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Crédito Estevam Avellar/Globo

PSL obtém sentença contra 
órgãos públicos de Taubaté

Essa sentença já é de 2ª 
Instância e foi proferi-
da por um órgão espe-

cial do Tribunal de Justiça, 
com 25 desembargadores.

O entendimento é que a 
prestação de atendimen-
to médico para funcioná-
rios municipais não é legal 
porque utiliza dinheiro 
público, que deveria bene-
ficiar toda a população, em 
favor de apenas uma catego-
ria profissional.

Foi uma ação civil de 
inconstitucional idade, 
movida pela presidente do 
diretório local do PSL (par-
tido  do presidente Bolso-

naro), Jamila Coimbra, que 
enxergou o que nenhum 
político e nenhum órgão 
público havia percebido até 
agora.

Há mais de 10 anos esta 
prática existe em Prefeitura, 
Câmara, Unitau, fundações e 
institutos(e não é só em Tau-
baté mas em todas as cida-
des, que agora vão desper-
tar para isto). E esse erário 
público sempre foi gasto 
sem transparência, sem fis-
calização, sem controle. O 
que vai levar, certamente, a 
ação pelo ressarcimento aos 
cofres públicos de tudo que 
foi gasto nisto.

Incêndio atinge Catedral 
de Notre-Dame em Paris

Abertas inscrições para pescadores 
participarem do 22º Festival do 
Camarão em Caraguá

Duas mulheres são barradas 
com ilícitos em unidades 
prisionais da região

Alunos da rede estadual 
são destaque em 
competição internacional 
de robótica
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    Mensagem do Dia

• Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade Canção Nova e presidente da Fundação 

João Paulo II, mantenedora do Sistema Canção Nova de 
Comunicação, em Cachoeira Paulista (SP). É um dos religiosos que 

mais se destacou utilizando os meios de comunicação na ação 
evangelizadora da Igreja Católica, na América Latina. Autor de 48 

livros, Cd´s e DVD´s, além de várias palestras em áudio e vídeo.

Tribuna livre

Valorize suas qualidades
Ás vezes, você é aconselhado a 

desenvolver seus pontos fracos. 
Tudo bem, pode até ser útil. Mas 

não gaste muita energia com isso. 
Melhor, mesmo, é concentrar-se nas 
suas qualidades, sejam fí¬sicas, artís-
ticas, pro¬fissionais, etc. 

Se eu tenho 1,60 metro de altura, não 
vou perder tempo aprendendo bas-
quete. Posso treinar 24 horas por dia, 
365 dias por ano, que nunca vou per-
tencer a uma seleção de bas¬que¬te. 
O mesmo aconteceria se eu, com mais 
de 2 metros de altura, quisesse ser 
jóquei. 

Trabalhe no que você é forte que o 
resto se fortalece.

Semelhante atrai semelhante 
Você abre a torneira da sua casa e a 

água sai. Essa água, depois, vai para o 
esgoto. E, deste, para o rio e, depois, 
para o mar. Ou seja: água vai para onde 
tem água. 

E o dinheiro? Vai para quem? 
— Dinheiro vai para quem tem 

dinheiro! Sucesso vai para quem tem 
sucesso. Amor vai para quem tem 
amor. Ódio para quem tem ódio. 

Coisas se¬me¬lhantes atra¬em 
coisas seme¬lhan¬tes. 

Pen¬se em uma pessoa que você 
admira muito. Qualquer pessoa. Isso 
traz as qualidades que você admira 
nessa pessoa para perto da sua vida.

Da mesma forma, quanto mais você 
pensar nos seus mo¬mentos bem-
-sucedidos, mais momentos bem-
-sucedidos acontecerão na sua vida. 
Não importa que você pense em suces-
sos acontecidos no passado, nem em 
que área da sua vida eles aconteceram, 
seja na profissional, afetiva, espiritual 
ou material. O importante é a expe-
riência do sucesso que, quanto mais 
você pensa, mais se aproxima dela. 

