado.

Com a parada de produção, 
especialistas no setor auto-
motivo estimam que até 300 
mil veículos podem deixar 
de ser produzidos esse ano. 
E entre 60% e 70% dos cerca 
de 105 mil empregados dire-
tos do setor estão em casa 
nesse momento.

A paralisação temporária 
de parte da indústria piora 
a perspectiva para o desem-
penho da economia brasi-
leira em 2021. As projeções 
para o PIB (Produto Interno 
Bruto) já vêm sendo reduzi-

das desde janeiro, devido ao 
agravamento da pandemia e 
lento avanço da vacinação.

No início do ano, a projeção 
mediana do mercado para o 
avanço do PIB em 2021 era 
de 3,4%, após queda de 4,1% 
registrada em 2020. No bole-
tim Focus do Banco Central 
mais recente (de 29/3), a 
previsão de crescimento para 
esse ano já estava em 3,18%. 
Mas os mais pessimistas já 
apostam em números abaixo 
dos 3%.

Paradas em cascata

A Volkswagen foi a primeira 
montadora a anunciar a sus-
pensão da produção no país, 
no dia 19 de março. “Com 
o agravamento do número 
de casos da pandemia e o 
aumento da taxa de ocupação 
dos leitos de UTI nos estados 

brasileiros, a empresa adota 
esta medida a fim de preser-
var a saúde de seus emprega-
dos e familiares”, informou a 
companhia, na ocasião.

Nos dias seguintes, os anún-
cios de parada se sucederam. 
Algumas das empresas apon-
taram a falta de componentes 
como motivo para redução da 
produção, caso da Volvo e da 
GM.

“A Volvo vai reduzir a pro-
dução de caminhões em sua 
fábrica de Curitiba”, disse a 
montadora sueca. “O motivo 
é o alto nível de instabilidade 
na cadeia - global e local - de 
abastecimento de peças, prin-
cipalmente semicondutores, 
combinado com o agrava-
mento da pandemia”.

No último levantamento da 
Anfavea (de 30/3), estavam 
paradas: Mercedes, Renault, 
Scania, Toyota, Volkswagen, 

Volkswagen Caminhões e 
Ônibus, BMW, Agrale, Honda, 
Jaguar e Nissan. GM e Volvo 
não pararam totalmente, mas 
reduziram substancialmente 
a produção.

As paralisações começaram 
em 24 de março e as empre-
sas planejam voltar entre 5 de 
abril e o final de maio. Mas os 
analistas avaliam que as para-
das podem ser estendidas, 
dependendo do andamento 
das medidas de isolamento 
social nos estados e municí-
pios, já que em muito deles as 
concessionárias estão fecha-
das, impedindo as vendas.

Faltam chips em todo o 
mundo

Conforme Milad Kalume 
Neto, gerente de desenvol-
vimento de negócios da Jato 
Dynamics, consultoria espe-

cializada no mercado auto-
motivo, são dois os motivos 
principais que levaram à onda 
de paralisação nas fábricas 
brasileiras de automóveis.

“O primeiro motivo é a 
falta de peças, decorrente 
de logística internacional, e 
problemas de suprimento, 
principalmente de semicon-
dutores”, afirma o consultor.

Segundo o especialista, o 
déficit de produtos se deve à 
recuperação da economia chi-
nesa. O país asiático é o maior 
produtor de chips do mundo 
e tem priorizado seu merca-
do interno na retomada, em 
detrimento da exportação 
para outros países.

Além disso, os semicon-
dutores também são usados 
pela indústria de notebooks, 
computadores, consoles de 
videogame, televisores e celu-
lares, produtos cujas vendas 

cresceram muito na pande-
mia, devido à permanência 
das pessoas em casa.

“Em paralelo a isso, há 
também a diminuição das 
vendas em função da para-
lisação dos grandes centros 
urbanos pela segunda onda 
da covid”, diz Kalume Neto.

De acordo com dados da 
Fenabrave, associação que 
representa as concessioná-
rias, no acumulado de janeiro 
e fevereiro desse ano, foram 
emplacados cerca de 339 
mil veículos no Brasil, entre 
carros, comerciais leves, 
caminhões e ônibus.

O montante representa uma 
queda de 14% sobre o mesmo 
período de 2020, sob impacto 
também do aumento de ICMS 
sobre a venda de veículos em 
São Paulo, estado que respon-
de por mais de 23% da venda 
de carros novos e 40% das 

transações de usados no país.
Cassio Pagliarini, consultor 

associado da Bright Consul-
ting, cita ainda a preocupação 
social das montadoras em 
meio ao agravamento da crise 
sanitária. “Com o aumento no 
número de mortes e infecções, 
as montadoras decidiram, em 
conjunto com os sindicatos, 
parar as atividades e fazer 
um plano de recuperação da 
produção mais à frente”, diz 
Pagliarini.

Revisão de projeções
Com a parada de produção, 

a Jato Dynamics revisou sua 
estimativa para a quantidade 
de carros que deve ser vendi-
da no Brasil esse ano, de uma 
estimativa de 2,3 milhões a 
2,4 milhões no início do ano 
para 2,1 milhões. Em 2020, 
foram vendidos 1,95 milhão 
de veículos.

