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Kaya na Gandaia lança single
com Lei Di Dai e o astro
britânico do reggae Pato Banton

Neste atípico 2021, os blocos carnavalescos tiveram
que se reinventar, buscando novas formas de se conectar ao público, longe
das ruas. Sem poder arrastar multidões como tem
feito nos últimos 8 anos,
o Kaya na Gandaia, bloco
paulistano de reggae, se
dedicou a gravar seu disco
de estreia.
Após lançar o clipe do
samba-reggae “Te Ver
Bailar” no último dia 12,
véspera de Carnaval, o
bloco paulistano libera
nesta sexta, dia 19, mais
um single do seu primeiro disco. “São Paulo” é
uma música poderosa,
que já nasce hit nas vozes

de Lei Di Dai, rainha do
dancehall brasileiro e vocalista do bloco, e o cantor
britânico Pato Banton, conhecido em todo o mundo
por sucessos como “Go
Pato” e “Groovin”.
“Essa música, que é de
co-autoria da Lei Di Dai
com o Pato Banton, realizou muitos sonhos nossos
ao mesmo tempo. Além
da honra de gravar com
um artista como o Pato,
a gente conseguiu incluir
na música um riddim do
Toots (Hibbert, jamaicano líder de Toots and
The Maytals, falecido em
2020), então foi uma forma de homenagear ele
também. Pra completar,

outro sonho antigo do bloco foi resgatado, que era
tocar um ritmo nyabinghi
(ritmo ancestral conectado ao movimento rastafari) com a nossa batucada
de carnaval”, conta Digo
Amazonas, um dos fundadores do Kaya na Gandaia.
O álbum “Abrindo Os Caminhos Pro Meu Carnaval”, que será lançado no
final deste mês, conta também com participações
de importantes figuras da
cena musical brasileira,
como Roberto Barreto
(BaianaSystem) e Afoxé
Amigos de Katendê (fundado por Môa do Katendê
e Mestre Plínio), entre outros.

Embraer apoia decisão do
governo federal em negociações
sobre subsídios aeronáuticos
Na OMC, o Brasil tem
questionado os mais de
US$ 3 bilhões em subsídios ilegalmente concedidos pelos governos do
Canadá e do Quebec à
Bombardier para o lançamento, desenvolvimento
e produção do programa
C-Series. Esses subsídios
distorceram as condições
de concorrência no mercado global de jatos comerciais, ocasionando prejuízo grave à Embraer, em
clara violação das regras
de comércio internacional
da OMC.
Apesar da solidez dos argumentos
apresentados
pelo Brasil no Painel, o
contencioso na OMC não
será capaz e produzir os
resultados esperados pelo

Brasil e pela Embraer, em
função das transformações
por que passou o setor desde o início do contencioso,
em 2017. Com a saída da
Bombardier do mercado
da aviação comercial e a
transferência do programa C-Series (agora A220)
para a Airbus, que dispõe
de uma segunda linha de
montagem final nos Estados Unidos, a disputa comercial contra o Canadá
na OMC deixou de ser o
caminho mais efetivo para
se alcançar o objetivo do
Brasil e da Embraer: o reestabelecimento de condições equilibradas de concorrência no mercado de
aviação comercial.
A Embraer apoia a iniciativa do Brasil de lançar

negociações de novas disciplinas mais efetivas para
o apoio governamental no
setor de aviação comercial, como melhor forma
de se alcançar condições
justas e equilibradas de
competição nesse mercado, conforme a experiência
bem-sucedida do Entendimento Setorial Aeronáutico (ASU) sobre créditos
à exportação, assinado em
2007 no âmbito da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE). A
Embraer acredita que fabricantes de aeronaves
comerciais devem competir com base na qualidade
de seus produtos e não no
volume de incentivos que
recebem de seus governos.

