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Pindamonhangaba participa de
evento online sobre fortalecimento
de ações ambientais

A Prefeitura de Pindamonhangaba participou, na
última quinta-feira (25) de
evento online da ANAMMA (Associação Nacional
dos Órgãos Municipais de
Meio Ambiente). O encontro reuniu secretários
municipais de diversas cidades do Vale do Paraíba,
com o intuito de fortalecer
a pauta ambiental na nossa
região. O prefeito de Pindamonhangaba, Dr. Isael
Domingues, e a secretária
de Meio Ambiente, Maria
Eduarda San Martin, participaram do evento e trocaram experiências sobre
inúmeras ações. “O propósito das relações intermunicipais é sempre somar,

trazendo experiências de
sucesso para nossa cidade
e contribuindo com o desenvolvimento de cidades
vizinhas, bem como debater tanto as ações de impacto local, como as ações
de impacto regional”, explicou Maria Eduarda.
Na ocasião, foram abordados temas importantes no
fortalecimento dos órgãos
ambientais
municipais
como: o licenciamento
municipal e taxa de fiscalização ambiental, além
de outros assuntos importantes como a criação do
Plano Municipal de Mata
Atlântica e a conservação
da água.
“Na nossa gestão, o meio

ambiente ganhou destaque
e protagonismo quando
criamos uma estrutura de
meio ambiente, com uma
Secretaria dedicada exclusivamente aos assuntos
ambientais para conseguir
desenvolver muito mais
projetos”, afirmou o prefeito Dr. Isael Domingues.
Durante o encontro, São
José dos Campos compartilhou em uma apresentação as melhores iniciativas
ambientais que a cidade
desenvolve e os municípios presentes finalizaram
a reunião com a intenção
de assinar um termo de
cooperação técnica entre
municípios e a realização
de reuniões bimestrais.

Cursos de pós-graduação
aprimoram competências
para o trabalho do futuro

Criatividade, pensamento crítico, capacidade de
resolução de problemas
complexos em tempo reduzido, facilidade de agir
de forma colaborativa e
habilidade na adoção de
novas tecnologias. Essas
são algumas das competências valorizadas pelas
empresas e que podem ser
aprimoradas pelos profissionais em cursos de pós-graduação.
Essas características, por
exemplo, integram o perfil
ideal do trabalhador, conforme o relatório The future of jobs 2020 (O futuro
do trabalho 2020), divulgado em outubro do ano
passado pelo Fórum Econômico Mundial.
“Passamos por um processo de ressignificação do
modelo de trabalho. Isso
já vinha mudando, mas
foi acelerado pela pandemia. O Fórum Econômico
Mundial aponta como tendência para 2025 profissionais que saibam trabalhar com as pessoas, que
sejam responsáveis pelo
seu próprio aprendizado,
que sejam capazes de resolver problemas de alta
complexidade e que façam
uso da tecnologia”, afirma

o Prof. Me. Lincoln Augusto Taddeo Firoozmand,
coordenador do curso de
Pós-Graduação em Liderança e coaching aplicados
à gestão do capital humano, oferecido pela Universidade de Taubaté (UNITAU) no formato EAD
(Educação a Distância).
Em uma relação de trabalho colaborativa, com
estruturas de hierarquia
horizontalizadas, Lincoln
aponta para uma mudança de padrão nas carreiras. “Até então, tínhamos
estabelecido o padrão de
carreira em “Y”, em que o
profissional seguia em seu
desenvolvimento de forma
linear, até optar por se tornar um especialista ou um
gestor. Passamos agora a
ver o padrão de carreira
em “W”. Nesse padrão, o
profissional consegue atingir um cargo de liderança, mas ao mesmo tempo
mantém suas especialidades. Veremos muito isso
nos próximos cinco anos”.
Todas essas alterações no
perfil dos profissionais
têm como pano de fundo
a incorporação de novas
tecnologias aos processos
produtivos. Termos como
computação em nuvem,

