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Na via Dutra, pedidos de atendimentos
Pindamonhangaba entra
médicos ou mecânicos podem
com ação na justiça para retornar
ser realizados 100% por mulheres
à fase laranja do PlanoSP
A Prefeitura de Pindamonhangaba protocolou
na tarde deste sábado (6)
ação na justiça pedindo o
reconhecimento de permanecer na fase laranja do
Plano SP do Governo do
Estado de São Paulo.
“Nossa ocupação de leitos tem variação média

Um motorista de caminhão
saiu do sul do país com
destino à Bahia. Ele segue pela via Dutra, quando no trecho de Aparecida
(SP), o veículo apresenta
um problema mecânico.
Imediatamente o motorista entra em contato com
concessionária através do
Disque CCR NovaDutra
e é prontamente atendido
pela colaboradora Jéssica Caroline dos Santos,
que trabalha no Centro
de Controle Operacional
(CCO) localizado em Santa Isabel (SP).
Com os detalhes informados pelo motorista de
dados do veículo e localização, Jéssica abre um
chamado de socorro mecânico no sistema da concessionária. Na sequência, a Operadora de Rádio
do CCO, Ana Lúcia dos
Santos, aciona um guincho pesado para socorro
no local. No volante do

guincho pesado (GP) está
a Agente de Atendimento Monitoramento, Maria
Rosângela dos Santos, que
trabalha na base operacional de Lorena. Ela dirige um dos quatro super
guinchos pesados da frota
da concessionária e chega
para prestar auxílio ao caminhoneiro.
A história relatada poderia ser real e mostra que
na via Dutra as mulheres
estão presentes em todas
as áreas da concessionária exercendo funções até
então predominantemente
masculinas.
Presença marcante
Atualmente, são 499 mulheres que representam
43% do quadro total de
colaboradores da CCR
NovaDutra. Nenhuma outra área da concessionária
tem mais mulheres do que
a arrecadação. São 332 colaboradoras atuando como
líderes e agentes de arre-

cadação nas praças de pedágio da rodovia.
Elas também estão presentes nos postos de pesagem
de veículos, os PPVs. Entre elas, está a Agente de
Atendimento de Pesagem
Maria Cristina de Oliveira
Corrêa Castro, que iniciou
seu primeiro dia de trabalho no PPV de Queluz, no
Dia Internacional da Mulher, em 2006.
E todo esse time, hoje, é
coordenado por uma mulher. Desde o final de 2019,
a presidência da CCR NovaDutra está sob o comando de Carla Fornasaro.
“Diversidade em âmbito
organizacional significa
adicionar valor à empresa. Pensamentos diferentes trazem crescimento ao
time e à empresa. Somos
uma equipe diversa, plural
e aguerrida que administra
a rodovia mais importante
do país”, diz Carla Fornasaro.

na casa de 60 a 70%. Não
entendemos ser justo o Estado tratar de forma igual
um quadro desigual de
transmissão do vírus, penalizando nosso comércio
e produtividade econômica”, justificou o prefeito,
Dr. Isael Domingues.
A justificativa apresen-

tada pelo município é a
realidade do quadro epidemiológico e hospitalar
do município frente ao enfrentamento da pandemia
do coronavirus. Confira
abaixo a última atualização do quadro, divulgado
ainda na tarde de sexta-feira (5).

Prefeitura prepara retomada do
Agita São José, programa de
incentivo contra o sedentarismo
A Prefeitura de São José
dos Campos tomou a iniciativa para a retomada
do programa Agita São
José na cidade. Seguindo
as diretrizes do programa
Agita São Paulo, que foi
implantado pelo governo
do Estado há 25 anos, é
considerado modelo de referência em projetos de intervenção para promoção
da atividade física.
Criado com o objetivo de
combater o sedentarismo,
o Agita - coordenado pela
Secretaria de Estado da
Saúde e pelo o Centro de
Estudos do Laboratório
de Aptidão Física de São
Caetano do Sul - envolve
hoje mais de 100 organizações públicas e privadas.
Na cidade de São José,
o programa será coordenado pelas secretarias de
Esporte e Qualidade de
Vida e Saúde. Essa iniciativa pretende levar para a

