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Ensino a distância na 
quarentena esbarra na 
realidade de alunos e 
professores da rede pública

Educação

Agências da Caixa em São Paulo vão 
abrir mesmo com feriado antecipado

 Â Recesso prolongado não afetará pagamento do auxílio emergencial

As agências da Caixa 
Econômica Federal 
no estado de São 

Paulo abrirão nos próximos 
dias, independentemente 
da antecipação de feriados 
na capital e em várias cida-
des do estado, informou, o 
presidente do banco, Pedro 
Guimarães. Segundo ele, o 
banco funcionará inclusive 
aos sábados para o saque do 
auxílio emergencial de R$ 
600 (R$ 1,2 mil para mães 
solteiras).

“Nosso objetivo é manter 
o equilíbrio. O auxílio finan-
ceiro é fundamental para 60 
milhões de brasileiros”, disse 
Guimarães.

O presidente da Caixa apre-
sentou um balanço do paga-
mento da segunda parcela 
do auxílio emergencial, que 
começou no dia (18) para os 
beneficiários do Bolsa Famí-
lia. Até as 14h do dia  (19), 

3,8 milhões de brasileiros 
haviam sacado cerca de R$ 
3 bilhões nas agências do 
banco, nos caixas eletrônicos 
e em casas lotéricas.

Hoje, dia 20, o pagamen-
to da segunda parcela deve 
aumentar com o início da 
liberação do segundo lote 
para trabalhadores informais 
e inscritos no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico).

Diferentemente dos inscri-
tos no Bolsa Família, o dinhei-
ro será apenas depositado 
nas contas poupança digitais 
e só poderá ser retirado em 
espécie de 30 de maio a 13 de 
junho, dependendo do mês de 
nascimento do beneficiário.

balanço acumulado
Até as 14h de ontem, a Caixa 

pagou o auxílio emergencial 
a 51 milhões de brasileiros, 
num total de R$ 36,2 bilhões. 

Leia mais no site do DT
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Pesquisadores propõe isolamento 
diferenciado no estado de São Paulo

© Rovena Rosa/Agência Brasil

Ministério da Justiça estabelece diretrizes para 
enfrentamento da Covid-19 em presídios

 Thathiana Gurgel/DPRJ

Governo de SP vai apoiar 
prefeituras do litoral que 
solicitarem restrição de 
acesso no feriado prolongado
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desa�io da urna
O ministro Luís Roberto 

Barroso, do STF, toma posse 
como presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral na segun-
da-feira, em sessão virtual, 
com o desafio de manter o 
calendário eleitoral e a elei-
ção municipal em outubro 
diante da pandemia. Pode 
encontrar também o reclame 
do presidente Jair Bolsonaro 
– desde deputado federal ele 
cobra isso – sobre a impres-
são de votos na urna, o que 
não foi implantando. Os polí-
ticos estão apreensivos sobre 
a saúde pública. Mês que vem 
os partidos devem registrar 
as candidaturas, e não há cer-
teza da autorização para as 
convenções partidárias, que 
causam aglomerações. E não 
há planos nas legendas para 
convenções virtuais. 

Fábios 
O comando da Polícia 

Federal substituiu o chefe de 
Comunicação da corporação. 
Saiu o agente Fábio Ricardo 
Bueno e entrou ontem o dele-
gado Fábio Ricardo Mota. 

Guerreiros
Em apenas um dia, três 

jovens profissionais de enfer-
magem morreram vítimas de 
coronavírus no Amapá. São 
Sayonara Vaz, Evandro Costa 
e Viviane Brito. 

asas da História
A Força Aérea vai leiloar 

peças e sucatas do caça F-5, 
do helicóptero H 34 Super 
Puma, e do T-25 Neiva e 
Pluma na quinta (25) a partir 
das 11h no site www.joaoe-
milio.com.br

Oi..
A ministra dos Direitos 

Humanos, Damares Alves, 
pode ter derrubado, invo-
luntariamente, o ministro 
Nelson Teich, ao visitar 
semana passada um hospi-
tal de Floriano (PI) que tem 
cloroquina no protocolo de 
tratamento. O MS só enviou 
um representante. O Minis-
tério de Ciência e Tecnologia 
também enviou turma.

..e tchau 
Damares mandou vídeo 

para o presidente Jair Bol-
sonaro. Teich foi cobrado 
entre portas, pela fixação 
do presidente em garantir o 
medicamento no tratamento 
de contaminados – o que o 
então ministro não concor-
dava. Foi um dos motivos da 
saída do cargo.

despertador

Aliás, Nelson Teich acordou 
na coletiva, engrossou a voz, 
mas já era tarde.

rio sem esquerda
Um dos favoritos ao cargo, 

Marcelo Freixo retirou a pré-
-candidatura à Prefeitura do 
Rio de Janeiro após PSOL 
resistir à aliança com o PT. 
A esquerda está à deriva na 
cidade.

chico fora
Engana-se quem falar no 

quadro histórico Chico Alen-
car. O ex-vereador, ex-estadu-
al e ex-federal está fora. Vai 
priorizar o doutorado e uma 
candidatura para vereador. 

sem festa
O fim de semana seria de 

cidades históricas lotadas 
com a religiosa Festa do 
Divino. Pirenópolis (GO) 
tem a tradicional Cavalhada 
e encenação da batalha dos 
Mouros x Cristãos. Recebe-
ria até 15 mil turistas. Bom 
Jesus da Lapa (BA), onde tem 
a Gruta, ficou vazia com pou-
sadas fechadas. Quase 100 
ônibus de turismos foram 
cancelados.

gabinete 904 
O deputado Ricardo Silva 

(PSB-SP) assumirá a vaga 
deixada por Luiz Lauro Filho 
(PSB-SP), que morreu ontem 
de infarto– e que entrou em 
abril no lugar do falecido 
deputado Luis Flávio Gomes, 
vítima de leucemia. Toda 
sorte a Ricardo. 

cartão virtual
A Elo e a Caixa geraram 

mais de 1 milhão de cartões 
de débito virtuais, impul-
sionados com a liberação o 
Auxílio Emergencial. O bene-
fício já pode ser utilizado sem 
necessidade de saque para 
compras online no débito em 
diversos sites e app. 

correção
Não procede a nota aqui 

publicada de que o Governo 
de Pernambuco comprou 
140 Renegade para fiscali-
zação. Pedimos desculpas 
ao leitor e à administração 
estadual. 

esPLanaDeira
# O Depen abre concur-

so para mais de 300 vagas, 
com salários de até R$ 6 mil. 
# Ame Digital está entre as 
30 marcas mais lembra-
das durante a pandemia. # 
Ipiranga, UNICEF e ICONIC 
lubrificantes vão distribuir 
mais de 60 mil itens de higie-
ne em 18 comunidades em 
São Paulo e no Rio de Janeiro. 

Uma homenagem singular
• Maroísa Baio – Limeira/SP

Em 1864, Kardec fez uma curta 
viagem a Bruxelas e Antuérpia, 
atendendo à insistentes solicita-

ções de espíritas da Bélgica. Ele teve a 
mais favorável impressão sobre o Espiri-
tismo naquele país. Pôde constatar que 
a ideia espírita não encontrava oposição 
sistemática; falava-se sobre a Doutrina 
como algo natural, sem zombarias; as 
organizações espíritas eram simples, 
mas obtinham excelentes resultados.

Retornando a Paris, encontrou uma 
mensagem dos membros da Sociedade 
Espírita de Bruxelas que muito o sensi-
bilizou, sobretudo por uma revelação: 
homenageando sua viagem à Bélgica, 
os espíritas daquela cidade fundaram 
uma obra de bene¬ficência para atender 
crianças! Sobre esse fato, ele a-firmou:

“Nada podia ser mais lisonjeiro para 
nós do que semelhante testemunho. É 
dar-nos a maior prova de estima do que 
nos julgarmos mais honrados pela fun-
dação de uma obra de beneficência, em 
memória de nossa visita, do que pelas 

mais brilhantes recepções que possam 
lisonjear o amor-próprio de quem lhe é 
objeto, mas não aproveitam a ninguém 
e não deixam qualquer traço útil.”

A pedido dos espíritas belgas, ele 
publicou, na Revista Espírita (novem-
bro-1864), o pequeno discurso a eles 
dirigido, do qual destacamos alguns 
trechos:

“Se as viagens que, de tempos em 
tempos, faço aos centros espíritas só 
devessem ter como resultado uma satis-
fação pessoal, eu as consideraria inúteis 
e as cancelaria. Mas, além de contribu-
írem para apertar os laços de fraterni-
dade entre os adeptos, também têm a 
vantagem de me fornecer assuntos de 
observação e de estudo, jamais perdidos 
para a Doutrina.”

Para Kardec, o principal objetivo 
nessas viagens era o de auxiliar os espí-
ritas:

“Aproveito para lhes dar instruções 
que possam necessitar, como desenvol-
vimento teórico ou aplicação prática da 

Doutrina, tanto quanto me é possível 
fazê-lo. O fim dessas visitas é sério e 
exclusivamente no interesse da Doutri-
na; assim, não busco ovações, que nem 
são do meu gosto, nem do meu caráter. 
Minha maior satisfação é encontrar-me 
com amigos sinceros, devotados, com 
os quais a gente se pode entreter sem 
constrangimento e se esclarecer mutua-
mente, por uma discussão amistosa, em 
que cada um leva o contributo de suas 
próprias observações.”

Suas palavras revelam a nobreza de 
seu caráter:

“Não vou pregar aos incrédulos; 
jamais convoco o público para o cate-
quizar. Numa palavra, não vou fazer 
propaganda; só apareço em reuniões de 
adeptos, nas quais meus conselhos são 
desejados e podem ser úteis; eu os dou 
de boa vontade aos que julgam deles 
necessitar; abstenho-me com os que se 
julgam bastante esclarecidos para os 
dispensar.”

Leia mais no site do DT.

Crise do Coronavírus e o 
cumprimento dos contratos
Repetidamente, temos visto os 

efeitos negativos causados pela 
pandemia COVID-19 em todos os 

países, os afetam a saúde, o modo como 
as pessoas convivem e trabalham, o que 
causa um efeito caótico na economia e, 
consequentemente, nos negócios das 
empresas, até mesmo em países mais 
desenvolvidos.

Por conta da crise mundial, faltam insu-
mos importados para a produção, vemos 
uma enorme alta do dólar e queda das 
bolsas de valores, há falta ou atraso na 
entrega de bens e serviços, aulas escola-
res suspensas, inúmeros trabalhadores 
em home office, contratos de trabalho 
suspensos, jornadas e salários reduzidos, 
vários eventos e feiras importantes sendo 
adiadas ou canceladas, entre outras medi-
das de emergência, além de não saber por 
quanto tempo sentiremos os efeitos da 
quarentena e da doença nas nossas vidas.