sistemas preditivos, inteligência artificial e internet
das coisas já começam a
migrar para o vocabulário
cotidiano.
“A informação está cada
vez mais conectada, e o
profissional tem de estar
por dentro dessas novas
tecnologias, com o devido
cuidado com as boas práticas. O aumento das aplicações vai exigir uma maior
segurança da informação”,
complementa o Professor
Dr. Luis Fernando Almeida, coordenador dos cursos de pós-graduação em
Análise de dados e big
data e Cloudcomputing
(computação em nuvem)
da UNITAU.
Luis Fernando discorda
que os avanços tecnológicos surjam como uma
ameaça ao emprego. Para
ele, o momento é de preparação para novas oportunidades. “Não é que a
tecnologia cause desemprego. Ela altera como o
emprego será aplicado. As
pessoas têm de se preparar, por exemplo, para o
uso remoto. Além de não
comprometer o rendimento no trabalho, há uma redução nos custos de manutenção”.
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Primeira vacina 100% brasileira contra COVID-19
é desenvolvida pelo Instituto Butantan

O Governador João Doria
anunciou nesta sexta-feira
(26) que o Instituto Butantan, ligado ao Governo
do Estado de São Paulo,
iniciou o desenvolvimento e a produção-piloto da
primeira vacina brasileira
contra o novo coronavírus.
A expectativa é que os ensaios clínicos de fases 1 e
2 em humanos com o novo
imunizante comecem já
em abril, após autorização da Anvisa (Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária). “Este é um
anúncio histórico para o
Brasil e para o mundo. A
ButanVac é a primeira vacina 100% nacional, integralmente desenvolvida e
produzida no Brasil pelo
Instituto Butantan, que é
um orgulho do Brasil. São
120 anos de existência, o
maior produtor de vacinas do Hemisfério Sul, do

Brasil e da América Latina
e agora se colocando internacionalmente como um
produtor de vacina contra
a COVID-19”, disse Doria. A ButanVac será uma
vacina desenvolvida e produzida integralmente no
Butantan, sem necessidade
de importação do IFA (Insumo Farmacêutico Ativo). Os resultados dos testes pré-clínicos realizados
com animais se mostraram
promissores, o que permite evoluir para estudos clínicos em humanos.
A iniciativa do novo imunizante faz parte de um
consórcio
internacional
do qual o Instituto Butantan é o principal produtor,
responsável por 85% da
capacidade total, e tem o
compromisso de fornecer
essa vacina ao Brasil e aos
países de baixa e média
renda. A produção-piloto

do composto já foi finalizada para aplicação em
voluntários humanos durante os testes.
Para a produção da ButanVac o instituto deverá usar
tecnologia já disponível
em sua fábrica de vacinas
contra a gripe, a partir do
cultivo de cepas em ovos
de galinha, que gera doses de vacinas inativadas,
feitas com fragmentos de
vírus mortos.
Segundo Ricardo Palacios, diretor médico de
pesquisa clínica do Instituto Butantan, a nova vacina
brasileira terá perfil alto de
segurança. “Nós sabemos
produzir a ButanVac, temos tecnologia para isso,
e sabemos também que
vacinas inativadas são eficazes contra a COVID-19.
Poder entregar mais vacinas é o que precisamos em
um momento tão crítico”,

explica.
Diretor-presidente
do
Butantan, Dimas Covas
afirma que a tecnologia
utilizada na ButanVac é
uma forma de aproveitar
o conhecimento adquirido no desenvolvimento da
CoronaVac, vacina desenvolvida em parceria com a
biofarmacêutica Sinovac,
já disponível para a população brasileira.
“Entendemos a necessidade de ampliar a capacidade de produção de vacinas
contra o coronavírus e da
urgência do Brasil e de
outros países em desenvolvimento de receberem
o produto de uma instituição com a credibilidade do
Butantan. Em razão do panorama global, abrimos o
leque de opções para oferecer aos governos mais
uma forma de contribuir
no controle da pandemia

