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Projeto de Pollyana Gama é 
aprovado no Câmara dos Deputados
A Câmara dos Deputados 

aprovou nesta terça-
-feira, 13, o Projeto de 

Lei 976/19, que determina 
o registro, nos sistemas de 
informações das polícias civil 

e militar, das medidas prote-
tivas decretadas pelo juiz a 
favor de mulheres vítimas de 
violência. A matéria vai ao 
Senado. A ideia original do 
projeto foi apresentada pela 

ex-Deputada Federal Pollyana 
Gama (Cidadania-SP), sendo 
que agora é reapresentado 
pela Deputada  Flávia Morais 
(PDT-GO).

Leia mais no site do DT

Governo propõe salário mínimo de 
R$ 1.147 em 2022, sem aumento real

  Reajuste segue previsão de 4,3% do INPC para este ano

O salário mínimo em 
2022 será de R$ 1.147 
e não terá aumento 

acima da inflação, anunciou 
o Ministério da Economia. O 
reajuste consta do projeto 
da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (PLDO) de 2022, 
enviado nesta quinta-feira, 
15, ao Congresso Nacional.

O reajuste segue a projeção 
de 4,3% para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor (INPC) para este ano. A 
estimativa também consta 
do PLDO.

Até 2019, o salário mínimo 
era reajustado segundo uma 
fórmula que previa o cres-
cimento do Produto Interno 
Bruto (PIB, soma das rique-
zas produzidas no país) de 
dois anos antes mais a infla-
ção oficial do ano anterior. 
Desde o ano passado, o rea-
juste passou a seguir apenas 
a reposição do INPC, por 
causa da Constituição, que 
determina a manutenção do 
poder de compra do salário 
mínimo.

Segundo o Ministério da 
Economia, cada aumento de 
R$ 1 no salário mínimo tem 

impacto de aproximadamen-
te R$ 315 milhões no orça-
mento. Isso porque os bene-
fícios da Previdência Social, 
o abono salarial, o seguro-
-desemprego, o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) 
e diversos gastos são atre-
lados à variação do mínimo.

O valor do salário mínimo 
para o próximo ano ainda 
pode ser alterado, depen-
dendo do valor efetivo do 
INPC neste ano. Pela legis-
lação, o presidente da Repú-
blica é obrigado a publicar 
uma medida provisória até 
o último dia do ano com o 
valor do piso para o ano 
seguinte.

Em 2021, o salário mínimo 
está em R$ 1.100. Como o 
INPC do ano passado encer-
rou 2020 em 5,45%, puxado 
pela inflação dos alimentos, 
o valor do mínimo deveria 
ser R$ 1.102, mas o gover-
no até hoje não incorporou 
a diferença de R$ 2 ao salá-
rio mínimo. Caso não faça 
isso antes do fim do ano, o 
resíduo será incorporado ao 
salário mínimo em 2022.

crédito da foto: © REUTERS/Bruno Domingos/Direitos Reservados



Diário de Taubaté2 Vale do Paraíba, 16 de Abril de 2021
www.diariodetaubateregiao.com.br

C
M

Y
K

E REGIÃO

Coluna Espírita

•	AgêE-mail: agenor.dt@hotmail.com

•	Leandro	Mazzini
reportagem@colunaesplanada.com.br

Literatura em gotas

•	José	Pereira	da	Silva
é professor de História

E-mail: pereira_jose2007@hotmail.com

Diário de Taubaté e Região Redação
Diretor Fundador: Stipp Júnior (1940-2007)
Diretor Responsável: Iára de Carvalho (MTB: 10.655)
Administração: Anaísa Stipp
Comercial: Ana Luiza Stipp

Jornal independente, a serviço da Indústria e Comércio 
de Taubaté e Vale do Paraíba. Circula em 9 cidades

Representante Comercial: Nacional Excluxivo R.G.D. Comercial Ltda.
R. Padre Clemente Henrique Moussier, 80 Conj 05, Santana / São Paulo-SP
Cep: 02016-010 / Fone: (11) 2971-1000

Os artigos assinados são de responsabilidade de seus Autores
e podem nao representar a opinião da direção desse jornal

R. Padre Clemente Henrique Moussier, 80 Conj 05, Santana / São Paulo-SP

Jornal Independente filiado à API 

Rua Coronel Marcondes de Mattos, n° 35, sala 204 - 2° andar
Edifício José Simão Sobrinho Center - Centro / Taubaté-SP
Cep: 12010-100 - Fones: (12) 3413-2400
redacao@diariotaubate.com.br / www.diariotaubaté.com.br

Tribuna livre

As tragédias em William 
Shakespeare
Quase todas as tragédias são obras 

da maturidade e representam o 
ápice do teatro de Shakespeare. 

Por meio de seus protagonistas, símbo-
los das diferentes paixões do homem, o 
dramaturgo traça um profundo retrato 
da complexidade da alma humana e das 
grandes dificuldades da vida. As princi-
pais são:

a) Romeu e Julieta: a inimizade 
entre suas respectivas famílias e a fata-
lidade aliam-se para impedir a união 
entre os jovens protagonistas, protóti-
pos de amantes apaixonados.

b) Hamlet: príncipe da Dinamar-
ca enfrenta a aparição do fantasma de 
seu pai assassinado exigindo vingança. 

As dúvidas e a indecisão, expressas em 
famosos monólogos, torturam o jovem, 
pois entre os culpados estão sua mãe e 
o pai de sua amada. No final, à custa de 
sua própria vida, consumará o sangren-
to castigo.

c) Otelo: o ardiloso lago estimula o 
ciúme em Otelo, que o leva a estrangular 
sua amada esposa, a inocente Desdêmo-
na.

d) Macbeth: a ambição de poder, 
estimulada por sua esposa, leva o nobre 
escocês Macbeth ao crime. Conseguirá 
a coroa, mas ambos sofrerão terríveis 
remorsos antes de seu trágico final.

e) Rei Lear: o ancião protagonista, 
ao tentar medir o amor de suas filhas, 

desterra a única que lhe quer realmen-
te bem, enganado pela hipocrisia das 
outras duas.Terminará destronado, 
abandonado por todos e meio louco.

Shakespeare foi um mestre na grada-
ção do ritmo dramático e na adminis-
tração dos recursos teatrais. Também 
foi um criador de personagens que por 
vezes se transformam em arquétipos da 
paixão que domina esse personagem.

Além de tudo isso, a grandeza e a 
atualidade do teatro de Shakespeare 
baseiam-se no caráter multifacetado de 
suas obras: devido à riqueza de suges-
tões e à pluralidade de sentidos que 
existe nelas.

Cuidando do meio ambiente
• Marcus De Mario – Instituto Brasileiro de Educação Moral-IBEM/RJ

Quando colocamos o pé na estra-
da e viajamos pelo interior deste 
País, constatamos o alto nível de 

desmatamento. Em determinadas regi-
ões são quilômetros a perder de vista, 
em ambos os lados da estrada, sem 
conseguir localizar vegetação natural, 
substituída pela cultura exclusiva de 
determinado produto, ou pelo pasto 
para a criação de gado. Nesse quadro, as 
nascentes sofrem, os animais morrem, 
o clima fica descontrolado e as estações 
do ano já não se fazem mais as mesmas.

E se somarmos a isso a poluição dos 
rios, os gases tóxicos produzidos nas 
grandes cidades e lançados na atmos-
fera, mais o desmatamento da floresta 
amazônica, eis o quadro montado para 
temporais localizados, secas extremas 
em outras áreas, verão com sensação 
térmica de 50 graus, invasão de animais 

nativos em áreas urbanas das cida-
des, tudo isso mostrando que o meio 
ambiente está agonizando e os homens 
e mulheres estão sofrendo todas essas 
consequências.

Cuidemos do meio ambiente. É urgen-
te arborizar nossas cidades, a partir 
dos nossos quintais, e quebrar nossas 
calçadas para colocação de canteiros 
gramados, assim permitindo que a água 
da chuva chegue com mais facilidade 
ao lençol freático. Também precisamos 
acelerar a coleta seletiva e a reciclagem 
do lixo, e deixar de utilizar sacos plás-
ticos para tudo, pois eles danificam a 
natureza. Precisamos urgentemente 
reflorestar e também, proteger os rios, 
lagoas e nascentes.

Essas medidas, e tantas outras, não 
dependem exclusivamente das autori-
dades públicas, pois igualmente temos 

que fazer a nossa parte. Não corte 
aquela árvore só porque suas folhas 
sujam nossa casa, ela é muito impor-
tante. Onde os pássaros vão habitar e 
cantar? Se for construir, pense numa 
casa, ou mesmo um puxadinho, que seja 
ecologicamente correta, com sistema de 
recolhimento da água da chuva e, por 
que não, captação de energia solar.

Somos almas imortais que, para nossa 
evolução, muito necessitamos deste pla-
neta, que é a nossa casa, num emprés-
timo divino, então temos que cuidar 
muito bem dela, e não apenas explorar 
e esgotar seus recursos. Lembremos 
que todos temos ainda necessidade 
de nascer de novo, ou seja, de reencar-
nar, então, respondamos: que planeta 
queremos encontrar amanhã, no nosso 
futuro? Pensemos seriamente nisso e 
façamos agora a nossa boa parte.

Capitalização de juros 
transparente ao consumidor
Hoje, a legalidade sobre a capita-

lização de juros pelos Bancos, 
em qualquer periodicidade, está 

vinculada à clareza de informações 
prestadas ao consumidor nos diversos 
contratos bancários.

O STJ sacramentou entendimento, 
já existente nos Tribunais Estaduais, 
sobre o dever de os Bancos indicarem 
de forma expressa o valor das taxas de 
juros, nominal e efetiva, aplicáveis con-
forme o período de capitalização estipu-
lado em cada um dos contratos.

Sob a premissa acima, o STJ afastou 
a capitalização diária de juros, mesmo 
expressamente pactuada, por conta 
da ausência de informações expressas 
sobre as taxas efetivas, mensal e anual, 
reflexas à taxa de juros nominal com 
capitalização diária [RECURSO ESPE-

CIAL Nº 1.826.463 - SC (2019/0204874-
7)].

Rotineiramente, analisando contratos 
bancários, verifica-se incongruências 
entre os percentuais expressos indica-
dos como taxas, nominal e efetiva, versus 
a periodicidade de capitalização, seja 
diária, mensal e anual.

Logo, poderá ser questionado judicial-
mente o contrato bancário que não con-
signar de forma expressa: (a) se a taxa 
de juros é efetiva ou nominal, (b) qual 
é o percentual da taxa juntamente com 
a periodicidade de sua aplicação e (c) 
qual é a periodicidade de capitalização 
da taxa nominal, conforme exemplifica-
do a seguir:

1. Taxa de Juros Nominal de 0,04% ao 
dia com capitalização diária;

2. Taxa de Juros Efetiva de 1,207% ao 

mês;
3. Taxa de Juros Efetiva de 15,7162% 

ao ano;
A mesma lógica é seguida para a capi-

talização mensal de juros:
1. Taxa de Juros Nominal de 1% ao mês 

com capitalização mensal;
2. Taxa de Juros Efetiva de 12,6825% 

ao ano;
Diante do entendimento consolidado 

no STJ, caso o contrato não contenha 
todas as informações acima explicita-
das, o consumidor deverá procurar um 
especialista para lhe auxiliar na revisão 
dos valores devidos ao Banco, exatamen-
te por conta da insuficiência de infor-
mações prestadas e de incongruências 
entre os percentuais expressos como 
taxas, nominal e efetiva, versus a perio-
dicidade de capitalização contratada.