“Vamos ter que torcer muito 
para que atinja 2,1 milhões, 
vai depender muito de quanto 
a paralisação vai perdurar. A 
cada dia que as fábricas ficam 
fechadas isso afeta as proje-
ções”, diz Kalume Neto.

Já a Bright Consulting 
cortou sua projeção de 2,45 
milhões para 2,38 milhões.

“Agora estamos na mão da 
pandemia”, diz Pagliarini. “Por 
causa dos lockdowns e medi-
das de isolamento decretadas 
pelos governos estaduais e 
municipais, as concessioná-
rias fecharam e o cliente ficou 
mais arredio. Então aquilo 
que perder agora, não vamos 
conseguir recuperar, não 
por causa de capacidade da 
indústria, mas por causa da 
capacidade de compra.”

Pagliarini destaca que, em 
2020, as vendas de veículos 
se recuperaram rapidamente 

porque elas competem prin-
cipalmente com reformas 
de casa, cursos e viagens. 
Embora as reformas tenham 
continuado, cursos e viagens 
foram muito reduzidos, o 
que levou mais consumido-
res a investirem em carros, 
também diante da percepção 
de insegurança do transporte 
público.

Parada da indústria auto-
motiva tem efeito em cadeia

A paralisação temporária 
da indústria automotiva deve 
impactar a produção indus-
trial e também o desempenho 
do PIB em 2021, avalia o eco-
nomista Claudio Considera, 
coordenador do Monitor do 
PIB do Ibre-FGV (Instituto 
Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas).

Com base em dados do Sis-
tema de Contas Nacionais do 
IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) para 
2018, Considera destaca que 
a fabricação de automóveis, 
caminhões, ônibus e autope-
ças representa 0,9% do PIB 
brasileiro e 6,7% do PIB da 
indústria de transformação; 
0,4% do emprego total do 
país e 4,1% do emprego da 
indústria; além de 1,4% dos 
salários da economia e 8,8% 
dos salários do setor indus-
trial.

“Acontece o seguinte: isso 
é só o peso direto. Porque a 
indústria automotiva compra 
plástico, laminados de aço, 
produtos químicos, produ-
tos metálicos, produtos de 
borracha”, enumera o eco-
nomista. “Tudo isso deixa de 
ser demandado quando você 
para de produzir automó-
veis.”

Em fevereiro, mesmo antes 
da paralisação das monta-

doras, a produção industrial 
brasileira já havia recuado 
0,7%, em relação a janeiro, 
com queda de 7,2% da pro-
dução de veículos, segundo 
o IBGE.

O Ibre-FGV estima que o 
PIB do país deve cair 0,5% 
no primeiro trimestre e outro 
0,5% no segundo trimestre. 
Ainda assim, o instituto pro-
jeta alta de 3,2% do PIB no 
ano, contando com o avanço 
da vacinação e reabertura 
gradual das atividades no 
segundo semestre.

Zona Franca de Manaus 
em alerta

A perspectiva de menor 
crescimento do PIB brasileiro 
este ano coloca os fabricantes 
do Polo Industrial de Manaus 
em estado de atenção.

Algacir Polsin, superinten-
dente da Suframa (Superin-
tendência da Zona Franca de 
Manaus), autarquia ligada ao 
Ministério da Economia que 
administra a Zona Franca, 
lembra que empresas do polo 
tiveram a atividade afetada 
no início desse ano, durante 
a crise de falta de oxigênio no 
Amazonas.

“Houve paralisação do 
período noturno, do terceiro 
turno das fábricas, em virtude 
das restrições do governo do 
Estado”, diz Polsin. “Também 
houve paradas momentâne-
as de produção, por decisão 
de algumas empresas, por 
segurança, falta de peças 
ou até mesmo pela questão 
do oxigênio, que é usado na 
indústria e foi remanejado 
para a saúde.”

Segundo a Abraciclo, enti-
dade que representa a indús-
tria de motocicletas, as fabri-
cantes Honda, Dafra, Triumph 
e J. Toledo (representante da 

Suzuki no Brasil) chegaram 
a parar temporariamente a 
produção em Manaus.

Em janeiro, quando a pro-
dução industrial do Brasil 
como um todo avançou 0,4%, 
em relação ao mês anterior, 
a produção no Amazonas 
despencou 11,8%, conforme 
o IBGE. Ainda não há dados 
regionalizados para fevereiro.

“Nesse momento, já esta-
mos com o polo industrial 
funcionando em ritmo 
normal. Mas estamos aguar-
dando o que está acontecen-
do no restante do país”, diz 
Polsin. “É natural que qual-
quer redução da demanda 
de produtos acabados, em 
virtude de restrições de trân-
sito e de funcionamento do 
comércio no restante do país, 
possa afetar o Polo Industrial 
de Manaus.”

Leia mais no site do DT.