no país e no mundo”, afirma. Segundo ele, a parceria com a a Sinovac será
mantida, e não haverá nenhuma alteração no cronograma dos insumos vindos
da China.
O diretor-presidente do
Butantan também afirmou
que será possível entregar
a vacina brasileira ainda
neste ano. “Após o final da
produção da vacina contra
Influenza, em maio, poderemos iniciar imediatamente a produção da Butanvac. Atualmente, nossa
fábrica envasa a Influenza
e a CoronaVac. Estamos
em pleno vapor”, afirma
Dimas Covas.
A tecnologia da ButanVac
utiliza um vetor viral que
contém a proteína Spike
do coronavírus de forma
íntegra. O vírus utilizado
como vetor nesta vacina é
o da Doença de Newcast-

le, uma infecção que afeta aves. Por esta razão, o
vírus se desenvolve bem
em ovos embrionados,
permitindo eficiência produtiva num processo similar ao utilizado na vacina
de influenza. O vírus da
doença de Newcastle não
causa sintomas em seres
humanos, constituindo-se
como alternativa muito segura na produção. O vírus
é inativado para a formulação da vacina, facilitando sua estabilidade e deixando o imunizante ainda
mais seguro.
A pesquisa clínica em humanos do novo imunizante
será realizada em conformidade com altos padrões
internacionais éticos e de
qualidade. Os resultados
vão determinar se a vacina é segura e tem resposta
imune capaz de prevenir a
COVID-19.
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Miscelânea
Curiosidades
Você sabia que a grafologia também é uma ferramenta de segurança pública? Isso porque ela ajuda a descobrir personalidade de risco. É chamada “grafologia criminal”, capaz de desenvolver crimes quando há pistas
escritas. A técnica serve ainda para promover o autoconhecimento e descobrir a compatibilidade entre casais ou grupo de pessoas. Há também a
chamada “grafologia doméstica”, que segundo a grafologia é muito útil na
contratação de cuidadores. Nas investigações históricas, o estudo grafológico também pode ser aplicado ao método e que auxilia ainda na superação de conflitos pessoais. O estudo da letra diagnostica os reais problemas
e adversidades que a pessoa enfrenta e ainda a planejar e implementar soluções mais eficazes. E o que os especialistas chamam de “grafoterapia”.
Humor
O homem pediu, agora agüenta
Deus criou o burro e disse: Trabalharás incansavelmente, carregando fardos pesados. Comerás capim, não terás inteligência e viverás 60 anos e
serás burro.
O burro respondeu: Senhor, serei burro, comerei capim, mas viver 60 anos
é muito. Dá-me apenas 30 anos.
E assim Deus lhe deu 30 anos.
Deus criou o cachorro e disse: Vigiarás a casa dos homens e serás seu
melhor amigo. Comerás os ossos que eles te jogarem e viverás 30 anos e
serás cachorro.
O cachorro respondeu: Senhor, serei cachorro, comerei os ossos, mas viver 30 anos é muito. Dá-me 20 anos.
E assim Deus lhe deu 20 anos.
Deus criou o macaco e disse: Pularás de galho em galho, fazendo macaquices, serás divertido e viverás 20 anos e serás macaco.
O macaco respondeu: Senhor, serei macaco, farei macaquices engraçadas,
mas viver 20 anos é muito. Dá-me 10 anos.
E assim Deus lhe deu 10 anos.
Deus criou o homem e disse: Serás o único animal racional sobre a Terra,
usarás sua inteligência para te sobrepor aos demais animais da natureza.
Dominarás o mundo e viverás 30 anos e serás o homem.
O homem respondeu: Senhor, serei homem, o mais inteligente dos animais, mas viver 30 anos é pouco. Dá-me os 30 anos que o burro rejeitou,
os 10 anos que o cachorro não quis e também os 10 anos que o macaco
dispensou.
E assim Deus fez o homem e disse: Está bem, viverás 30 anos como homem, casarás e passarás 30 anos como burro, trabalharás para pagar as
contas e carregando fardos, serás aposentado pelo INSS, vivendo 10 anos
como cachorro, vigiando a casa e depois ficarás velho e viverás 10 anos
como o macaco, pularás dc casa em casa de um filho para outra e ficarás
fazendo macaquices para divertir seus netinhos.