•	Dr	André	Z.	Baptista
Advogado e professor titular na PUC-SP

O de sempre
O velho e experiente MDB 

vai dando as caras para não 
ser um coadjuvante aban-
donado no cenário eleitoral 
de 2022. A postura do ex-
-presidente Michel Temer em 
abrandar o discurso crítico 
sobre a ex-presidente Dilma 
Rousseff e a articulação em 
andamento para se lançar ao 
Planalto – conforme a Coluna 
antecipou ontem – indicam 
que o PT, PSDB e até o presi-
dente Jair Bolsonaro (ainda 
sem partido) serão obrigados 
a sentar à mesa para con-
versar com o cacique. MDB 
ainda tem grande bancada 
no Congresso Nacional, e é o 
maior partido municipalista 
do País. Os prefeitos e verea-
dores são os melhores cabos 
eleitorais para uma campa-
nha nacional.

Ministérios, sempre
Há quem veja a decisão de 

Temer como grande jogada 
para ganhar o que realmente 
interessa ao MDB num even-
tual futuro Governo de Lula, 
de Jair ou de outro nome.

Lulista
Sem perder tempo, 

também, tido como um ‘inde-
pendente’ dentro do partido, 
o senador Renan Calheiros 
vai dando mostras de fide-
lidade a Lula da Silva desde 
2019.

Chanceler?
Uma frente suprapartidá-

ria de aliados comenta que 
Michel Temer pode ser chan-
celer do Itamaraty, de qual-
quer Governo com o qual o 
MDB fechar. E é sonho dele.

Cadê o nióbio?
Um mistério continua nas 

gavetas da Polícia Civil de 
Minas Gerais há quase seis 
anos. Onde foi parar a carga 
das 10 carretas encontradas 
estacionadas numa estrada 
de terra, e vazias, após saírem 
em comboio das minas de 
Araxá? O nióbio, a preciosa 
carga que foi levada pelos 
bandidos profissionais, valia 
quase R$ 1 bilhão. 

Minério tech
Segundo a fonte da Coluna, 

a carga (de minas explora-
das pelo Governo do Estado 
e setor privado) ia para a 
China, pelo porto de Vitória 
(ES). O nióbio é o mais caro 
minério do mercado, usado 
na indústria bélica, aeronáu-
tica e de eletroeletrônicos. 

Grita textual
O PT estava desesperado 

com o julgamento do pedido 
de impugnação da decisão do 
ministro Edson Fachin que 
anulou as condenaçãos do 
ex-presidente Lula. A presi-
dente do partido, Gleisi Hoff-
mann, e os ex-presidentes 
Lula e Dilma soltaram segui-
das notas com tons críticos e 
até intimidadores sobre “não 
mexer nos direitos de Lula”.

Dois pesos
Para críticos do partido, no 

Congresso, o tom petista é 
o conhecido de sua cúpula. 
Um cacique soltou: Absol-

ver Lula numa canetada só, 
dentro de um plenário de 11 
ministros, é democracia. Mas 
a Corte seguir o amplo direi-
to processual de contestação 
de uma sentença... é golpe. 
Referindo-se ao pedido de 
impugnação feito pela PGR.

Sarah sem UTIs
Alvo de críticas na praça 

por não ceder espaço de suas 
amplas instalações para rece-
ber leitos de UTI e pacientes 
com Covid-19, a Rede Sarah 
de hospitais entrou na mira 
da Procuradoria da República 
no DF, que requereu informa-
ções sobre a situação. A Sarah 
trata pacientes com trauma, 
sua especialidade, e recebe 
milhões de reais por ano em 
verbas federais via emendas 
parlamentares.

Os pacientes
Em ofício ao MPDFT e 

MPF, para justificar por que 
não recebe pacientes da rede 
pública de saúde de Brasília, 
a Rede Sarah destacou que 
, em suas nove unidades no 
País – inclusive na capital 
federal – trata cerca de 1,5 
milhão de pacientes por ano, 
a maioria deles de idade 
avançada e de grupo de risco 
para o Covid-19, em leitos 
especificamente para os 
internados, sem poder para-
lisar estes tratamentos. 

Cirurgias 
Em resposta à reportagem, 

a Rede Sarah informou que, 
em Brasília, a unidade está 
recebendo “vários casos 
graves de pacientes para 
cirurgia de tumores cere-
brais do Hospital de Base”, e 
que por isso suas UTIs estão 
lotadas. 

ANTT Saúde
Em nota à Coluna, a Agên-

cia Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT) informa 
que “a gerência de Fiscali-
zação já vinha trabalhando 
junto à gerência de pessoal 
da ANTT e junto à diretoria 
da Agência para encaminha-
mento de Ofício ao senhor 
Ministro de Estado da Saúde 
a fim de verificar a possibili-
dade de inclusão dos fiscais 
de transportes terrestres no 
Plano Nacional de Opera-
cionalização (PNO) contra a 
Covid-19”

ESPLANADEIRA
# InternetLab, Intervozes, 

Nurep e o Instituto Brasi-
leiro de Direitos Autorais 
lançam hoje campanha digi-
tal “Remix - Direito Autoral 
para Geral”.# Divino Fogão 
cresce 492% no faturamento 
do delivery no 1º trimestre 
de 2021. # Enel Distribuição 
São Paulo e PicPay firmam 
parceria para facilitar paga-
mento da conta de luz com 
cashback. # Inscrições para 
qualificação de trabalhos 
para Prêmio SENAM 2021 
têm data prorrogada até dia 
19. # NürnbergMesse Brasil 
lança projeto Reload e cria 
encontros digitais como uma 
das novas frentes de atuação.
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Economia

Demissões na LG podem 
provocar impacto anual de quase 
R$ 45 milhões em Taubaté
As demissões na LG de 

Taubaté podem provo-
car um impacto anual 

de R$ 44,7 milhões na eco-
nomia de Taubaté. O cálculo 
leva em conta salários e PLR 
dos trabalhadores, valores 
que podem deixar de ser inje-
tados na cidade caso os des-
ligamentos sejam efetivados. 
Cerca de 700 empregos estão 
ameaçados pelo encerramen-
to da produção de celulares e 
pela transferência da linha de 
notebooks e monitores para 
Manaus.

A estimativa foi feita pelo 
Sindmetau (Sindicato dos 
Metalúrgicos de Taubaté e 
Região) e Dieese (Depar-
tamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socio-
econômicos). “As demissões 
são uma tragédia para 700 
famílias dos trabalhadores 
e trabalhadoras em plena 
pandemia. E são também 
um golpe significativo na 
economia da cidade”, afirma 
o presidente do Sindmetau, 
Claudio Batista.

Os dados foram apresen-

tados pelo presidente do 
Sindicato ao prefeito de Tau-
baté, José Saud, em reunião 
realizada no Palácio do Bom 
Conselho nesta quarta-feira 
(14). O encontro também 

contou com a participação 
da secretária de Desenvol-
vimento e Inovação, Lúcia 
Pezella Moreno.

Reunião com governador
Durante a reunião, ficou 

definido que a Prefeitura de 
Taubaté irá solicitar oficial-
mente uma reunião com o 
governador João Dória. 

Leia mais no site do DT

Trabalhadores em assembleia na LG Taubaté; demissões pode impactar economia da cidade
Sindicato entrega dados sobre impacto fi nanceiro das demissões; Prefeitura vai solicitar reunião com governador

Reunião

Rafael Cervone 
tem encontro com 
empresários de Taubaté

Nesta sexta-feira, 16,  a 
partir das 15 horas, 
Rafael Cervone, vice-

-presidente da FIESP e do 
CIESP, participa de reunião 
virtual com industriais e lide-
rança do setor da região de 
Taubaté, para abordar temas 
de interesse das indústrias 
da região.

Cervone, candidato a pre-
sidente do CIESP pela Chapa 
2, nas eleições de 5 de julho 
próximo, afirma que a indús-
tria é o setor mais atingido 
pelos ônus do Custo Brasil 
e demais problemas que 
emperram o crescimento da economia nacional.

Cultura

Inscrições abertas para a 
XVII Mostra de Arte do 
Vale do Paraíba, Região 
Serrana e Litoral Norte

Teve início nesta 
quinta-feira, 15, as 
inscrições para a XVII 

Mostra de Arte do Vale do 
Paraíba, Região Serrana 
e Litoral Norte. A exposi-
ção promovida pela Área 
de Museus, Patrimônio e 
Arquivo Históricos da Pre-
feitura de Taubaté se esten-
de por todo o mês de abril 
e se encerram no dia 9 de 
maio.

Tradicionalmente realiza-
da no espaço de exposições 
temporárias “Francisco 
Leopoldo e Silva”, a Mostra 
desse ano será realizada 

digitalmente devido as 
restrições impostas nesse 
momento.

Nesta edição a Mostra 
estará relacionada com o 
tema “Expressões do Isola-
mento”, onde poderão ser 
inscritas obras de arte e 
fotografias que retratem os 
desdobramentos e os desa-
fios causados pela pandemia 
do coronavírus. Cada artista 
poderá inscrever até três 
obras de sua autoria, nos 
seguintes segmentos: pintura, 
desenho, escultura, modela-
gem, arte digital e fotografia.

Leia mais no site do DT

Inclusão	social

Parceria entre Fussta e 
CMDCA lança campanha 
“Leão Amigo da Criança”

O Conselho Municipal 
dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente 

(CMDCA) em parceria com 
o Fundo Social de Solidarie-
dade de Taubaté (Fussta) 
lançou a campanha “Leão 
Amigo da Criança”. Esta cam-
panha visa incentivar o con-

tribuinte a destinar até 3% 
do imposto de renda devido 
para o Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente 
(FUMCAD).

As doações são realizadas 
no preenchimento da decla-
ração do imposto de renda. 

Leia mais no site do DT

Trabalho

Luta dos trabalhadores na LG Taubaté tem 
carreata e audiência no TRT nesta sexta, 16

A luta dos trabalhado-
res na LG Taubaté terá 
importantes ações 

nesta sexta-feira, 16. No perí-
odo da manhã será realizada 
uma carreata pelas principais 
ruas e avenidas de Taubaté. À 
tarde, o Sindmetau (Sindicato 
dos Metalúrgicos de Taubaté 
e Região) irá participar de 
uma audiência do TRT (Tri-
bunal Regional do Trabalho) 
sobre a greve na fábrica.

A carreata terá início às 
7h30, em frente à LG, com a 
adesivagem dos carros. Na 
sequência, os trabalhadores 
vão percorrer os principais 
pontos da cidade. O objetivo 
é chamar a atenção da popu-
lação sobre os impactos que 
uma demissão em massa 
pode provocar em Taubaté.

A carreta foi o modelo de 
protesto aprovado pelos 
trabalhadores para reduzir 
riscos neste momento de 
pandemia. “Convocamos os 
trabalhadores e trabalhado-
ras para a porta da fábrica. 
É importante a mobilização 
de todos para podermos 
sensibilizar a população, as 
autoridades e o poder públi-
co”, explica o presidente do 

Sindmetau, Claudio Batista.
Audiência TRT
No período da tarde, às 

14h, o Sindicato irá repre-
sentar os trabalhadores em 
uma audiência de concilia-
ção do TRT de Campinas. A 
sessão será realizada por 

videoconferência por conta 
da pandemia.

A audiência foi marcada 
após a LG ajuizar um dissídio 
coletivo de greve no TRT. 