Volkswagen foi a primeira montadora a anunciar a suspensão da produção no país, em 19 de março

REUTERS/CARLA CARNIEL

Ford anunciou em janeiro o fi m da produção de veículos no Brasil e o fechamento de suas fábricas

AGÊNCIA BRASIL

Analistas estimam que de 55 mil a 300 mil veículos podem deixar de ser produzidos

DIVULGAÇÃO/VOLKSWAGEN
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Dia Internacional do 
Beijo: aplicativos de 
relacionamento são as 
melhores opções para 
comemorar a data

Dia 
do 

Beijo

 Â Pesquisa entre os usuários do 
Gleeden afirma que 68% das pessoas 
beijam menos desde o início do 
confinamento.

Está chegando o Dia 
Internacional do 
Beijo, celebrado 

no dia 13 de abril, mas 
parece que as mudanças 
sociais impostas pela 
pandemia têm atrapa-
lhado as comemorações. 
É o que demonstram os 
dados do Gleeden, app de 
encontros discretos pen-
sado por e para mulheres, 
em uma pesquisa relacio-
nada a esta data.

Pesquisa realizada com 
mais de 12.355 usuários, 
afirma que 68% dos 
entrevistados beijam 
menos desde o início 

do confinamento. Além 
disso, 63% deles, a maio-
ria homens, afirmam não 
beijar desde o início da 
pandemia. Os principais 
motivos que justificam 
esses dados são, princi-
palmente, a falta de pri-
vacidade - já que toda a 
família está em casa 24 
horas por dia - e o medo 
do contágio.

Dos 37% restantes dos 
que já beijaram, 26% já 
o fizeram com o parceiro 
e em 19% dos casos, a 
demonstração de afeto foi 
no animal de estimação.

Leia mais no site do DT.

Beijos diferentes 
para você aprender e 
ensinar ao seu amado

 Â Variar nos beijos com o seu 
parceiro pode ser uma excelente 
maneira de incrementar a relação

O beijo é um dos 
principais elemen-
tos de uma relação. 

O momento do beijo é 
muito especial e os casais 
devem sempre procurar se 
beijar, pois através dele se 
demonstra carinho, cum-
plicidade e intimidade.

Casais que não se beijam 
podem estar sofrendo 
algum abalo na relação e 
devem procurar fazer algo 
a respeito. Uma das manei-
ras de reavivar o momento 
do beijo do casal é variar 
nos tipos de beijos. Sur-
preender seu companhei-
ro com um beijo diferente 
e inesperado pode gerar 
ótimos resultados e pro-
mover a intimidade entre 
os dois.

1. Beijo ao redor da boca
Neste beijo você beija 

ao redor da boca do seu 
companheiro criando uma 

expectativa de beijo fran-
cês e depois você pode dar 
o beijo francês ou ainda 
provocá-lo um pouco mais.

2. Beijo de beber
Neste beijo uma pessoa 

bebe vinho ou champanhe 
e compartilha um pouco 
desta bebida ao beijar o 
outro.

3. Beijo francês
O beijo francês é o 

famoso beijo de língua em 
que os dois revezam pas-
sear a língua dentro da 
boca do outro. É um beijo 
bem molhado e sensual.

4. Beijo de amigo
Este é o beijo selinho, 

em que os dois encostam 
os lábios levemente e dão 
um beijinho estalado. 
Este beijo é ideal após um 
longo beijo francês, ele dá 
o toque final a este beijo 
molhado.

Leia mais no site do DT.

Por que a LG decidiu parar de fabricar 
celulares e o que fazer se você tem um

 Â A LG se tornou a terceira maior fabricante de telefones celulares do mundo no distante 
ano de 2013. Mas nos últimos anos sua divisão de smartphones tem lutado em meio a 
uma competição acirrada em um mercado que inclui Apple, Motorola ou Huawei.

Fechamento

Os obstáculos foram 
tantos que a empresa 
anunciou na última 

segunda-feira, 5 o fechamen-
to definitivo de seu negócio 
de telefonia celular em todo 
o mundo.

No Brasil, será fechada a 
fábrica de celulares da LG em 
Taubaté, onde trabalham mil 
funcionários.

Em janeiro, a gigante sul-
-coreana de eletrônicos já 
havia dito que estava consi-
derando todas as opções para 
a divisão, depois de registrar 
quase seis anos de perdas, 
totalizando cerca de US$ 4,5 
bilhões (R$ 25 bilhões).

A decisão de fechamento 
afetará todas as regiões em 
que está presente — inclu-
sive a América Latina, seu 
terceiro maior mercado.

Até junho de 2020, a LG 
detinha 4,5% do mercado 

latino-americano, muito 
longe dos 42,5% da líder, a 
Samsung.

Quem tem celular LG: o 
que fazer?

A LG afirma que os apare-
lhos existentes continuarão 
funcionando normalmente. 
Também diz que, nos pró-
ximos meses, dará apoio a 
quem possui um celular seu.

“Forneceremos suporte 
de serviço e atualizações de 
software para clientes de 
produtos existentes por um 
período de tempo que irá 
variar de acordo com cada 
região”, disse ele, referindo-
-se às leis de garantia válidas 
em cada país.