Assédio judiciário

EDITORIAL

A TV Cultural está fazendo uma institucional falando sobre a atuação do judiciário sobre a imprensa. Que a imprensa está sofrendo por parte do judiciário uma enchurrada de ações visando colocar a imprensa em dificuldades.
O papel da imprensa é imprensidivel para a boa formação de opinião pública. O poder dominante sente-se ameaçado pela imprensa livre e soberana e
para enfrenta-lá age com as mais sórdidas ações. Atacam, objetivando calar
as manifestações da imprensa. E sobre isso que a TV Cultura se reporta.

Mensagens
Oferecer um sorriso torna feliz o coração. Enriquece quem o recebe sem
empobrecer quem o doa. Dura somente um instante, mas sua lembrança
permanece por longo tempo. Ninguém é tão rico a tempo de dispensá-lo,
nem tão pobre que não possa doá-lo. O sorriso gera alegria na família,
dá sustentação no trabalho e é sinal tangível de amizade. Um sorriso dá
consolo a quem está cansado, renova coragem nas provações e é remédio
na tristeza. E se um dia você encontrar quem não lhe ofereça um sorriso,
seja generoso e ofereça-lhe o seu. Ninguém tem tanta necessidade de um
sorriso quanto àquele que não sabe dar.
***
Para que você se sinta melhor, pense positivo. Coordenar seus pensamentos, tendo em mente aquilo que lhe dê qualquer tipo de prazer. Isole palavras e expressões destrutivas. Interrompa pensamentos, boicotando as
mensagens negativas. Realce seu lado positivo, explorando tudo de bom
que existe em você. Reoriente-se, vendo a si próprio e o mundo que rodeia
de maneira diferente. Crie o hábito de se lembrar do melhor que existe em
você. Lembre-se somente de coisas boas. Faça disso um lema de vida, um
retrato de si próprio. A mente pode fazer do inferno um céu, mas também
do céu um inferno. Tudo vai do controle do seu pensamento... A escolha
é sua.
Pensamentos, provérbios e citações
Pé que dá fruta é o que leva mais pedradas.
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Nas horas de crise, difícil é não cumprir com o dever.
Desgosto não se discute.
Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem.
Nunca a natureza diz uma coisa e a sabedoria outra.
O tempo que você gosta de perder não é tempo perdido.
O homem espiritual é aquele que descobre a sua própria alma.
É muito bom ser importante, mas o mais importante é ser bom.
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Senac Taubaté participa de
campanha de vacinação

Estudantes e docentes do
curso Técnico em Enfermagem de unidades do Senac São Paulo participam
voluntariamente das ações
de imunização em apoio a
serviços de saúde
Considerando o cenário
de agravamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no país e
a urgência e os desafios
para alcançar o máximo
de eficiência na vacinação,
docentes e alunos de algumas unidades, incluindo o
Senac Taubaté, tornaram-se voluntários nas ações
de imunização.
A campanha teve início
em 26 de janeiro com a
imunização dos profissionais de saúde. Todos os
grupos passaram por capacitação virtual sobre as
medidas de biossegurança, higienização das mãos,
andamento e dinâmica do
plano de imunização municipal e estadual.
Estudantes e docentes da
instituição de ensino foram vacinados no primeiro
dia de campanha e a carga
horária da campanha de
vacinação poderá ser atribuída à carga horária de
estágio supervisionado.
“Os protocolos que utilizamos estão em consonância com o plano nacional
de imunização e reforçam

