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Por que viver mais 
de 100 anos ainda é 
mistério para ciência
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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 

 

 

Alternativas para 
mobilidade: mais 
desafios do que se pensa

Prefeitura de Taubaté 
realiza Parada de Natal

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Divisão de Arrecadação de Taubaté 
altera horário de atendimento

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Prefeitura  de Taubaté entregará 
200 escrituras neste sábado, 11

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Taubaté segue vacinação contra 
covid-19 nesta quinta-feira, 9

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Auxílio Brasil começa a ser pago 
na sexta-feira, 10

auxilio: Agência Brasil

  Pagamentos, de R$ 400, serão feitos entre os dias 10 e 23 de dezembro deste ano, seguindo o número do PIS

Os bene�iciários do 
Auxílio Brasil come-
çam a receber o valor 

de R$ 400 a partir da próxi-
ma sexta-feira, 10. Na última 
terça-feira, 7, o presidente 
Jair Bolsonaro publicou uma 
MP (medida provisória) no 
Diário O�icial da União insti-
tuindo o Bene�ício Extraordi-
nário às famílias em situação 
de vulnerabilidade social.

O programa social substitui 
o Bolsa Família e contempla 
cerca de 17 milhões de famí-
lias, de acordo com o Ministé-
rio da Cidadania. 

O calendário de pagamen-
to, divulgado em novembro 
pelo governo, prevê que o 
bene�ício de dezembro seja 
pago entre os dias 10 e 23 de 
dezembro, dois dias antes do 
Natal. O pagamento segue a 
lógica do calendário habitual 
do extinto Bolsa Família, de 

acordo com o número �inal 
do NIS.

O ministro da Cidada-
nia, João Roma, anunciou 
a medida provisória desta 
quarta-feira, 8. Em um vídeo, 
agradeceu aos parlamentares 
do Congresso Nacional por, 
segundo ele, perceberem o 
momento que o país atraves-
sa. Roma citou que a pande-
mia está passando, mas os 
efeitos sociais e econômicos 
ainda perduram, especial-
mente entre os mais pobres.

A MP foi a solução encon-
trada pelo Palácio do Planalto 
para garantir o valor de R$ 
400 às famílias atendidas 
pelo Auxílio Brasil diante das 
di�iculdades para a aprova-
ção no Congresso Nacional 
da PEC (proposta de emenda 
à Constituição) dos Precató-
rios.

São Paulo pede ao governo federal 
exigência do passaporte da vacina
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