E, embora a liquidação do 
negócio de telefonia móvel 
deva ser concluída em 31 de 
julho, o estoque de alguns 
modelos existentes ainda 
pode estar disponível após 
essa data.

No Brasil, a Fundação 
Procon-SP notificou a LG 
do Brasil para que forneça 
explicações mais detalhadas 
até sexta-feira (dia 09/04). A 
empresa terá que:

- informar a relação com-
pleta de todos os modelos 
de smartphones dos últimos 
três anos com os manuais de 
usuário correspondentes, 
bem como a relação de assis-
tências técnicas autorizadas;

- comprovar período esti-
mado de vida útil desses apa-
relhos em condições normais 
de uso;

- apresentar um plano de 
atendimento (com indicação 
de tempo de vigência) aos 
consumidores;

- apresentar um plano de 
atendimento para manuten-
ções, reparos e reposição 
de peças aos consumidores 
não amparados pela garantia 
legal;

- prestar esclarecimentos 
sobre eventual redução da 
rede de assistência técnica 
autorizada após fechamento 
da divisão de celulares;

- comprovar o funciona-
mento de canais de atendi-
mento aos consumidores;

- prestar esclarecimentos 
sobre o período de tempo 
em que a empresa mante-
rá a oferta no mercado de 
consumo de componentes, 
peças de reposição e acessó-
rios compatíveis com os seus 
aparelhos.

Por que fechou?

“A decisão estratégica da LG 
de sair da indústria de tele-
fonia móvel incrivelmente 
competitiva permitirá que a 

empresa concentre recursos 
em áreas de crescimento, 
como componentes de veí-
culos elétricos, dispositivos 
conectados, casas inteligen-

tes, robótica, inteligência 
artificial e soluções business-
-to-business, bem como pla-
taformas e serviços”, disse a 
empresa em um comunicado.

Mas, independentemente 
das perdas, a consultoria 
Counterpoint atribui esse 
fechamento ao fato de que 
“quando a era dos smartpho-
nes começou, a LG adotou 
o sistema operacional da 

Microsoft em vez do Android 
e entrou relativamente tarde 
no sistema operacional do 
Google”.

Isso, segundo especialistas, 
é um fator que teria feito seus 

celulares perderem o apelo 
junto a consumidores.

“Apesar do lançamento de 
alguns aparelhos inovadores, 
a LG não conseguiu cativar os 
consumidores, o que também 
provocou uma mudança de 
estratégia”, afirma a consul-
toria.

A LG também decidiu con-
correr no segmento de smar-
tphones de alto padrão, onde 
há maior competitividade.

Os fabricantes de smar-
tphones tiveram dificuldades 
durante a pandemia covid-
19. As vendas caíram 10% em 
2020, principalmente devido 
aos lockdowns que limitaram 
as aberturas de lojas.

O negócio de smartphones 
é a menor das cinco divisões 
da LG e responde por apenas 
7,4% de sua receita. Atual-
mente, sua participação no 
mercado global de telefonia 
móvel é de cerca de 2%.

A LG ainda tem um forte 
negócio de eletrônicos, espe-
cialmente com eletrodomés-
ticos e televisores. Ela é a 
segunda marca de TV mais 
vendida no mundo, depois da 
Samsung.

Em dezembro, a LG lançou 
uma joint venture com a for-
necedora automotiva Magna 
International para fabricar 
componentes-chave para 
carros elétricos.

“No futuro, a LG continuará 
a alavancar sua experiência 
móvel e desenvolver tecno-
logias relacionadas à mobi-
lidade, como 6G, para ajudar 
a fortalecer ainda mais a 
competitividade em outras 
áreas de negócios”, disse um 
porta-voz.

Analistas disseram que a 
rival sul-coreana Samsung 
e empresas chinesas como 
Oppo, Vivo e Xiaomi prova-
velmente serão as que mais 
se beneficiarão com a saída 
da LG do mercado.

A LG concentrará seus esforços de desenvolvimento de tecnologia em outras divisões

A LG fez parceria com a empresa automotiva Magna International para fabricar 
peças para carros elétricos

 GETTY IMAGES

Uma das maiores inovações da LG foi a incorporação da lente grande angular em suas câmeras

GETTY IMAGES

A LG foi um dos fabricantes de smartphones mais antigos do setor

GETTY IMAGES

MAGNA
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Redes sociais com altos registros 
repercutem sucesso da TV

O aumento do consumo 
de vídeos pelos smar-
tphones, de acordo 

com o Kantar-Ibope, apre-
sentou grande participação 
na vida dos brasileiros, mas 
ainda bem longe de alterar os 

números da televisão. Ao con-
trário. Em 2020, a audiência 
individual da TV foi a maior 
em cinco anos.

Por capitais, Florianópolis 
observou o maior crescimento, 
com 51 minutos; 47, em Curi-

tiba; 43, Salvador; 42, Rio de 
Janeiro, e 41, em Porto Alegre. 
São Paulo aparece na 10ª colo-
cação, 34 minutos/dia.