a utilização de EPIs em
larga escala, protegendo
os alunos contra a disseminação do novo coronavírus com precauções de
contato, gotículas e aerossóis”, explica Ana Carolina Bhering, coordenadora
da área de enfermagem do
Senac São Paulo.
Segundo a especialista, os
critérios para a formação
das equipes levaram em
conta aspectos rigorosos,
como, por exemplo, a seleção dos estudantes com
competências para administrar medicamentos, soluções e imunobiológicos.
“Além dos critérios rigorosos, os alunos são supervisionados pelos docentes
durante todas as ações promovidas na campanha de
imunização”, acrescenta a
coordenadora.
Engajamento social por
conta da pandemia
Na pandemia do novo coronavírus, a instituição
teve iniciativas variadas.
Uma delas foi o projeto
Senac Aventais do Bem,
no qual funcionários, docentes, alunos e o público
em geral, de forma voluntária, produziram mais de
11.000 aventais e mais de
mil máscaras de proteção
que foram doados a estabelecimentos e profissionais de saúde.

Houve também, no início
da pandemia, a distribuição de equipamentos de
proteção individual (EPIs)
e de produtos de higiene
pessoal e limpeza a instituições necessitadas. Foram doados mais de 630
mil itens (370 mil EPIs e
260 mil materiais de limpeza hospitalar, descartáveis e de higiene pessoal)
para cerca de 60 hospitais
e instituições na capital e
no interior de São Paulo.
Também foi criada a plataforma digital É hora de
aprender em casa que disponibilizou mais de 72 mil
vagas gratuitas para 76
cursos e dezenas de trilhas
de conhecimento, através
de canal no YouTube do
Senac São Paulo.
Houve acesso gratuito à
Biblioteca Virtual do Senac São Paulo, um acervo
digital com aproximadamente mil conteúdos, entre e-books, revistas, jornais, entre outros.
Ajudar em demandas urgentes como a atual, assumindo protagonismo social. É assim que o Senac
São Paulo está trilhando
seu caminho, acreditando
na ciência e na capacidade de ação de uma rede
colaborativa. Mais informações sobre o Senac São
Paulo: www.sp.senac.br.
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Meu filho vai continuar no
1ª parcela do 13° de
ensino remoto, como garantir
aposentados do INSS
deve sair semana que vem a qualidade da educação?

O pagamento está condicionado à aprovação do
Orçamento 2021, que deve
ser votado nesta quinta-feira pelo Congresso
A primeira parcela do décimo terceiro salário de
aposentados e pensionistas
deverá ser paga assim que
o Orçamento de 2021 for
aprovado pelo Congresso Nacional, confirmou o
presidente Jair Bolsonaro
nesta quinta-feira, 25.
“Caso o Orçamento seja
aprovado hoje (quinta-feira), como está previsto,
poderemos já na próxima
semana, talvez nessa, antecipar a primeira parcela do 13° a aposentados
e pensionistas do INSS”,
disse ele em evento, onde
foram apresentadas ações
para apoiar as Santas
Casas e Hospitais Filantrópicos do país. Pedro
Guimarães, presidente da
Caixa, também participou da solenidade. Essa
primeira etapa de pagamentos equivale, segundo
Bolsonaro, a aproximadamente R$ 50 bilhões.
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, já havia
afirmado hoje que, assim
que for aprovado o Orçamento, o governo federal
iria antecipar os pagamentos do 13°. “Ou seja, R$ 50
bilhões vem de dezembro
para agora”, disse durante

audiência pública virtual
da Comissão Temporária
de Covid-19, no Senado
Federal.
O texto-base do Orçamento deste ano foi aprovado
pela Comissão Mista de
Orçamento (CMO) nesta
tarde. Mas ainda faltam
ser analisados pelos parlamentares os destaques que
podem mudar o parecer do
relator-geral.
A expectativa é que, um
vez aprovado pela comissão, o Orçamento possa
ser votado por deputados
e senadores em sessão do
Congresso Nacional também nesta quinta-feira, em
duas etapas: à tarde na Câmara e às noite no Senado.
Outras ações de combate
à crise No discurso desta
tarde, Bolsonaro também
falou sobre outras ações
que o governo está preparando para apoiar comércio e trabalhadores em
meio ao recrudescimento
da pandemia de Covid-19.
Ele ressaltou que, em abril
o governo começa a distribuir a segunda fase do
auxílio emergencial aos
trabalhadores mais vulneráveis. Serão quatro parcelas de, em média, R$ 250.
“Sabemos que pode não
ser muito, mas representa
algo para quem de fato necessita” disse.
Bolsonaro também citou o

