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CCR NovaDutra realiza distribuição
UNITAU promove integração
de cestas básicas para
entre alunos de diversos estados
caminhoneiros em Roseira (SP)
em evento de volta às aulas da EAD

Em continuidade as ações
de apoio após caminhoneiros durante a pandemia do
novo coronavírus, o Instituto CCR e a CCR NovaDutra, preocupados com
o bem-estar do motorista
profissional realizam nesta quinta-feira, dia 04/02,
das 9h às 13h, uma ação
de entrega de cestas básicas, que acontece no Posto
do Programa Estrada para
a Saúde, que funciona no
km 82 da pista sentido Rio
de Janeiro, no posto Arco-Íris, em Roseira, no Vale
do Paraíba (SP).
A iniciativa faz parte do
plano contínuo de apoio
aos caminhoneiros que o
Grupo CCR desenvolve
desde março do ano passado, início da pandemia

do novo coronavírus no
Brasil, nos cinco estados
brasileiros onde o grupo
administra rodovias.
Cinco itens compõem a
cesta básica: feijão, arroz,
açúcar, macarrão e farinha
de fubá. No dia da ação,
além da cesta básica, os
caminhoneiros
poderão
realizar um acompanhamento da saúde. Serão
oferecidos exames de glicemia, colesterol, aferição
de pressão arterial, teste
de acuidade visual e esclarecimento de dúvidas sobre o Covid-19. Também
serão distribuídos kits de
higiene e flanelas aos motoristas profissionais.
“Na via Dutra, as ações de
apoio aos caminhoneiros
durante a pandemia se-

guem desde março do ano
passado. Já realizamos
mais de 196 mil ações, entre entregas de kits de alimentação e higiene, máscaras, álcool em gel e a
desinfecção de cabines. Os
motoristas profissionais
não pararam e nós seguimos apoiando diariamente
oferecendo os serviços de
saúde em Roseira, no Estrada para a Saúde e também através de ações mensais em outros trechos da
rodovia.”, explica Jair Xavier, Gerente de Relações
Institucionais e Comunicação da CCR NovaDutra.
O posto de atendimento ao
caminhoneiro do Programa Estrada para a Saúde é
coordenado pelo Instituto
CCR e CCR NovaDutra.

Carro capota na
rodovia Presidente Dutra
e faz duas vítimas

Por volta das 12h o Corpo
de Bombeiros foi acionado para um acidente de
transito com vítima, pela
Rodovia Presidente Dutra,
próximo ao Shibata, bairro
Bosque da Saúde, sentido

Rio de Janeiro, Taubaté.
Pelo local foi verificado
que se tratava de um capotamento de veículo com
duas vítimas, femininas,
sendo uma vítima de 85
anos transportada pela UR

e a outra vítima transportada pela concessionária
CCR, ambas vítimas leves,
apenas com escoriações.
Elas foram transportadas
para o Hospital Regional
de Taubaté.

Os alunos matriculados
na modalidade de educação a distância (EAD) da
Universidade de Taubaté
(UNITAU) já iniciaram
o ano letivo. Por meio de
uma recepção virtual pelo
youtube, com mais de
1.370 visualizações em
menos de dois dias, estudantes de diversos estados
do país, como São Paulo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Ceará, puderam
interagir no chat da transmissão online.
No bate-papo, alunos animados se apresentavam
aos seus colegas de turma e aos seus professores,
que também interagiam
em tempo real no chat.
“De volta à UNITAU, realizando mais um sonho.
Tenho orgulho de ter sido
formado por ela há mais
de 20 anos e agora estou
aqui, novamente, para viver mais uma aventura
no EAD”, disse Anderson
José da Silva, de Jacareí
(SP), nos comentários.
O encontro se iniciou com

as palavras de boas-vindas
da Reitora da UNITAU,
Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes, que ressaltou
a tradição e o reconhecimento da Universidade
de Taubaté no Brasil e em
outros países. “Esperamos
que aproveitem todas as
oportunidades e possibilidades que se abrem a
partir da escolha de iniciar a formação em uma
Universidade reconhecida
como a nossa”, pontuou.
“Ressalto que cada um de
vocês levará o nome da
UNITAU no registro profissional e poderá contar
com a tradição da Universidade para conquistar
seus sonhos e objetivos”,
concluiu a Reitora.
O evento continuou com a
palestra do Prof. Me. José
Maria da Silva Junior, que
discorreu sobre os benefícios e desafios da educação a distância e fez um
panorama sobre a EAD da
UNITAU, com mais de 10
anos de história. “Eu sei o
quanto a educação a dis-