O dissídio é instaurado 
quando não há acordo na 
negociação direta entre tra-

balhador e empregador.
Entenda o caso
Em janeiro deste ano começa-

ram a circular informações no 
mercado e na imprensa sul-core-
ana sobre uma possível venda da 
divisão de celulares da LG. 

Leia mais no site do DT

Vacinação

Começa hoje segunda dose da 
vacina para idosos de 71 anos
A Vigilância Epidemio-

lógica de Taubaté 
inicia nessa sexta-

-feira, 16, a aplicação de 
segunda dose para idosos 
de 71 anos. No município a 
vacinação ocorre das 8h às 
15h30.

As doses estarão dispo-
níveis nos Pamos: Estiva 
(400 doses), Baronesa (300 
doses), Bonfim (400 doses), 
São Carlos (400) e Bosque da 
Saúde (300) doses.

As primeiras doses para 
idosos de 67 anos continu-
am disponíveis nas UBS Mais 
Chácaras Reunidas Brasil 
(60 doses), Gurilândia (10 
doses), além da ESF Conti-
nental (30 doses).

Lembrando, que a reco-
mendação da Secretaria de 
Saúde, é de que os idosos que 
irão tomar a primeira dose 
levem impresso e preenchi-
do o formulário disponível 
no www.vacinaja.sp.gov.br , 
para dar agilidade ao proces-
so de vacinação.

Idosos de 72 em diante 
que, precisam se imunizar 
com a aplicação de segun-
da dose, ir até a Avenida do 
Povo (200 doses), local em 
que serão aplicadas as doses 
em sistema de drive-thru.

Profissionais da educação 
a partir de 47 anos seguem 
a imunização mas agora, na 
UBS+ Independência (60 
doses).
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Energia	solar

EDP moderniza sistema de 
iluminação e implanta placas 
para geração solar de energia 
na ETEC de Cruzeiro

Foram substituídas mais 
de 1.200 lâmpadas de 
maior consumo por 

LED e instaladas placas foto-
voltaicas, visando contribuir 
com a redução do consumo 
de energia elétrica da unida-
de escolar; investimento da 
EDP foi de mais de R$ 358 mil

A EDP, por meio do Progra-
ma de eficiência energética 

- PEE - da EDP, distribuidora 
de energia elétrica, finalizou 
a modernização do sistema 
de iluminação e a instalação 
de placas para a geração 
solar de energia na ETEC 
Prof. José Sant’Ana de Castro, 
em Cruzeiro, contribuindo 
para a redução do consumo 
de energia da instituição. 

Leia mais no site do DT.

Placas de geração solar ETEC Cruzeiro - EDP

Combate	à	Covid	19

Caminhoneiros receberão 
kits de higiene com 
máscara, álcool em gel e 
sabonete na via Dutra

Os caminhoneiros que 
passarem pelo posto 
de pesagem de veícu-

los (PPV) de Resende (RJ), 
localizado no km 301 da 
pista sentido São Paulo da 
via Dutra, nesta sexta-feira, 
16, receberão um kit higiene 
distribuído pela CCR NovaDu-
tra, com forma de contribuir 
com a prevenção e contágio 

da covid-19. O kit é composto 
com álcool em gel, máscara, 
sabonete, saboneteira e flane-
la.  A ação acontece no forma-
to ‘Drive-Truck’ na passagem 
pela pista de pesagem sem a 
necessidade de parar no pátio 
da balança, das 9h às 13h ou 
até o término do estoque de 
kits higiene,

Leia mais no site do DT.

Crédito da imagem: Divulgação/Comunicação da CCR NovaDutra

Interditado	

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio da Secretaria 
de Segurança Pública 

Municipal, optou por interdi-
tar o mirante da Estrada do 
Pinhão aos finais de semana. 
A medida passa a vigorar às 
12h de sábado, 17.

A decisão foi tomada em 
conjunto após reunião de 

representantes da pasta com 
a Polícia Militar e a Secretaria 
de Mobilidade Urbana, rea-
lizada na tarde dessa terça-
-feira, 13, visto que o local 
tem atraído grande número 
de pessoas e concentrando 
grandes aglomerações aos 
finais de semana.

Leia mais no site do DT.

Orientações

Detran.SP: saiba como pesquisar possíveis 
restrições de veículos para compra

  De forma rápida e sem custos, o cidadão pode checar débitos, restrições e até 
notificações de roubo do veículo que está adquirindo

O Detran.SP disponibili-
za uma série de servi-
ços digitais gratuitos 

para auxiliar o cidadão que 
está comprando um veículo 
e quer ter a certeza de que 
não há nenhuma restrição 
administrativa ou judiciária. 
Por meio dos canais digitais 
do departamento é possível 
consultar desde possíveis 
débitos e alienações fiduci-
árias até registros de roubos 
e furtos de veículos.

A maior parte das con-
sultas pode ser realizada 
totalmente online, de forma 
rápida e sem custo, sem a 
necessidade de ir presen-
cialmente a uma unidade. O 
primeiro passo é acessar o 

portal www.detran.sp.gov.br 
e clicar na aba ‘Veículos’

Na página estão listadas as 
opções disponíveis:

Pesquisa de débitos e res-

trições de terceiros - neste 
item o condutor poderá veri-
ficar dois tipos de situações:

Registro de furto e roubo 
do veículo: Essa consulta 

pode ser feita tanto pelo apli-
cativo do Detran.SP quanto 
pelo portal. Basta inserir a 
placa do veículo; 

Débitos e restrições de 
veículos de terceiros: Lista 
possíveis dívidas como res-
trições administrativas, judi-
ciais e gravame (alienação 
fiduciária). Para a pesquisa 
é preciso entrar com o Rena-
vam e placa do veículo;  

Extrato de cadastro do veí-
culo:  Este documento deve 
ser solicitado somente pelo 
proprietário do veículo para 
entrega ao novo comprador 
e é o único serviço realizado 
somente mediante agenda-
mento. 

Leia mais no site do DT

Foto: Divulgação

Balanço

Segurança de Taubaté fecha trimestre com 
melhora nos índices
A Secretaria de Segu-

rança Pública Muni-
cipal de Taubaté 

fecha o trimestre com 
melhoras nos índices. Os 
primeiros 100 dias apon-
tam avanço na segurança 
do município em compa-
ração aos dados do ano 
passado.

O relacionamento com 
outras forças de seguran-
ça, como a Polícia Militar, 
permitiu ações preventivas 
que corroboraram para 
diminuição de roubos e 
furtos de veículos e de 
outros bens da população. 
Roubo de veículos apre-
sentou queda de 37% em 
relação ao ano anterior. 
Enquanto a modalidade 

furto também teve redução 
de 30%.

Houve um aumento de 
3.665 para 6.833 de rondas 

e permanências em unidades 
escolares e praças públicas. 
O que se traduz em uma 
queda de 38% nas ações de 
vandalismo e furto nas esco-
las municipais que, caíram 
de 65 para 40 ocorrências 
nesse início de ano. Situações 
que reduziram o número 
de boletins de ocorrências 
registrados pela Guarda Civil 
Municipal. No ano passado 
foram 298 e agora, 274 uma 
redução de 8%.

Foi sensível também o 
aumento da demanda para 
atendimento a contenção 
e dispersão de aglomera-
ções, foram 44 em 2020 
e 252 nos três primeiros 
meses de 2021.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Combustível

Petrobras aumenta preços do 
diesel e da gasolina nas refinarias

  Litro do diesel passará a custar R$ 2,76, e o da gasolina, R$ 2,64

A Petrobras anunciou 
nesta quinta-feira, 15, 
aumentos de R$ 0,10 

(3,7%) no preço do diesel e de 
R$ 0,05 (1,9%) no da gasolina. 
Os valores serão reajustados 
a partir de amanhã nas refi-
narias da estatal, onde o litro 
do diesel passará a custar R$ 
2,76, e o da gasolina, R$ 2,64. 

A última mudança nos 
preços dos combustíveis 
ocorreu no sábado passado, 
10, quando a Petrobras havia 
anunciado uma redução de 
R$ 0,08 no preço do diesel e 
mantido o preço da gasolina 
em R$ 2,59.

Os reajustes de preços 
da Petrobras acompanham 
variações do valor dos com-
bustíveis e do dólar no mer-
cado internacional. Com isso, 
os aumentos ou reduções de 
preços ocorrem sem periodi-
cidade definida, o que, segun-
do a estatal, permite competir 
de maneira mais eficiente e 
flexível. 

Desde o início do ano, os 
preços acumulam alta tanto 
para a gasolina, que encer-
rou 2020 vendida a R$ 1,84 
nas refinarias da Petrobras, 
quanto para o diesel, que era 
negociado a cerca de R$ 2 por 
litro. 

A Petrobras afirma que os 
preços cobrados por suas 
refinarias têm “influên-
cia limitada” sobre o que é 
cobrado dos consumidores 
finais desses combustíveis. 
Isso ocorre porque o valor 
pago na bomba dos postos é 

acrescido de impostos fede-
rais e estaduais, custos para 
aquisição e mistura obriga-
tória de biocombustíveis, 
além das margens brutas das 
companhias distribuidoras e 
dos postos revendedores de 
combustíveis.

© Fernando Frazão/Agência Brasil

Prefeitura interdita 
Mirante di Pinhão 
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Efeitos da pandemia 
Brasileiro perdeu quase 2 anos de expectativa 
de vida na pandemia, e 2021 deve ser pior, diz 

demógrafa de Harvard
  O brasileiro perdeu quase dois anos de expectativa de vida em 2020 por causa da pandemia de covid-19. Em média, bebês 

nascidos no Brasil em 2020 viverão 1,94 ano a menos do que se esperaria sem o quadro sanitário atual no país. Ou seja, 74,8 anos 
em vez dos 76,7 anos de vida anteriormente projetados.

Com isso, a esperança 
de longevidade dos 
brasileiros retornou 

ao patamar de 2013. A queda 
interrompe um ciclo de cres-
cimento da expectativa de 
vida no país, que partiu da 
média de 45,5 anos, em 1945, 
até atingir os estimados 76,7 
anos, em 2020, um ganho 
médio de cinco meses por 
ano-calendário.

O cálculo do impacto da 
covid-19 na sobrevida da 
população foi feito por uma 
equipe de pesquisadores 
liderados pela demógrafa 
Márcia Castro, professora da 
Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade Harvard. A 
expectativa de vida, ou seja, 
a estimativa de quantos anos 
uma determinada população 
nascida em um dado ano 
deve viver, é um importante 
indicador de qualidade de 
vida e um dos componen-
tes no cálculo do Índice de 
Desenvolvimento Humano 
(IDH) das nações.

“Funciona como um ter-
mômetro social porque ela 
te mostra como a gente está 
progredindo em aumentar 
a longevidade da popula-
ção, através de medidas de 
saúde pública, saneamen-
to, e também te mostra 
como determinado choque, 
como uma guerra ou, neste 
momento, a pandemia, reduz 
esse indicador porque há um 
padrão de mortalidade maior 
do que o esperado”, afirmou 
Márcia Castro à BBC News 
Brasil.

Com a segunda maior taxa 
de mortalidade do mundo em 
números absolutos, o Brasil 
registra mais de 355 mil 
óbitos causados pelo novo 
coronavírus. E o impacto 
dessa mortalidade na expec-
tativa de vida da população 
do país já é 72% maior do 
que a verificada nos Estados 
Unidos, líder em óbitos por 
covid-19 (560 mil). Enquanto 
os brasileiros perderam 1,94, 
ano, na média, os americanos 
perderam 1,13 ano de expec-
tativa de vida em 2020 por 
conta da pandemia (redução 
de 78,8 anos para 77,8 anos).

