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Polícia Rodoviária Federal
Equipe de resgate da
apreende veículo roubado e
Concessionária Tamoios
clonado na BR101 em Ubatuba recebe vacina contra covid-19

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, nesta segunda-feira (8), estava de
plantão na Unidade Operacional de Ubatuba no
km 31 da BR 101, quando
teve sua atenção voltada
ao veículo FORD/ECOSPORT DE COR PRETA.
Imediatamente foi dada
ordem de parada, e ao realizar a fiscalização, notou-se que o condutor apresentou nervosismo durante
a checagem de documento
do veículo.
Devido a isso, a abordagem tornou-se mais minuciosa, e logo foi identificado pelo número do chassi e
demais itens identificado-

res do veículo, que na verdade aquele carro ali abordado, tratava-se de outro
ECOSPORT da mesma
cor e mesmo ano, porém
roubado em 20/01/2020,
registrada a ocorrência na
delegacia da Polícia Civil
do Méier no Estado do Rio
de Janeiro.
Logo após obter essas informações, a equipe entrou
em contato com o proprietário do veículo roubado
que confirmou o fato.
Também foi feito contato com o proprietário do
veículo que teve sua placa clonada para ser usada nesse carro roubado, o
mesmo confirmou que seu

veículo estava em sua garagem naquele momento
no Estado do Rio de Janeiro. Durante as consultas
aos sistemas de fiscalização, percebeu-se também
que o documento apresentado aos policias não coincidia com o informado nos
registros do veículo.
Diante dos problemas
apresentados, o condutor
e o veículo roubado/clonado foram encaminhados
para a delegacia da Polícia Civil de Ubatuba para
lavratura dos autos pertinentes. Em princípio estão
caracterizados os crimes
de receptação e uso de documento falso.

Sem Carnaval, Ambev
convoca 20 mil ambulantes de
todo o Brasil para dar auxílio

Em 2021 o Carnaval será
diferente, sem festas, multidões e blocos de rua, mas
com muita esperança. A
Ambev vai ajudar os parceiros que sempre estiveram nas ruas para matar a
nossa sede e ter uma folia
mais alegre: os ambulantes.
Sem poder contar com a
renda dos dias de Carnaval, a companhia criou
para eles, junto com o app
Zé Delivery, a plataforma
“Ajude um Ambulante”,
um movimento para apoiar
os vendedores com um auxílio financeiro, diminuindo o impacto das festas
que não vão acontecer.
A expectativa é ajudar cerca de 20 mil trabalhadores em todo o Brasil, com

um auxílio de até R$ 255
para cada. Para isso, os
vendedores devem se cadastrar na plataforma pelo
site. Com a aprovação do
cadastro, o ambulante recebe o valor de R$ 150 e,
também, um código para
distribuir a consumidores,
podendo receber R$ 5 a
cada vez que o código for
utilizado no Zé Delivery,
com máximo de 20 usos
por ambulante.
Por fim, aqueles que fizerem um curso profissionalizante sobre consumo
responsável de álcool
disponível na própria plataforma vão receber R$
5 extras “Os ambulantes
sempre estiveram com
a gente e com os nossos
consumidores nos Carna-

vais e esse ano não podia
ser diferente. Estamos
muito felizes de poder ajudar quem sempre fez parte do nosso ecossistema”,
comenta Jean Jereissati.
Carnaval sem folia, mas
com esperança
E, mesmo sem folia, não
vai faltar esperança. Na
semana passada a Ambev
anunciou outro destino
para as caixas térmicas
usadas pelos vendedores
ambulantes durante os
bloquinhos. 5 mil unidades vão ser doadas para
postos de saúde do Brasil
inteiro para armazenar e
transportar vacinas contra Covid-19. As caixas
térmicas tem capacidade
para armazenar 3 milhões
de doses simultaneamente.

Integrantes da equipe de
resgate da Concessionária
Tamoios receberam nos
últimos dias a primeira
dose de imunização contra a covid-19. Os profissionais de saúde atuam
no atendimento direto aos
usuários da Rodovia dos
Tamoios em diferentes tipos de ocorrência. Até o
momento, 35 profissionais
foram vacinados.
Nessa etapa, a vacinação
foi realizada através de
parcerias firmadas com os
Departamentos de Saúde
das Prefeituras de Paraibuna e Jambeiro. A equipe de
resgate da Concessionária
Tamoios conta com médicos, enfermeiros e socorristas que atuam no atendi-

mento direto aos usuários
em quadros clínicos e de
trauma.
Para o Coordenador de
Enfermagem que trabalha nos resgates, Walmir
Caovila (capa), esse é um
importante passo em direção à segurança e à saúde
de todos. “Esse é um momento histórico. Os profissionais de saúde têm trabalhado intensamente nos
atendimentos. Ter a nossa
equipe imunizada também
significa mais segurança
aos usuários da Rodovia
dos Tamoios.”
Desde o início da pandemia, a Concessionária Tamoios tem adotado diversas medidas de prevenção
e combate ao covid-19.