Também foi observado que 
o “consumo do entretenimen-
to somado a necessidade de 

conexão (restrita por conta 
do isolamento) intensificou as 
conversas nas redes sociais”. 
“BBB” e “A Fazenda” foram os 
programas mais comentados 
globalmente.

Este mesmo levantamento 

mostrou que os conteúdos 
de vídeo geraram mais de 
362 milhões de tweets e a TV 
aberta, entre realities shows 
– com aumento de 373% em 
relação a 2019 - e novelas, foi 
responsável por mais de 90% 

deles.
Especialistas na área enten-

dem que a expectativa para 
2021, por tudo que vem 
acontecendo neste primeiro 
semestre, deve apresentar 
resultados bem semelhantes.

POR PARTES
Na novela “Quanto Mais 

Vida, Melhor”, próxima das 
sete da Globo, foi adotada 
a estratégia de gravação 
por cenário, impondo um 
ritmo bastante puxado ao 
elenco, também em função 
da pandemia.

Assim, por exemplo, já 
há cenas prontas para o 
capítulo 40.  

QUASE NO FIM
As reformas que a 

Record promove nas ins-
talações de Itapecerica 
da Serra, para receber o 
“Power Couple”, estão 
praticamente concluídas. 
Falta só alguma coisinha.

O programa, que terá 
apresentação de Adria-
ne Galisteu, vai estrear 
na primeira quinzena de 
maio. 

FINAL
No próximo sábado, às 

22h30, o SBT exibe a final 
do “Bake Off Celebrida-
des”.

As personalidades que 
disputam o título de 
Melhor Celebridade Con-

feiteira do Brasil, diante 
da apresentadora Nadja 
Haddad e dos jurados Beca 
Milano e Olivier Anquier, 
são Pyong Lee, Dony De 
Nuccio, Marcello Airoldi e 
Renata Dominguez.

ESTAVA NA PRATELEI-
RA

“Onde Está Meu Cora-
ção”, série gravada há 
quase dois anos em São 
Paulo, com Letícia Colin, 
Daniel de Oliveira, Fábio 
Assunção, Mariana Lima, 
entre outros, finalmente 
terá seu lançamento, dia 3 
de maio em “Tela Quente” 
e sequência no Globoplay.

O primeiro episódio, 
exibido em fevereiro de 
2020, na 70ª edição do 
Festival Internacional de 
Cinema de Berlim, foi bem 
elogiado.

COPA AMÉRICA
A informação no merca-

do é que o SBT, além dos 
direitos para TV aberta, 
comprou todas as mídias 
da Copa América.

E agora, depois de tudo 
assinado, irá revender 

algumas delas e estabele-
cer parcerias em outras. 
Inclua-se por aí a TV 
fechada. A competição 
será disputada entre os 
meses de junho e julho.

POR OUTRA
Já há um trabalho no 

departamento de esportes 
do SBT para reforçar a sua 
equipe de transmissão e 
retaguarda.

Alguns nomes do mer-
cado, se ainda não foram, 
serão procurados nesses 
próximos tempos.

AOS POUCOS
Há poucos dias, depois 

de um ano afastado, Amil-
care Dallevo voltou à Rede 
TV!, para receber em 
almoço o ministro Fábio 
Faria e o Almirante Rocha, 
seu amigo particular.

Ontem, em novo almoço, 
foi a vez do presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco.

REGRESSIVA
No “Hora Um” desta 

quarta-feira, a Globo vai 
estrear o quadro “Enciclo-
píadas”, marcando o início 
da regressiva para os 

Jogos Olímpicos do Japão. 
Restarão 100 dias.

Apresentação de Edgard 
Alencar e Guilherme 
Costa.

EDUCAÇÃO FINANCEI-
RA

Em sequência ao seu 
pacote de estreias, a Rede 
TV! promove nesta terça-
-feira, 22h30, o lançamento 
do “Me Poupe! Show”, com 
Nathalia Arcuri.

Conhecida como a “musa 
das finanças”, a jornalista 
está à frente da primeira 
plataforma de entreteni-
mento financeiro do mundo, 
impactando 20 milhões de 
pessoas todos os meses.

SÓ QUE NENHUM
Em relação aos novos 

produtos, verdadeiramen-
te nenhum é da Rede TV!. 
Todos são terceirizados, 
negociados pelo comercial 
da casa, com exceção do 
programa que ainda vai 
estrear com Luiz Ernesto 
Lacombe e o UFC.

Até o “TV Fama” agora 
é feito em parceria com o 
portal Metrópoles.

·       Preparem seus cora-
ções, porque tudo caminha 
para uma grande surpresa 
em se tratando do novo 
apresentador de “A Fazen-
da”...

·       ... Mas tudo no seu 
tempo, ainda sem queimar 
etapas. Cala-te boca.

·       Gio Branco, jurada 
do “Canta Comigo”, acaba 
de lançar nas plataformas 

digitais a sua segunda 
música: “Vem pra Ficar”.

·       A Globo já colocou no 
ar as primeiras chamadas 
de “Falas da Terra”, para 
exibição no dia 19.

·       Ator Nelson Freitas 
foi confirmado no elenco 
da segunda temporada da 
série “El Presidente”, com 
início de gravações no Uru-
guai.