Mulheres de Pinda reverenciam mestres
e mestras da cultura popular brasileira
em espetáculo de dança on-line

Shibata de Pindamonhangaba fecha
parceria com o PAT para contratação
de 220 novas vagas de emprego

A rede de supermercado
Shibata fechou uma parceria com o PAT (Posto
de Atendimento ao Trabalhador) para a seleção e
contratação de 220 novas
vagas de emprego para a
inauguração de sua nova
unidade. O anúncio aconteceu na tarde da última
quinta-feira (19) em reunião entre os representantes da empresa e a Secretaria de Desenvolvimento
da Prefeitura de Pindamonhangaba.
Participaram do encontro
pela Prefeitura, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Roderley

Miotto e o diretor de Emprego e Renda, Marcelo
Camargo e pela empresa
os gerentes Joselei Silva (Regional), Hernando
Cunha (unidade Pinda) e
Mariana Macedo (RH).
Pela parceria firmada, a
partir de segunda-feira,
22 de fevereiro, o PAT irá
orientar o cadastro dos
currículos que deverá ser
feita numa plataforma própria da rede Shibata, onde
o interessado preencherá o
seu perfil de acordo com a
vaga interessada.
A nova unidade do grupo
Shibata, em construção na
região central (antigo pá-

tio de festas do Sindicato
Rural) está com previsão
de inauguração para o segundo semestre de abril e
prevê a contração de repositores, caixa, açougueiro,
dentro diversas outras vagas administrativas, priorizando os moradores de
Pindamonhangaba.
O espaço terá estacionamento para mais de 400
veículos, além de oferecer
variedades de produtos
nos mais diversos setores,
fomentando a economia
com mais de 20 pontos
de locação como espaços
para alimentação, vendas
e prestações de serviço.

De 28 de fevereiro a 28 de
março acontecerá o espetáculo “Chão de Memórias” no YouTube. O grupo
O Clã da Dança é formado por cinco mulheres de
Pindamonhangaba, o grupo reverencia mestres e
mestras da cultura popular
brasileira abordando festejos populares e cortejos
peregrinos em estradas de
terra.
Com foco na história dos
mestres, que foi construída em vários territórios
demarcados pela cultura
patriarcal e eurocêntrica,
“Chão de Memórias” mostra a mulher ocupando o
espaço que por muito tem-

po foi dirigido e “apitado”
por homens, por mestres.
O espetáculo apresenta as
artistas e brincantes empoderando seus chapéus,
seus apitos, tornando-as
mestras como um ato político contra o patriarcal, a
desigualdade de gênero, o
machismo e a misoginia. O
luto trazido nos figurinos
faz referência a esses atos,
como também aos mestres
e mestras que sofrem preconceito e que estão sendo
esquecidos pela cultura de
massa e pelo capitalismo.
O Clã da Dança tem como
proposta de encenação o
diálogo entre as figuras
das manifestações popu-

lares com a contemporaneidade, preocupando-se
com a representatividade
dos mestres e mestras com
mulheres brincantes, que
utilizam como construção
cênica e corporal as figuras de manifestações como
o Caboclo de Lança (Maracatu Rural); o Mestre da
Congada; o Bastião do Cavalo Marinho e as figuras
do Guerreiro e o Vaqueiro de Fitas (Bumba Meu
Boi).
O trabalho corporal das
intérpretes é pautado na
técnica do Butô em conexão com os trupes,
criando uma apresentação
híbrida.
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Miscelânea
Curiosidades
A maneira com que os gatos se comunicam é fascinante. Eles não constroem frases para exprimir afeto, raiva, fome, solidão, alegria ou medo nas
freqüências naturais inaudíveis para os humanos, mas sim em freqüências
mais baixas de modo que os humanos os possam ouvir. Alguns cientistas
acreditam que os gatos aprenderam que os humanos não conseguem ouvir
nas freqüências naturais e por isso adaptaram-se de modo a se comunicarem conosco. Os gatos têm um QI que no reino animal só é ultrapassado
pelos macacos e chimpanzés. Há apenas um em cada mil gatos cor-de-rosa. Os gatos não enxergam muito bem de perto. Qualquer coisa num
raio de quinze centímetros torna-se desfocado. Após as refeições, os gatos
lavam-se imediatamente. Isso é um instinto que lhe diz para se limparem
de modo a que predadores não sintam o cheiro da comida e os ataquem.
Quando os gatos afiam as garras deixam um sinal. Têm glândulas nas patas que impregnam uma substância avisando aos outros gatos que eles lá
estiveram. Essas glândulas existem não só nas patas, mas também na face,
no pescoço, ombros e cauda. Os gatos conseguem enxergar com pouca luz
porque tem nos olhos uma estrutura chamada região tapetal, composta de
células especiais que provocam dupla estimulação dos cones e bastonetes
responsáveis pela percepção de cores e formas localizadas na coróide, camada que reveste internamente quase toda a esfera ocular e, essa região
funciona como espelho. Atravessa a retina e estimula os cones e bastonetes, uma vez e quando reflete na região tapetal, volta e passa por elas
estimulando-os.
Humor
Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso,
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 236, Termo nº 7341
Faço saber que pretendem se casar VICTOR HUGO DE FARIA GONÇALVES e ANA BEATRIZ REIS, aprensentando os
documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de
Taubaté-SP, nascido a 28 de maio de 1997, de estado civil solteiro, de profissão editor de vídeo, residente e domiciliado na
Jorge Amado, nº 205, Campos do Conde, Tremembé/SP, filho de SEBASTIÃO GONÇALVES JUNIOR, falecido em Taubaté/
SP na data de 08 de janeiro de 2015 e de SOLANGE APARECIDA DE FARIA, de 46 anos, natural de Taubaté/SP, nascida
na data de 21 de abril de 1974, residente e domiciliada em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida a 19 de
agosto de 1998, de estado civil solteira, de profissão psicóloga, residente e domiciliada na Rua Gregorio de Matos, nº 192,
Campos do Conde, Tremembé/SP, filha de ULISSES DE OLIVEIRA REIS, de 49 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data
de 27 de dezembro de 1971 e de MELISSA APARECIDA REIS, de 46 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 10 de
janeiro de 1975, 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.