Dessa forma, a dúvida que mais temos 
ouvido é sobre os efeitos da COVID-19 
no cumprimento de contratos e obriga-
ções entre contratantes e contratados. 
Uma pessoa pode ser responsabilizada 
pelo descumprimento de uma obrigação, 
talvez de um contrato escrito ou verbal, 
caso esteja impossibilitada de cumpri-lo 
em razão da pandemia?

No Brasil, pela regra geral, o devedor 
não responde pelos prejuízos resultan-
tes de caso fortuito ou força maior, se 
expressamente não houver assumido 
essa responsabilidade, compreendendo-
-se como caso fortuito ou de força maior 
o fato necessário, cujos efeitos não eram 
possíveis de serem evitados ou impedi-
dos.

A pandemia pode ser enquadrada como 
caso fortuito ou motivo de força maior 
hábil a limitar ou excluir a responsabi-
lidade do devedor sem culpa, podendo 
ocorrer suspensão do cumprimento das 
obrigações e até mesmo, em alguns casos, 
o término do contrato se houver impos-
sibilidade de sua continuação, sem que 
haja direito do credor de pedir reembolso 
do valor pago ou indenização por perdas 
e danos.

No entanto, essa regra comporta muitas 
exceções e sua aplicação depende da aná-
lise de cada caso concreto. Ressalva-se, 
por exemplo, os contratos que regulam 
como será tratada a situação de força 
maior, contratos relativos a atividades 
que implicam na assunção de riscos e 
contratos regulados por leis especiais, 
como relações com consumidores, con-
trato de transporte marítimo, transporte 
aéreo, planos de saúde e contratos de 

trabalho.
Outro ponto que merece maior aten-

ção é que cabe ao devedor provar que 
o descumprimento da obrigação não se 
deu por culpa sua, mas sim em razão 
da situação excepcional da pandemia, 
demonstrando que agiu de boa fé e com a 
diligência normal, requerida para o cum-
primento da sua obrigação, ainda que em 
data postergada, sendo recomendável, 
sempre que possível, que as partes nego-
ciem e entrem em acordo.

Contudo, é importante buscar orien-
tação legal de profissionais que acom-
panham as medidas anunciadas pelo 
governo e normas publicadas diariamen-
te. Além disso, é essencial ter em mente 
que nesses dias de dificuldade, somente 
nos resta colaborar uns com os outros e 
esperar que logo a pandemia seja conti-
da, para que possamos voltar a ter vida 
normal.

* anne Joyce angher é sócia da angare 
e angher advogados associados, espe-
cialista em direito processual civil e 
pós-graduada em contratos Interna-
cionais, pela ponti�ícia universidade 
católica – puc/sp. também é especia-
lista em direito tributário e direito 
processual tributário e coordenadora 
de obras jurídicas publicadas.

• * Anne Joyce Angher

Desafios no ensino remoto
• *Aline Tayná de Carvalho Barbosa

É evidente que os transtornos que 
a pandemia do novo coronavírus 
tem acarretado na vida diária de 

toda a população – o isolamento, as 
dúvidas, o medo, a questão financeira 
e muitas incertezas quanto ao futuro –, 
têm preocupado as famílias. 

A continuidade do cronograma esco-
lar, por exemplo, tem se destacado, não 
só por evidenciar as diferenças entre 
o sistema público e privado, mas pela 
dificuldade que muitas instituições têm 
encontrado para dar o suporte pedagógi-
co necessário através do sistema remoto. 

Isso se explica porque tornou-se 
predominante um mecanismo que até 
então nunca tinha sido necessário para 
as escolas de nível básico, e com isso, tem 
exigido de tantas famílias um processo 
de adaptação e superação em diversas 

situações, que têm desestruturado e 
exigido muitas respostas que ninguém 
estava preparado para dar. 

Diante disso, é importante destacar 
a educação e as novas propostas meto-
dológicas educativas que buscam, neste 
período, amenizar os prejuízos que a 
ausência das aulas presenciais podem 
trazer aos alunos de nível básico. Muitos  
não têm maturidade, responsabilidade 
ou condições fundamentais para se com-
prometer em assistir às videoaulas ou 
realizar as atividades sozinhos, sendo 
necessário o suporte dos pais ou res-
ponsáveis, realidade que acaba exigindo 
deles uma reestruturação quanto ao 
tempo de trabalho e o auxílio aos filhos. 

O papel principal dessa reestruturação 
é o suporte e a orientação que deve partir 
da escola para com os pais, explicando de 

forma clara e objetiva como o processo 
irá ocorrer, além de responder dúvidas 
que podem surgir ao longo do tempo, 
sem se esquecer que o foco é facilitar o 
processo de aprendizagem. 

Para que a parceria escola/família 
aconteça de forma eficaz, é muito impor-
tante que as funções sejam estabelecidas, 
visto que a educação é uma ciência que 
exige preparo, disciplina e planejamento. 
Ou seja, o papel do professor e da escola é 
oferecer um suporte técnico, profissional 
sobre os conceitos e conteúdos trabalha-
dos durante as aulas, enquanto os pais 
irão auxiliar os filhos e os professores 
com um retorno sobre a experiência 
em casa, para que seja construída uma 
aprendizagem significativa e os laços 
afetivos não se percam.

Leia mais no site do DT.
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�Pandemia

Governo de SP vai apoiar prefeituras do 
litoral que solicitarem restrição de acesso 
no feriado prolongado

 Â Ações serão realizadas com objetivo de elevar as taxas de isolamento social e 
conter a disseminação do novo coronavírus

O Governo de São Paulo 
vai apoiar as prefeitu-
ras de cidades litorâ-

neas e de estâncias turísticas 
que desejarem realizar ações 
de restrição de acesso nos 
próximos dias, quando ocor-
rerá um feriado prolongado 
na capital e cidades da Região 
Metropolitana de São Paulo. 
A intenção é conscientizar a 
população nesse período, de 
forma a garantir a elevação 
dos índices de isolamento 
social e proteger vidas.

O Secretário de Desenvol-
vimento Regional, Marco 
Vinholi, fez o anúncio nesta 
terça-feira (19) e esclareceu 
que a decisão foi tomada em 
comum acordo com os pre-
feitos de cidades da Baixada 
Santista, Litoral Sul e Litoral 
Norte, além de municípios 
turísticos do interior. O 
Estado oferecerá o apoio que 
venha a ser solicitado pelos 
prefeitos para implantação 
das barreiras de acesso e 
conscientização dos turistas.

“Nós dialogamos com as 
prefeituras da Baixada San-
tista, Litoral Norte e Litoral 
Sul e o Estado irá apoiar as 
restrições que essas pre-
feituras estabelecerem no 
seu território. Esse é o caso 
também das estâncias turís-
ticas e dos municípios de 

interesse turístico do Estado 
de São Paulo, que também 
trabalharão com controle no 
acesso às cidades”, informou 
Vinholi.

O feriado prolongado será 
iniciado nesta quarta-feira 
(20) na capital e deverá 
se estender até o dia 25 de 

maio. O Governador João 
Doria encaminhou projeto 
de lei à Assembleia Legisla-
tiva para antecipar o feriado 
estadual da Revolução Cons-
titucionalista, celebrado em 
9 de julho, para a próxima 
segunda-feira.

Leia mais no site do DT.

�Influenza

Região Sudeste pretende vacinar mais 
de 22 milhões de pessoas contra a gripe

 Â Terceira e última fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe Foto: 
Dimitri Houtteman (Unsplash)

Terceira e última fase 
da Campanha Nacional 
de Vacinação contra a 

Gripe teve início dia 11 de 
maio. E é muito importante 
que a população da região 
Sudeste do país fique atenta 
para quem deve se vacinar, 
pois a expectativa é prote-
ger todo o público-alvo da 
região, formado por vinte e 
dois milhões e oitocentas mil 
pessoas. Apesar disso, pouco 
mais de quatorze milhões 
de pessoas procuraram os 
postos de saúde para se vaci-
nar contra a doença. Neste 
momento em que o mundo 
vive uma pandemia por conta 
do novo coronavírus, além de 
proteger a população contra 
a gripe, essa vacina é impor-
tante para ajudar a combater 
a Covid-19, como explica a 
Coordenadora Geral do Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ções do Ministério da Saúde, 
Francieli Fontana.

 “Essa vacina não protege 
contra o Coronavírus e sim 

contra a Influenza, pode 
auxiliar nos diagnósticos da 
Influenza e, com isso, iden-
tificar mais rapidamente o 
coronavírus. Pretendemos 
proteger a população contra 
Influenza e, também, minimi-

zar o impacto sobre os servi-
ços de saúde”.  

E para aquelas pessoas que 
ficam receosas de tomar a 
vacina contra a gripe, a Coor-
denadora Geral do Programa 
Nacional de Imunizações, 

Francieli Fontana, deixa um 
recado. 

“A vacina para Influenza é 
segura. Ela já é utilizada em 
milhões de pessoas, todos os 
anos. 

Leia mais no site do DT.

� Atividades

Educação SP vai manter programação 
do Centro de Mídias aos alunos da rede 
estadual nos dias de feriados antecipados

 Â Nas cidades onde será feriado, acesso aos conteúdos não será obrigatório; aulas 
desses dias serão reprisadas

A programação de aulas 
do Centro de Mídias 
da Educação de São 

Paulo (CMSP) destinada aos 
3,5 milhões de alunos da 
rede estadual de São Paulo 
será mantida entre esta 
quarta-feira (20) e sexta-
-feira (22).

Na capital, os feriados de 
Corpus Christi e Consciên-
cia Negra foram antecipados 
como medida de aumentar 
os índices de isolamento 
social e conter a propagação 
do coronavírus.

O Governador João Doria 

também encaminhou à 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo (Alesp) um pro-
jeto de lei para antecipar 

para segunda-feira (25) o 
feriado estadual do dia 9 de 
julho, quando se comemora 
a Revolução Constituciona-

lista de 1932.
Como não é possível saber 

quais serão as decisões dos 
demais municípios do estado 
em relação à antecipação 
dos feriados municipais, a 
programação do CMSP fica 
mantida.

 “Se você é professor ou 
aluno de uma cidade que 
aderiu ao feriado, não pre-
cisa assistir e participar das 
aulas. Nós vamos reprisar 
esses conteúdos depois”, 
explica o secretário da Edu-
cação Rossieli Soares.