população a mensagem da
importância de uma vida
mais ativa e saudável, seja
em casa, no trabalho ou
no tempo livre, por meio
de ações permanentes que
podem ser executadas em
qualquer ambiente, como
na rua, nas praças ou em
equipamentos de esportes
e lazer. Nesta nova fase, a
proposta é relançar oficialmente o programa no município no dia 6 de abril,
Dia Mundial e Municipal
da Atividade Física, provavelmente de forma virtual,
em razão da pandemia. O
programa tem como objetivo, estimular a população
a praticar atividade físicas
de forma moderada, por ao
menos 30 minutos diários.
Eventos pontuais poderão
ser realizados durante o
ano, no entanto, em razão
da pandemia e diante da
necessidade de se evitar
aglomerações, essas ativi-

dades só serão programadas em um momento mais
apropriado.
A mensagem que o programa quer trazer é que a
simples mudança para um
estilo de vida ativo, ajudando a reduzir em 40%
o risco de morte por problemas cardiovasculares.
Entre os benefícios estão
o controle o peso corporal,
a diminuição da pressão
arterial, a melhora na mobilidade articular, melhora
na resistência à insulina,
melhora na força muscular, aumento da densidade
óssea e da resistência física.
Como forma de divulgar
a mensagem do programa,
a Prefeitura pretende envolver também as escolas,
empresas e idosos, para
que sejam propagadores
da importância de se buscar uma vida mais ativa e
saudável.
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Miscelânea

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
EXTRATO DE ANULAÇÃO
O Prefeito do Município de Monteiro Lobato, no uso de suas atribuições legais, com fundamentos na Súmula 473
do Supremo Tribunal Federal e do parecer jurídico constante nos autos do processo administrativo nº
210116/2021, resolve ANULAR o Processo Seletivo nº 01/2021. Outras informações pelo site
www.monteirolobato.sp.gov.br ou pelo e-mail administracao@monteirolobato.sp.gov.br.
EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO – PREFEITO MUNICIPAL

Curiosidades
Dieta elaborada
Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardápio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a
do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado.
O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do
cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvimento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e cereais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São responsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervoso central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate,
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestante. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e
vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético da
mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes e
levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de desconforto como enjôo, cansaço e prisão de ventre.
Humor
Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergunta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...
Mensagens
Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente,
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras.
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Tente contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual.
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nuvens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas
não se acomodam com inércia em momento algum.
Pensamentos, provérbios e citações
Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.
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COMUNICADO
PROCESSO SELETIVO 01/2021
Considerando o equívoco da Comissão Especial, no recebimento das inscrições do
Processo Seletivo Público, onde não foram observadas as disposições do item 05, do Edital
01/2021, já que não foi exigida a documentação completa dos candidatos no ato da inscrição;
Considerando que as exigências para inscrição podem ter afastado do Processo
Seletivo quem na data de encerramento de inscrição não preenchiam as condições previstas
no Edital;
Comunicamos a ANULAÇÃO do Processo Seletivo nº 01/2021.
Será aberta novo Processo Seletivo em data oportuna.
Maiores informações no site da Prefeitura www.monteirolobato.sp.gov.br

Ministério da Saúde prevê 30 milhões
de doses da vacina contra
Covid-19 ainda este mês