Estados Unidos ainda
querem negociar fim da
produção de armas com o Irã

Os Estados Unidos (EUA)
estão preparados para conversar com o Irã sobre o
retorno de ambos os países
ao cumprimento do acordo
de 2015, que tem o objetivo de impedir que Teerã
desenvolva armas nucleares, afirmou o secretário
de Estado norte-americano, Antony Blinken, a
aliados europeus nessa última quinta-feira (18).
Em nota conjunta divulgada pelo Reino Unido,
a França, Alemanha e os
Estados Unidos, os países
europeus saudaram a intenção do presidente norte-americano, Joe Biden,
de retornar à diplomacia
com o Irã.
Após conversas em Paris,
das quais Blinken partici-

pou por vídeo, os governos afirmaram seu objetivo compartilhado de fazer
com o que Irã retorne ao
cumprimento total dos
compromissos com acordo, conhecido como Plano
de Ação Conjunto Global
(JCPOA, na sigla em inglês).
“O secretário Blinken reiterou que, como o presidente Biden já disse, se o
Irã voltar a cumprir estritamente os compromissos
do JCPOA, os Estados
Unidos farão o mesmo e
estão preparados para engajar em discussões com o
Irã para esse fim”, disse a
nota conjunta.
O Irã começou a violar o
acordo em 2019, em resposta à retirada dos EUA

sob o governo Donald
Trump, e está em um impasse com o governo Biden sobre quem deve agir
primeiro para salvar o
acordo.
O Irã tem acelerado a violação do acordo nos últimos meses.
Teerã estabeleceu um
prazo, para a semana que
vem, a fim de que Biden
comece a reverter as sanções impostas por Trump,
ou irá tomar o maior passo até agora para violar o
pacto, proibindo inspeções
de última hora da agência
nuclear da Organização
das Nações Unidas que
são permitidas por um
protocolo adicional do documento.
Fonte: Agencia Brasil

Mensagens
A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras,
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refrigerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas,
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fraldas dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar toneladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.
Pensamentos, provérbios e citações
Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações.
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.
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Chuvas fortes podem atingir
sudeste brasileiro até domingo

Várias regiões de Minas
Gerais, Espírito Santo e
norte do estado do Rio de
Janeiro poderão acumular de 100 a 200 mm de
chuva durante a atuação
da ZCAS. A previsão é de
que as áreas de instabilidade delas atuem sobre a
Região Sudeste do Brasil
até domingo (21).
É nesse período que a
chuva deve cair mais frequente e volumosa sobre
o Espírito Santo, sobre
muitas áreas de Minas
Gerais e também sobre
o Norte do estado do Rio
de
Janeiro.
O estado de São Paulo, o
Triângulo Mineiro, o Sul
de Minas e o centro-sul do
Rio de Janeiro não devem
sentir a chuva mais intensa deste evento de ZCAS,
embora tenham pancadas
de chuva frequentes nos
próximos dias.
Previsão de volumes de
chuva no Brasil