·       J. Junior, um dos 
principais narradores do 
SporTV, já tomou a segunda 
dose da vacina...

·       ... Agora está cum-
prindo aquele prazo neces-
sário, para também voltar a 
se colocar à disposição das 
transmissões esportivas.

·       “Arcanjo Renegado” 
já tem uma segunda tem-
porada aprovada. Começa 

a gravar no segundo semes-
tre.

·       A cobertura da morte 
do menino Henry, opinião 
em todas as TVs, é a mais 
dolorosa dos últimos 
tempos.

·       TV Cultura anunciou 
ontem a compra dos direi-
tos de transmissão da Fór-
mula Indy.

A Record e a Endemol 
Shine já se preparam para 
retomar os trabalhos do 
“Canta Comigo” adulto, 
que foram paralisados 
em março. Movimentan-
do Rodrigo Faro e os cem 
jurados, as gravações serão 
realizadas nos dias 22, 23, 
25 e 28 deste mês. Antes de 
tudo, todos os profissionais 

e convidados farão testes de 
PCR, por causa da pandemia.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

FUNDACC lança série de 
entrevistas “Vento Leste: o livro 
que virou série”

 Foto: Artes/Fundacc

A Fundação Educacional 
e Cultural de Caragua-
tatuba (FUNDACC) 

estreia nesta terça-feira, 
13, a partir das 18h, a série 
“Vento Leste”, uma série de 
entrevistas com os autores 
contemplados pelo 3º Con-
curso de Contos e Poesias de 
Caraguatatuba, que tiveram 
suas obras publicadas em um 
livro homônimo. As trans-
missões serão realizadas 
durante todo o mês de abril 
pelo Facebook (facebook.
com/Fundacc) da Fundação.

A ação é realizada em 
comemoração ao aniversá-
rio de 164 anos do municí-
pio, que é celebrado dia 20 
de abril.

Ao todo, serão 11 entrevis-
tas, onde o público poderá 
conhecer um pouco mais 
sobre os autores, suas obras 
e sua produção artística, com 

comentários da especialista 
em literatura Vanessa da 
Conceição.

Para a presidente da FUN-
DACC, Silmara Mattiazzo, “é 
uma honra para nós, que par-

ticipamos da produção inicial 
do concurso, presenciarmos 
essa ação tomar nova forma. 
Mais uma vez, parabéns a 
todos os envolvidos, aos 
autores, à equipe de apoio e à 

Comissão Municipal Setorial 
de Livro, Leitura e Literatura, 
que esteve presente durante 
todo o processo. Muito obri-
gada!”.

Leia mais no site do DT

Médicos: o app 
está dentro de você

 Â Livro explica como as hard e soft skills 
podem ser aplicadas na Medicina

O livro “Médicos: O App 
está dentro de você”, 
de autoria da médica 

oftalmologista pela Unifesp- 
EPM, Aline do Lago, é a mais 

nova publicação da Editora 
Leader, que será lançada em 
uma live no Youtube, nesta 
terça-feira, 13, às 19h. 

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

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

  994/20 – Instrutor SENAT (Trânsito) 
e 

998/20 – Instrutor SENAT (Jovem Aprendiz) 
 

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: 
http://www.sestsenat.org.br/vagas, durante o período de inscrições,  

que será de 29/03 a 06/04/2021. 
 

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos 
específicos (objetiva e discursiva), análise documental e entrevista. 

 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE EXTRAVIO
 
A empresa GUACO ESCRITÓRIO DE DESIGN LTDA, ins-
crita no CNPJ: 06.787.269/0001-46, Inscrição Municipal: 
46.110/04, localizada na  Rua José Vicente de Barros, 1101 
- Pq Sto Antonio -Taubaté-SP CEP 12061-000, COMUNICA 
a perda e o extravio de Talões de Notas Fiscais de Serviços 
(Atividade de Home Office dedicada a atividade de Design 
Gráfico) - Consumidor, Série A, de numeração 001 ao 100. 

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO
 
A empresa GF VIDAL, inscrita no CNPJ 31.810.993/0001-90 
localizada NA RUA LUIZ AUGUSTO DE GOUVEA, 946 - CHÁ-
CARA SILVESTRE, Taubaté - SP, COMUNICA que o funcionário 
EDGAR DE LIMA NUNES, portador do CPF Nº 225.839.328-
02,  CTPS: 38674/259 SP, data de nascimento: 09/06/1983, 
admitido em 01/06/2020, está ausente / ou não comparece 
ao trabalho desde o dia 01/03/2021, caracterizando abando-
no de emprego.