Leia mais no site do DT

�Meio Ambiente

Preservação da 
biodiversidade pode 
contribuir para evitar
proliferação de vírus e 
novas epidemias

 Â Projeto Bichos do Pantanal traz para 
Dia Mundial da Biodiversidade uma 
reflexão sobre as relações entre espécies

A comemoração do Dia 
Mundial da Biodiver-
sidade, no próximo dia 

22 de maio, em meio à atual 
pandemia serve para alertar 
sobre a importância da preser-
vação da natureza como forma 
de contribuir para o equilíbrio 
dos ecossistemas e de evitar o 
risco de situações de prolife-
ração de vírus e ocorrências 
de epidemias, como o novo 
coronavírus.

Embora poucos tenham 
conhecimento deste risco, 
as mudanças climáticas e a 
perda de biodiversidade, e o 
consequente desequilíbrio 
ecológico, são fatores que 
possibilitam o surgimento de 
novas pandemias, como foi 
com a Ebola, por exemplo. 
Isto pode estar relacionado 
aos animais que, por conta de 
seu habitat natural ser pre-
judicado, acabam migrando 
para centros urbanos. Intera-
ções entre esses animais e os 
humanos podem desencadear 
a expansão dessas doenças - e 
até mesmo o surgimento de 
novas enfermidades.

“Quando o Homem devasta a 
natureza, ele acaba colocando 
à prova a própria existência, 
pois a perda do hábitat - pro-

vocada por desmatamentos 
e destruição de florestas, 
poluição de rios, queimadas e 
outras ações humanas - levam 
os animais a invadir os centros 
urbanos, que avançam sobre 
onde antes viviam em paz. Isso 
faz com que doenças novas 
cheguem a ambientes urba-
nos, como é o caso da febre 
amarela, que antigamente se 
restringia às áreas rurais e flo-
restais, mas que hoje já ocorre 
até mesmo em São Paulo”, 
argumenta Douglas Trent, ecó-
logo americano há 40 anos no 
Brasil e Diretor de Pesquisas 
do Projeto Bichos do Pantanal.

Realizado pelo Instituto 
Sustentar e patrocinado pela 
Petrobras, por meio do pro-
grama Petrobras Socioam-
biental, o Bichos do Pantanal 
é um projeto que abrange 
desde a Educação Ambiental, 
priorizando a conexão com a 
natureza, desenvolvimento 
do Turismo sustentável local - 
principalmente o Turismo de 
Observação da Vida Silvestre, 
e a pesquisa científica, que 
busca entender as interações 
ecológicas da biodiversidade 
do Pantanal, o bioma mais pre-
servado em nosso país.

Leia mais no site do DT

�Segurança

Drogas, estimulante 
sexual e eletrônicos 
foram apreendidos no 
CPP de Tremembé

A Secretaria da Admi-
nistração Penitenciá-
ria (SAP) informa que 

foram apreendidos mais de 
2,2 quilos de entorpecentes, 
comprimidos de estimulan-
te sexual e 106 eletrônicos 
que estavam em uma bolsa 
abandonada do lado de fora 
do Centro de Progressão 
Penitenciária “Dr. Edgard 
Magalhães Noronha”, o CPP 
de Tremembé. A ação aconte-
ceu na manhã de terça-feira, 
dia 19 de maio.

Por volta das 9h30, os 
agentes do presídio realiza-
vam ronda de rotina na área 
externa da unidade prisio-
nal, quando encontram uma 
bolsa preta nas proximidades 
do estabelecimento. Ao anali-

sarem seu conteúdo, os servi-
dores verificaram que havia 
428 invólucros de maconha, 
que somavam 964 gramas da 
erva, e 206 pequenos paco-
tes de cocaína, que somaram 
1,292 quilos da droga.

A bolsa também continha 
41 aparelhos de celular com 
15 carregadores, 27 baterias, 
16 chips telefônicos, 3 car-
tões de memória e 4 cabos 
USB, além de 35 comprimi-
dos de estimulante sexual.

O material ilícito foi enca-
minhado para a Delegacia de 
Polícia de Tremembé, onde 
foi lavrado o Boletim de 
Ocorrência. A direção do CPP 
instaurou os procedimentos 
apuratórios de praxe para 
investigar o caso.
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�Monitoramento

Ubatuba vai restringir entrada 
de turistas e veranistas no 
feriado prolongado

 Â Acessos à cidade contarão com barreiras de 20 a 25 de maio

Ubatuba terá barreira 
sanitária nas divisas 
territoriais do muni-

cípio durante feriado pro-
longado na capital e cidades 
da Região Metropolitana de 
São Paulo, previsto para o 
período de 20 a 25 de maio. 
A ação conjunta entre órgãos 
municipais, com o apoio da 
Polícia Rodoviária Estadu-
al, visa o monitoramento, 
orientação, conscientização 
e higienização das pessoas 
presentes nos veículos em 
trânsito, com recomendação 
de retorno a seus municípios 
de origem.

O acesso será permitido 
apenas para veículos de 
emergência e de locomoção 
para atendimento médico, 
de transporte de abaste-
cimento de suprimentos e 
de prestação de serviços 
essenciais que comprovem 
atividade comercial na 
cidade.

A iniciativa recebeu o 

aval do Governo do Estado 
para restringir o acesso às 
cidades litorâneas a fim 
de frear a disseminação 
do novo coronavírus, visto 

que nos últimos feriados e 
finais de semana, a maioria 
dos moradores respeitou a 
recomendação de isolamen-
to social, porém, as praias 

e a cidade têm recebido 
grande fluxo de turistas, 
que não permanecem em 
suas cidades de origem.

Leia mais no site do DT.

�Quarentena

Shopping Pátio Pinda realiza 
vendas por Drive Thru 
O Shopping Pátio Pinda 

iniciou vendas por 
sistema Drive Thru. 

Desde o início desta semana, 
quando houve a liberação da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba para vendas neste seg-
mento, o empreendimento 
oferece a modalidade como 
opção de compras aos clien-
tes.

Agora, os pedidos podem 
ser feitos pelos canais de 
vendas on-line, como sites, 
WhatsApp e/ou telefone, e 
retirados no estacionamen-

to do shopping, na área de 
embarque/desembarque da 
portaria localizada próxima 
à Drogaria São Paulo.  

São mais de 30 opções de 
compras nos mais variados 
segmentos, como alimenta-

ção, acessórios, artigos ele-
trônicos, perfumaria e cos-
méticos, livraria, ótica, joias 
e sem joias, vestuário adulto 
e infantil, e caçados. Para faci-
litar ainda mais o acesso dos 
clientes à lista de operações 

em funcionamento, o Shop-
ping disponibilizou o número 
de WhatsApp exclusivo. 
Basta enviar um “Oi” para 
o número 12-99172-3350 
para conferir as opções de 
delivery e drive thru.

Também foi criada uma Vitri-
ne Virtual de vendas no site do 
shopping (https://patiopinda.
com.br/vitrine.asp), onde o 
cliente tem acesso a promo-
ções exclusivas de produtos, 
com canal direto do lojista para 
efetivação da compra.

Leia mais no site do DT.

�Destaque

Toyota entrega mais respiradores aptos para 
auxiliarem pacientes no combate à Covid-19

 Â Iniciativa, realizada na unidade da Toyota de Sorocaba, interior de São Paulo, conta 
com equipe de 12 colaboradores em espaço exclusivo, organizado dentro das normas 
de saúde e segurança do Ministério da Saúde do País

Desde o início de abril 
a Toyota faz parte 
de uma grande ini-

ciativa que integra outras 
montadoras do setor e 
empresas voluntárias para 
a manutenção de respira-
dores destinados ao trata-
mento de pacientes diag-
nosticados com COVID-19. 
Até o momento a empresa 
já recebeu 48 respiradores, 
os quais 18 já foram repa-
rados e 16 foram entregues 
a hospitais e estabeleci-
mentos de saúde das cida-
des de Taubaté, Itapetinin-
ga, Votorantim, Sorocaba, 
Leme, Vinhedo, localizadas 
no interior do Estado de 

São Paulo, e também em 
São Bernardo do Campo e 
na cidade de São Paulo.

Para realizar esse traba-
lho foi necessário o apoio 
do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial 
(SENAI) para treinar e 
capacitar 12 colaboradores 
da empresa. O trabalho se 
concentra na unidade da 
Toyota de Sorocaba e conta 

com espaço exclusivamen-
te montado para receber 
os aparelhos, efetuar des-
montagem, conserto, mon-
tagem, empacotamento e 
envio.

“Nossa equipe está moti-
vada, pois sabemos que 
com esse trabalho pode-
mos salvar muitas vidas. 
Por isso, é importante que 
hospitais e estabelecimen-
tos de saúde realizem o 
cadastro no site do SENAI 
para solicitação do reparo”, 
afirma Ademir Rogério 
Canal, diretor da unidade 
de Sorocaba da Toyota do 
Brasil.

Leia mais no site do DT.

 
�Justiça

STF restabelece redução 
de contribuições ao 
Sistema S

 Â Redução foi definida por medida 
provisória

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli, 

restabeleceu, no dia 18, os 
efeitos da Medida Provisória 
932/2020, que reduziu pela 
metade as contribuições das 
empresas ao Sistema S por 
três meses, de abril a junho 
deste ano. O ministro aten-
deu a um pedido da União.

A redução das contribui-
ções fez parte do pacote de 
medidas anunciado pelo 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, para ajudar empre-
sas afetadas pela crise provo-
cada pela pandemia do novo 
coronavírus (covid-19).

O corte de 50% havia sido 
suspenso pelo Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região 
(TRF1), a pedido do Serviço 
Nacional do Comércio (Sesc) 
e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem (Senac), que 
tiveram a solicitação negada 
na primeira instância.

A entidades do Sistema S 
alegam que a redução nas 
contribuições afeta de forma 
drástica o trabalho realizado 
por elas, que inclui formação 
de trabalhadores, a manu-
tenção de escolas de nível 
básico e médio e a prestação 
de assistência social e atendi-
mento de saúde, entre outras 
atividades.

Ao STF, a Advocacia-Geral 
da União (AGU) defendeu 
o corte nas contribuições 
como meio de amenizar os 
impactos da crise econômica 
provocada pela pandemia, 
em especial no que diz res-
peito à saúde financeira de 
empresas e a manutenção de 
empregos.

Ao concordar com os 
argumentos da AGU, Toffoli 
argmentou que “não cabe 
ao Poder Judiciário decidir 
quem deve ou não pagar 
impostos, ou mesmo quais 
políticas públicas devem ser 
adotadas, substituindo-se 
aos gestores responsáveis 
pela condução dos destinos 
do Estado, neste momento”.