Concentre-se em uma experiência 
de sucesso, visualize-a na sua vida 
presente, e atraia mais sucesso para 
o seu futuro. 

Sucesso atrai SU¬CESSO, mas quem 
faz o seu sucesso é você mesmo.

Tente se superar
Tente fazer tudo melhor 

do que fez na última 
vez. Mesmo que você 

seja ótimo no que faz, tente 
se superar!  Tente se supe-
rar nos mínimos detalhes!  
Capriche mais! Procure se 
aperfeiçoar! Bata o seu pró-
prio recorde! Se aprimore 
mais! Use toda sua experi-
ência para concluir a tarefa 
com mais qualidade, eficácia 
e eficiência. 

Faça em menor tempo, pro-
cure ser mais rápido, porque 
hoje em dia o mundo é das 
pessoas velozes.  Seja uma 
pessoa veloz, pense rápido, 
aja rápido, ande rápido.  Não 
perca tempo, pois seu tempo 
é precioso e o dos outros 
também.  Além disso, nin-
guém tem disponibilidade 
para ficar esperando a sua 
boa vontade.

Se quiser você pode fazer 
melhor do que faz, pode ser 
mais detalhista e até mais 
perfeccionista, pode fazer 
tudo com mais capricho.  Na 
atualidade, onde a competi-
ção fala mais alto, não há mais 
lugar para as pessoas que 
dizem: “vai assim mesmo” 

ou “de qualquer jeito serve”.  
Hoje em dia temos que dispu-
tar cada pedacinho de terra 
em que pisamos. Por isso, 
tenha o seu diferencial.

Se você não caprichar, 
pode ser derrubado pela 
concorrência que muitas 
vezes chega a ser desonesta. 
Quase sempre você concor-
re com pessoas mais rápidas 
e que vão se aperfeiçoando 
cada vez mais, portanto, 
você tem que se aprimorar 
e se superar constantemen-
te, porque o mundo está se 
transformando a todo instan-
te e quem não quiser acom-
panhar essas mudanças, vai 
ficando para trás. 

Faça um teste, supere-se a 
si mesmo em cada atividade 
que faz parte da sua rotina.  
Faça melhor e mais rápido 
a cada tentativa, mas não se 
preocupe com os outros, o 
importante é como você se 
vê.  O principal é saber como 
anda o seu nível de satisfação 
consigo mesmo. Sinta-se bem 
ao perceber que desta vez 
ficou melhor que da outra. 
Acredite, vale a pena tentar 
superar a si mesmo!

“Palavrão” – Expressão do 
empobrecimento moral
• Jorge Hessen

Filólogos divergem quanto à classi-
ficação das palavras de baixo calão 
e de suas acepções entre ofensi-

vas ou populares. Uma palavra de baixo 
calão (palavrão) é uma expressão que 
diz respeito ao grupo de gíria e, dentro 
desta, apresenta reles, impróprio, afron-
toso, grosseiro, obsceno, agressivo ou 
depravado sob o ponto de vista de 
alguns conceitos religiosos ou estilos 
de vida.

Uma simples palavra, quando profe-
rida nas ocasiões “certas”, seja ela de 
estímulo ou de desestímulo, provoca 
indícios, em quem ouve, de que pode 
reagir, positivamente, e modificar a sua 
maneira de pensar sobre determinada 
circunstância da vida. Por outro lado, a 
mera palavra pronunciada em momento 
“inadequado” pode ser motivo de gran-
des dores morais.

As “escutas” telefônicas pela justiça 
brasileira tornou público múltiplos 
conteúdos constrangedores de algumas 
autoridades. O que nos prendeu a aten-
ção foram os diálogos mantidos através 
de um festival de palavrões totalmente 
inaceitáveis nos vocábulos de quais-
quer representantes do povo (prefeitos, 
governadores, ministros). Tais persona-

gens que xingam (com palavrões) igno-
ram que estão transgredindo o artigo 
140 do Código Penal.