Foi anunciado pelo Ministério da Saúde, a distribuição de 30 milhões
de novas doses de vacinas
contra a covid-19 previstas para o mês de março.
Desse total, 23,3 milhões
são da CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan, e 3,8 milhões são da
vacina desenvolvida pelo
laboratório AstraZeneca,
as primeiras produzidas
no Brasil pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz).
A pasta também espera receber 2,9 milhões de doses
de vacinas adquiridas por
meio do consórcio Covax
Facility.
“A partir do quantitativo
exato de doses recebidas,
o Ministério da Saúde organiza a divisão de forma
proporcional e igualitária aos estados e Distrito
Federal. Posteriormente,
a doses são enviadas aos
estados, responsáveis pela
distribuição dos imunizantes a todos os municípios
brasileiros, que aplicarão

as vacinas em suas 38 mil
salas de vacinação”, informou.
Para os próximos meses,
de março a julho, o governo brasileiro espera receber 64,5 milhões de doses do Instituto Butantan
e 108,4 milhões de doses
da vacina da AstraZeneca. Dessas, 11,8 milhões
são doses importadas da
Índia e 96,6 milhões são
produzidas no Brasil pela
Fiocruz com o ingrediente
farmacêutico ativo (IFA)
importado.
Para abril, é esperado pela
pasta que seja disponibilizados aos estados 32 milhões de doses da vacina
da AstraZeneca, contando
doses importadas e doses
produzidas no Brasil, além
de 15,7 milhões de doses
da CoronaVac.
O governo brasileiro também aguarda a chegada
um total de 6,1 milhões
de doses até maio via consórcio Covax Facility. Até
dezembro, outros lotes

deverão ser entregues, totalizando os 42,5 milhões
contratados pela pasta.
Além disso, o ministério
está em negociação diretamente com os laboratórios
responsáveis, para a aquisição de outras vacinas. A
negociação que está em
andamento, é para a compra de 10 milhões de vacinas Sputnik V, da Rússia.
Caso o acordo seja fechado, essas doses serão enviadas em lotes nos meses
de abril, maio e junho.
O governo brasileiro negocia ainda a compra de
100 milhões de doses,
com entrega até o segundo
trimestre deste ano, da vacina do laboratório Pfizer,
dos Estados Unidos; de 38
milhões de doses da vacina Janssen, da Bélgica,
com entrega entre julho e
dezembro; e de 13 milhões
de doses da vacina norte-americana da Moderna,
também entre julho e dezembro.
Fonte: Agência Brasil
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Cidade de Aparecida consegue
liminar para voltar à fase laranja

A Prefeitura de Aparecida,
conseguiu neste domingo, em primeira instância,
uma liminar que permite
o retorno da cidade à fase
laranja do Plano SP. Na
última quarta-feira, o Governo do Estado determinou que todas as cidades
de São Paulo retornassem
à fase vermelha por conta
do aumento dos casos da
Covid-19.
O prefeito Luiz Carlos de
Siqueira, o Piriquito (Podemos), ingressou com
ação na Justiça pedindo
para a cidade continuar na

fase laranja, argumentando que a cidade conta com
apenas oito leitos ocupados, um respirador sendo
usado e outros 12 leitos
vagos.
Neste domingo, dia 7, foi
feito o pedido da liminar
no plantão judiciário, e
concedida pelo juiz Paulo
César Ribeiro Meirelles,
da 1ª Vara de Guaratinguetá, passando a valer de forma imediata.
A cidade seguiu os mesmos caminhos de São
José dos Campos, onde o
prefeito Felicio Ramuth

(MDB), também conseguiu uma liminar permitindo que a cidade continuasse na fase laranja, na
última sexta-feira. Inclusive, a decisão favorável à
São José, foi citada como
argumento para manter a
cidade na fase laranja.
Em Taubaté, o prefeito
José Saud (MDB), anunciou que na segunda-feira, também irá entrar com
uma ação pedindo para
manter a cidade na fase laranja, argumentando que o
sistema de saúde da cidade
não está em colapso.
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Polícia Rodoviária Federal
apreende 900 animais silvestres
em bagageiro de ônibus

Na madrugada deste domingo (7), na rodovia Fernão Dias, no trecho de Atibaia, foram apreendidos
no bagageiro de um ônibus 900 animais silvestres
pela Polícia Rodoviária
Federal (PRF). Animais
como jabutis, lagartos, cobras, aves e saguis, estavam sendo transportados

de forma irregular e em
condições inadequadas.
De acordo com a PRF, o
coletivo saiu de Petrolina
(PE) com destino a São
Paulo. Durante a abordagem foram encontrados:
869 jabutis
15 lagartos
Seis cobras
Seis aves

Quatro macacos saguis
Em razão das más condições de higiene e alimentação, dois filhotes de
jabuti morreram. Foram
encontrados também, ainda no bagageiro do veículo, oito malas com cerca
de 90 quilos de carne de
bode em estado de decomposição.