COMUNICADO DE EXTRAVIO

Otávio Martins, motorista autônomo, portador do CPF: 737.867.808-20, 
Inscrição Municipal: 37.652/98, localizado na Rua José Alvaro Peixoto, nº 
451, Jardim Ana Emília, Taubaté - SP, COMUNICA a perda e o extravio de Ta-
lões de Notas Fiscais de Prestação de Serviços, de numeração 001 ao 250. 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - LIMPEZA EM AMBIENTE 
ESCOLAR Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino - Re-
gião de Taubaté, licitação para contratação de serviços de 
limpeza em ambiente escolar para 18 unidades escolares 
jurisdicionadas a esta DRE, do tipo menor preço – Edital nº 
002/2021 - Oferta de Compra nº 08034600001202100014 
- Processo nº 09188/2021, a realizar-se no dia 20/04/2021 
as 9h30min. O edital na íntegra poderá ser consultado nos 
endereços: www.bec.sp.gov.br; www.bec.fazenda.sp.gov.
br; enegociospublicos.sp.gov.br.

 
 
 
  
Prefeitura Municipal de Natividade da Serra 

 
 
 

EEddiittaall  ddee  AAuuddiiêênncciiaa  PPúúbblliiccaa  
 

DISCUSSÃO DA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 

 
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 2022, 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 22 de ABRIL de 
2021. 
Considerando as medidas de combate ao COVID-19, o evento respeitará as 
orientações recomendadas pela Secretaria de Saúde com o distanciamento entre 
os participantes presentes e com as normas de higienização necessárias, além 
da utilização obrigatória de máscaras. 
Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar o 
anteprojeto de Lei e seus anexos disponibilizados previamente em nosso site 
oficial – www.natividadedaserra.sp.gov.br – e poderão, durante o horário da 
audiência, apresentar sugestões ou solicitar explicações sobre o tema através do 
portal oficial da Prefeitura Municipal de Natividade da Serra por intermédio do “e-
Sic – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão” ou pelo 
“Fale Conosco”. 

Natividade da Serra, 09 de abril de 2021. 

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

RG 
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DECRETO nº 2119 de 12 de abril de 2021. 

 

Regulamenta o funcionamento das repartições 

públicas, do comércio, das áreas públicas no 

âmbito do Município de Jambeiro, em razão da 

declaração da Organização Mundial de Saúde 

OMS - de pandemia de COVID-19, doença 

causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), e 

dispõe sobre as medidas de enfrentamento da 

emergência de saúde pública. 

 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA, PREFEITO 

DO MUNICÍPIO DE JAMBEIRO, ESTADO DE 

SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 

conferidas pela Lei Orgânica do Município e; 

 

CONSIDERANDO a Portaria MS no 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio 

da qual o Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção 

Humana pelo Novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO a situação de emergência declarada no Município de 

Jambeiro pelo Decreto Municipal no 1.993, de 19 de março de 2020 e 

seguintes, para enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19 e 
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estado de calamidade pública, consoante o Decreto nº 2.077, de 01 de 

janeiro de 2021; 

CONSIDERANDO que a Lei federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

dispôs sobre medidas para o enfrentamento da citada emergência de saúde 

pública de importância internacional; 

CONSIDERANDO o fato de que nossa região está na chamada “fase 

vermelha” do Plano São Paulo,  

 

D E C R E T A: 

 

Art. 10 - Em complemento ao que já foi determinado através dos Decretos nº 

1.993, de 19 de março de 2020 e seguintes, ficam mantidas as medidas 

restritivas, as quais valem até o dia 19 de abril de 2021. 

 

Art. 20 - Em decorrência da manutenção das medidas restritivas, bem como 

da manutenção da região na fase vermelha, deverão ser adotadas as 

seguintes medidas de isolamento: 

§1º Quanto às repartições públicas: 

a) A partir da edição deste Decreto, as seções da Prefeitura Municipal de 

Jambeiro retomarão com o atendimento ao público, mediante a adoção de 

protocolos sanitários, especialmente: uso obrigatório de máscara facial, 

distanciamento social de 1,50 (um metro e meio) entre os munícipes; 

fornecimento de álcool em gel, permanência de somente um munícipe na 

recepção.  
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b) O horário de atendimento presencial ao público será realizado das 

07hs00 às 12hs00, sendo que após esse horário será mantido expediente 

interno, com atendimento somente via telefone ou e-mail. 

c) Poderá ainda, a critério do superior hierárquico e se não incorrer prejuízo 

ao interesse público, ser adotado o sistema de rodízio, mediante portaria. 

d) A restrição de atendimento não se aplica ao setor de saúde em geral, 

defesa civil – em sobreaviso após as 12hs00 -, setor social e quaisquer 

outros tidos como necessários ao enfrentamento da crise.  

e) Os demais serviços essenciais, tais como limpeza pública, transporte, 

manutenção e afins serão regulamentados através de portaria dos 

respectivos chefes de cada setor. 

f) Fica suspenso o funcionamento do velório municipal. 

g) Fica proibida a permanência da população em todos os espaços públicos, 

notadamente, praças, parques e afins. 

§2º Ficam suspensas as aulas presenciais em todos os estabelecimentos 

educacionais da rede pública municipal, permanecendo em sistema remoto. 