tância é capaz de ensinar,
de levar a informação e o
conhecimento para diferentes alunos de diferentes
cursos, sempre com qualidade”, ressaltou. O professor ainda comenta sobre a importância de uma
mão de obra qualificada
no cenário atual. “Os bons
profissionais são disputados com ofertas de melhores salários, coisas que só
acontecem quando temos
mão de obra qualificada.
Vários benefícios são proporcionados aos bons profissionais”, disse.
A programação de recepção aos alunos da EAD da
UNITAU continua. Nos
próximos dias, os universitários se encontrarão novamente, de forma
virtual, em palestras, em
workshop de capacitação
para o uso da plataforma
moodle e em um game de
volta às aulas, que visa
promover a integração entre os estudantes e a Universidade. Saiba mais em
unitau.br/ead.
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Miscelânea
Curiosidades
Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, seguir uma alimentação equilibrada e perder peso de forma saudável. Estabeleça objetivos a longo prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia
é perder alguns quilos, o ideal é determinar metas de três a cinco quilos,
por exemplo. Planeja uma rotina alimentar em horários regulares com
três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois pequenos
lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e
garante maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restrição excessiva. Prefira uma reeducação de forma gradativa e com cardápio
saudável e variado. Evite ter chocolates, balas, biscoitos recheados, doces
e salgadinhos nos armários de casa ou no trabalho para não se render a
tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar
escadas em vez de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e
aproveitar para caminhar.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 230, Termo nº 7328
Faço saber que pretendem se casar CLEITON DUDA DOS SANTOS e REGINA TAIS APARECIDA BENEDITO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é
natural de Surubim-PE, nascido a 27 de maio de 1984, de estado civil solteiro, de profissão técnico operacional, residente e
domiciliado na Rodovia Amador Bueno da Veiga, Km 138,5, Una, Tremembé/SP, filho de MARINALDO SANTANA DOS
SANTOS e de IVANILDA SANTANA DUDA, de 53 anos, natural de Recife/PE, nascida na data de 18 de agosto de 1967,
residente e domiciliada em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Caçapava-SP, nascida a 07 de dezembro de 1982, de estado
civil solteira, de profissão auxiliar de classe, residente e domiciliada na Rua Alfredo Albiçus Fernandes, nº 90, Esplanada
Santa Terezinha, Taubaté/SP, filha de HELENA BENEDITO DE ANDRADE, de 60 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na
data de 09 de junho de 1960, residente e domiciliada em Taubaté/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.

São Sebastião é representante
brasileira em intercâmbio
educacional com 14 países

Humor
Geografia da mulher
Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desenvolvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida,
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é atormentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorioso de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem
onde está, mas ninguém quer ir lá.

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria da Educação (SEDUC), está participando
do Virtual International
Summit 2021, promovido
pela Pompano Beach High
School, da Flórida, nos
Estados Unidos. O evento,
com o tema “Colaboração
Mundial: Aprendizagem
Conectada em Escala Global”, reúne integrantes de
14 países, de 1º a 5 de fevereiro.
O encontro faz parte da
5ª edição do Intercâmbio

Internacional da Pompano Beach High School, no
qual São Sebastião, única
representante
nacional,
apresenta e compartilha
experiências de ensino
com mais de 170 convidados ligados a comunidades acadêmicas da África,
Ásia, Europa, América
do Norte e América do
Sul.
O objetivo é desenvolver
a consciência cultural no
campo da educação com
ênfase nas línguas mundiais e na tecnologia da

informação.
A SEDUC participou da
abertura do intercâmbio
com a exibição de um vídeo institucional sobre a
cidade e outro relacionado
a rede municipal de ensino e seus projetos, este
último, apresentando pela
aluna Emilly Kauany Santos Schiavinato, da EM
Prof.ª Cynthia Cliquet Luciano, da Enseada, Costa
Norte do município. Ao
longo da semana, o evento
terá ainda atividades como
seminários e workshops.