Algumas das ações são:
Distribuição de máscara a
todos os empregados
Distribuição de luvas aos
agentes de pedágio
Disponibilização de álcool
70% nas unidades e veículos
Aferição de temperatura
dos empregados
Distanciamento
social/
adaptação das estações de
trabalho e adoção do teletrabalho para o setor administrativo
Constante
higienização
nas unidades da empresa
Campanhas de Comunicação focadas nas ações
prevenções à doença em
todos os canais de comunicação da empresa e mídias sociais.
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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.
Humor
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 230, Termo nº 7329
Faço saber que pretendem se casar EDUARDO JOSÉ DE SOUZA e VALERIA FRANCISCA MOREIRA DE SOUZA,
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 a 03 de janeiro de 1972, de estado civil divorciado de Valeria Francisca Moreira de
Souza, de profissão metalúrgico, residente e domiciliado na Rua José Luis Mariano, nº 145, São Vicente de Paula, Tremembé/
SP, filho de JOÃO LUIZ DE SOUZA, falecido em Taubaté/SP na data de 21 de outubro de 2016 e de MARIA DA GRAÇA
CARDOSO DE SOUZA, falecida em Taubaté/SP na data de 02 de março de 2003. A habilitante é natural de Taubaté-SP,
nascida a 29 de junho de 1974, de estado civil divorciada de Eduardo José de Souza, de profissão costureira, residente e
domiciliada na Rua José Luis Mariano, nº 145, São Vicente de Paula, Tremembé/SP, filha de FRANCISCO MOREIRA, de
68 anos, natural de Paraibuna/SP, nascido na data de 25 de setembro de 1952, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de
IVETE CRISTINA DE MORAES MOREIRA, falecida em Taubaté/SP na data de 19 de maio de 2013. 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.
Livro D-25, FLS. nº 231, Termo nº 7330
Faço saber que pretendem se casar RODRIGO CARVALHO SILVA e JAQUELINE SANTOS DE OLIVEIRA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural
de São Luís-MA, nascido a 21 de junho de 1998, de estado civil solteiro, de profissão militar, residente e domiciliado na Rua
Dez, nº 266, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filho de FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO SILVA, falecido em
São Luis/MA na data de 16 de maio de 2012 e de ELIZABETE CARVALHO SILVA, de 62 anos, natural de São Luis/MA,
nascida na data de 25 de julho de 1958, residente e domiciliada em São José do Ribamar/MA. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida a 07 de fevereiro de 1989, de estado civil divorciada de ROGER EYVANS DOS SANTOS MARQUES
SOARES, de profissão micro empreendedora, residente e domiciliada na Rua Dez, nº 266, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filha de ANTONIO DE OLIVEIRA, de 65 anos, natural de Mogi das Cruzes/SP, nascido na data de 11 de janeiro de
1956 e de NICEAS SANTOS DE OLIVEIRA, de 63 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 22 de junho de 1957,
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.

Estado de São Paulo
amanhece com recorde
de frio para 2021

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.
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.

Pela medição do Instituto
Nacional de Meteorologia,
as menores temperaturas
no estado de São Paulo na
madrugada do domingo
(7) foi de 15,3°C em Itapeva, 15,3 °C em São Luiz
do Paraitinga e 15,5°C em
São Miguel Arcanjo.
Recorde de frio em São
Paulo
Com a presença do ar
frio de origem polar, esta
segunda-feira amanhece
com temperatura amena
em muitas áreas do estado. Poderá ser o amanhecer mais fresco do ano até
agora, especialmente no
sul e no centro-leste paulista.
A cidade de São Paulo
teve a menor temperatura
de 2021 até agora. Na medição das 4 horas da manhã, a estação do Mirante
de Santana marcava 17°C,
segundo dados do Instituto