A exceção se daria caso 
houvesse violação à Consti-
tuição, ressalvou Toffoli. Ele 
lembrou que há duas ações 
diretas de inconstitucionali-
dade (ADI’s) relatadas pelo 
ministro Ricardo Lewando-
wski que contestam a MP 
932/2020 e que ainda devem 
ser julgadas pelo plenário do 
Supremo.

Contribuições
O Sistema S é um conjunto 

de entidades, administradas 

por federações e confedera-
ções patronais, voltadas para 
o treinamento profissional, 
assistência social, consulto-
ria, pesquisa e assistência 
técnica.

São elas o Serviço Social 
da Indústria (Sesi); Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai); Serviço 
Social do Comércio (Sesc); 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem do Comércio (Senac); 
Serviço Social de Transporte 
(Sest); Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte 
(Senat); Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar); 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Cooperativismo 
(Sescoop); e Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae).

As contribuições ao siste-
ma incidem sobre a folha de 
salários das empresas que 
integram a categoria corres-
pondente e são repassadas 
pelo governo às entidades. 
As alíquotas variam de 0,2% 
a 2,5%. As indústrias, por 
exemplo, recolhem 1% ao 
Senai e 1,5% ao Sesi sobre 
a folha de pagamento. As 
empresas do comércio reco-
lhem 1,5% ao Sesc.

De acordo com a MP 
932/2020, por três meses 
as alíquotas foram redu-
zidas da seguinte forma : 
Sescoop, 1,25%; Sesi, Sesc 
e Sest, 0,75%; Senac, Senai 
e Senat, 0,5%; Senar, 1,25% 
sobre a folha de pagamento; 
0,125% sobre a receita da 
comercialização da produção 
rural devida pelo produtor 
rural pessoa jurídica e pela 
agroindústria; e 0,10% sobre 
a receita da comercialização 
da produção rural devida 
pelo produtor rural pessoa 
física e segurado especial.

Apenas as alíquotas de 
contribuição ao Sebrae não 
mudaram. Entretanto, o texto 
prevê que o Sebrae repasse 
ao Fundo de Aval às Micro 
e Pequenas Empresas ao 
menos 50% do adicional 
que recebe para execução das 
políticas de apoio às micro e 
pequenas empresas.

Já a retribuição paga à 
Receita Federal pelas enti-
dades, pelo serviço de reco-
lhimento das contribuições, 
será de 7% do montante 
arrecadado. Hoje, essa retri-
buição é de 3,5%. A nova 
alíquota vale também por 
três meses para o Sesi, Senai, 
Sesc, Senac, Sest, Senat, Senar 
e Sescoop.
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Educação
Ensino a distância na quarentena esbarra na 
realidade de alunos e professores da rede pública

 Â Desde que a quarentena teve início no Estado de São Paulo, um cenário de incertezas pairou sobre pais, alunos e professores.

Com as aulas suspensas 
por tempo indeter-
minado, afinal, como 

ficaria o ano letivo? Inicial-
mente, a saída cogitada foi 
a antecipação das férias 
escolares. No entanto, após 
um mês, uma nova realidade 
se desenhava: a do ensino à 
distância.

Correndo contra o tempo, 
a Secretaria de Estado da 
Educação (SEE) conseguiu 
colocar no ar uma platafor-
ma gigantesca, que permite 
conectar alunos e professo-
res.

A iniciativa, porém, esbar-
ra em uma dura realidade: 
dificuldades dos alunos, 
seja pela falta de internet ou 
estrutura familiar, e a falta 
de preparo dos professores 
para lidar com a platafor-
ma e todas as mudanças na 
forma de ensinar.

“Para os professores, que 
estão na ponta do processo, 
está claro que esse modelo 
não funciona. Ele não é 
inclusivo e aumenta ainda 
mais as desigualdades”, diz 
Maria Izabel Noronha, presi-
dente da Apeoesp (Sindicato 
dos Professores da Educa-
ção Oficial do Estado de São 
Paulo) e deputada estadual 
pelo PT, partido de oposição 
ao governador João Doria 
(PSDB).

Para ela, não se trata 
apenas de um posiciona-
mento corporativista, que 
defende o ensino em sala 
de aula, mas da falta de um 

melhor planejamento para o 
uso das ferramentas.

Demanda sufocante

Segundo a professora, 
todos os dias, quase 24 
horas por dia, os professores 
da rede são bombardeados 
com mensagens que chegam 
pelas vias digitais - seja o 
WhatsApp, seja pelos chats 
da Central de Mídias.

“Os professores se quei-
xam que não conseguem dar 
conta da demanda e isso é 
angustiante para eles”, diz 
Noronha, compartilhando 
com a reportagem men-
sagens da rede WhatsApp 
recebidas de alunos, pais e 
professores se queixando de 
dificuldades para acessar o 
novo sistema.

“A cada dia, recebemos 
mais e mais relatos de pro-
fessores que estão extrema-
mente estressados e exaus-
tos. A principal queixa deles 
é que não estão conseguindo 
ministrar o ensino a dis-
tância por várias questões: 
acesso à tecnologia, falhas na 
programação, falta de recur-

sos, seja internet ou celular 
para dar conta das ativida-
des”, explica Neuza Ribeiro, 
coordenadora a Subsede da 
Apeoesp em Araraquara.

Segundo Neuza, há uma 
grande pressão por parte 
da SEE e das diretorias de 
ensino para que o processo 
dê certo, sem levar em conta 
a realidade dos professores 
e alunos.

“Além da pressão do dia a 
dia para dar conta do pro-
cesso, que é novo e traba-
lhoso, os professores ainda 
sofrem com ameaças de 
faltas e até processos admi-

nistrativos caso não consi-
gam trabalhar o conteúdo 
programado”, diz. “Toda essa 
pressão é para tampar o sol 
com a peneira. Temos visto 
que isso não funciona nem 
mesmo na rede particular”, 
completa.

‘construção conjunta’

Para o secretário de 
Estado da Educação, Rossieli 
Soares da Silva, mesmo com 
os relatos sobre problemas 
de acesso à plataforma, o 
programa tem tido sucesso 
entre alunos e professores.

“Temos uma clareza que 
não será um acesso de 
100%. Mas mesmo que o 
aluno não se conecte no 
aplicativo, temos dois canais 
abertos com os conteú-
dos disponíveis. Isso ajuda 
resolver bastante a questão 
da conectividade”, diz. “Esta-
mos adaptando o conteúdo, 
sabemos que esse processo 
é novo e é difícil.”

Rossieli diz que há lives 
quase diárias com professo-
res para dirimir as dúvidas 
e dificuldades. “Temos tido 

conversas muito transpa-
rentes. E estamos todos 
tentando correr atrás. É o 
momento de solidariedade”.

Para o secretário, é normal 
que alguns professores se 
sintam desconfortáveis com 
essa nova modalidade num 
primeiro momento.

“É lógico que dá medo. Eles 
têm que sair da zona de con-
forto”, avalia. Segundo ele, na 
primeira semana, foram 1,5 
milhão de alunos conectados 
às aulas - um pouco menos 
da metade dos 3,5 milhões 
inscritos na rede estadual.

Com relação aos proble-

mas de conectividade, o 
secretário ressalta que uma 
parceria com as operadoras 
de telefonia proporciona aos 
alunos e professores o uso 
de dados patrocinados pelo 
Estado. “Esse patrocínio de 
dados é feito via aplicativo”, 
diz.

 
di�iculdades na forma e 

no conteúdo

Além das questões téc-
nicas de acesso ao Centro 
de Mídia criado pela SEE, 
muitos professores se quei-
xam da qualidade do conte-
údo das aulas apresentadas 
aos alunos e apontam uma 
desconexão entre esse con-
teúdo e o currículo.

“Já vi, por exemplo, que 
teve a mesma aula para três 
séries diferentes. Parece até 
que estão gravando aulas 
com temas aleatórios, então 
usam a mesma aula para 
séries diferentes. Nem a 
grade curricular do Estado 
está sendo respeitada”, diz a 
professora Mariana (nome 
fictício), 38 anos, de Arara-

quara.
Docente há 16 anos, ela 

discorda da forma como o 
processo vem acontecendo. 
Quando veio a notícia das 
aulas online, os professores 
ficaram preocupados com 
possibilidade de terem, eles 
mesmos, que gravar as aulas. 
Mas esse, no entanto não foi 
o caminho do projeto. O que 
trouxe alívio, mas também 
preocupação.

“Perdemos nossa autono-
mia em sala de aula. Não é 
nosso planejamento pedagó-
gico que está sendo passado. 
E, pior, as aulas, genéricas, 

não levam em consideração 
as diferenças entre as cida-
des, as escolas”, diz Mariana.

“O professor faz um diag-
nóstico para planejar as 
suas aulas. Essa forma não 
respeita o ritmo dos alunos, 
da turma. Acaba, também, 
sendo uma aula superficial 
para o aluno, o que não 
é suficiente para fazê-lo 
entender”, avalia.

Para a professora Marisa 
Borges, coordenadora peda-
gógica em Sorocaba, o fato 
de tudo ser um processo 
novo pesa bastante, mas é 
preciso ter paciência. “Os 
professores estão tentando 
se adaptar a essa realidade. 
Nós estamos aprendendo a 
mexer com todas as ferra-
mentas”, explica.

Apesar das dificuldades, 
alguns professores têm se 
dado bem com o processo.

É o caso de Rodrigo Ferra-
ri Baglini, 32 anos, docente 
há 10 anos na capital. Ele 
concorda com a professo-
ra Marisa sobre a necessi-
dade de paciência. “Essa 
pandemia nos obrigou a 

apresentar para o mundo 
um novo modelo de ensino, 
que deveria ser implantado 
num processo progressivo. 
As crianças estão no mundo 
digital, mas não têm a cultu-
ra digital do aprendizado. E 
isso é um processo que pre-
cisa de tempo”, diz.

cobranças excessivas 
para que o ead emplaque

Os professores na rede 
estadual também vêm se 
queixando do excesso de 
cobranças na implantação 
do EaD. Para eles, a buro-

cracia criada para o acompa-
nhamento das aulas faz com 
que ultrapassem as jornadas 
diariamente.

“Temos sido obrigados a 
fazer um monte de relatórios 
para provar que o professor 
está, de fato trabalhando”, 
diz a professora Mariana. 
“Eu fiquei sem recursos para 
fazer as aulas online, porque 
a fonte do meu computador 
queimou. Faz duas semanas 
que estou falando isso e que 
não tenho como fazer. E a 
resposta da coordenação 
é dizer que então vou ficar 
com falta.”