o diferimento de impostos
para contribuintes do Simples Nacional, anunciado
nesta quinta-feira pelo governo federal. Com isso,
os cofres públicos deixam
de receber agora em torno
de R$ 27 bilhões.
O governo prevê também
uma nova fase do Bem
(Benefício Emergencial de
Preservação de Emprego
e da Renda), que permite
que as empresas suspendam contratos de trabalho
ou reduziram a jornada em
troca da manutenção dos
empregos.
“O Bem está em vias de
entrar em campo pela segunda vez, fazendo com
que aproximadamente 11
milhões de pessoas não
percam o seu emprego”,
disse Bolsonaro.
Por fim, o presidente citou
o Pronampe, que vai atender entre outras categorias, o pessoal de bares e
restaurantes; “São eles que
mais têm sofrido com os
decretos estaduais e municipais que têm fechado
esse comércio”, disse.
Com esse programa de
empréstimos, mais de
meio milhão de pequenas
empresas deverão ganhar
quatro meses de carência
adicional para pagar empréstimos tomados no ano
passado, em meio à pandemia.

Segundo a psicopedagoga Ana Regia Caminha
Braga, é preciso que as
crianças tenham um adulto
responsável próximo para
dar o suporte pedagógico
necessário e organizar a
rotina de estudos
Com o novo aumento de
casos da Covid-19 e o lockdown em diversas cidades do país, surge também
a decisão do adiamento
da volta às aulas de forma presencial. A partir das
novas medidas, mesmo os
pais que haviam decidido
pelo ensino híbrido precisam se reorganizar em
relação a estrutura educacional de seus filhos, que
seguirão com aulas online,
dentro de casa e de forma
segura. O atual cenário da
educação no país se encontra no mesmo patamar
do ano passado. Consequentemente, é normal
que os alunos se sintam
mais estressados, devido
à falta de contato com o
mundo externo. É isso que

explica a psicopedagoga
Ana Regina Caminha Braga, especialista em Gestão
Escolar e Educação Inclusiva. “Neste momento,
é preciso que as crianças
tenham um adulto responsável próximo para dar o
suporte pedagógico necessário, organizar a rotina de
estudos e orientar sobre os
protocolos do Ministério
da Saúde”, explica.
Além do apoio dos pais e
responsáveis, o momento
pede uma atenção maior
das escolas, principalmente dos professores e
pedagogos, que precisam
se dedicar ainda mais
ao acompanhamento do
aprendizado dos alunos e
criar uma ponte de comunicação com as famílias.
“Tudo que acontece em
sala de aula, mesmo de
forma online, deve ser
comunicado com antecedência aos pais, para que
eles entendam e possam
auxiliar nas dificuldades
de seus filhos”, aponta. “A

devolutiva dos professores referente às atividades
para os alunos também é
muito importante, pois a
própria criança ou adolescente precisa saber como
está seu desempenho”, reforça.
Para a especialista, além
dos benefícios relacionados à segurança e comodidade, é possível ainda
tirar outras vantagens da
educação online. “O ensino à distância é também
considerado um recurso de desenvolvimento
da autonomia do aluno”,
diz. “É claro que não é só
transportar a atividade feita em sala de aula para o
ambiente online, é preciso
sejam feitas adaptações.
Ainda assim, entendemos
que o conteúdo vai chegar,
as atividades e avaliações
também. Perdemos a interação social, mas não
podemos perder a adesão
nas aulas e a vontade de
aprender”, completa Ana
Regina Caminha Braga.