Geografia do homem
Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer,
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que
serve o papai aqui em casa?
Mensagens
Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras,
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros.
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras
soarão sem qualquer sentido.
Pensamentos, provérbios e citações
Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo e o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor;
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz.
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“Miragens na Caixa” é
destaque em retomada online
de “Domingo no Parque”

Se os tempos de pandemia de Covid-19 provocam o cancelamento das
apresentações ao ar livre
para evitar aglomerações,
nossos artistas se reiventam e adaptam suas criações para as plataformas
online, com o objetivo de
levar arte, entretenimento,
alegria e inspiração ao público.
É o que acontece com o
projeto “Miragens na Caixa”, de teatro lambe-lambe, com os grupos Teatro
do Imprevisto e Boneco
Vivo. A produção é destaque na retomada online
do “Domingo no Parque”,
iniciativa da Fundação
Cultural Cassiano Ricardo
(FCCR), de São José dos
Campos, e será exibida no
próximo domingo, às 15h,
pelo canal da fundação no
YouTube.

Os quatro mini-espetáculos se desenvolvem dentro de caixas cênicas. A
técnica, criada na década
de 80, é inspirada nos fotógrafos
lambe-lambes
(fotógrafos ambulantes),
que utilizavam máquinas
fotográficas em formato
de
caixas, cobertas
com um longo pano, e ofereciam seus serviços em
praças, feiras livres e outros
espaços públicos
antigamente.
A idéia original do Miragens era fazer o mesmo
com as histórias, com um
cortejo musical que chamaria a atenção do público em locais abertos e
conduziria o espectador a
cada uma das caixas. Mas
a adaptação online também não deixa a desejar
e proporciona uma experiência única e também

musical ao espectador. Em
um jogo de luzes, imagens
e sons, o elenco manipula
os personagens e elementos cênicos, que ganham
vida em quatro mini-espetáculos: “Mãe D’Água”,
“Histórias de Pescador”,
“Procissão das Almas” e
“Viagem a Marte”.
O projeto “Miragens na
Caixa” tem a assinatura e
elenco dos grupos Teatro
do Imprevisto e Boneco Vivo, de São José dos
Campos, direção artística
de Tiago Almeida e Iasmim Marques, do Grupo
Girino, de Belo Horizonte
(MG), e direção musical
de Beto Quadros. A iniciativa conta com recursos do
Programa de Ação Cultural (Proac), da Secretaria
de Estado da Cultura e
Economia Criativa de São
Paulo.

Municípios

página 3

RMVale não esta autorizada a
funcionamento de atividades
comerciais aos fins de semana

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (3) a suspensão
de restrições temporárias
do Plano São Paulo após
a melhora de indicadores
de controle da pandemia
em todo o estado. Neste
sábado (6) e domingo (7),
Prefeituras de regiões na
etapa laranja poderão liberar atendimento presencial
em comércios e serviços
não essenciais, das 6h às
20h, durante todo o final
de semana e também aos
dias úteis.
“Tivemos,
felizmente,
queda no número de internações tanto em leitos primários como os de UTI, o
que nos permite suspender
a decisão de fechamento
de atividades econômicas
já neste final de semana”.
A redução de hospitalizações por COVID-19 foi
de 11%. “Isto, porém, não
deve compreender falta de
cuidado e de atenção para
que as pessoas estejam
protegidas, assim como
funcionários dos estabelecimentos”, reforçou Doria.
A decisão beneficia municípios da Grande São Paulo e das regiões de Araçatuba, Araraquara, Baixada
Santista, Campinas, Piracicaba, Presidente Pruden-

te, Registro, São João da
Boa Vista e São José do
Rio Preto e Sorocaba.
A RMVale ( Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra
da Mantiqueira), continua
na fase vermelha e não
esta contemplada com as
liberações.
Na etapa laranja, academias, salões de beleza,
restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios podem funcionar por até oito
horas diárias, com atendimento presencial limitado
a 40% da capacidade, com
início às 6h e encerramento às 20h. Os parques também estão liberados nesta
fase. O consumo local em
bares está totalmente proibido. A venda de bebidas
alcoólicas em lojas de conveniência só pode ocorrer
entre 6h e 20h. Somente a
partir da fase verde, a mais
branda, é que essa comercialização poderá voltar a
ser feita sem restrições.
Nos municípios abrangidos pelos DRSs (Departamentos Regionais de Saúde) de Barretos, Bauru,
Franca, Marília, Ribeirão
Preto e Taubaté, as restrições da fase vermelha
estão mantidas em tempo