Nacional de Meteorologia.
Segunda madrugada mais
fresca do ano na capital
paulista
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a
temperatura mínima na cidade de São Paulo no domingo (7), foi de 17,8°C.
Essa foi a segunda menor
temperatura mínima na
capital paulista em 2021 e
igualou com o valor registrado no dia 3 de Janeiro.
Semana começa com predomínio de tempo seco em
SP
O ar frio de origem polar ainda é sentido sobre
o estado de São Paulo no
início desta semana. Essa
massa de ar diminui o calor e também a umidade
disponível.
Por isso, nesta segunda-feira (8), menos nuvens
crescem sobre o estado de
São Paulo e quase todas as

regiões paulistas passam o
dia com muito sol e sem
condições para chuva.
Algumas pancadas de
chuva poderão acontecer
a partir da tarde no Norte
de São Paulo, na região da
Mantiqueira e no Vale do
Paraíba.
Pode chover rapidamente
em alguns locais da baixada santista e do litoral norte de São Paulo
Condições para chuva em
SP aumentam a partir de
quarta-feira
Para a terça-feira, a previsão também é de predomínio de sol no estado de São
Paulo, com previsão de
poucas pancadas de chuva
a partir da tarde no Norte
paulista e na Mantiqueira
A umidade volta a aumentar a partir na quarta-feira
e as pancadas de chuva
devem retornar sobre praticamente todo o estado.
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Pindamonhangaba dá inicio à vacinação de idosos

A Prefeitura de Pindamonhangaba
prossegue
com a vacinação contra a
covid-19 e inicia a nova
etapa do programa que
contempla os idosos, iniciando nesta segunda-feira (8) pelos acima de 85
anos.
Após a conclusão da vacinação dos profissionais de
saúde da linha de frente,
dos residentes e dos trabalhadores de instituições
de longa permanência de
idosos, a Prefeitura informa também que vacinará
os demais trabalhadores
de saúde e de apoio aos
estabelecimentos de saúde, escalonados conforme
idade para organização e
de acordo com as doses recebidas das vacinas. Para
organização, a vacinação

dos trabalhadores de saúde será no período da tarde, a partir das 13 horas,
no CIAF (entrada pela rua
Dr Laerte Machado Guimarães).
De acordo com informações da Secretaria de Saúde, a vacinação dos demais
grupos profissionais continuará enquanto houver
disponibilidade de doses,
e será anunciada durante a
semana.
Vacinação para idosos
A vacinação está aberta para todos os idosos
residentes em Pindamonhangaba, na faixa etária
definida. Para melhor comodidade e organização
deste grupo, a Secretaria
de Saúde fez várias frentes, em 5 unidades de saúde: Cidade Nova, Nova

Esperança, Cisas Moreira
César, Ciaf e Terra dos
Ipês II. A vacinação acontecerá das 9h às 11h30 e
das 13h às 16h30, com a
possibilidade de vacinação dentro do carro.
No dia 8 também foi iniciada a vacinação para
idosos acima de 85 anos
acamados. A Secretaria de
Saúde tem o registro dos
idosos acima de 85 anos
acamados atendidos pelos
postinhos dos bairros. Os
idosos acamados que não
são atendidos nas unidades de saúde dos bairros,
devem fazer cadastro no
CIAF, por meio de seus
familiares, para solicitar
essa vacinação.
Documentação dos idosos
Para se vacinar, os idosos
deverão levar documento

de identificação. Apenas
para este público, a ficha
de cadastro que está disponível no site da Prefeitura
poderá ser preenchida nas
unidades de saúde.
Trabalhadores de apoio da
saúde
Além dos profissionais
de saúde que atuam em
estabelecimentos de saúde de Pindamonhangaba,
a partir de segunda-feira (8), inicia a vacinação
dos chamados trabalhadores de apoio: recepcionistas, seguranças, equipe
de limpeza, cozinheiros e
auxiliares de cozinha, motoristas de ambulância e
outros, que terão que levar
documentos que comprovem que trabalham nesses
locais.
Além destes, serão contemplados os estagiários
que comprovem a atuação
do estágio em unidades de
saúde.
A vacinação será no CIAF,
sempre no período da tarde, a partir das 13 horas,
sendo de manhã a preferência para os idosos acima de 85 anos.
Educadores físicos
Também serão vacinados
a partir de segunda-feira (8), os profissionais de
educação física que atuem
em estabelecimentos de
saúde (hospitais, clínicas,
ambulatórios, laboratórios
e demais estabelecimentos
de saúde). A comprovação poderá ser feita com
os mesmos documentos
exigidos para os demais
profissionais da saúde:
termo de cadastro preenchido (disponível no site
da Prefeitura www.pindamonhangaba.sp.gov.
br, clicando no banner
do coronavírus no alto da