Mais de dois anos?

Mas os dados podem ser na 
verdade piores do que essa 
estimativa. “A gente sabe 
que houve muita dificuldade 
de acesso ao teste de covid-
19, subnotificação e muita 
morte pelo novo coronavírus 
que não foi registrada dessa 
maneira”, explica Castro.

Assim, os pesquisadores 
contemplaram um cenário 

alternativo: contabilizaram 
o impacto na expectativa 
de vida brasileira a partir 
da soma de todas as mortes 
oficialmente registradas 
como covid-19 acrescidas de 
90% daquelas identificadas 
como causadas por Síndro-
me Respiratória Aguda Grave 
(SRAG), quadro comumente 
provocado pelo novo corona-
vírus. Nesse cenário, a redu-
ção na expectativa de vida no 
Brasil ultrapassaria os dois 
anos e meio.

“Ainda assim, são duas 
estimativas bastante conser-
vadoras. As medidas devem 
ser ainda maiores porque 
mesmo depois de contabi-
lizar mortes por covid-19 e 
por SRAG, verificamos que há 
ainda um excesso de óbitos 
em relação ao esperado, que 
pode ser causado por falta 

de assistência médica básica 
para outras doenças, por 
exemplo”, afirma Castro. A 
demógrafa e os demais pes-
quisadores já trabalham em 
novas pesquisas para estimar 
essa perda.

Em 2021 vai ser maior?

Além disso, o atual estado 
da pandemia no Brasil 
indica que, em 2021, em vez 
de se recuperar um pouco 
do tombo, a expectativa de 
vida no país pode sofrer uma 
redução ainda mais severa. 
Esse ano, o país já registra o 
equivalente a quase metade 

de todas as mortes por covid-
19 de 2020. “Não estamos 
nem em meados de abril e 
Estados como Amazonas e 
Rondônia já têm mais mais 
mortes esse ano do que em 
todo o ano passado. Então é 
fácil prever que esse ano deve 
ser ainda pior”, nota Castro.

A tendência, de acordo com 
a cientista, não é de melhora 
porque a vacinação avança a 
passos lentos no país - nem 
12% da população recebeu 
ao menos uma dose de imu-
nizante - e as medidas de 
saúde pública que poderiam 
conter a transmissão do vírus 
- como o uso de máscaras e o 
distanciamento social - não 
têm sido adotadas de forma 
consistente ao redor do 
Brasil. A atual média móvel 
de mortes diárias de brasilei-
ros por covid-19 está acima 
de 3 mil.

Para piorar, de acordo com 
a Fiocruz, nas últimas sema-
nas o país enfrenta o maior 
colapso hospitalar de sua 
história. Nessas circunstân-
cias, o número de mortes por 
causas tratáveis e evitáveis 
tende a aumentar, já que a 
população não consegue 
acesso regular a tratamen-
to de saúde em um sistema 
sobrecarregado por vítimas 
da covid-19.

À situação, se somam a 
insegurança alimentar, esti-
mada em dezenas de milhões 
de pessoas, já que a economia 
patina e o auxílio emergen-
cial atual equivale a menos 
da metade do concedido em 
2020. “Então você tem a pan-
demia, o restante do atendi-
mento de saúde precário, um 
conjunto de famílias com sua 
vida e renda desestruturada 
porque perderam um ou os 
dois mantenedores da casa, 
há fome de novo no Brasil, 
e tudo isso afeta os índices 
de mortalidade não só entre 
idosos, mas a mortalidade 
infantil e a força produtiva 
brasileira também”, afirma 
Castro.

Em um pior cenário, o 
Brasil poderia verificar uma 
redução da expectativa de 
vida comparável à registrada 
nos Estados Unidos durante 
a epidemia de gripe espa-
nhola, em 1918, quando se 
verificou uma perda entre 
7 e 12 anos da longevidade 
estimada dos americanos. 
“O que percebemos é que o 
Brasil não está nem tomando 
as medidas necessárias para 
tentar sair da onda atual, já 
que a pandemia corre solta, 
nem se preparando para a 
possibilidade de uma nova 
onda da covid-19 ainda neste 
ano”, diz Castro.

Pior no Norte, melhor no 
Nordeste

O estudo, ainda em versão 
pré-print (sem revisão pelos 
pares), indica também que a 
pandemia reduziu de modo 
desigual a expectativa de vida 
a depender da região do país.

Fenômeno parecido foi 
registrado nos Estados 
Unidos. Lá, estudos feitos 
com recorte de raça mos-
traram que, enquanto um 
homem americano branco 
teve uma redução de 0,8 ano 
na expectativa de vida em 
decorrência da pandemia, 
um negro registrou queda 
de 3 anos no indicador e um 
hispânico, de 2,4 anos.

No Brasil, o cálculo por raça 
não se mostrou viável porque 
um terço dos registros de 
óbito por covid-19 não con-
tinha essa informação. “Não 
tenho dúvidas que encontra-
ríamos dados semelhantes 
aos americanos, com pretos 
e pardos mais vitimados 
também no Brasil, mas a esti-
mativa ficaria frágil pela falta 
do dado completo”, afirmou 
Castro.

A solução foi verificar as 
diferenças da mortalida-
de por Estado. A primeira 
constatação é que, diante da 
inexistência de uma estraté-
gia centralizada do governo 
federal para combater a pan-
demia, as estratégias locais 
variaram e os resultados em 
relação à pandemia, também.

Os pesquisadores descobri-
ram que o Distrito Federal, 
onde está a capital do país, 
registrou o pior resultado: ali, 
a expectativa de vida recuou 
em mais de 3 anos. A região 
ganhou destaque tanto pelo 
colapso do sistema de saúde 
que, recentemente levou a 

cenas de acúmulo de corpos 
de vítimas da covid-19 no 
chão de hospitais públicos, 
como pelas repetidas excur-
sões do presidente Jair Bol-
sonaro às cidades satélites 
que compõem o DF. Nessas 
ocasiões, o mandatário, sem 
máscara, provocou aglome-
rações e repetiu o costumei-
ro discurso contra medidas 
de como o distanciamento 
social.

O DF foi seguido por três 
Estados do Norte: Amapá, 
com queda de 2,98 anos na 
expectativa de vida, Amazo-
nas, com perda de 2,92 anos, 
e Roraima, com redução de 
2,74 anos.

Na outra ponta, entre os 
Estados que menos perde-
ram na expectativa de vida 
em 2020, estão vários nor-
destinos, como Maranhão, 
Piauí e Bahia, os três abaixo 
de 1,49 ano de redução na 
expectativa de vida.

A descoberta intrigou os 
pesquisadores, já que, con-
forme assinalam no estudo, 
os “Estados das regiões Norte 
e Nordeste têm os piores 
indicadores de desigualdade 
de renda, pobreza, acesso à 
infraestrutura e disponibi-
lidade de médicos e leitos 
hospitalares”. Então, por que 
o Nordeste não foi tão devas-
tado pela pandemia quanto o 
Norte do país?

Em um artigo publicado 
nesta quarta-feira, 14/4, na 
revista científica Science, eles 
abordam hipóteses para essa 
disparidade entre as duas 
regiões mais pobres do país.

Uma delas é a rapidez com 
que a pandemia se interiori-
zou nos Estados. Os pesqui-
sadores usaram uma escala 
de 0 a 100, em que quanto 
mais próximo de 100 mais 
concentrados geografica-
mente os casos e mortes 
estão. Se a pandemia tivesse 
sido restringida com suces-
so a poucos municípios, os 
índices deveriam se manter 
em valores acima de 50 por 
várias semanas. Se ela tives-
se se espalhado sem controle 

pelo território, a tendência 
seria de uma queda rápida 
desses valores em poucas 
semanas.

O achado não poderia ser 
mais ilustrativo. Na primei-
ra semana em que casos de 
covid-19 foram diagnostica-
dos, Amazonas, Roraima e 
Amapá (justamente aqueles 
Estados com maior redução 
na expectativa de vida) já 
registravam índices de casos 
e morte abaixo dos 50 na 
metodologia dos pesquisado-
res, ou seja, uma transmissão 
altamente disseminada e veloz 

em todo o território.
“Isso sugere a circulação 

não detectada do vírus antes 
do primeiros registros oficiais 
(e, portanto, quando os diag-
nósticos começaram já havia 
uma grande fração da popula-
ção infectada), ou introduções 
rápidas e múltiplas do vírus 
seguidas por rápida propa-
gação espacial”, escrevem os 
cientistas no estudo. Os cien-
tistas concluíram que o novo 
coronavírus já circulava no 
Brasil ao menos um mês antes 
do primeiro caso oficialmente 
diagnosticado, no final de feve-
reiro de 2020.

O resultado do quadro visto 
em Amazonas, Roraima e 
Amapá é um número muito 
alto de casos em um amplo 
espaço geográfico e em um 
curto espaço de tempo. E essa 
é, segundo Castro, a receita 
para que a mortalidade avance 
não só pelos efeitos do vírus, 
mas pela falta de estrutura 
de saúde. “No Amazonas, por 
exemplo, só Manaus têm leitos 
de UTI. Se esses leitos se esgo-
tam rapidamente, apenas com 
pacientes da capital, enquanto 
há doentes que precisam deles 
a muitas horas de distância 
dali, o que acontece é inevitá-
vel: esse paciente distante vai 
morrer”, explica Castro.

Mas não é só isso. Os pesqui-
sadores também notaram de 
que maneira a resposta dos 
Estados produzia melhores ou 
piores resultados com o passar 
das semanas. “O impacto na 
expectativa de vida está ligado 
obviamente a como a epide-
mia se espalhou, que é uma 
função direta da ausência de 
controle do vírus. E a ausência 
de controle do vírus está ligada 
à questão do alinhamento polí-
tico dos governadores a Bolso-
naro”, afirma Castro.

Segundo ela, os pesquisado-
res encontraram uma corre-
lação entre o apoio dos atuais 
governadores ao então candi-
dato à presidência Jair Bolso-
naro, em 2018, com sua pro-
pensão a tomar medidas como 
lockdowns e imposição do uso 
de máscaras, que contraria-

vam as diretrizes dadas pelo 
governo federal. Na Região 
Norte, dos sete governadores 
eleitos, cinco apoiaram aber-
tamente Bolsonaro: Gladson 
Cameli (PP), no Acre; Wilson 
Lima (PSC), Amazonas; Coro-
nel Marcos Rocha (PSL), em 
Rondônia; Antonio Denarium 
(PSL), em Roraima; e Waldez 
Góes (PDT), no Amapá. Do 
outro lado, no Nordeste, dos 
nove governadores, nenhum 
declarou apoio a Bolsonaro no 
pleito.

Leia mais no site do DT.

REUTERS

Demógrafa tem dúvidas quanto a se pode haver um ‘baby boom’ no Brasil após a pandemia

EPA

Queda menor da expectativa de vida em Estados como a Bahia intrigou 
pesquisadores

REUTERS

Nas últimas semanas o Brasil enfrenta o maior colapso hospitalar de sua história

REUTERS

Pandemia de covid atingiu muitos idosos, que receberam prioridade na vacinação
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Comilanças Históricas e Atuais

É formada em Direito e Funcionária Pública Estadual
•	Adriana	Padoan

Doutores da alegria
Sempre achei que havia 

um namoro muito sério 
entre o cinema e a his-

tória, entre a vida e o sonho, 
entre a emoção e a realidade, 
entre a moça triste que invade 
o escurinho das salas de proje-
ção de filmes mastigando uma 
barra de chocolate, deixando 
as lágrimas escorrer pelo rosto, 
enquanto James Dean caminha 
solitariamente por qualquer 
rua do mundo, ou Chaplin dan-
çando na escuridão da noite, 
para uma lua flagelada por sua 
própria aventura. 