O professor Samuel Augus-
to Alves Lima, 39 anos, 
docente da rede estadual 
há seis anos, também vem 
enfrentando problemas 
parecidos. “Temos dispen-
dido de recursos próprios. 
De equipamentos, de inter-
net. Mas isso às vezes não é 
suficiente. A equipe gestora 
pressiona para que façamos 
as atividades e há uma série 
de confusões sobre as orien-
tações do planejamento”, 
conta.

Segundo Samuel, apsar 
de a Secretaria anunciar o 
patrocínio de dados para o 
acesso ao aplicativo, essa 
não é a única ferramenta 
usada pelos professores que 
acabam, sim, dependendo 
do uso de dados próprios 
para acesso à internet.

Para o professor, outro 
entrave está relacionado a 
uma grande quantidade de 
informações desencontra-
das. “Cada escola tem dado 
as suas orientações sobre 
como isso deve acontecer. E 
há muitas idas e vindas, difi-
cultando ainda mais a vida 
dos professores”, diz.

ensino a distância x edu-
cação presencial

A realidade da implanta-
ção de EaD na rede estadual 
de ensino levanta a discus-
são sobre as possibilidades 
de substituição da educação 
presencial pelo ensino a 
distância no ensino funda-
mental.

Mas mesmo quem defende 
o processo remoto é taxativo 
em dizer que o modelo atual 
não funciona de forma defi-
nitiva.

Para o secretário de Edu-
cação, durante as conversas 
com professores da rede, 
muitos colocaram essa 
questão. “No início, o maior 
receio era que o EaD fosse 
substituir os professores. 
Mas não é disso que se trata. 
E não temos como fazer com 

que a EaD substituía a edu-
cação presencial na educa-
ção básica. O que estamos 
fazendo agora é um esforço 
de tentar conectar as pes-
soas com a educação”, diz. 
Segundo ele, ao colocar em 
prática o EaD, a Secretaria 
tenta manter o vínculo edu-
cacional dos estudantes.

Para Fabio Fonseca, Dire-
tor Acadêmico da Faculda-
de FAEL, uma das pionei-
ras no processo de EaD no 
país, o ensino a distância 
é uma ferramenta valio-
sa, mas é preciso tempo e 
organização para que os 
professores possam apren-
der a usar essa ferramenta.

“Viemos de um modelo 
presencial, numa mudança 
abrupta. Mas certamente é 
uma mudança sem volta. 
O processo online veio 
para ser uma ferramen-
ta importante” ele conta. 
Para auxiliar nesse proces-
so, a FAEL disponibilizou 
para os docentes um curso 
gratuito sobre ensino a 
distância.

BBC News Brasil

Para os estudantes, difi culdades vão de acesso precário à internet a problemas familiares Professor Rodrigo Baglini prepara vídeo aula: ‘Essa pandemia nos obrigou a apresentar para o mundo um novo modelo 
de ensino, que deveria ser implantado num processo progressivo’
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Bate – Rebate
C´est fini

TV Tudo

Record fecha elenco de “A Fazenda 12” e 
estuda antecipar estreia 

A direção da Record 
trabalha no firme 
propósito de estrear a 

próxima edição de “A Fazen-
da” no segundo semestre. 
Tanto assim que o elenco já 
está fechado e os escolhidos 

aguardam apenas o momen-
to para se reunir na sede de 
Itapecerica da Serra, em São 
Paulo.

Outro detalhe importante: 
existe um movimento muito 
forte na Record para que 

a estreia possa acontecer 
antes de setembro. O depar-
tamento comercial está 
empenhado em viabilizar 
todos os processos envol-
vendo anunciantes e ações 
para o programa e assim 

permitir que o lançamento 
aconteça mais cedo.

De qualquer forma, a 
Record só irá confinar o 
elenco após adotar uma 
série de medidas e garantir o 
bem-estar de todos. O plano 

depende ainda dos avanços 
dos órgãos de saúde contra a 
pandemia da Covid-19. Além 
disso, o objetivo também é se 
beneficiar da grande audiên-
cia das pessoas já saudosas 
de acompanhar um reality 

show do gênero. As “viúvas” 
do “BBB”.

Marcos Mion, uma vez 
mais, apresentará o pro-
grama, que teve o modelo 
Lucas Viana como vencedor 
da edição passada. 

O anTes...
Ontem, neste sagrado 

espaço, foi dito que a Band 
vinha exagerando nos inter-
valos do “Jornal do Noite”.

A média era uma notícia 
para cinco ou seis minutos 
de comerciais.

... e O agOra
A boa notícia é que, inde-

pendentemente da nota 
aqui publicada, providências 
estavam sendo tomadas.

O “Jornal da Noite”, em 
novo espelho e em seus 45 
minutos de duração, passa a 
ter apenas dois breaks de 3 
minutos e 30 segundos cada 
um. Aí sim.

ImprudêncIa
Não foi na segunda, mas 

ontem, terça, o SBT colocou 
o “Primeiro Impacto” na 
hora do almoço. Nada novo, 

uma “cozinha” do que foi ao 
ar antes, na madrugada e 
começo da manhã.

E olha como, ao meio-
-dia, com Marcão do Povo, o 
jornal começou: “são 8 horas 
e 32 minutos”.

aniversáriO
Hoje, a BandNews FM, 

comemora o seu 15º ano de 
operações.

Ontem, terça, iniciando as 
festividades, foi feita uma 
live com Leo Jaime.

Vencendo Juntos
O SporTV apresenta no 

próximo sábado, a partir das 
20h30, o especial “Vencendo 
Juntos”, comandado por Flávio 
Canto e Carol Barcellos.

A atração tem por objetivo 
arrecadar R$ 10 milhões em 
doações, que serão rever-
tidas em vale-alimentação 

para ajudar 33 mil famílias.
O Time
“Vencendo Juntos” terá 

ainda um time de embaixa-
dores, que vai participar ao 
vivo. Nos moldes do “Global 
Citizen” (promovido pela 
cantora Lady Gaga), reuni-
rá “virtualmente” grandes 
nomes do esporte, como o 
técnico de vôlei Bernardi-
nho, a ex-ginasta Daiane dos 
Santos, o meia do Flamen-
go Diego Ribas, o surfista 
Gabriel Medina, o ex-tenista 
Guga Kuerten, Hortência, do 
basquete, entre outros.

dramaturgIa do sBt
Ricardo Mantoanelli, dire-

tor de teledramaturgia no 
SBT, enviou uma mensagem 
para toda a equipe, tranqui-
lizando os profissionais e 
cogitando um cenário para 

a volta.
Declarou que “ainda há 

muita informação errada 
saindo por aí. Mas, em meio 
a tudo isso, tenho uma 
informação que é certa, que 
de fato o SBT deve reprisar 
uma novela depois da pri-
meira fase de ‘Aventuras de 
Poliana’’. “Mas a gente vai 
voltar com as gravações de 
‘Poliana Moça’ assim que for 
possível.”

OTimisTa
“Eu queria que todo mundo 

mentalizasse que ‘em julho 
a gente vai tá gravando de 
volta’. Eu tenho feito isso, eu 
acho que a gente tem que 
entrar num círculo virtuoso 
de notícias, algumas boas 
notícias já tão saindo com 
relação a vacina e etc”, disse 
Mantoanelli.

Que reforçou: “Então eu 
acho que é possível sim a 
gente voltar a gravar em 
julho, mesmo que seja de 
uma forma gradual e depois 
a gente entra com gás total”.    

FOrça TareFa
A Teledramaturgia da 

Globo, em mais um esforço 
para sair forte dessa crise 
provocada pelo novo corona-
vírus, pediu para que todos 
os seus contratados traba-
lhem e apresentem novos 
projetos.

Mesmo aqueles autores 
que saíram do ar recente-
mente já estão em processo 
de criação e participando de 
reuniões semanais.

aceLeraDO
Até pela importância que 

representa para o Grupo 
Globo, a Teledramaturgia 

é seguramente o departa-
mento que mais tem se pre-
parado para a retomada de 
gravações.

Não é o único, vale ressal-
tar.    

LiberaçãO
Xuxa, na segunda-feira, 

autorizada pela Record, 
gravou o “Conversa com 
Bial”.

A Globo ficou de definir a 
data de exibição. Fala-se que 
será nesta quinta-feira.

mãO única
Aliás, a Record se queixa 

um pouco disso. Sempre 
que a Globo pede, ela infor-
ma que libera seus artistas. 
Sabrina Sato e Xuxa são 
alguns dos casos citados.

Mas, lamenta que a Globo 
nunca libere ninguém. Diz 
que não adianta pedir.

·       O SBT ainda não sabe 
qual o próximo caminho 
para Lívia Andrade e Mara 
na programação...

·       ...Tudo indica que isso 
só será definido quando 
Silvio Santos voltar...

·       ...Por outro lado, o SBT 
também é sempre uma caixi-
nha de surpresas.

·       O “Largados e Pelados”, 
estreia da Band segunda,  
marcou 2,6 pontos de média 

com share de 4,3% e pico de 
2,9 pontos...

·       ...Na faixa de confronto, 
22h45 às 23h35, Globo 24; 
SBT 5,9; Record 5,0; Rede 
TV! 1,4, e TV Cultura 1,2.

·       A Record promete 
uma edição mais dinâmica 
na volta do “Made in Japão” 
com Sabrina Sato...

·       ... Mais atenta às rela-
ções entre os competidores 

na casa, enfocando a convi-
vência e a competitividade 
entre eles...

·       ...Nesta nova versão, 
que começa dia 23, às 22h30, 
também serão trocados 
alguns elementos de edição 
para se adequar ao horário 
de sábado à noite...

·       ...Trilha sonora e 
recursos visuais estão entre 
as atualizações da reedição. 
Serão 6, e não mais 12, epi-

sódios.
·       Nesta quinta-feira, 

a partir das 20h, acontece 
a “Live na Abravalândia”, 
comandada por Tiago Abrava-
nel diretamente de sua casa...

·       ...A exemplo de Maisa 
Silva, Tiago também vai arre-
cadar recursos em prol da 
AACD. Bacana.

·       “Luccas Toon - Libras” 
é o nome do novo canal de 
Luccas Neto.

A rivalidade entre gan-
gues e a batalha por direi-
tos iguais são os panos de 
fundo da série “Godfather 
of Harlem”, estrelada e pro-
duzida por Forest Whitaker. 
Baseada em fatos reais, a 

produção chega ao Brasil 
em 19 de junho, às 22h15, 
no Fox Premium 1. Exibição 
às sextas-feiras.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

�Solidariedade

Ruston alimentos doa 
820 kg de arroz para projeto 
‘Todos Juntos Por Jacareí’

 Â Ao todo, doações da empresa, 
das marcas Fantástico e Saboroso, 
já ultrapassam 10 toneladas desde 
a chegada da pandemia do novo 
coronavírus no Brasil

A Ruston Alimentos, 
proprietária das 
marcas Fantástico 

e Saboroso, realizou uma 
doação de 820 quilos de 
arroz para o projeto assis-
tencial “Todos Juntos Por 
Jacareí”. A entrega dos ali-
mentos aconteceu na sexta-
-feira (15).