página, opção vacinação
covid-19), carteira profissional assinada ou holerite
ou inscrição nominal do
profissional no CNES ou
contrato de trabalho.
Cuidadores de idosos e
doulas
A vacinação dos profissionais que atuam em cuidados domiciliares: cuidadores de idosos, doulas ou
parteiras, também será iniciada na segunda-feira (8).
Esses profissionais precisam apresentar, além do
termo de cadastro, comprovante ou recibo que
comprovem que exercem
a atividade, em Pindamonhangaba. Importante destacar que essa fase não inclui o familiar do paciente,
somente a pessoa que
exerce atividade profissional reconhecida no Código
Brasileiro de Ocupações
(CBO).
Vacinação por idade
A organização da vacinação desses profissionais
será realizada por idade.
Por isso, na segunda-feira,
a vacinação será realizada
para pessoas acima de 60
anos e os demais grupos
etários serão comunicados
ao longo da semana.
Importante destacar que
as outras categorias que
já foram contempladas até
aqui e por alguma razão
ainda não se vacinaram, a
vacinação para eles continua aberta, desde que haja
disponibilidade de doses.
Definição de Trabalhadores dos Serviços de Saúde
São todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e
vigilância à saúde, sejam
eles hospitais, clínicas,
ambulatórios, laboratórios
e outros locais. Compre-

ende tanto os profissionais
da saúde (ex. médicos,
enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais,
biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos,
fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais,
profissionais da educação
física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares), quanto
os trabalhadores de apoio
(ex. recepcionistas, seguranças, trabalhadores
da limpeza, cozinheiros e
auxiliares, motoristas de
ambulâncias e outros), ou
seja, todos aqueles que
trabalham nos serviços de
saúde.
Inclui-se ainda aqueles
profissionais que atuam
em cuidados domiciliares
(ex. cuidadores de idosos,
doulas/parteiras),
bem
como funcionários do sistema funerário que tenham
contato com cadáveres potencialmente contaminados. A vacina também será
ofertada para acadêmicos
em saúde e estudantes da
área técnica em saúde em
estágio hospitalar, atenção
básica, clínicas e laboratórios. Nessa estratégia será
solicitado documento que
comprove a vinculação
ativa do trabalhador com o
serviço de saúde ou apresentação de declaração
emitida pelo serviço de
saúde.
Parceria com a Unimed
A Prefeitura também está
iniciando uma parceria
com a Unimed Pinda, que
vai aplicar as doses em
seus conveniados, respeitando as determinações
acima definidas pela nota
técnica do Governo do Estado de São Paulo.
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EMS Taubaté Funvic vence o
Volei Um Itapetininga

Jogando na tarde desta
sexta-feira (05/02) o EMS
Taubaté Funvic voltou
a vencer pela Superliga
Banco do Brasil Masculina de Vôlei. Jogando fora
de casa, os taubateanos bateram o Vôlei UM Itapetininga (SP) por 3 sets a 0
(parciais de 25x22, 25x23
e 25x17).
Com o resultado, o EMS
Taubaté Funvic contabiliza sua 14ª vitória na competição, chegando aos 42
pontos ganhos, e se mantendo na vice-liderança da
Superliga Banco do Brasil.
O técnico Javier Weber colocou em quadra a equipe
inicial com Bruno Rezende (levantador), Maurício
Souza (central), Bruno
Biella (central), João Rafael (ponteiro), Douglas
Souza (ponteiro), Felipe
Roque (oposto) e Maurício Borges como líbero.

Entrou ao longo da partida
o levantador Fabiano.
Os atletas que desfalcaram
o time nesta quarta-feira foram: Rapha (levantador), Lucão (central),
Riad (central), Vitor Yudi
(líbero) e Thales (líbero),
que estão afastados por
COVID. Todos os atletas
estão se recuperando bem,
apenas com sintomas leves, cumprindo isolamento em casa e recebendo
acompanhamento do Depto. Médico do clube.
O melhor jogador em
quadra, premiado com o
Troféu Viva Vôlei, foi o
central Maurício Souza
do EMS Taubaté Funvic.
Após a partida ele comentou sobre o importante resultado em Itapetininga, e
falou do atual momento da
equipe.
“Viemos de um jogo duro
contra o Minas, onde não

rendemos o que a gente
poderia render e infelizmente saímos derrotados.
Hoje a postura foi diferente, conseguimos impor
nosso jogo, erramos menos e cumprimos nosso
papel garantindo os três
pontos. Foi um bom jogo,
o Itapetininga é um time
que cresceu muito e não é
fácil de ser derrotado. Saímos felizes daqui, superando mais um jogo com
os desfalques por COVID,
e certos de que à medida
que o pessoal for retornando, nosso time vai voltar a
crescer ainda mais.”, comentou o central taubateano. O maior pontuador
da partida foi o oposto Renan, do Vôlei UM Itapetininga, com 16 bolas anotadas. Pelo EMS Taubaté
Funvic, o maior pontuador
foi o oposto Felipe Roque,
com 14 pontos.