A previsão é de que os
maiores volumes de chuva durante a atuação desta ZCAS ocorram sobre o
noroeste de Minas Gerais,
Grande Belo Horizonte, áreas do Vale do Rio
Doce, no centro-sul do
Espírito Santo e nas áreas ao Norte/Noroeste do
estado do Rio de Janeiro.
Em vários locais destas regiões pode chover de 80 a
150mm até este domingo
(21), segundo estimativa
do modelo de precipitação
global GFS.
A região da Zona da Mata
Mineira e a região Serrana
do estado do Rio de Janeiro também podem ter
vários eventos de chuva
forte até a próxima segunda-feira (22), embora não
fiquem dentro da instabilidade mas persistente desta
ZCAS.
Tempo seco em parte de
SP
Dessa vez o estado de São

Paulo vai ficar fora das
áreas de maior atividade chuvosa desta ZCAS.
Uma massa de ar seco vai
predominar sobre grande
parte do interior paulista
nos próximos dias reduzindo a nebulosidade, a
umidade e as condições
para chuva.
Até o próximo domingo
(21), o centro-oeste e o
sul do estado de São Paulo
terão predomínio de sol e
tempo seco. As pancadas
de chuva devem ficar restritas ao norte e ao leste do
estado de São Paulo, incluindo Grande São Paulo,
Vale do Paraíba e litoral
paulista.
Mesmo sem estar dentro
da área de maior atividade
chuvosa, há risco de fortes pancadas de chuva nos
próximos dias no norte e
leste de São Paulo, inclusive na capital paulista.
*Com informações do ClimaTempo
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Secretaria faz mapeamento do
turismo rural no estado de SP

O Centro de Inteligência
da Economia do Turismo
- CIET e a Coordenadoria
de Turismo da Secretaria
de Turismo do Estado de
São Paulo (SeturSP) estão
fazendo um mapeamento
do Turismo Rural paulista o quais serão utilizadas
em guia que será lançado
no segundo semestre.
Com o objetivo de criar
um Guia de Turismo Rural do interior paulista,
a Secretaria de Turismo
do Estado de São Paulo
(SeturSP) está fazendo o
mapeamento de hotéis fazenda, vinícolas, apiários,
fazendas de visitação, roteiros regionais e outros

atrativos. Empreendimentos, destinos e regiões turísticas podem preencher
um formulário online que
servirá como base para o
lançamento do Guia, o que
deverá ocorrer no segundo
semestre de 2021.
O prazo para o preenchimento é até 11 de março
e o sucesso da iniciativa
depende diretamente do
apoio de gestores públicos
municipais das áreas de
turismo ou agricultura.
Além do Guia de Turismo
Rural, as informações da
pesquisa serão utilizadas
em materiais promocionais, conteúdo para canais
digitais, feiras e eventos.

As respostas também serão
úteis para que a Secretaria
desenvolva melhorias para
este modelo de negócio.
Donos de empreendimentos rurais com apelo turístico interessados em se
cadastrar devem entrar em
contato com a prefeitura
de seu município para saber se o seu negócio atende aos parâmetros do mapeamento. É importante
que a fazenda, por exemplo, possua algum roteiro,
infraestrutura para recepção ou acomodação dos
visitantes e condição para
receber carros, ônibus turísticos e até pessoas com
necessidades especiais.

