
C
M

Y
K

Diário de Taubaté
Diretora Responsável: Iára de Carvalho E REGIÃO

w w w . d i a r i o d e t a u b a t e r e g i a o . c o m . b r
Vale do Paraíba:  Quinta- Feira: 27 de Abril de 2023  Ano XLVIII:: Edição 14.078: R$ 2,00

991873667
DT

Leia mais no site do DT

DTno tempo 

%26º
19º

Qui

CPTEC - Centro de 
Previsão de Tempo e 
Estudos Climáticos

5%

Leia mais na pagina 05

Leia mais na pagina 03

 

Leia mais no site do DT

Leia mais no site do DTLeia mais no site do DTLeia mais no site do DT

ADMINISTRATIVO DE OBRAS | ENSINO 
MÉDIO COMPLETO | EXPERIÊNCIA PRÉVIA NA 
FUNÇÃO E CURSO DE MESTRE DE OBRAS

AGENTE DE PORTARIA REMOTA | 
EXPERIÊNCIA PRÉVIA NA FUNÇÃO | 
DESEJÁVEL CONHECIMENTO EM DISPARO DE 
ALARMES

ALINHADOR E BALANCEADOR DE 
AUTOMÓVEIS | ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO | EXPERIÊNCIA PRÉVIA NA 
FUNÇÃO

ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO | ENSINO MÉDIO 
COMPLETO | EXPERIÊNCIA PRÉVIA NA 
FUNÇÃO E EM EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
ASSISTENTE DE PATOLOGIA | 
ENSINO TÉCNICO COMPLETO EM 
ANÁLISES CLÍNICAS OU PATOLOGIA/
LABORATÓRIO

 Balcão de Empregos 
e PAT na Rodoviária 

Velha de Taubaté

Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 15h
Dúvidas e informações sobre vagas e o Bolsa 
Trabalho: (12) 3633-6321
(Empresas) Abertura de vagas por e-mail.  |  E-mail: 
pmt.balcao@gmail.com 
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Sebrae Aqui de Taubaté passa a 
atender em novo endereço

Atendimento do Sebrae Aqui dentro da Rodoviária de Taubaté (Foto: Sebrae-SP)

Empreendedores encontram sistema 
Jucesp integrado a site da prefeitura

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Prefeitura realiza ação direcionada a 
comunidade cigana no Jardim Santa Tereza

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Justiça determina suspensão 
do Telegram no Brasil

crédito da foto: © Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Congresso aprova reajuste para 
servidores e piso da enfermagem

crédito da foto: © Fabio Rodrigues Pozzebom /Agência Brasil

Ayrton Senna é declarado Patrono 
do Esporte Brasileiro

  Homenagem foi publicada no Diário O�icial da União

O tricampeão mundial 
de Fórmula 1 Ayrton 
Senna da Silva foi 

declarado Patrono do Espor-
te Brasileiro através da Lei 
14.559/2023, sancionada 
pelo vice-presidente e presi-
dente em exercício, Geraldo 
Alckmin. A informação foi 
publicada na edição desta 
quarta-feira, 26, do Diário 
O�icial da União.

A homenagem é fruto do 
PL 2.793/2019, proposto 
pelo deputado Filipe Barros 
(PL-PR). Para justi�icar a con-
cessão do título ao piloto, o 
parlamentar destacou a atu-
ação esportiva de Senna e 
sua representatividade para 
o esporte brasileiro.

“Ayrton Senna estabeleceu 

um novo patamar de excelên-
cia no esporte. Foi incansá-
vel na busca de ultrapassar 
seus próprios limites, sendo 
responsável por alguns dos 
momentos mais marcantes 
na memória do torcedor 
brasileiro”, declarou Filipe 
Barros.

Ayrton Senna, que é cele-
brado e respeitado como um 
dos maiores talentos que o 
esporte já viu, morreu após 
sofrer um grave acidente 
no ano de 1994 durante o 
Grande Prêmio de Ímola 
(Itália) de Fórmula 1, opor-
tunidade na qual corria pela 
equipe inglesa Williams.

* Com informações da 
Agência Senado.

crédito da foto: Agência Brasil

Bolsonaro
As ligações entre 
Bolsonaro e os ataques 
de 8 de janeiro 
segundo o MPF

 crédito da foto: GETTY IMAGES

• Fernando Calmon

 

Rua Massacá 231 - conj. 52 R - CEP 05465-050 - São Paulo - SP 

Tel: (11) 3021 6424 Fax: (11) 3021 4302 Cel: (11) 9125 9098 

email: fernandocalmon@usa.net 

 

ALTARODA 
C O L U N A  A U T O M O B I L Í S T I C A 

 

A coluna Alta Roda aborda semanalmente temas de variado interesse na área 

automobilística – mercado, avaliações de veículos, segredos, técnica, lançamentos, 

segurança, legislação, tecnologia, comportamento e economia. 

Está dimensionada com 4.900 caracteres e é publicada nas 52 semanas do ano. Alta 

Roda começou em 1999 e, desde então, firmou-se como referência no jornalismo 

especializado por sua independência e análises objetivas. 

O editor, Fernando Calmon, é jornalista especializado desde 1967, engenheiro e 

consultor técnico de automóveis, de comunicação e de mercado automobilístico. É, 

ainda, correspondente para a América do Sul do site inglês Just-Auto.  

Alta Roda é distribuída sem qualquer custo. Em contrapartida, o órgão de comunicação 

se compromete a veicular, no alto ou no rodapé, a marca e/ou mensagem de uma 

empresa apoiadora nacional, na dimensão de 3 cm x 2 colunas (ou o equivalente, 

quando se tratar de formato não-standard) e banners em sites na medida 320 pixels x 

60 pixels. 

Para confirmar seu interesse, basta contatar diretamente o Fernando Calmon nos 

telefones (11) 3021 6424 e 99125 9098, e-mail fscalmon@gmail.com ou Roberto 

Marks (13) 3251 4154, e-mail roberto.marks@gmail.com 

 

 

Híbridos triplicarão 
participação no mercado 
brasileiro em 10 anos