O cinema é um abraçador 
profissional, seus braços 
envolvem a música, o teatro, a 
literatura, a fotografia, nossos 
olhos, nossos sentidos, nossos 
corações. Uma hora cheia de 
estrelas nos céus; durante uma 
fase em que alguma coisa, além 
do sentido mais secreto do meu 
ser, desejou movimentar-se, 
revolvi assistir ao filme “Patch 
Adams – O Amor é Contagioso”, 

eu tinha a certeza que o filme 
em questão queria manifestar-
-me alguma ocorrência acon-
tecida no mundo, a interpreta-
ção dos giros que a existência 
costuma dar nos devaneios 
humanos. 

Entrei na fila, adquiri o 
ingresso, comprei um saco de 
pipoca, sentei-me no meio da 
plateia e o filme começou. Um 
homem chamado Patch Adams 
surge na tela, rosto marcado 

por  fundas desilusões, olhos 
esgotados, cansados de viver, 
andar sem direção calculada, 
um suicida desejoso de sair da 
vida, do mundo, do pequeno 
planeta. No entanto, seu pen-
samento decide prolongar a 
existência, e Patch interna-se 
voluntariamente num hospital 
psiquiátrico, um espaço com-
prometido com a recuperação 
da essência da alma, da busca 
do significado da continuidade 
e da esperança. 

Os médicos parecem pedaços 
de um deus qualquer, não há 
vontade transparente, são seres 
apáticos, distantes da realidade, 
são frios como o perecimento 
da ciência adormecida. Falam 
com os doentes tomando café, 
escrevendo, lendo, pensando 
no aniversário da filhinha de 
15 anos. Patch assusta-se com 
a falta de vontade dos médicos, 
dos funcionários, do ambiente 
em si. Ele, porém, sonha, pro-
cura entender os problemas 
dos pacientes e, assim, ajuda o 

seu colega de quarto, ampara 
os desamparados, coloca o 
riso no rosto dos melancólicos, 
espalha esperança nos olhares 
perdidos e opacos. 

A lua ainda estava no céu, 
quando Patch resolve abando-
nar o centro psiquiátrico, para 
estudar medicina, apoiado 
por um único desejo – ajudar 
o próximo, aqueles que foram 
afastados dos seus objetivos. 
Entra na Universidade de 
Estudos Médicos, transforma-
-se num dos melhores alunos 
do curso superior. Os métodos 
da Universidade são completa-
mente ortodoxos, os professo-
res procuravam endurecer as 
emoções dos profissionais da 
saúde, insensibilizar as práticas 
médicas, impor respeito para 
obter a cura. 

Patch, andando nos grama-
dos da escola, desloca o seu 
pensamento em direção a 
outro mundo, um pedacinho 
de chão onde os doentes sejam 

acolhidos, que os seus reper-
tórios históricos sejam conhe-
cidos e estudados, que o todo 
biopsicossocial seja objeto de 
averiguação. A saúde não pode 
ser um mapa material sem 
doença, mas um mapa conten-
do todos os círculos humanos, 
idas e guinadas, rotas e mudan-
ças de caminho. O médico, por 
outro lado, pode comer uma 
fatia de rocambole recheado 
com um pouco de capacidade 

interpretativa; pode saborear 
uma fatia de brioche banhada 
em riso; ou um empadão entu-
pido de teatro, arte circense, 
gestos carinhosos.

Mesmo não podendo, Patch 
visita o setor infantil das crian-
ças vitimadas pelo câncer. 

Todas são carequinhas, tristes, 
olhares medrosos e distantes, 
a esperança veste a roupa da 
fraqueza e solidão. Ele coloca 
um nariz de palhaço, uma crista 
de galo usando uma luva cirúr-
gica na cabeça, canta, dança, 
conta piadas, faz mágica com 
as mãos e descobre o nome 
de cada criança. As crianças 
vão erguendo os seus corpos, 
ajoelham-se na cama, riem, e a 
doença se assusta, se debilita, 
fica deprimida. 

Em outra aula, visita o setor 
geriátrico, maquia-se, canta as 
músicas do ontem, brinca com 
as senhoras, com os senhores, 
ouve as suas histórias, inventa 
lendas possíveis para contar-
-lhes, decora o nome de cada 
um deles, e a humanização veio 
galopando um desejo retraí-
do há tempos; uma senhora 
linda e simpática, sonhava em 
pular em uma piscina cheia de 
macarrão. 

Nas aulas normais e orto-
doxas, os médicos professo-
res continuavam a nomear 
os pacientes de acordo com 
a enfermidade de cada um, 
sem olhar-lhes os rostos, sem 
expressar qualquer sentimen-
to, sem ao menos dizer: “Bom 
dia!”. Aos poucos, usando muita 

observação Patch desmonta, 
em sua cabeça, o sistema cruel 
e burocrático dos hospitais, a 
impessoalidade da medicina, 
o abandono da dignidade do 
paciente, o descaso com o emo-
cional, a sensibilidade jogada 
no canto dos quartos. 

No terceiro ano, com a 
ajuda dos seus amigos e de 
sua amada, Patch monta um 
pequeno “Hospital Solidário”, 
um projeto que desintegra a 
burocracia, as normas nascem 
durante os tratamentos, há 
uma tentativa de isolar o sofri-
mento do outro, o sorriso e a 
alegria fazem parte do processo 
de cura. 

No pequeno hospital o 
médico não é o profissional que 
tem como única missão evitar 
a morte, ele também deve 
melhorar a qualidade de vida 
do doente. A meta do projeto 
tem como ponto de partida a 
entrevista com o paciente, tra-
tá-lo como amigo, cuidar bem 
dos profissionais que amparam 
o ato médico, como as enfer-
meiras, ensinar e aprender 

com todos, medicina com fé 
e compaixão. Para compor a 
trama do filme, a namorada 
de Patch é assassinada por um 
paciente neurótico, fato que o 
abala emocionalmente, o seu 
espirito encolhe-se, chora o que 
existe para ser chorado, sente a 
dor do universo desmembra-
do, mas levanta-se num gesto 
continuo, o caminho continua 
ligando pontos afastados, é pre-
ciso retomar as lágrimas que 
marejaram a aspiração brotada 
no calor do sol. 

A formatura aproximava-se, 
os alunos antecipavam, men-
talmente, o final do curso. A 
alegria fundia-se ao cansaço, 
ao esgotamento, à esperança 
nos dias que ainda não haviam 

nascido. Nesse momento de 
tensão Patch recebe uma carta 
do reitor Walcott, expulsando-
-o do curso e da Universidade, 
por insolência, despreparo, 
ignorância, curandeirismo. 

Havia um aluno no curso 
de medicina chamado Mich, 
um estudante brilhante; no 
início do filme chega a denun-
ciar Patch por uso de cola nas 
provas, uma denuncia motiva-
da pela inveja, concorrência. 
Aos poucos, porém, passa a 
entender o projeto, os sonhos, a 
missão que, por algum motivo, 
foi colocado nas mãos e cora-
ção de Patch. Esse aluno, nesse 
instante crítico, auxilia e orien-
ta Patch a apelar para a Junta 
Médica Estadual que, nos Esta-
dos Unidos, fiscaliza, recebe 
denuncias, apura a verdade, 

nos cursos de medicina. 
No dia da audiência, o salão 

estava abarrotado, tomado por 
alunos, funcionários, pacientes, 
curiosos, defensores e oposito-

res das ideias de Patch. A junta 
responsável pelo processo lê os 
termos da apelação, as causas, 
as justificativas, os compromis-
sos assumidos, passando, em 
seguida, a palavra ao aluno em 
julgamento. A defesa de Patch é 
uma poesia em nome da huma-
nização da ciência médica, e um 
grito de liberdade do profissio-
nal médico e o seu direito de 
penetrar no jardim misterio-
so que existe dentro de cada 
doente. Na defesa, término de 
um drama, Patch diz: ”Senhor 
quero ser médico de todo o meu 
coração. Quero ser médico para 
ajudar o próximo... quero dedi-
car a minha vida a isso. E, hoje, 
seja qual for sua decisão, juro 

por Deus que serei o melhor de 
todo o mundo. Podem impedir 
que eu me forme, podem me 
negar o título e a bata branca, 
sei que vencerei, porque sou 
um homem livre”

O filme terminou. Havia pes-
soas chorando. Eu também 
chorei; chorei porque vi a jus-
tiça sustentar uma boa ideia, 
apoiar um homem que colocou 
a emoção à frente do status, da 
imponência, pela primeira vez. 
Sai do cinema, uma chuvinha 
fina dançava sobre a rua, um 
menino comia um algodão 
doce colorido, uma folha ama-
rela soltou-se de uma árvore, e 
a vida seguia o seu curso, cal-
mamente. 

Assim, nasceram os Palha-
ços da Alegria; comedores de 
rocambole, brioches e empa-
dão.

Rocambole de carne moída
Ingredientes
Massa:  500 gramas de 

batata cozida e espremida; 3 
gemas; 4 colheres (sopa) de 
trigo; 1 xícara de queijo par-
mesão ralado; 2 colheres de 
sopa de leite; 4 claras em neve; 
1 colher de sopa de manteiga; 
sal a gosto.

Recheio: 500 gramas de 
carne moída; ½ cebola picada; 
1 dente de alho amassado, ½ 
pimentão vermelho picado; sal, 
azeite, pimenta do reino a gosto

Molho: ½ cebola picada; 1 
dente de alho amassado; 200 
gramas de tomate pelado; sal, 
azeite e cheiro verde a gosto, 

queijo parmesão ralado e 
folhas de manjericão a gosto.

Modo de fazer:
Massa: Misture as batatas 

e as gemas, junte aos poucos 

o trigo alternado com o leite, 
adicione as claras em neve, o 
sal, e o queijo ralado, misture 
bem. Coloque numa assadeira 
retangular untada e leve ao 
forno a 180 graus por cerca de 
30 minutos. Tire do forno e vire 
sobre um pano úmido, coloque 
o recheio sobre a massa, enrole 
com a ajuda do pano e cubra 
com o molho. Finalize com 
queijo parmesão e folhas de 
manjericão.

Recheio: Refogue no óleo o 
alho e a cebola, adicione a carne 
e o pimentão e continue refo-
gando. Acerte os temperos.

Molho: Refogue o alho, a 
cebola, adicione o tomate 
pelado e acerte os temperos.
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Transmissões de futebol não podem 
prescindir da velha e boa televisão

Os problemas apresen-
tados na transmissão 
de PSG e Bayern, pelo 

Facebook, terça-feira, já foram 
abordados por aqui.

Realmente, foi uma canseira 

para quem assistiu.
Assim como não se discute a 

importância do digital e o que 
cada dia mais irá representar 
na vida de todos, é necessário 
que alguns meios se preparem 

melhor para determinadas fun-
ções. Travamentos de imagem, 
com tamanha sequência, não 
podem se repetir.

Aliás, este é um cuidado que 
os detentores de direitos, assim 

como as agências credenciadas 
em tais negociações, precisam 
observar daqui em diante.

É evidente que as portas 
devem ser abertas, cada vez 
mais, para novas mídias, por 

todo potencial que já represen-
tam, mas que isso não implique 
na anulação dos meios tradi-
cionais, provados e atestados 
– como é o caso da TV, por 
exemplo.