O projeto é uma ação 
voluntária organizada 
para ajudar a arrecadar 
alimentos para pessoas 
em vulnerabilidade social, 
que tiveram suas rendas 
comprometidas durante a 
crise econômica e sanitária 
causada pela pandemia do 

novo coronavírus.
Trata-se de um time que 

reúne membros de dife-
rentes entidades da cidade, 
como o Rotary Club Flórida 
3 de Abril, Casa da Amiza-
de, Lions Club de Jacareí, 
Rotaract  e Associação dos 
Engenheiros de Jacareí.

A ação tem arrecadado 
produtos básicos de ali-
mentação e saúde neste 
momento de calamidade. 
Todo material recolhido é 
levado para instituições 
de caridade, comunidades 
carentes e diretamente às 
pessoas em situação de rua.

Leia mais no site do DT

�Destaque

Docentes do curso de Enfermagem 
da Anhanguera lançam livro sobre 
o novo Coronavírus

 Â Obra reúne informações sobre a pandemia e um histórico sobre outras epidemias 
no Brasil para profissionais de saúde e público geral

O número de casos 
do novo Coro-
navírus cresce 

em ritmo acelerado em 
todo o mundo. No Brasil, 
já são mais de 16 mil 
mortes confirmadas e 
mais de 257 mil pesso-
as infectadas. O cenário 
causa ansiedade e aflição, 
ambiente ideal para a 
disseminação de notícias 
falsas.

Justamente para ajudar 
a conter o avanço de 
‘fake news’, um grupo 
de docentes do curso de 
Enfermagem da Anhan-
guera de São José dos 
Campos se organizou e 
lançou o livro ‘Coronaví-
rus: o combate começa 
com a informação’. A obra 
é voltada para profissio-
nais da área da saúde e 
também para interessa-
dos em obter informa-
ções de qualidade sobre 
o novo coronavírus.

Escrito pelas professo-
ras Aretha Santos, Renata 
Pinto e Gabrielle Guatura, 
o livro reúne um históri-
co das grandes epidemias 
do mundo, a epidemio-
logia da família coronavírus, 
além de detalhes sobre a 
COVID-19. “Trata-se de um 
material rico que visa escla-
recer todas as dúvidas sobre 
a pandemia em um momento 
tão crítico, que conta com a 

experiência do doutor Danilo 
Stanzani, secretário de saúde 
de São José dos Campos”, des-
taca Aretha Santos, autora do 
livro, mestre em epidemiolo-
gia e professora do curso de 
Enfermagem da Faculdade 

Anhanguera de São José.
“Assim que formamos a 

equipe, tivemos duas sema-
nas para desenvolver o mate-
rial, o que foi especialmente 
desafiador, já que estamos 
falando de uma pandemia em 

curso onde protocolos, 
ações e números mudam 
diariamente. Porém, 
tomamos todo o cuida-
do de citar as datas dos 
dados e as fontes onde 
estes podem ser atua-
lizados, como dados de 
letalidade por exemplo”, 
complementa Aretha.

O material conta com 
tecnologia QR Code, em 
que é possível aproximar 
o celular do código e o 
leitor é direcionado a um 
vídeo com a técnica para 
a lavagem das mãos em 
detalhes. O livro pode 
ser adquirido pela edito-
ra PAE. “Nosso objetivo 
é oferecer um material 
com informações reais, 
legítimas e de fácil enten-
dimento, especialmente 
neste momento, em que a 
informação é fundamen-
tal para a população”, 
destaca a professora 
Gabrielle Guatura, mestre 
em Ciências, e docente no 
curso de Enfermagem da 
Anhanguera.

Coronavírus: o combate 
começa com a informa-
ção

Aretha Santos, Renata 
Pinto e Gabrielle Guatura

Editora PAE
55 páginas
Valor: R$ 49,90
Site: http://www.pae.com.

br
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Vendo casa com 2 pon-
tos comerciais no bair-
ro Jardim Canuto Bor-
ges, em Taubaté, com 
área total de 257m2. A 
casa possui 5 cômodos, 
sendo 1 suíte, quintal 
com garagem para 2 
carros. Os 2 pontos co-
merciais já estão pron-
tos para utilização. 
Toda documentação 
OK. Ótima oportunida-
de de negócio. Contato 
direto com o proprietá-
rio: (12)3621-6102

7- Ficha 066: Venda 
Apartamento no Centro 
- Taubaté R$ 280.000,00. 
Com 2 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
36322000 / 36336474. 
www.telesergio.com.br

8- Ficha 106: Venda 
Apartamento no Sítio 
Santo Antonio - Tauba-
té R$ 140.000,00. Com 
2 Dormitórios, Sala de 
Estar, Cozinha, Banheiro 
e Espaço para 1 Car-
ro. Fone: 3632-2000 / 
36336474. www.teleser-
gio.com.br

9- Ficha 109: Venda 
Apartamento no Jar-
dim Paulista - Taubaté 
R$ 185.000,00. Com 2 
Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala 2 Ambientes, 
Cozinha, Banheiro e Ga-
ragem Coberta para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

Ap
to
s

Aluga-se
1- Ficha 024: Aluga-se 
Casa na Chácara Flori-
da - Taubaté R$ 650,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e 
Garagem Coberta para 2 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br
 
2- Ficha 034: Aluga-se 
Apartamento na Vila São 
José - Taubaté R$ 600,00 
+ Cond. + Iptu. Com 2 
Dormitórios, Sala de Es-
tar, Cozinha, Área de Ser-
viço, Banheiro, Banheiro 
Empregada e Garagem 
Coberta para 1 Carro. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br 
 
3- Ficha 051: Aluga-se 
Casa na Vila São Geraldo 
- Taubaté R$ 1.050,00. 
Com 2 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte,  Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

4- Ficha 058: Aluga-se 
Casa no Condomínio 
Primavera - Taubaté R$ 
2.000,00 + Cond. + Iptu. 
Com 3 Dormitórios Sen-
do 2 Suítes, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Lavabo e Espaço para 2 
Carros.  Fone: 3632-2000 
/ 3633-6474. www.tele-
sergio.com.br

15- Ficha 021: Venda 
Terreno no Jardim Oásis 
– Taubaté R$ 125.000,00 
Com a Medida de 10 x 
25 = 250 m2. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

16- Ficha 070: Venda 
Terreno na Vila São José 
- Taubaté R$ 350.000,00 
Com a Medida de 10 x 
50 = 500 m2. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

17- Ficha 072: Venda 
Terreno na Fonte Ima-
culada - Taubaté R$ 
220.000,00 Com a Me-
dida de 1.133 m2. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

Ca
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18- Ficha 002: Venda 
Casa no Condomínio 
Tecoara - Taubaté R$ 
690.000,00. Com 3 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala de Estar, Cozinha, 
Área de Serviço, Banhei-
ro, Lavabo e Garagem 
Coberta para 2 Carros. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

19- Ficha 100: Venda 
Casa na Vila São Carlos - 
Taubaté R$ 270.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiros, Quar-
to Externo e Garagem 
Coberta para 1 Carro.  
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

10- Ficha 110: Venda 
Apartamento no Cecap 
IV - Taubaté R$ 95.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e 
Garagem Coberta para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

11- Ficha 114: Venda 
Apartamento na Gran-
ja Daniel - Taubaté R$ 
220.000,00. Com 2 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala de Estar, Cozinha, 
Área de Serviço, Banhei-
ro, Espaço para 1 Carro e 
Sacada. Fone: 3632-2000 
/ 3633-6474. www.tele-
sergio.com.br

12- Ficha 117: Venda 
Apartamento na Estiva - 
Taubaté R$ 150.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha,  Área 
de Serviço, Banheiro e Es-
paço para 1 Carro. 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

Te
rr
en

os
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13- Ficha 006: Venda 
Área na Baronesa - Tau-
baté R$ 1.200.000,00 
Com a Medida de 3.216 
m2. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

14- Ficha 014: Venda 
Área na Vila Nogueira - 
Taubaté R$ 850.000,00 
Com à Medida de 12,66 x 
85,5 = 1.082,43 m2. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br
 

20- Ficha 154: Venda 
Casa no Maria Augusta 
- Taubaté R$ 280.000,00 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Copa, Cozinha, 
Área de serviço, Banhei-
ro, Banheiro Externo e 
Garagem Coberta para 1 
Carro.  Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

21- Ficha 224: Venda 
Casa no Três Marias - 
Taubaté R$ 200.000,00 
Com 3 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, 2 Banheiros e 
Garagem Coberta para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

22- Ficha 228: Venda 
Casa no Ana Rosa - Tau-
baté R$ 235.000,00. Com 
1 Dormitório, Sala de 
Estar, Cozinha, Área de 
Serviço e Banheiro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br 
   
23- Ficha 229: Venda 
Casa no Continental III - 
Taubaté R$ 220.000,00 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha Ame-
ricana, Área de Serviço, 
Banheiro e Espaço para 2 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

24- Ficha 230: Venda 
Casa no Condomínio 
Primavera - Taubaté R$ 
850.000,00 Com 3 Dor-
mitórios Sendo 2 Suítes, 
Sala de Estar/Jantar, Co-
zinha, Área de Serviço, 
Lavabo, Quintal e Espaço 
para 2 Carros. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

Ap
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Vende-se

CASA TÉRREA COND. 
CAMPO DOS CONDES 
LOUVRE Casa Nova, 150 
m2, 1 Suite + 2 Dorms, 
WC e Lavabo, Sala Ampla 
bem iluminada, e ventila-
dor, Cozinha, AS, Espaço 
Gourmet com Churras-
queira, Quintal e 2 Vagas 
Cobertas. R$550.000,00. 
Interessados entrar em 
contato com proprietário 
pelo tel: (11) 99522-1018.

NOVO HORIZONTE (F. 
4052) Casa R$ 170.000,00 
- 3 Dorm. S/1 Suite, 
Bh, Lavabo Sala, Coz, 
Gar.,area De Serv. Quintal 
(12) 3621-1965 (12) 3629-
4194

 

Ap
to
s
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GURILÂNDIA Vendo 
Apto  Residencial Cin-
derela, com 2 dorms + 
dependências, área útil: 
54 M2, 1 vaga de gara-
gem, reformado, vago, 
1º andar, mobiliado. R$ 
160.000,00. Interessados 
tratar pelo tel / watz: (12) 
99703-6979, falar com sr. 
Salvato. 