CCR NovaDutra recupera
pavimento de trevo em Lorena

A CCR NovaDutra inicia
nesta segunda-feira, dia
08/02, a recuperação de
pavimento do trevo localizado no km 52,7, na região de Lorena (SP) da via
Dutra. O trabalho está previsto para ocorrer nos dois
sentidos da rodovia, e durante sua realização, o tráfego será feito no sistema
‘Pare e Siga’, somente no
trevo sem interferir no tráfego das pistas expressas

da rodovia. É importante o motorista ter atenção
na passagem pela região
e respeitar a sinalização
implantada no local. Em
caso de chuva, o cronograma poderá ser revisto e
os trabalhos suspensos ou
cancelados.
Os trabalhos de restauração de pavimento implicam na substituição do
pavimento antigo e visam
garantir maior resistência

e durabilidade ao piso da
rodovia. Os serviços de
recuperação no pavimento
da Via Dutra são realizados periodicamente em todos os trechos da rodovia,
conforme cronograma e
acompanhamento da área
de Obras da Concessionária. Para saber das condições de tráfego, os motoristas podem sintonizar
durante a viagem a CCRFM 107,5 NovaDutra.
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Aulas presenciais são
retomadas em todo o
estado de São Paulo

O Governador João Doria anunciou, hoje, que o
ano letivo de 2021 teve
início nesta segunda-feira (8) para 3 milhões dos
3,3 milhões de alunos que
foram autorizados a retomar as aulas presenciais,
em sistema de rodízio, em
4,5 mil das 5,3 mil escolas
da rede estadual de São
Paulo. Os alunos que não
puderem acompanhar as
aulas nas escolas devem
fazê-las remotamente no
Centro de Mídias da Educação de São Paulo. E até
mesmo quem retornar à
rotina de aulas terá apoio
no Centro de Mídia SP.
“A volta às aulas começou
de maneira gradual e segura, sem ser afetada pela paralisação anunciada pelo
sindicato dos professores.
Felizmente a maioria absoluta dos professores da
rede pública estadual de
ensino entendeu a importância da retomada das
aulas e da segurança ao
exercerem esse direito, de
praticarem e darem aulas
aos alunos da rede estadual de ensino”, disse o Governador João Doria.
O secretário estadual da
Educação, Rossieli Soares, acompanhou o início
das aulas nesta segunda-feira na Escola Estadual

Raul Antônio Fragoso,
em Pirituba. “É muito importante para toda comunidade escolar, formada
por alunos, professores e
funcionários, que a gente inicie o ano letivo presencialmente, de forma
segura, respeitando todos
os protocolos sanitários.
Nenhum tipo de tecnologia substitui a presença do
professor em sala de aula,
e sabemos que os prejuízos causados aos alunos
que se mantém fora da escola por muito tempo são
enormes”, destacou.
O Governo do Estado autorizou a abertura das unidades escolares mesmo
nas fases mais restritivas
do Plano São Paulo, colocando a Educação como
serviço essencial no Estado.
A decisão é baseada em experiências internacionais
para garantir a segurança
dos alunos e professores,
bem como o desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças e
adolescentes.
O retorno presencial, entretanto, é gradual e está
condicionado à autorização das prefeituras. Mesmo nos municípios autorizados, a presença dos
alunos nas escolas não é

obrigatória nas regiões
que estejam na fase vermelha, laranja ou amarela
do Plano São Paulo, mas
as escolas poderão permanecer abertas e com atividades nessas etapas.
Na rede estadual, neste
início do ano letivo, a presença é limitada a até 35%
dos alunos matriculados.
Cada unidade poderá definir como irá realizar o
rodízio de alunos e suas
atividades presenciais e
remotas. A carga horária
também poderá ser adaptada para o cumprimento
das normas.
Por isso é importante que
pais, responsáveis ou alunos maiores de 18 anos entrem em contato com a sua
escola para saber os dias e
horários em que poderão ir
presencialmente na unidade.
“São Paulo defendeu e eu
como Governador defendi
também, fundamentado na
orientação do secretário de
Educação, Rossieli Soares, a importância da volta
às aulas, pela estabilidade
emocional das crianças,
pelo ensino e a formação
das crianças, pela alimentação e pela volta gradual às normalidade para as
crianças e professores”,
destacou o Governador.