Mega-Sena pode pagar
R$34milhões neste sábado

O concurso 2.346 da Mega-Sena pode pagar R$ 34
milhões neste sábado (20).
O sorteio será realizado a
partir das 20h (horário de
Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no
Terminal Rodoviário do
Tietê, em São Paulo (SP).
As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o
país, pelo portal Loterias
CAIXA e pelo app Loterias CAIXA, disponível

para usuários das plataformas iOS e Android.
Caso apenas um apostador
leve o prêmio principal
da Mega-Sena e aplique
todo o valor na Poupança
da CAIXA, receberá R$
39,4 mil de rendimento
no primeiro mês. O valor
de uma aposta simples na
Mega-Sena é de R$ 4,50.
Lotomania
Acumulada há cinco sorteios, a Lotomania pode
pagar um prêmio de R$

5,5 milhões para quem
acertar os 20 números da
faixa principal. O sorteio
do concurso 2.154 será realizado na noite desta sexta-feira (19).
Para apostar, basta escolher 50 números entre 100
no volante ou pedir a surpresinha, e então concorrer a prêmios para acertos
de 20, 19, 18, 17, 16, 15
ou nenhum número. O valor da aposta única é de R$
2,50.
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Alunos da rede municipal de
Caminhoneiros podem retirar
hoje cestas básicas de alimentos Taubaté retornam às aulas de forma
online na próxima segunda, 22
na via Dutra, em Roseira

Nesta sexta-feira (19) o
Instituto CCR e a CCR
NovaDutra realizam a distribuição de cestas básicas
de alimentos aos caminhoneiros que passarem pelo
posto do Programa Estrada para a Saúde, localizado no km 82 da via Dutra,
sentido Rio de Janeiro, em
Roseira, no Vale do Paraíba (SP). A ação, que acontece até às 13h, é mais uma
iniciativa que o Grupo
CCR realiza de apoio aos
motoristas profissionais,
e que segue desde março
do ano passado, início da
pandemia do novo coronavírus no Brasil.
No total, cinco itens compõem a cesta: feijão, arroz,
macarrão, farinha e fubá,

alimentos básicos. Além
do reforço na alimentação,
o caminhoneiro que passar
pelo local vai receber da
concessionária um kit de
higiene pessoal, composto
por uma saboneteira, um
sabonete, máscara, álcool
em gel 70% e flanela.
Mais de 200 mil ações de
apoio ao caminhoneiro
Desde o início da pandemia do novo coronavírus,
a CCR NovaDutra já realizou mais de 200 mil ações
de apoio aos motoristas
profissionais que trafegam
diariamente pela via Dutra, como a distribuição de
kits de alimentação, kits
higiene, máscaras de tecido, álcool em gel 70%, desinfecção das cabines dos

caminhões, troca de lâmpadas dos veículos entre
outros serviços.
A corrente do bem contou
com a parceria de empresas que disponibilizaram
kits de lanches, marmitas,
sabonetes, água mineral,
além de vacinação e consulta online (telemedicina).
Outro apoio importante
neste período foi a inauguração do Posto do Programa Estrada para a Saúde,
localizado no km 82 da via
Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Roseira, que se
tornou a nova casa do caminhoneiro que disponibiliza atendimento médico,
de enfermagem e atendimento odontológico

O retorno dos alunos da
rede municipal de Taubaté será dia 22, na próxima
segunda-feira, de forma
online. A partir de 1º de
março as atividades serão
de forma híbrida, ou seja,
com aula presencial e online.
As aulas presenciais terão
início de forma escalonada, com 25% dos alunos
ao dia e os demais alunos
no formato online. Esse
percentual se manterá enquanto a cidade estiver na
fase laranja do Plano São
Paulo.
Na fase amarela, o município optou por atender
50% dos alunos presen-

cialmente e na fase verde
com previsão de 70% a
100% de presença obrigatória.
Como a retomada das aulas presenciais será gradual e atenderá parte dos
alunos por dia, as aulas remotas serão mantidas. No
ambiente escolar, durante
o período da manhã o aluno receberá “lanche seco”,
com biscoitos, suco, leite,
frutas, por exemplo e irá
retirar o marmitex no final do turno para realizar
a refeição em casa. Para os
alunos da tarde, a refeição
escolar deverá ser retirada
pelo próprio aluno ou seu
responsável, consumida

em casa antes da entrada
da criança às 14h na escola
e o lanche acontece durante a tarde.
A Educação Infantil seguirá os mesmos moldes,
exceto para alunos menores de 4 anos, que não irão
retornar nesse primeiro
momento.
Escolas particulares de
Educação Infantil, que
respondem à Secretaria
de Educação, devem trabalhar em consonância
com o Decreto estadual nº
65384/20 em alinhamento
com a Portaria do Município, tendo autonomia com
sua capacidade de acolhimento.