VENDE -SE APTO com 
2 Quartos, sacada,  sala, 
cozinha, 1 banheiro, vaga 
na garagem. Localizado 
no Parque Paduan, pró-
ximo ao Orto e Rodovi-
ária. Valor: R$150.000,00. 
Aceita-se financiamento.  
Contato: Marco Antônio, 
Tels.: (12)  3632-4077,  
99790-6431, 99146-6155

BOSQUE DA SAUDE 
– APTO – 4º andar s/ ele-
vador - R$ 150 mil. Tel: 
3621-3040.

GRANJA DANIEL - Apto 
Novo - 2 dorm.(s),suíte, 
sala c/ 2 ambientes, ga-
ragem. R$ 170 mil. (12) 
99798-7676

Ca
sa

s

Vende-se

VENDO SOBRADO 
- PARQUE FLAM-
BOYANT - Com 3 dor-
ms, sendo 1 suíte, 2 WC, 
cozinha com gabinete, 
garagem coberta para 
2 carros, 2 lavanderias, 
churrasqueira, quintal 
todo com piso anti-der-
rapante.Documentação 
OK. A.C: 125 M2. Aceito 
financiamento pela Cai-
xa.  R$230.000,00. 
Interessados tratar dire-
tamente com proprietá-
rio pelos tels: (12) 3674-
2285 / (12)99202-5902, 
falar com Ivair.

CENTRO - TREMEMBÉ  
Vendo Sobrado Com 3 
dorms, sendo 1 suíte, 
2 WC, garagem cober-
ta para 2 carros. 110 
M2 de área construída. 
R$230.000,00. Interessa-
dos tratar diretamente 
com proprietário pelos 
tels: (12)97403-2504 / 
3674-2285.

CASA NOVO HORI-
ZONTE - 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço, garagem 
coberta. R$700,00 com 
IPTU incluso. Interessa-
dos tratar diretamente 
com proprietário pelo tel: 
(12) 99115-1710.

GUARATINGUETÁ - 
JARDIM BELA VISTA, 
com 2 dorms, sendo 1 su-
íte. Excelente localização. 
A.T. 250 M2, A.C. 123,8 M2. 
R$300.000,00. Tratar dire-
tamente com proprietá-
rio pelos tels: (12) 98123-
9904 / 99604-8798.

CASA RESIDENCIAL 
PRIMAVERA (INDE-
PENDÊNCIA), 180 M2, 
portaria 24h, 5 dorms, 
sendo 1 suíte, 2 banhei-
ros, sla 2 ambientes, sala 
almoço. Interessados 
tratar com proprietário 
após às 12h pelos tels: 
(12) 98111-1100 / 3681-
1001.

CENTRO - TAUBATÉ 
Alugo Ponto Comer-
cial, na Rua Anízio Ortiz 
Monteiro, nº 290. Com 
260 M2. Bom para res-
taurante, lanchonete ou 
pensão. R$ 3.000,00 sem 
luva. Tratar com João 
pelo tel: (12) 99781-2209.

ALUGA-SE  GALPÃO 
COMERCIAL Av. Faria 
Lima, nº1001,  em  Tau-
baté. Excelente localiza-
ção - 280 m2, sendo 100 
m2 mezanino copa  peq,  
escritórios. 3 banheiros 
em baixo, 2 em cima. 
Porta elétrica, pé direito 
7 m. Energia 110/220 
volts monof. trif. Prédio 
novo, habite-se e Bom-
beiros ok. Aluguel R$ 
8.000,00 a negociar. Tel 
12 3633.7400 e cel 12-
999782.1843.  
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JARDIM MARACAI-
BO Tremembé Vendo 
Terreno Com 250 M2, 
plano, com escritura.R$ 
32.000,00. Tratar pelo tel 
/ watz: (12) 99703-6979, 
falar com sr. Salvato.

VENDO TERRENO RE-
SIDENCIAL OUROVIL-
LE TAUBATÉ - Com 300 
m2 situado no Bairro Qui-
ririm ao lado do clube da 
VolksWagem. Toda infra-
estrutura: portaria, par-
que, recreação, piscina, 
churrasqueira e quadras. 
Documentação OK. Lote 
privilegiado próximo a 
portaria: Lote A3 20. Pre-
ço R$ 170.000,00.  Tratar 
direto com proprietário.: 
Paulo Elias pelo Fone: 
(11) 982081416.

Terreno JARDIM DE ALAH - Bairro 
Independência 12M X 25M, 

já com Projeto Aprovado com 
207 M2 para construção, todo 

murado com grade construída. 
R$170.000,00. Ótima localização, 

em frente ao canteiro de alta 
tensão. Interessados tratar 

diretamente  com proprietário 
através dos tels: (12) 3632-

6660 / (12) 99159-6756. 

PORTAL DO VALE - 
LOTE - 300m2, entrada de 
R$ 45 mil + repasse, con-
fira. Tel: 3621-3040

JARDIM DAS NAÇÕES 
- LOTE - boa localização, 
10 x 50 - R$ 265 mil. Tel: 
3621-3040.

APTO 3 dormitórios, 1 
suite, 2 vagas garagem 
cobertas , 6º andar, loca-
lizado Flamboyant. Infra-
estrutura comercial com-
pleta, próximo a bancos, 
supermercados, shop-
ping, escolas, dá para 
fazer tudo a pé. Quitado 
com documentação OK 
, semi mobiliado, piscina 
infantil. Interessados en-
trar em contato pelo tel: 
(12) 98170- 4605, falar 
com Marcio.

Aluga-se

CENTRO - ALUGO 
APTO c/ 02 dorms, sala, 
coz., banh. social, w.c, 
área serv., 01 vaga gar., 
armários nos quartos, ga-
binetes coz. e banh.. Ed. 
Daniel Danelli.  Valor: R$ 
1.000,00 + IPTU + Cond. 
Tratar: (12) 99717-8744.

COND. JACARANDAS 
Alugo apto 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro e 
1 vaga garagem- Cond. 
Jacarandas - Aluguel 
600,00 (mais condomi-
nio e IPTU) Interessados 
ligar horário comercial. 
Fones: (12) 36216847 / 
36227186 Sr. Minoru.
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Vende-se
PASSA-SE PONTO CO-
MERCIAL - ESPLANA-
DA INDEPENDÊNCIA 
- Motivo: saúde. Recém 
reformado, pronto para 
trabalhar. Interessados 
entrar com contato pelo 
tel: (12) 99197-6252, falar 
com Eunice.

Aluga-se

CENTRO TAUBATÉ  - Alu-
ga-se Pontos Comerciais 
de 80 a 450 M2. Bom para 
restaurante, hospedaria, 
estacionamento ou cafe-
teria.  Tratar com sr. João 
pelo tel: (12) 99781-2209

VENDO OU ALUGO LO-
JAS 15/6 - 55 M2, Vilarejo 
Shopping Santo Antonio 
do Pinhal. Interessados 
entrar em contato pelo 
tel: (11)98201-6581.

ESPLANADA INDEP. - 
LOTE – 250m2, esquina, 
plano - R$ 150 mil. Tel: 
3621-3040 .

PORTAL DA MANTI-
QUEIRA LOTE – 300m2, 
plano - R$ 148 mil. Tel: 
3621-3040.

ESTORIL – LOTE - Ave-
nida, 465m2 - R$ 225 mil. 
Tel:3621-3040. 

ESTORIL – LOTE - Ave-
nida, 465m2 - R$ 225 mil. 
Tel:3621- 3040

Di
ve

rs
os

Sítio 3 alqueires 7 Voltas, 
Bairro Pedra Grande, 
com 2 nascentes, posto, 
vizinhos, documenta-
ção OK.
R$220.000,00. Tratar 
com Salvato pelo tel: 
(12) 99703-6979 watz.
______________

São Luiz do Paraitinga - 
15.000 M2, a 800 mts da 
Rodovia. Ótimo local.
R$ 120.000,00. Tratar 
com Salvato pelo tel: 
(12) 99703-6979 watz.

Temperos secos 
para diversos pratos

Azeites aromatiza-
dos e sal de ervas
Licores diversos

Alice- tel. 3681.3070 
- Taubaté

Gino Pães e Doces

Rua: José Pedro da Cunha , 139 - JD. Maria Augusta Taubaté/SP TEl: (12) 3632-7204

Delícias da Padaria do Gino

Permuta-se APTO  
de 3 dorms em Cam-
pinas por CASA  de 
maior valor em Tau-
baté.
Apto R$ 200 mil, qui-
tado. Excelente locali-
zação. 1 vaga d gara-
gem. Pago diferença 
dinheiro.
 Tratar com sr. Mar-
cos pelo tel: (19) 
996695296.

**Por favor não me confundir com 
outras que estão de passagem.**

RECIFE - PRAIA DE BOA VIAGEM
Alugo apartamento para 3 pessoas (1 cama casal e 1 soltei-
ro), geladeira, microondas, televisão, ventilador, mesa, na 
AVENIDA BOA VIAGEM, Nº 5212, PRAIA DE BOA VIAGEM

R$ 70,00 por pessoa / por dia.entrar em contato com 
proprietário pelos tels: (81) 99966-2327 / (81) 99731-5535.

CARAGUATATUBA - Vende-se  casa linda e aconchegante no Bair-
ro Jd. Britânia.  Imóvel a  80 m/mar, Terreno de 12X30, com arvores 

frutíferas, mobília:  sofás da Plenitude design, eletrodomésticos 
..lava louças e  roupas/, geladeiras, fogão linha Brastemp, cozinha 

Todeschini, pouco uso. Casa da frente 2 suítes, salas grandes, Edícu-
la grande com quintal, garagens coberta para vários carros. Preço 
$ 530 mil (já está abaixo do valor do mercado). Interessados tratar 
com proprietário pelos telefones (12)3887 4767 e (11) 96578 4004.

Pão francês, doces e bolos
Rocamboles, Salgados... 

Vendo casa com 2 pontos co-
merciais no bairro Jardim Canu-
to Borges, em Taubaté, com área 
total de 257 m2. A casa possui 5 
cômodos, sendo 1 suíte, quin-
tal com garagem para 2 carros. 
Os pontos comerciais já estão 
equipados para utilização. Toda 
documentação OK. Ótima opor-
tunidade de negócio. Contato 
direto com o proprietário no te-
lefone (12)3621-6102.
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        PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE 

                                               SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP 
        CNPJ: 45.701.455/0001-72 

   
 
 

Av. Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro – Santo Antonio do Pinhal – SP 
 CEP 12450-000 

Tel/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1496 e-mail gabinete@pmsap.gov.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
 
 Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para sua apreciação e dos demais 
componentes desse Egrégio Colégio Legislativo, o Projeto de Lei que “altera a Lei nº 745, de 03 de 
dezembro de 1997, com suas alterações posteriores, e dá outras providências”. 
 