integral. Todas as seis regiões estão com ocupação
hospitalar de pacientes
graves com COVID-19
acima de 75%.
A fase vermelha só permite serviços como farmácias, mercados, padarias,
lojas de conveniência,
bancas de jornal, postos de
combustíveis, lavanderias
e hotelaria. Bares, restaurantes, lojas de rua, shoppings e demais atividades
não essenciais só podem
atender em esquema de retirada na porta, drive-thru
e entregas por telefone ou
aplicativos.
A reclassificação do Plano
SP está prevista para sexta
(5), com vigência a partir
da próxima segunda (8).
De acordo com a classificação atual, 82% da população do estado está na
fase laranja, e 18% na etapa vermelha.
Todos os protocolos sanitários e de segurança para
os setores econômicos
estão disponíveis no site
saopaulo.sp.gov.br/planosp e devem ser cumpridos com rigor. Prefeituras
que se recusarem a seguir
as normas estabelecidas
pelo Governo do Estado
ficam sujeitas a sanções
judiciais.
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Governo do Estado de São Paulo anuncia pacote
emergencial para empreendedores

O Governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira (3) um pacote emergencial para apoiar os
empreendedores dos 645
municípios paulistas que
mais foram impactados
pela pandemia do coronavírus. Entre as novas medidas estão a liberação de
R$ 125 milhões pelo Banco do Povo e pelo DesenvolveSP, a suspensão de
protesto de débitos da dívida ativa e a manutenção
de serviços de gás e água.
“Queremos
agradecer
aqueles que do setor privado entendem que é pelo
diálogo que nós construímos e obtemos bons resultados, não é por intimidação, não é por fake
news e muito menos por
ameaças. O diálogo estabelece a linha e a ponte de
entendimento. O Governo
do Estado de São Paulo
respeita o diálogo e repugna intimidações e medidas
ameaçadoras daqueles que
preferem seguir a linha do
extremismo”, disse Doria.
Desde o início de 2021, o
Governo já realizou mais

de 15 reuniões com os
setores mais vulneráveis,
com a participação de representantes de empresas
e associações. Dentre os
setores mais impactados
estão bares e restaurantes,
hotéis e comércio.
Com objetivo de auxiliar
os empreendedores mais
impactados pela pandemia, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do Banco
do Povo, liberou R$ 25
milhões em microcrédito.
Em 2020 foram disponibilizados mais de R$ 280
milhões em empréstimos
subsidiados por meio do
Banco do Povo, contando
também com a parceria do
Sebrae-SP, para auxiliar
MEIs e autônomos a atravessarem a crise.
“O Governo tem dialogado constantemente com os
setores mais vulneráveis
durante a pandemia. Nas
últimas semanas, realizamos uma série de reuniões para ouvir os pleitos e elencamos todos os
pedidos. Por meio disso,
chegamos neste pacote de

medidas que ajudará empresários de todo o estado
a enfrentar essa crise sem
precedentes”, ressaltou a
Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen. A primeira linha
é para os empreendedores
informais e produtores rurais sem CNPJ, com opções de crédito de até R$
15 mil e taxa de juros de
1% ao mês. O prazo para
pagamento é de até 12 meses e carência de até 60
dias para capital de giro.
Já para o investimento
fixo e misto, o prazo para
pagamento é de até 24
meses com até 90 dias de
carência. O empreendedor
deverá realizar um curso
de qualificação empreendedora (disponível tanto
online quanto presencial
por meio do Sebrae-SP),
apresentar avalista e não
ter restrições creditícias.
Já a segunda linha é voltada para empreendedores
com CNPJ. Com taxa de
juros de 0,35% ao mês, o
limite de crédito é de até
R$ 21 mil e o prazo para
pagamento de até 24 me-