Por enquanto, pelo menos, 
como se demonstrou no jogo 
da Liga dos Campeões e em 
tantos outros momentos, não 
existem condições de se dar a 
este luxo.   

ESCALANDO
Está em processo bem 

acelerado na Globo a esca-
lação de “Cara & Coragem”, 
novela de Cláudia Couto, na 
fila das 19h.

Entre Marcelo Serrado, 
Paolla Oliveira, Carmo Dalla 
Vecchia, Fabrício Boliveira, 
Mel Lisboa e Ricardo Perei-
ra, além de tantos outros, 
o elenco está praticamente 
fechado. Mas testes para 
alguns poucos papéis ainda 
são realizados.

NÃO PARA
Guilherme Boury inter-

preta Gael na quinta fase 
de “Gênesis”, Abraão, na 
Record.

O jovem ator retorna à 
Record depois de fazer “As 
Aventuras de Poliana” no 
SBT. 

DEU PROBLEMA
Na terça-feira voltaram 

as gravações da “Praça” e 
deu quase para completar 
um programa para exibição 
semana que vem. Deixaram 
o pouquinho que faltava 
para ontem, em novo dia 
de trabalhos.

Só que não deu. Um dos 

participantes, ao chegar na 
emissora, testou positivo 
para Covid-19. Pane geral, 
mesmo porque ele teve 
contato com todos. Foi tudo 
cancelado.

NA DELE
No SBT havia a expectati-

va de que, logo após Carlos 
Alberto de Nóbrega anun-
ciar a volta das gravações 
da “Praça”, Silvio Santos 
fizesse o mesmo.

Só que até agora nada. 
Nem ele nem Raul Gil. Os 
dois continuam quietinhos 
em casa. Depois dessa 
então...

TUDO CERTO
O Multishow, com direi-

to a lista de participantes, 
está confirmando para 5 de 
maio a estreia da nova tem-
porada do “Se Sobreviver, 
Case”.

Desta vez, o programa 
será realizado em uma 
reserva ecológica, com 
praia e cachoeiras. Serão 
quatro casais.

SEGUNDA ETAPA
A Band exibe neste 

domingo, a partir das 
9h30, o Grande Prêmio de 

Emilia-Romagna da Fór-
mula 1.

A corrida terá narração 
de Sergio Mauricio, comen-
tários de Reginaldo Leme 
e Max Wilson, com repor-
tagem de Mariana Becker, 
direto da Imola, na Itália.

PREPARATIVOS
O estúdio, no Rio, que a 

Globo utilizará para pro-
gramas e transmissões dos 
Jogos do Japão, está prati-
camente pronto. Retoques 
finais.

Em meados de maio, 
acredita-se, serão realiza-
dos os primeiros testes.

A PROPÓSITO
A participação de Ber-

nardinho não se limitará 
apenas aos comentários 
dos jogos masculino e femi-
nino de vôlei, mas também 
em programas nos canais 
do Grupo Globo.

Um deles, diário, ao lado 
de Marcelo Barreto, no 
SporTV.

DATA MARCADA
Com ou sem participação 

de ex-BBBs, o fato é que 
o Globoplay já marcou a 
estreia de “A Vida Depois 

do Tombo”, com Karol 
Conká, para o dia 29.

Uma série documental, 
que vai contar a trajetória 
da cantora após a sua eli-
minação no “BBB”, com a 
maior rejeição da história 
do programa.

AGORA NÃO
Ficou para maio a estreia 

do “Galera F.C.” na Rede 
TV!, com apresentação 
de Flávia Noronha e Júlio 
Cocielo.

A proposta do programa, 
com exibição às quartas-
-feiras, 23h30, é contar a 
história de alguns fanáti-
cos torcedores de clubes 
de futebol ou de diversas 
outras modalidades.

IMBATÍVEL
Suzy Rego merece muito 

mais que música no “Fan-
tástico”. Ela está simples-
mente em cinco novelas 
atualmente, um registro 
que até agora ninguém 
alcançou.

Sem perder a conta: 
“Império”, “O Salvador da 
Pátria”, “A Viagem”, “Era 
Uma Vez” e “Floribella”.

 •     A live de lançamento 
do prêmio Influency.me, vol-
tado para os influenciadores 
digitais, será no dia 13 de 
maio, às 19h30...

•     ... Nomes como Drauzio 
Varella e Nathalia Arcuri já 
venceram o evento.

•     Maurício Rossi, o Tintin, 
depois de alguns anos afas-
tado, voltou como editor no 

BandSports...
•     ... Mas se diz pronto 

para outros desafios.
•     Ainda não existe qual-

quer movimentação da Band 
em relação ao estúdio do 
próximo “MasterChef”...

•     ... E o trio de jurados, 
agora com Helena Rizzo, 
também não se reuniu para 
fotos promocionais. 

•     Apresentadora do 
“Jornal Nacional”, Renata 
Vasconcellos lembra que sua 
primeira reportagem na TV 
Globo foi sobre uma exposi-
ção de moda...

•     ... Exibida no “Hoje”, que 
está completando 50 anos.

•     Bruce Gomlevsky, ator 
e músico, atualmente gra-
vando as séries da Globo, 

“Desalma” e “Anjo de Ham-
burgo”, estreia como diretor 
na adaptação audiovisual da 
ópera “Na Boca do Cão”...

•     ... A obra, inspirada num 
trauma real da vida da can-
tora lírica Gabriela Geluda, 
fará cinco exibições gratuitas 
pela Sympla: 17, 18, 23, 24 
e 25.

Nesta sexta, às 23h, no 
GNT, vai ao ar o episódio de 
José Loreto em “Lar - Vida 
interior”, série documental 
sobre como vivemos em 
nossas casas e as relações 
entre os moradores e seus 
lares.

No programa, famosos e 
anônimos revelam aspec-
tos de suas personalidades 

através de suas moradias. 
Direção de Alberto Renault.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Fototerapia é opção para 
tratamento em felinos

  Otites, feridas de pele e lesões bucais em gatos podem ser tratadas com LED e laser

Feridas de pele, otites, 
doenças dermatoló-
gicas, lesões bucais e 

até mesmo doenças dege-
nerativas que afetam os 
felinos, podem ser tratadas 
com LED e laser. Esse tra-
tamento recebe o nome de 
fototerapia, e funciona com 
a ação de luzes terapêuti-
cas, que são capazes de 
curar diversas patologias.  

“Os maiores benefícios 
deste tratamento são 
a rapidez com que ele 
mostra resultados, além 
de ser indolor e eficiente 
para aplicações em diver-

sas patologias. Essa terapia 
funciona através de estí-
mulos de luzes com cores 
e doses específicas, o que 
é chamado de fotobiomo-
dulação, e promove o equi-
líbrio e potencialização 
do organismo do animal”, 
explica o gerente de pes-
quisa, desenvolvimento e 
inovação da Ecco Vet, Lucas 
Sousa.

Um dos grandes usos do 
LED e do laser no trata-
mento de felinos é a laser 
acupuntura. 

Leia mais no site do DT

Rússia registra primeira 
vacina para animais de 
estimação contra Covid-19

  Animais de diferentes espécies 
como cães, gatos, raposas, entre outros, 
participaram dos ensaios desta vacina.

Nesta quarta-feira, 
da Rússia, Konstan-
tín Sávenkov, vice-

-diretor do Serviço Federal 
de Vigilância Veterinária e 
Fitossanitária deste país, 
anunciou o registro da pri-
meira vacina contra o covid-
19 para animais de estima-
ção no mundo.

Essa é a nova vacina que 
recebeu o nome de Carnivac-
-Cov e foi desenvolvida pelo 
Centro Federal de Proteção 
à Saúde Animal.

Desde outubro começa-
ram os ensaios clínicos com 
a participação de cães, gatos, 
raposas e outros animais.

Os primeiros resultados 
das primeiras investigações 
mostraram que a vacina tem 
alta atividade imunogênica, 
pois todos os animais vaci-
nados que participaram 
dos ensaios desenvolveram 
anticorpos em 100% dos 
casos, conforme anunciou 
Savenkov.

Leia mais no site do DT

Cachorro sendo vacinado

Foto: Freepik

5 dicas para você ser mais 
paciente com seu cachorro!
Você não tem paciên-

cia com cachorro? Se 
você passa por isso, 

saiba que não está sozinho 
ou sozinha. Esta é uma sen-
sação muito comum entre 
tutores de primeira viagem 
(e até os mais experientes), 

pelo fato de que não há uma 
preparação correta para 
cuidar bem do cachorro.

No entanto, o fato de você 
reconhecer que não tem 
paciência e, a partir disso, 
buscar ajuda para conseguir 
conviver melhor com seu 

dog, é um passo gigantesco 
rumo a uma qualidade de 
vida excepcional que vocês 
dois podem ter.

Afinal de contas, assim 
como o cachorro, nós 
também precisamos apren-
der a conviver no ambiente 

novo e encontrar um equilí-
brio para saber lidar com os 
problemas e pressões.

Então, acompanhe este 
artigo e vamos juntos apren-
der a lidar com a falta de 
paciência!

Leia mais no site do DT
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LEI NÚMERO 1977 DE  15 DE ABRIL DE 2021. 
   

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL À LOA E 
ACRESCENTA AÇÕES, PROJETOS, METAS E OBJETIVOS NA LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO – E NO PPA DO MUNICÍPIO DE 
JAMBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2021- CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE 
CAÇAPAVA – Projeto Lar para Acolhimento de Crianças e Adolescentes. 
 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de JAMBEIRO, Estado de 

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

Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Especial 
até o limite estabelecido para a dotação, nos moldes dos artigos 41, II, 42 e 43 da Lei 4.320/64, sob as 
seguintes classificações e fontes de recursos: 

 
Órgão: 06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL 

Unidade Executora: 06.03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Sub- Função 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

ATIVIDADE: 2.065 PROJETO LAR PARA ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Recurso 01.500 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 72.000,00 

 
Art. 2º - O Crédito Adicional aberto pela presente Lei será coberto com recursos 

provenientes do Superávit Financeiro do exercício anterior.  
Parágrafo Único: Os recursos constarão obrigatoriamente do Decreto Executivo que 

procederá a abertura do Crédito Especial nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. 
 
Art. 3º - Este Crédito Especial será incluído na programação das ações contidas na LDO e 

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

disposições em contrário. 
Jambeiro, 15 de abri de 2021. 

 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 9524, DE 19 JANEIRO DE 2021.  
 

 
Dispõe sobre rat if icação no Processo de Sindicância nº 02/2019.  

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

 
 

RESOLVE: 
 
 
Artigo 1º -  Considerando a grave situação da decorrente da pandemia do COVID -
19, f icam rat if icados os termos dos atos prat icados e prorrogada a duração 
excepcional do presente processo, em razão desta situação de pandemia buscando adotar 
medidas que visem diminuir a exposição a riscos de saúde dos funcionários da Administração 
Pública, sendo assim;  
 

Artigo 2º - Ratificar o desentranhamento dos documentos aos autos do processo fls 23 a 37, sendo 

necessário a correção da numeração da folhas anexada ao processo.   

 

Artigo 3º -  Os termos desta portaria serão valido até o dia 21/02/2021.  

 

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 

Jambeiro,  19 de janeiro de 2021. 
 
 

 
 

 
Carlos Alberto de Souza 

Prefeito Municipal  
 

                Registrada e Publ icada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 19 de janeiro de 2021. 
 