Trata a presente de adequação da legislação municipal às recentes alterações promovidas 
na legislação federal que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços. 

 
Em suma, referidas mudanças, essencialmente quanto à incidência tributária do Imposto 

Sobre Serviços decorrente das atividades dos planos de saúde, administradoras de cartões de 
crédito ou débito, dos serviços de “leasing”, “franchising” e “factoring”, representarão um critério 
arrecadatório mais justo, eis que, anteriormente à “nova regra” o imposto era recolhido a poucos 
municípios. De igual forma, terá o condão de aumentar a arrecadação do Município, sem o 
aumento de qualquer alíquota, especialmente neste momento de crise econômico-política que o 
país enfrenta, com queda brusca na arrecadação municipal. 

 
Importa salientar que, para referida Lei possa surtir efeito a partir do ano de 2018, as 

alterações legislativas necessitam ser realizadas ainda no ano de 2017, tendo em vista que tais 
alterações devem obediência aos princípios tributários da anualidade e anterioridade 
nonagesimal. 

 
Desta forma, servimo-nos do presente para solicitar dos componentes dessa respeitável 

Casa a apreciação e aprovação da matéria, em caráter de urgência, aproveitando a oportunidade 
para renovar os protestos de elevada estima e apreço. 

DT

REPRESENTANTE COMERCIAL
Empresa contrata para ramo automotivo.

Interessados enviar curriculum para o 
email: empresaadmite2019@gmail.com

Ou pelo WhatsApp: 11- 9-7437-5671.
EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 01 de junho de 2020, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 16 de junho de 2020, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER 
a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará novamente a PÚBLICO LEILÃO cumprindo as exigências legais, 
conforme as datas redesignadas de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo 
Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de 
escritura pública de 22/12/2011, cujo Fiduciante é LOURIVAL BERTHOND JUNIOR, inscrito no CPF/MF sob nº 269.491.398-96, em PRIMEIRO 
LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 328.542,10 (Trezentos e Vinte Oito Mil Quinhentos e Quarenta e Dois 
Reais e Dez Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Sobrado nº 47, com área privativa de 175,180m², 
e área total de 241,826m², no condomínio Residencial Village Tempus, com acesso pelo nº 675 da Avenida Professor Ernesto de Oliveira Filho, 
no bairro da Independência, Taubaté/SP”, melhor descrito na matrícula nº 113.747 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de  
Taubaté/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Consta ação de 
consignação, em grau de recurso, pendente de julgamento, processo nº 1004243- 11.2018.8.26.0625. Caso não haja licitante em primeiro 
leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 203.801,87 (Duzentos e Três 
Mil Oitocentos e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório 
da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar 
a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, 
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5432_04 Ol).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 23/2019 / OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO 
DE PACIENTE E COBERTURA DE AUSÊNCIA DE MÉDICOS CONCURSADOS/ MODALIDADE: 
PREGÃO Nº 043/2019 /ASSINATURA: 05/08/2019 /VIGÊNCIA: 05/08/2020/ CONTRATADA: SERCLIN 
– SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA LTDA/ VALOR TOTAL: R$ 496.850,00. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 29/2019 / OBJETO: OPERAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, 
ILUMINAÇÃO E VÍDEO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL/ MODALIDADE: PREGÃO Nº 045/2019/ 
ASSINATURA: 29/08/2019 /VIGÊNCIA: 29/08/2020/ CONTRATADA: GATTI SONORIZAÇÃO LTDA/ 
VALOR TOTAL: R$ 33.840,00. 
 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, 19 DE MAIO DE 2020. 
CLODOMIRO CORREIA DE TOLEDO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
A DEBITAR (20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Â M A R A  M U N I C I P A L  D E  P A R A I B U N A  
Estado de São Paulo 

 
 
 

EXTRATO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 1296/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 

ROSEMAR BENEDITO PEREIRA PRADO, Presidente da Câmara Municipal de Paraibuna, declara 
o Pregão 003/2020, visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E 
FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, foi declarado DESERTO e determinado sua 
repetição que ocorrerá no dia 23/03/2020 às 14:00 horas. 

Paraibuna, 02 de março de 2020. 
ROSEMAR BENEDITO PEREIRA PRADO 

Presidente da Câmara de Paraibuna 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Praça Côneg o Siqueira,  2 7  –  CEP 12530-000  Cunha –  SP  

FONE-FAX (12)  3111 -5000  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2020 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 016/2020 

A comissão de licitações de Cunha - SP, comunica aos interessados que a licitação para 
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE CESTA 
BÁSICA, foi cancelada. Maiores informações pelos telefones (12) 3111-5000. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Praça Côneg o Siqueira,  2 7  –  CEP 12530-000  Cunha –  SP  

FONE-FAX (12)  3111 -5000  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2020 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 024/2020 

A comissão de licitações de Cunha - SP, comunica aos interessados que se encontra 
reaberta a Licitação para REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E 
FUTURA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Realização: 
03/06/2020 as 10:00 horas no Prédio da Prefeitura. O Edital completo poderá ser retirado 
na Prefeitura de Cunha, em horário comercial ou no site http://www.cunha.sp.gov.br. 
Maiores informações pelos telefones (12) 3111-5000. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Praça Cônego Siqueira, 27 –  CEP 12530-000 Cunha –  SP 

FONE-FAX (12) 3111-5000  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 007/2020 – Proc. Adm. Mun. n° 088/2019. TERMO DE JULGAMENTO E 
HOMOLOGAÇÃO. No dia 19/05/2020 após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sr. Rolien Guarda Garcia, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU o item do pregão 
em epígrafe, considerando a adjudicação do item pelo Pregoeiro na seguinte conformidade: Itens 1 a 
116 a empresa LABORATÓRIO KARVELLIS GONZAGA COELHO LTDA ME. Fica a empresa 
convocada assinar o Contrato de Fornecimento em até 5 dias úteis a partir de 07/05/2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Praça Cônego Siqueira, 27 –  CEP 12530-000 Cunha –  SP 

FONE-FAX (12) 3111-5000  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 011/2020 – Proc. Adm. Mun. n° 052/2020. TERMO DE JULGAMENTO E 
HOMOLOGAÇÃO. No dia 13/05/2020 após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sr. Rolien Guarda Garcia, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU o item do pregão 
em epígrafe, considerando a adjudicação do item pelo Pregoeiro na seguinte conformidade: Itens 1 a 21 
a empresa J. M. PEIXOTO DE OLIVEIRA & CIA LTDA. Fica a empresa convocada assinar a Ata de 
Registro de Preço em até 5 dias úteis a partir de 13/05/2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Praça Cônego Siqueira, 27 –  CEP 12530-000 Cunha –  SP 

FONE-FAX (12) 3111-5000  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
PREGÃO ELETRONICO n° 017/2020 – Proc. Adm. Mun. n° 042/2020. TERMO DE JULGAMENTO E 
HOMOLOGAÇÃO. No dia 19/05/2020 após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sr. Rolien Guarda Garcia, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU o item do pregão 
em epígrafe, considerando a adjudicação do item pelo Pregoeiro na seguinte conformidade: Lotes 1 ao 
9, 11 ao 16 a empresa RENATO ALVES DOS SANTOS CUNHA ME e Lote 10 a empresa A.C.F. 
FERNAINE COMERCIO E SERVIÇO LTDA. Fica a empresa convocada assinar a Ata de Registro de 
Preço em até 5 dias úteis a partir de 19/05/2020. 

   
 

        Prefeitura Municipal de Natividade da Serra 
      -  ESTADO DE SÃO  PAULO  -  

 

 

EEDDIITTAALL  DDEE  AAUUDDIIÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA    

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 
1º QUADRIMESTRE DE 2020 

A Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, em atendimento ao disposto no § 4º, do Artigo 9º, da Lei 
Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, torna público a realização da audiência pública para 
apresentação à Comissão de Finanças da Câmara Municipal, da avaliação do cumprimento das Metas 
Fiscais do Município, relativas ao Primeiro Quadrimestre de 2020, que ocorrerá no dia 28 de maio 
de 2020, das 10:00 às 11:00 horas, no plenário da Câmara Municipal de Natividade da Serra, 
situada à Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro. 
Considerando as medidas de combate ao COVID-19 que restringe o acesso presencial aos atos 
municipais, inclusive as audiências públicas, disponibilizaremos previamente o estudo contendo os 
resultados das Metas Fiscais nos seguintes sites oficiais: natividadedaserra.sp.gov.br ou 
camaranatividade.sp.gov.br - onde os interessados poderão, durante o horário da audiência, solicitar 
explicações a respeito dos resultados apresentados nos portais da Prefeitura Municipal ou da Câmara 
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, 19 de maio de 2020. 
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO - Prefeita Municipal 

RR  GG  

        Prefeitura Municipal de Natividade da Serra 
      -  ESTADO DE SÃO  PAULO  -  

 

EEDDIITTAALL  DDEE  AAUUDDIIÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA    
SERVIÇOS DE SAÚDE 

1º QUADRIMESTRE DE 2020 
A Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, em atendimento ao disposto no Artigo 36 da Lei 
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, torna público a realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
visando proporcionar a transparência necessária dos montantes e fontes de recursos aplicados no 
período, bem como a oferta e serviços de saúde prestados pelo Município à população, relativas ao 
Primeiro Quadrimestre de 2020, que ocorrerá no dia 28 de maio de 2020, das 11:00 às 12:00 horas, 
no plenário da Câmara Municipal de Natividade da Serra, situada à Rua dos Fernandes, nº 251 – 
Centro, convidando os interessados e a população do Município. 
Considerando as medidas de combate ao COVID-19 que restringe o acesso presencial aos atos 
municipais, inclusive as audiências públicas, será disponibilizada no dia, a “Ata de Audiência Pública da 
Saúde” contendo as principais informações sobre os montantes e fontes de recursos aplicados no 
período, bem como a oferta e serviços de saúde nos seguintes sites oficiais: 
natividadedaserra.sp.gov.br ou camaranatividade.sp.gov.br – onde os interessados poderão, durante o 
horário da audiência, solicitar explicações a respeito dos resultados apresentados nos portais da 
Prefeitura Municipal ou da Câmara 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, 19 de maio de 2020. 
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO - Prefeita Municipal 

LINCIRO APARECIDO - Presidente do COMUS 
RR  GG  

 