Apesar das conquistas, mulheres ainda têm
caminho longo para igualdade

Ser mulher é enfrentar um
desafio diferente todos os
dias. É superar barreiras,
muitas vezes, invisíveis.
Apesar de serem a maioria da população brasileira
(51,8%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE), elas
ainda enfrentam cenários
desiguais, seja na divisão
das tarefas domésticas ou
nos ganhos no mercado
de trabalho. Muitas vezes,
elas assumem tripla jornada. Saem para trabalhar,
cuidam da casa, dos filhos.
Em vários lares, elas são
arrimo e sustentam sozinhas suas famílias. Segundo dados do Instituto
de Pesquisa Econômica e
Aplicada (Ipea), em 2018,
45% dos domicílios brasileiros eram comandados
por mulheres.
Mas, apesar de liderarem
casas e assumirem as contas, as mulheres ainda têm
de lidar com a discriminação. Estudo do Programa
das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud)

mostra que 90% da população mundial ainda tem
algum tipo de preconceito
na questão da igualdade de
gênero em áreas como política, economia, educação
e violência doméstica.
Segundo o estudo, que
analisou dados de 75 países, cerca de metade da
população considera que
os homens são melhores
líderes políticos do que as
mulheres, e mais de 40%
acham que os homens são
melhores diretores de empresas. Além disso, 28%
dos consultados consideram justificado que um
homem bata na sua esposa. Apesar da longa jornada enfrentada por elas ao
longo da história, os números mostram que ainda
há muito a caminhar.
Marco histórico
Considerado marco histórico na luta das mulheres
por mais oportunidades
e reconhecimento, o 8 de
março foi instituído como
Dia Internacional da Mulher, pela Organização das

Nações Unidas (ONU),
em 1975.
Muitos historiadores relacionam a data a um incêndio ocorrido, em 1911, em
Nova York, no qual 125
mulheres morreram em
uma fábrica têxtil. A partir
daí, protestos sobre as más
condições enfrentadas pelas mulheres trabalhadoras
começaram a ganhar espaço. Mais de um século depois, as mulheres seguem
na luta por igualdade de
direitos. Para a juíza Martha Halfeld, primeira mulher a ocupar a presidência
do Tribunal de Apelações
da Organização das Nações Unidas, não há mais
espaço para a ideia de
“concessão masculina”.
Tudo o que as mulheres
conseguiram, ao longo da
história, foi com base em
muito trabalho, dedicação
e suor. Na visão da juíza,
o 8 de março deve ir muito
além de flores ou presentes. “Oferecer a rosa, pode
ser visto como: eu te concedo uma assistência. Eu,

homem, te concedo aquilo. Hoje, não existe mais
espaço para eu concedo.
Não, nós conquistamos.
E nós conquistamos com
muito trabalho um espaço
de perfeita igualdade em
termos intelectuais, pelo
menos. Temos tanta capacidade intelectual quanto
qualquer homem”, afirma
Halfeld que permanece na
presidência da Corte até
janeiro de 2022 e segue na
ONU até 2023.
Livro como arma
Para conquistar um espaço
na academia e na literatura, a mineira Conceição
Evaristo sabe o quanto
teve de lutar. Sua primeira arma foi o livro, que a
acompanhou desde a infância pobre vivida em
Belo Horizonte. “Eu não
tinha muita coisa em termos materiais. Brinquedo
era uma coisa rara, passear era uma coisa muito
rara, viajar muito menos.
Então, o livro vem preenchendo um vazio. A escola onde estudei os meus
primeiros anos primários