 
 

Angélica Aparecida Idalino 
Oficial Administrativo.  
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PORTARIA Nº 9525, DE 19 JANEIRO DE 2021.  
 

 
Dispõe sobre rat if icação no Processo de Sindicância nº 07/2019. 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 
Artigo 1º -  Considerando a grave situação da decorrente da pandemia do COVID -
19, f icam rat if icados os termos dos atos prat icados e prorrogada a duração 
excepcional do presente processo, em razão desta situação de pandemia buscando adotar 
medidas que visem diminuir a exposição a riscos de saúde dos funcionários da Administração 
Pública, sendo assim;  
 

Artigo 2º - Sendo necessário a correção da numeração da folhas anexada ao processo.   

 

Artigo 3º -  Os termos desta portaria serão valido até o dia 21/02/2021.  

 

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 

Jambeiro,  19 de janeiro de 2021. 
 
 

 
 

 
Carlos Alberto de Souza 

Prefeito Municipal  
 

                Registrada e Publ icada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 19 de janeiro de 2021. 
 

 
 

Angélica Aparecida Idalino 
Oficial Administrativo.  
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PORTARIA Nº 9531, DE 26 JANEIRO DE 2021. 
 

 
Dispõe sobre aplicação de penalidade ao 
servidor JOEL PEREIRA DOS SANTOS SILVA 
e dá outras providências.  

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

 
 

RESOLVE: 
 
 
Artigo 1º - Após regular trâmite do processo administrativo n° 
07/2019, onde foi assegurada a ampla defesa e contraditório, bem como 
as provas lá colhidas, determinar a aplicação da penalidade consistente em 
advertência, bem como que sejam cobradas do servidor JOEL PEREIRA DOS 
SANTOS SILVA as multas de trânsito decorrentes das infrações.  
 
Artigo 2º - Encaminhe-se esta decisão ao setor responsável para registro da 
penalidade no prontuário do servidor, bem como o desconto das referidas multas.   
 
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

 
Jambeiro, 26 de janeiro de 2021. 

 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 

Registrada e Publicada na Seção de 
Administração da Prefeitura Municipal 
de Jambeiro, em 26 de janeiro de 2021. 
 

 
                Ricardo Cordeiro  

Oficial Administrativo.  
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PORTARIA Nº 9532, DE 26 JANEIRO DE 2021. 
 

 
Dispõe sobre aplicação de penalidade ao 
servidor JOEL PEREIRA DOS SANTOS SILVA 
e dá outras providências.  

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

 
 

RESOLVE: 
 
 
Artigo 1º - Após regular trâmite do processo administrativo n° 
02/2019, onde foi assegurada a ampla defesa e contraditório, bem como 
as provas lá colhidas, determinar a aplicação da penalidade consistente em 
advertência, ao servidor JOEL PEREIRA DOS SANTOS SILVA.   
 
Artigo 2º - Encaminhe-se esta decisão ao setor responsável para registro da 
penalidade no prontuário do servidor.  
 
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

 
Jambeiro, 26 de janeiro de 2021. 

 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 

Registrada e Publicada na Seção de 
Administração da Prefeitura Municipal 
de Jambeiro, em 26 de janeiro de 2021. 
 

 
            Ricardo Cordeiro  

           Oficial Administrativo.  
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PORTARIA Nº 9537, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021.  
 

 
Dispõe sobre prorrogação para conclusão do  

Processo de Sindicância nº 01/2020. 
 
 
                   CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito Municipal de Jambeiro, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atr ibuições legais;  

 
 

RESOLVE: 
 
 
Artigo 1º -  Considerando a grave situação da decorrente da pandemia do COVID -
19, f icam rat if icados os termos dos atos prat icados e prorrogada a duração 
excepcional do presente processo, em razão desta situação de pandemia buscando adotar 
medidas que visem diminuir a exposição a riscos de saúde dos funcionários da Administração 
Pública, sendo assim;  
 

Artigo 2º - Sendo assim prorrogo por mais 60 dias a conclusão dos trabalhos do Processo de 

Sindicância nº01/2020.  

 

Artigo 3º -  Os termos desta portaria são retroativos ao dia 07/12/2020, sendo valido até o dia 

07/02/2021.  

 

Artigo 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 

Jambeiro,  01 de fevereiro de 2021. 
 
 

 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal  

 
                Registrada e Publ icada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 01 de fevereiro de 2021. 
 

 
 

Angélica Aparecida Idalino 
Oficial Administrativo.  
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PORTARIA Nº 9538, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 
 

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE SINDICANCIA 

ADMINISTRATIVA E DÁ PROVIDÊNCIAS.  

 

                            CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Excelentíssimo Prefeito Municipal de 

Jambeiro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em especial as 

conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

 
CONSIDERANDO que há relatório do setor da Saúde juntamente com o setor de 

Controle Interno, onde se informa que retirada excessiva de medicamentos pelo Sr. 

MARCOS Vinicius Batista Santos, Medico plantonista terceirizado.  

 

CONSIDERANDO que é dever do Administrador Público zelar pelo erário, bem como 

pelo prestígio da economicidade, da Eficiência e demais princípios Constitucionais, bem 

como determinar a apuração de eventuais irregularidades,  

 

R E S O L V E: 
 
 

Art. 1º - DETERMINAR nos moldes da Lei Complementar Municipal nº 16, de 04/10/2001, 

imediata instauração de Processo Administrativo Disciplinar, com prazo de 60 dias, nos 

termos o artigo 34 da Lei Complementar Municipal 163, de 04/10/2001, visando apurar 

eventual irregularidade na distribuição de medicamentos conforme relato da Chefe da 

Seção de Saúde do Município de Jambeiro e da Sra. Erika Dias responsável pelo controle 

interno da Prefeitura Municipal. 

 

Art. 2º - NOMEAR para compor a Comissão do procedimento Administrativo, os seguintes 

servidores efetivos, sob a presidência do primeiro, os quais terão o prazo de sessenta 

dias, prorrogáveis por igual período, para conclusão dos trabalhos.   

 

 SRA KATIA CRISTINA ALENCAR RIBEIRO DO PRADO, portadora do RG 

27.360.651-7 e do CPF 260.211.868-00, servidora municipal efetiva e estável.  
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 SRA DARLENE SILVA FERREIRA, portadora do RG 28.717.436-0 e do 

CPF 277.181.838-82, servidora municipal efetiva e estável.  

 

 SRA ANGELICA APARECIDA IDALINO, portadora do RG 19.912.135-7 e 

do CPF 109.716.408-07, servidora municipal efetiva e estável. 

 

Art. 3º – NOMEAR a SRA KATIA CRISTINA ALENCAR RIBEIRO DO PRADO, como 

Presidente da Comissão Permanente de Sindicâncias e processos Administrativos.  

 

Art. 4º - NOMEAR a servidora DÉBORA RIOS DE SOUZA MASSI - OAB/SP 128.142, 

para prestar ASSESSORIA JURIDICA A COMISSAO  

 

Art 5º -  Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.  

 

Jambeiro, 04 de fevereiro de 2021. 
 
 

 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura Municipal 
de Jambeiro, em 04 de fevereiro de 2021. 

 
 
 

Angélica Aparecida idalino da Silva  
Oficial Administrativo.  
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PORTARIA Nº 9547, DE 09 DE MARÇO DE 2021. 
 

 
Dispõe sobre aplicação de penalidade ao 
servidor JOEL PEREIRA DOS SANTOS SILVA 
e dá outras providências.  

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

 
 

RESOLVE: 
 
 
Artigo 1º - Artigo 1º - Após regular trâmite do processo administrativo 
n° 02/2019, onde foi assegurada a ampla defesa e contraditório, bem 
como as provas lá colhidas, determinar a aplicação da penalidade consistente 
em ADVERTÊNCIA, ao servidor JOEL PEREIRA DOS SANTOS SILVA.   
 
Artigo 2º - Encaminhe-se esta decisão ao setor responsável para registro da 
penalidade no prontuário do servidor, bem como o desconto das referidas multas.   
 
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

 
Jambeiro, 09 de março de 2021. 

 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, em 09 de março de 2021. 

 
 

           Angélica Aparecida Idalino 
Oficial Administrativo.  
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PORTARIA Nº 9558, DE 06 DE ABRIL DE 2021. 

 
 

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE SINDICANCIA 

ADMINISTRATIVA E DÁ PROVIDÊNCIAS. 

 

 

                            CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Excelentíssimo Prefeito Municipal de 

Jambeiro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em especial as 

conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

 
 
CONSIDERANDO que o servidor municipal Paulo Henrique Alvarenga não atende ao 

que determina a lei como motorista, bem como se nega respeitar os limites de 

velocidade sendo várias multas, o Departamento Jurídico requer a abertura um processo 

Administrativo para apurar a sua conduta  

 

 

R E S O L V E: 
 
 

Art. 1º - DETERMINAR nos moldes da Lei Complementar Municipal nº 16, de 04/10/2001, 

imediata instauração de Processo Administrativo Disciplinar, com prazo de 60 dias, nos 

termos o artigo 34 da Lei Complementar Municipal 163, de 04/10/2001, visando apurar as 

irregularidade que o Servidor Municipal Paulo Henrique Alvarenga vem tendo no exercer 

suas funções como motorista do Setor de Saúde. 

 

Art. 2º - NOMEAR para compor a Comissão do procedimento Administrativo, os seguintes 

servidores efetivos, sob a presidência do primeiro, os quais terão o prazo de sessenta 

dias, prorrogáveis por igual período, para conclusão dos trabalhos.   

 

 SRA KATIA CRISTINA ALENCAR RIBEIRO DO PRADO, portadora do RG 

27.360.651-7 e do CPF 260.211.868-00, servidora municipal efetiva e estável.  

 

 SRA DARLENE SILVA FERREIRA, portadora do RG 28.717.436-0 e do 

CPF 277.181.838-82, servidora municipal efetiva e estável.  
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 SRA ANGELICA APARECIDA IDALINO, portadora do RG 19.912.135-7 e 

do CPF 109.716.408-07, servidora municipal efetiva e estável. 

 

Art. 3º – NOMEAR a SRA KATIA CRISTINA ALENCAR RIBEIRO DO PRADO, como 

Presidente da Comissão Permanente de Sindicâncias e processos Administrativos.  

 

Art. 4º - NOMEAR a servidora DÉBORA RIOS DE SOUZA MASSI - OAB/SP 128.142, 

para prestar ASSESSORIA JURIDICA A COMISSAO  

 

Art 5º -  Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.  

 

Jambeiro, 06 de Abri l de 2021. 
 
 

 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal  

 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura Municipal 
de Jambeiro, em 06 de abri l de 2021. 

