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Saud 15 (MDB) e Loreny
23 (Cidadania) disputam
2° Turno em Taubaté

Eduardo Cursino (PSDB)
ficou em terceiro lugar,
com 23,74%, e Capitão
Souza (PRTB) em quarto,
com 13,35%. Abstenção
de 29,32%
O segundo turno das
eleições para prefeito de
Taubaté será disputado
entre os candidatos José
Saud (MDB) e Loreny (Cidadania). Segundo a Justiça Eleitoral, com 100%
dos votos apurados neste
domingo (15), Saud obteve 28,81% (41.201 votos

válidos) e Loreny, 25,40%
(36.333 votos válidos).
Até o dia da eleição, a
composição do segundo
turno ainda era incerta por
conta da disputa acirrada
entre os quatro primeiros
colocados nas pesquisas
eleitorais.
As primeiras pesquisas
apontavam Loreny (Cidadania) na frente nas intenções de voto, que se manteve à frente ao longo das
semanas seguintes. Já o
candidato Saud (MDB) se

manteve em segundo lugar
durante as pesquisas, mas
levou o primeiro lugar
neste 1° Turno.
O resultado das eleições de
Taubaté e de mais algumas
cidades da região ficou horas empacado em 0,00%
das seções por uma falha
em processadores de um
computador do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE),
que provocou lentidão na
totalização dos votos e,
consequentemente, na divulgação dos resultados.

São Paulo só deve reprovar
estudantes que não
entregarem atividades
Avaliação será feita em
2020 e 2021 como ciclo
único de aprendizagem
Os estudantes da rede estadual de São Paulo que
entregarem as atividades
exigidas ao longo do ano
não devem ser reprovados,
ainda que a aprendizagem
esteja abaixo do esperado.
A Secretaria Estadual de
Educação apresentou um
planejamento que prevê
que os alunos sejam avaliados nos anos de 2020 e
2021 como um único ciclo
de aprendizagem.
Assim, haverá uma tolerância com os estudantes
que entregarem as atividades exigidas, esperando
que seja alcançado apenas
um “mínimo” de aprendizado. “Mesmo que você
não alcance a aprendizagem idealizada, você poderá prosseguir se alcançar
esse mínimo”, enfatizou
o secretário da Educação
Rossieli Soares.
No entanto, segundo o secretário, 15% dos matriculados na rede estadual não

têm feito essas entregas.
Nesses casos, os estudantes podem ficar sem avaliação e serem reprovados.
“Há uma probabilidade
maior de retenção ao que
não entregue atividades
para a escola”, alertou
Rossieli. A decisão final
sobre as reprovações será
tomada no conselho de
classe, que avaliará o caso
concreto de cada aluno.
As atividades podem ser
feitas pela internet ou pelo
material impresso que, de
acordo com o secretário,
tem sido distribuído nas
escolas. Rossieli disse ainda que vem sendo feito
um trabalho de busca dos
estudantes que não têm
acompanhado as atividades escolares.
Para Rossieli, além das
dificuldades de acesso à
internet por parte dos jovens, muitos perderam o
interesse na escola durante
a pandemia.
“A gente sente esse desânimo acontecendo. Mas,
nós temos outros fatores

que devem ser considerados”, disse.
Reforço
Por isso, a secretaria está
se preparando para receber os estudantes que vão
chegar com dificuldades
de aprendizado em 2021.
Vão ser contratados 10 mil
professores de reforço.
A previsão é que o próximo ano letivo seja iniciado em 1º de fevereiro, com
aulas totalmente presenciais. Segundo Rossieli, a
programação foi feita com
o cenário de que o combate à pandemia do novo
coronavírus estará em estágio avançado, inclusive
com o início da vacinação
contra a doença. “Espero
que tenhamos avançado,
já começado com a vacina”, destacou. O calendário escolar prevê ainda um
recesso de uma semana
após o primeiro e terceiro
bimestres em abril e outubro,
respectivamente,
além das férias de 15 dias
em julho. As aulas devem
ir até o fim de dezembro.

DER inicia construção
de nova ponte na
SP 125 em Taubaté

Durante as obras, operação do tráfego na rodovia
será realizada em esquema
Pare e Siga ininterruptamente
O Departamento de Estradas de Rodagem (DER)
inicia nesta segunda-feira (16) os trabalhos para
construção de uma nova
ponte no Km 13,35 da Rodovia Oswaldo Cruz, em
Taubaté. O investimento
do Governo do Estado é
de R$ 2,9 milhões.
A nova ponte será maior
em largura e comprimento
do que a anterior, possibilitando mais segurança
aos motoristas e usuários.
A antiga ponte será completamente demolida, mas
para que a passagem de
veículos pelo local não
seja comprometida, os serviços serão realizados em
duas fases.
“A ponte existente foi di-

vidida pelo eixo central
da pista, assim um lado
será demolido e metade
da nova ponte construída,
enquanto do outro lado o
tráfego fluirá em esquema Pare e Siga de maneira
ininterrupta. Depois o tráfego será liberado do lado
da nova ponte, para que o
outro seja demolido”, explica o superintendente do
DER-SP, Paulo César Tagliavini.
Como o tráfego local passará a ser realizado somente em esquema Pare
e Siga, o DER implantará um semáforo para organização dos fluxos de
trânsito e toda sinalização
noturna com iluminação
também será disponibilizada aos usuários. Até
que esta sinalização seja
implantada, agentes de
trânsito trabalharão em
esquema de plantão para

orientação dos motoristas.
O contrato de obras para a
construção da nova ponte
teve início em junho de
2020, juntamente com a
elaboração do projeto executivo de obras. Agora,
com o início efetivo dos
serviços, a previsão é que
a conclusão e liberação total do tráfego aconteçam
até o final do ano.
Obras na SP 125
Atualmente a rodovia
Oswaldo Cruz passa por
obras de contenção de talude no Km 50,1 e para
correção de erosão no 72,9
e no 81,6, entre São Luís
do Paraitinga e Ubatuba.
O investimento nas três
obras é de R$ 7,3 milhões.
A previsão do DER é que
os serviços sejam concluídos entre os meses de dezembro de 2020, janeiro e
março de 2021, respectivamente.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 204, Termo nº 7276
Faço saber que pretendem se casar CELSO RENATO CARDOSO e VALERIA APARECIDA MENDONÇA, aprensentando
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de
Tremembé-SP, nascido no dia 18 de outubro de 1975, de estado civil solteiro, de profissão motorista, residente e domiciliado
na Rua José Juvêncio Neves, nº 297, casa 4, Parque Nossa Senhora da Guia, Tremembé/SP, filho de ANTONIO CARDOSO,
de 80 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 25 de dezembro de 1939 e de BENEDICTA HELENA CARDOSO,
de 76 anos, natural de Lagoinha/SP, nascida na data de 10 de maio de 1944, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/
SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 27 de agosto de 1981, de estado civil divorciada, de profissão
autônoma, residente e domiciliada na Rua José Juvêncio Neves, nº 297, casa 4, Parque Nossa Senhora da Guia, Tremembé/
SP, filha de JOÃO MENDONÇA, de 69 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 22 de outubro de 1951 e de MARIA
APARECIDA MENDONÇA, de 62 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 11 de fevereiro de 1958, ambos
residentes e domiciliados em Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