 

§3º Quanto aos estabelecimentos comerciais: 

a) Fica ainda proibido o atendimento ao público na forma presencial 

(balcão/mesas) no interior de todos os estabelecimentos comerciais, prestadores 

de serviços de qualquer natureza, bem como comércio ambulante e congêneres. 

a.1 – Referida proibição não se aplica ao acesso a caixas, banheiros e correlatos. 

b) Permitir-se-á, quando necessária, a realização do sistema drive-thru. 
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c) Quando autorizado o serviço de entrega (“delivery”), este poderá ocorrer 

nas vinte e quatro horas do dia, sem prejuízo da realização do sistema 

drive-thru no período autorizado. 

d) As distribuidoras de gás, água e afins poderão funcionar mediante serviço 

de entrega (“delivery”), drive-thru e retirada. 

e) Poderá ser feita a retirada de qualquer produto pela população 

diretamente nos estabelecimentos comerciais, sendo vedada a entrada 

e permanência no interior do estabelecimento. 

f) As igrejas e demais templos também deverão permanecer fechados para a 

realização de qualquer espécie de reunião, culto ou missa, sem prejuízo 

do funcionamento do setor administrativo. 

g) Não será permitida a circulação de ciclistas no interior do Mercado 

Municipal, bem como a permanência de bicicletas estacionadas na área 

do mercado. 

h) Os depósitos de material para construção poderão reabrir para 

atendimento ao público, sendo que o atendimento deverá se dar mediante 

a instalação de barreira física que limite a entrada para no máximo 02 

(duas) pessoas por vez. 

§3º Ficam proibidas todas as atividades esportivas coletivas. 

§4º Excetuasse dessas proibições àquelas tidas como essenciais e 

relacionadas no artigo 4º deste Decreto. 

§5º Para maior ilustração do regulamento de funcionamento, deverá ser 

observado o anexo I, deste Decreto Municipal. 
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Art. 4º - O disposto no artigo anterior não se aplica a estabelecimentos que 

tenham por objeto atividades essenciais, na seguinte conformidade – sem 

exceção:  

I - Saúde: hospitais, clínicas e farmácias.  

II - Alimentação: supermercados, mercearias e açougues, sendo que estes 

deverão ter como atividade principal essa função, inscrito no contrato social 

ou CNAE registrado junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo.  

III - Abastecimento: postos de combustíveis e derivados e oficinas de veículos 

automotores, incluindo-se borracharias e lava-rápidos, que deverão 

funcionar no sistema leva e traz. 

IV – Pousadas e hotéis, não sendo permitido o funcionamento de 

restaurantes, bares e lanchonetes existentes no seu interior. 

V – Permanece autorizado o funcionamento de casas lotéricas, devendo ser 

permitida a entrada de até dois clientes por vez. 

Parágrafo único: Os estabelecimentos que continuarem funcionando, por 

disposição deste artigo, deverão limitar a entrada e permanência de pessoas 

a no máximo 02 (duas), por vez, podendo funcionar no período 

compreendido entre 05hs00 e 20hs00, sem exceção. 

 

Art. 5º - A fiscalização dos termos desde Decreto e das demais normas 

pertinentes, em especial, as advindas do Governo do Estado de São Paulo 

será feita pelo setor de Vigilância Sanitária, que na hipótese de 

impossibilidade, deverá solicitar apoio da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo. 
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Art. 6º. O descumprimento destas medidas ou de outras já adotadas, de 

caráter sanitário, poderá ensejar a suspensão do alvará de funcionamento do 

estabelecimento comercial, bem como configurar crime de desobediência e 

infração a norma sanitária, conforme dispõe o Código Penal. 

 

Art. 7º. Excetuadas as situações excepcionais, a população deverá 

permanecer em suas respectivas casas no período compreendido 

entre as 20hs00 e 05hs00, período este em que serão reiniciadas as 

medidas de sanitização de espaços públicos em geral. 

 

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

Art. 9º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

     Jambeiro, 12 de abril de 2021 

 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

 

 

ATIVIDADE FUNCIONAMENTO 
Comércio ambulante, Trailer e 
similares 

* atividade não permitida, portas fechadas, 
somente  delivery e  drive-thru 

Comércio em geral (roupas, 
utilidades, brinquedos, papelaria e 
afins) 

* atividade não permitida, portas fechadas, 
somente  delivery  e drive-thru 

Comércio varejista de bebidas, 
adegas e distribuidoras de bebidas. 

* atividade não permitida, portas fechadas, 
somente  delivery  e drive-thru 

Escritórios, imobiliárias e demais 
prestadores de serviço 

* atividade não permitida, portas fechadas, 
somente  teletrabalho 

Restaurante, Bares e similares  * atividade não permitida, portas fechadas, 
somente  delivery e  drive-thru 

Salões de beleza, barbearias, 
manicures, esmalterias e similares 

* atividade permitida mediante 
agendamento de uma única pessoa por vez. 

Prestação de serviços de ensino 
complementar, tais como, escolas 
de idioma, informática e similares 

* atividade não permitida 

Academias de esporte de todas as 
modalidades e centros de ginástica, 
inclusive os instalados no interior 
de clubes recreativos e esportivos, 
além das respectivas piscinas e 
demais espaços internos 

* atividade não permitida 

Eventos, reuniões em chácaras, 
sítios ou salões de festas, inclusive 
festas e som ao vivo 

* atividade não permitida 