ses com carência de até 60
dias para capital de giro.
Já para o investimento fixo
e misto, o prazo para pagamento é de até 36 meses
com até 90 dias de carência. Para solicitar os financiamentos, o empresário
também deverá realizar
um curso de qualificação
empreendedora
(disponível tanto online quanto
presencial por meio do
Sebrae-SP) e não ter restrições creditícias. Não é
necessário apresentar avalista.
Os empreendedores podem solicitar as linhas de
crédito de forma totalmente online pelo site www.
bancodopovo.sp.gov.br ou
presencialmente na agência do seu município. Atualmente, o Banco do Povo
atende em 491 unidades
em 465 municípios. A relação completa também
está disponível no portal.
O Desenvolve SP, banco
do Governo do Estado, vai
disponibilizar mais R$ 100
milhões em crédito para
capital de giro, apoiando
micro e pequenas empresas de São Paulo. O lançamento integra a série de
medidas praticadas pela
instituição financeira para
mitigar os impactos econômicos causados pela
pandemia.
“Em 2020 injetamos R$
1,8 bilhão na economia
paulista para apoiar o empreendedor, oferecendo
acesso a capital de giro
com melhores condições,
suspensão de parcelas
vincendas e financiamento de equipamentos para
adequação ao momento.
Atendemos 3.583 empresas, número 313% maior
que em 2019. Com a re-

cidiva da pandemia do
coronavírus, as empresas
precisam novamente de
capital de giro para manter
empregos e contas em dia,
e mais uma vez o Desenvolve SP provê esse amparo”, afirmou Nelson de
Souza, Presidente da instituição.
Micro e pequenas empresas (faturamento anual até
R$ 4,8 milhões) poderão
solicitar crédito para capital de giro com taxas
a partir de 0,8% ao mês
acrescido da SELIC, prazo
de até 60 meses para pagar
e carência de até 12 meses.
A medida vai beneficiar os
que mais enfrentam dificuldades para acessar crédito por falta de garantias.
Para evitar a necessidade
de avalista e alienação de
bens, o Desenvolve SP
oferece duas opções: o
Fundo Garantidor de Investimentos - FGI e o Fundo de Aval - FDA, criado
pelo Governo do Estado
de São Paulo, com recursos próprios, no início da
pandemia. Com o intuito de oferecer mais vantagens aos negócios que
paralisaram ou reduziram
suas atividades em 2020 e
enfrentaram queda nos lucros, o banco vai permitir
que o empreendedor apresente tanto o faturamento
de 2019 quanto o de 2020
na negociação do empréstimo, podendo escolher o
que lhe for mais benéfico.
As solicitações de crédito
são realizadas de forma
100% online pelo site.
Suspensão de protesto de
débitos
A Procuradoria Geral do
Estado suspenderá por 90
dias o protesto de débitos
inscritos na dívida ativa

em todo o estado de São
Paulo. A iniciativa dará
fôlego às empresas de todos os segmentos para que
possam sanar suas necessidades mais urgentes de
capital de giro, facilitando
o acesso ao financiamento.
A medida passa a vigorar
a partir desta quinta-feira
(4).
Manutenção dos serviços
de gás e água
Não haverá suspensão dos
serviços de saneamento
e gás canalizado de estabelecimentos comerciais
nas áreas de concessão da
Sabesp, Comgás, Naturgy
e Gás Brasiliano Distribuidora (GBD) em municípios que estiverem nas
fases laranja e vermelha
do Plano São Paulo.
Os usuários também não
serão negativados por débitos. A medida tem efeito imediato e se estende
até o final de março. Os
estabelecimentos que já
tenham sido negativados
por débitos durante o período da pandemia precisam
repactuar os seus acordos
para que a negativação
seja suspensa. Os débitos
existentes poderão ser renegociados sem aplicação
de multas e juros; haverá
apenas correção monetária.
O prazo para o parcelamento será de 12 meses
após a repactuação de
saldos em aberto. Essas
medidas são válidas para
os usuários do segmento
comercial e de serviços da
Sabesp com consumo de
até 100m³/mês e no caso
da Comgás, Naturgy e Gás
Brasiliano
Distribuidora (GBD) com uso de até
150m³/mês.