 
 
 

Angélica Aparecida idalino da Silva  
Oficial Administrativo.  
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PORTARIA Nº 9561 DE 08 DE ABRIL DE 2021 

Dispõe sobre Incorporação à 

remuneração de Servidor Municipal  

 
Carlos Alberto de Souza,  Prefeito Municipal 
de Jambeiro,  Estado de São Paulo,  no uso de 
suas atribuições legais:  

 
Considerando que a Servidora Municipal JULIANA CRISTINA PEREZ ANDREOLLE foi admitida 

pelo concurso Público 01/2009 tendo sua posse ocorrida em 02/08/2010 conforme Portaria nº 5337 no 
cargo de Professor de Ensino Fundamental; 

Considerando que por meio da portaria nº 7946 de 06/09/2017, passou a ocupar o cargo de 
Diretor de Escola; 

Considerando que nos termos do artigo 10 da Lei nº 1001, de 22/10/1997, de detentor de cargo 
permanente ocupou cargo de provimento em comissão no período de 06/09/2017 até 06/09/2020, 
portanto durante período ininterrupto de 3 anos; 

Considerando o disposto no parágrafo 2º de artigo 31 da Lei nº 1001 de 22/10/1997, que 
determina a incorporação à remuneração do Servidor que exerça cargo em comissão por três anos 
consecutivos ou cinco anos alternados, a diferença entre o vencimento do cargo original e o do cargo em 
comissão; 
RESOLVE: 

Artigo 1º - Incorporar à remuneração da Servidora Municipal Sra. JULIANA CRISTINA PERES 
ANDREOLLE, nos termos do artigo 2º da Lei nº 1001 de 22/10/1997, a diferença entre o vencimento do 
seu cargo original de Professor de Ensino Fundamental  e os vencimentos de seu cargo em comissão de 
Diretor de Escola, a partir de 05/04/2021, conforme Sentença do Processo 0010292-38.2020.5.15.0119. 

Jambeiro,  08 de abril  de 2021.  
 

Carlos Alberto de Souza  

Prefeito Municipal  

 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura Municipal  de 
Jambeiro,  08 de abril  de 2021.  

 
       Angélica Aparecida Idalino  

                                      Oficial  Administrativo  
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PORTARIA Nº 9562 DE 08 DE ABRIL DE 2021 

Dispõe sobre Incorporação à 

remuneração de Servidor Municipal  

 
Carlos Alberto de Souza,  Prefeito Municipal 
de Jambeiro,  Estado de São Paulo,  no uso de 
suas atribuições legais:  

 
Considerando que a Servidora Municipal KEILA ALMEIDA E SILVA foi admitida pelo concurso 

Público 01/2003 tendo sua posse ocorrida em 01/04/2005 conforme Portaria nº 3667 no cargo de 
Professor de Ensino Fundamental I; 

Considerando que por meio da portaria nº 7646 de 02/01/2017, passou a ocupar o cargo de 
Assessor Educacional; 

Considerando que nos termos do artigo 10 da Lei nº 1001, de 22/10/1997, de detentor de cargo 
permanente ocupou cargo de provimento em comissão no período de 02/01/2017 até 02/01/2020, 
portanto durante período ininterrupto de 3 anos; 

Considerando o disposto no parágrafo 2º de artigo 31 da Lei nº 1001 de 22/10/1997, que 
determina a incorporação à remuneração do Servidor que exerça cargo em comissão por três anos 
consecutivos ou cinco anos alternados, a diferença entre o vencimento do cargo original e o do cargo em 
comissão; 
RESOLVE: 

Artigo 1º - Incorporar à remuneração da Servidora Municipal Sra. KEILA ALMEIDA E SILVA, nos termos 
do artigo 2º da Lei nº 1001 de 22/10/1997, a diferença entre o vencimento do seu cargo original de 
Professor de Ensino Fundamental I e os vencimentos de seu cargo em comissão de Assessor Educacional, 
a partir de 05/04/2021, conforme Sentença do Processo 0010292-38.2020.5.15.0119. 

Jambeiro,  08 de abril  de 2021.  
 

Carlos Alberto de Souza  

Prefeito Municipal  

 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura Municipal  de 
Jambeiro,  08 de abril  de 2021.  

 
       Angélica Aparecida Idalino  

                                      Oficial  Administrativo  
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PORTARIA Nº 9563 DE 08 DE ABRIL DE 2021 

Dispõe sobre Incorporação à 

remuneração de Servidor Municipal  

 
Carlos Alberto de Souza,  Prefeito Municipal 
de Jambeiro,  Estado de São Paulo,  no uso de 
suas atribuições legais:  

 
Considerando que a Servidora Municipal ALESSANDRA DA SILVA foi admitida pelo concurso 

Público 01/98  tendo  sua posse ocorrida em 12/02/1999  conforme Portaria nº 2232 no cargo de 
Professor de Ensino Fundamental I; 

Considerando que por meio da portaria nº 7941 de 04/09/2017, passou a ocupar o cargo de 
Assessor Pedagógico; 

Considerando que nos termos do artigo 10 da Lei nº 1001, de 22/10/1997, de detentor de cargo 
permanente ocupou cargo de provimento em comissão no período de 04/09/2017 até 04/09/2020, 
portanto durante período ininterrupto de 3 anos; 

Considerando o disposto no parágrafo 2º de artigo 31 da Lei nº 1001 de 22/10/1997, que 
determina a incorporação à remuneração do Servidor que exerça cargo em comissão por três anos 
consecutivos ou cinco anos alternados, a diferença entre o vencimento do cargo original e o do cargo em 
comissão; 
RESOLVE: 

Artigo 1º - Incorporar à remuneração da Servidora Municipal Sra. ALESSANDRA DA SILVA, nos termos do 
artigo 2º da Lei nº 1001 de 22/10/1997, a diferença entre o vencimento do seu cargo original de 
Professor de Ensino Fundamental I  e os vencimentos de seu cargo em comissão de Assessor Pedagógico, 
a partir de 05/04/2021, conforme Sentença do Processo 0010292-38.2020.5.15.0119. 

Jambeiro,  08 de abril  de 2021.  
 

Carlos Alberto de Souza  

Prefeito Municipal  

 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura Municipal  de 
Jambeiro,  08 de abril  de 2021.  

 
       Angélica Aparecida Idalino  

                                      Oficial  Administrativo  
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PORTARIA Nº 9564 DE 08 DE ABRIL DE 2021 

Dispõe sobre Incorporação à 

remuneração de Servidor Municipal  

 
Carlos Alberto de Souza,  Prefeito Municipal 
de Jambeiro,  Estado de São Paulo,  no uso de 
suas atribuições legais:  

 
Considerando que a Servidora Municipal ANA PAULA DOS SANTOS CUNHA ALMEIDA foi admitida 

pelo concurso Público 01/98  tendo  sua posse ocorrida em 12/02/1999  conforme Portaria nº 2230 no 
cargo de Professor de Ensino Fundamental I; 

Considerando que por meio da portaria nº 6058 de 01/02/2013, passou a ocupar o cargo de 
Assessor Pedagógico; 

Considerando que nos termos do artigo 10 da Lei nº 1001, de 22/10/1997, de detentor de cargo 
permanente ocupou cargo de provimento em comissão no período de 01/02/2013 até 01/02/2016, 
portanto durante período ininterrupto de 3 anos; 

Considerando o disposto no parágrafo 2º de artigo 31 da Lei nº 1001 de 22/10/1997, que 
determina a incorporação à remuneração do Servidor que exerça cargo em comissão por três anos 
consecutivos ou cinco anos alternados, a diferença entre o vencimento do cargo original e o do cargo em 
comissão; 
RESOLVE: 

Artigo 1º - Incorporar à remuneração da Servidora Municipal Sra. ANA PAULA DOS SANTOS CUNHA 
ALMEIDA, nos termos do artigo 2º da Lei nº 1001 de 22/10/1997, a diferença entre o vencimento do seu 
cargo original de Professor de Ensino Fundamental I e os vencimentos de seu cargo em comissão de 
Assessor Pedagógico, a partir de 05/04/2021, conforme Sentença do Processo 0010292-
38.2020.5.15.0119. 

Jambeiro,  08 de abril  de 2021.  
 

Carlos Alberto de Souza  

Prefeito Municipal  

 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura Municipal  de 
Jambeiro,  08 de abril  de 2021.  

 
       Angélica Aparecida Idalino  

                                      Oficial  Administrativo  

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  J A M B E I R O  
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP 

  TEL: (012) 3978-2600       FAX:  3978-2604         administracao@jambeiro.sp.gov.br 

   

 
 

PORTARIA Nº 9565 DE 08 DE ABRIL DE 2021 

Dispõe sobre Incorporação à 

remuneração de Servidor Municipal  

 
Carlos Alberto de Souza,  Prefeito Municipal 
de Jambeiro,  Estado de São Paulo,  no uso de 
suas atribuições legais:  

 
Considerando que a Servidora Municipal SABRINA CAMARGO HILÁRIO foi admitida pelo concurso 

Público 01/2009 tendo sua posse ocorrida em 15/03/2010 conforme Portaria nº 5234 no cargo de 
Professor de Matemática; 

Considerando que por meio da portaria nº 7644 de 02/01/2017, passou a ocupar o cargo de 
Diretor Escolar; 

Considerando que nos termos do artigo 10 da Lei nº 1001, de 22/10/1997, de detentor de cargo 
permanente ocupou cargo de provimento em comissão no período de 02/01/2017 até 02/01/2020, 
portanto durante período ininterrupto de 3 anos; 

Considerando o disposto no parágrafo 2º de artigo 31 da Lei nº 1001 de 22/10/1997, que 
determina a incorporação à remuneração do Servidor que exerça cargo em comissão por três anos 
consecutivos ou cinco anos alternados, a diferença entre o vencimento do cargo original e o do cargo em 
comissão; 
RESOLVE: 

Artigo 1º - Incorporar à remuneração da Servidora Municipal Sra. SABRINA CAMARGO HILÁRIO, nos 
termos do artigo 2º da Lei nº 1001 de 22/10/1997, a diferença entre o vencimento do seu cargo original 
de Professor de Matemática  e os vencimentos de seu cargo em comissão de Diretor Escolar, a partir de 
05/04/2021, conforme Sentença do Processo 0010292-38.2020.5.15.0119. 

Jambeiro,  08 de abril  de 2021.  
 

Carlos Alberto de Souza  

Prefeito Municipal  

 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura Municipal  de 
Jambeiro,  08 de abril  de 2021.  

 
       Angélica Aparecida Idalino  

                                      Oficial  Administrativo  
 

 
 

 

Oficio nº 001/2021 – Circular/Convocação 

Brasília, 05 de abril de 2021. 

 

Na oportunidade em que cumprimento os membros da Diretoria e Associados, nos moldes do 

Estatuto em vigor, conforme preconiza os Art. 7º; Art.8º; Art.11, II, §1º, §2º e §3º; Art. 12; Art.13; 

Art.14; Art.18, §1º e §2º; Art.19 e Art.44, DECIDO: 

 

I. Convocar, nos moldes previstos estatutariamente, em especial, por videoconferência, com 

base no Art18, §1º, assembleia geral para deliberar o novo Estatuto, dia 24 de abril; 

I.I. Primeira Chamada: 09h30; 

I.II. Segunda Chamada: 09h45m. 

 

II. Reunião Ordinária da Diretoria, por videoconferência, com base no Art18, §1º do Estatuto; 

II.I.   Data: 24 de abril de 2021 - Inicio: 11h. 

Pauta 

 Associação de Novos Municípios / Pagamento de Anuidades; 

 Atos e Organização Administrativa; 

 Comunicação; 

 Convênios, Termos de Fomento, Parcerias; 

 Equipe Técnica; 

 Instituto Nacional Socioambiental de Educação da ANAMMA (INST/ANAMMA); 

 Parcerias e Associações; 

 Planejamento; 

 Outros assuntos. 

Por fim, informo que o link de acesso para a assembleia geral e reunião remota, será encaminhado 

oportunamente e com tempo hábil de organização para cada um dos participantes, comunicando 

antecipadamente, que a plataforma a ser utilizada é o “zoom”, portanto, recomenda-se a 

observação do uso correto. 

Atenciosamente, 

 

MARÇAL FORTES SILVEIRA CAVALCANTI 
Presidente – ANAMMA NACIONAL 

 