tinha uma biblioteca muito boa. Desde menina, eu
sempre gostei de leitura.”,
conta.
Segunda de nove irmãos,
a escritora foi criada pela
mãe e por uma tia. Conceição, que trabalhou como
empregada doméstica e
lavadeira, foi a primeira
da família a conseguir um
diploma universitário.
Depois da graduação, veio
o mestrado, o doutorado e
as aulas em universidades
públicas. Em paralelo aos
estudos, ela se dedicava
a outra paixão: a escrita.
Seus contos e poemas foram publicados na Série
Caderno Negros, na década de 1990, e seu primeiro
livro, o romance Ponciá
Vicêncio, foi publicado
em 2003.
Em 2019, ela foi a homenageada do Prêmio Jabuti,
um dos mais importantes
da literatura brasileira.
“Foi preciso um prêmio
me legitimar. Enquanto
eu não ganhei o Jabuti, as
pessoas não acreditaram
que estavam diante de uma

escritora negra”, afirma.
Reconhecida como uma
das escritoras brasileiras
mais importantes da atualidade, Conceição conta
que as barreiras que teve
de enfrentar por toda sua
vida foram o combustível
para suas obras. “A minha
escrita é profundamente
contaminada pela minha
condição de mulher negra. Quando eu me ponho
a criar uma ficção, eu não
me desvencilho daquilo que eu sou. As minhas
experiências pessoais, as
minhas subjetividades, o
lugar social que eu pertenço, isso vai vazar na minha
escrita de alguma forma.”
Para ela, o 8 de março é
uma data para ser celebrada, mas também um
momento de reflexão e de
vigília constante. “Todas
as mulheres precisam ficar alertas àquilo que é do
nosso direito, àquilo que
nós temos de reivindicar
sempre porque nada, nada
nos é oferecido, tudo é
uma conquista”, conclui.
Fonte: Agencia Brasil
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Polícia Rodoviária Federal
apreende cerca de 7 kg de
drogas em Pindamonhangaba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a
semana registrando relevante ocorrência de enfrentamento ao tráfico de
drogas, no Vale do Paraíba. Em fiscalização a veículo de transporte de pas-

sageiros (ônibus), na Via
Dutra (BR-116), município de Pindamonhangaba,
policiais identificaram um
carregamento de drogas
ilícitas (6 kg de cocaína e 0,8 kg de maconha),
transportados na bagagem

pessoal de um homem que
seguia viagem para Minas
Gerais.
Em estimativas realizadas
pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o
total de ilícitos apreendidos poderiam render mais

de R$ 750 mil aos criminosos. O infrator foi preso
por tráfico de drogas e os
entorpecentes foram encaminhados à perícia da Polícia Civil para identificação e posterior destruição,
conforme previsto em lei.

Prefeitura de São José dos Campos
acelera obras da Linha Verde na região sul

Quem passa pela região
sul de São José dos Campos já percebeu: as obras
da Linha Verde estão em
ritmo acelerado. Nesta
semana, as frentes de trabalho se concentram no
Terminal Sul e na Estrada
do Imperador, no bairro
Campo dos Alemães.
Os serviços também avan-

çam na Rua Abaré, no
Jardim Vale do Sol, onde
são realizadas obras de
drenagem. O Terminal Sul
será o ponto de partida dos
VLPs (Veículos Leves sobre Pneus).
O local terá carregadores
elétricos para abastecimento dos 12 veículos. O
modelo elétrico é pioneiro

no país e já está em fase de
produção.
Linha Verde
A primeira fase da obra,
entre a Estrada do Imperador (região sul) e o Terminal Intermunicipal (região
central), será concluída até
o fim deste ano.
Os serviços são realizados
pelo Consórcio Projeto Li-

nha Verde, formado pelas
empresas Compec Galasso e Geosonda. Na etapa
posterior, o projeto prevê
a criação do Anel Viário
Leste, uma nova via que
permitirá a interligação de
toda a cidade ao Parque
Tecnológico, sem a necessidade de uso da Via Dutra.