O costume do “palavrão” carrega a 
sua influência, complexidade e con-
trassenso. Como expressão do empo-
brecimento moral a palavra depravada 
(palavrão) é interdita em todas as ins-
tâncias ajuizadas, mas em vez de evitá-
-las, como recomenda a elegância social, 
são usadas repetidamente. As palavras 
de baixo calão são associadas à exalta-
ção ou frustração e por vários outros 
pretextos nas diferentes circunstâncias 
de relação social. O uso do palavrão, 
ao invés de resolver crises emocionais, 
pode remeter às barras da justiça e 
ainda trucida a saúde espiritual do seu 
autor. Qualquer palavra de baixo calão é 
um despautério verbal e é crime. Xingar 
denota descompostura nas interações 
pessoais e sanciona a restrição ética de 
quem xinga.

Muitas pessoas creem que o xingar é, 
“apenas”, uma resposta instintiva para 
algo doloroso e imprevisto como, por 
exemplo, bater a cabeça na quina do 
armário, uma topada inesperada em 
algum obstáculo ou ainda, quando nos 
vemos diante de alguma frustração ou 

aborrecimento. Esses são os momentos 
mais comuns de as pessoas apelarem 
para as expressões de baixo calão, e 
muitos pesquisadores acreditam que 
eles “ajudam” a aliviar o estresse e a 
dissipar energia, da mesma forma que 
o choro para as crianças. Obviamente 
não aprovamos tal argumento que por 
si só é astucioso.

Que de nossa boca sejam, apenas, 
emitidas palavras voltadas ao bem, à 
harmonia e à paz. Para esse imperati-
vo, devemos intensificar a disciplina e o 
treinamento verbal constante, pois que 
na vida social estamos viciados a lidar 
com a expressão verbal muito leviana-
mente. Lembremos, porém, que sempre 
seremos responsáveis pelas consequ-
ências, diretas e indiretas, das palavras 
que proferimos a esmo.

Pessoas sóbrias no trato com o 
próximo não se expressam de forma 
vulgar, pois fazem uso, unicamente, do 
verbo elevado. Portanto, extinguir o 
lixo mental é importante decisão para 
prosperarmos na ciência da boa con-
versação. As palavras são os reflexos 
dos pensamentos; quando pensamos 
com bondade e compreensão, é isso que 
nossas palavras refletirão.

Não temas, crê 
somente!

 Â Curados para adorar, adorar para ser 
curado

“Tendo Jesus navegado 
outra vez para a margem 
oposta, de novo afluiu a ele 
uma grande multidão. 

Ele se achava à beira do 
mar, quando um dos chefes 
da sinagoga, chamado 
Jairo, se apresentou e, à sua 
vista, lançou-se-lhe aos pés, 
rogando-lhe com insistência: 
Minha filhinha está nas últi-
mas. Vem, impõe-lhe as mãos 
para que se salve e viva. 

Jesus foi com ele e grande 
multidão o seguia, compri-
mindo-o. 

Ora, havia ali uma mulher 
que já por doze anos padecia 
de um fluxo de sangue. Sofre-
ra muito nas mãos de vários 
médicos, gastando tudo o que 
possuía, sem achar nenhum 
alívio; pelo contrário, piorava 
cada vez mais. 

Tendo ela ouvido falar de 
Jesus, veio por detrás, entre 
a multidão, e tocou-lhe no 
manto. 

Dizia ela consigo: Se tocar, 
ainda que seja na orla do seu 
manto, estarei curada. Ora, 
no mesmo instante se lhe 
estancou a fonte de sangue, 

e ela teve a sensação de estar 
curada” (Marcos 5,21ss).Veja 
a fé dessa mulher que apenas 
tinha ouvido falar de Jesus.

Meu irmão, hoje, o Senhor 
quer levantar a sua fé. Talvez, 
você já tenha se acostumado 
com Ele; talvez, já não creia 
mais. 

Aí está o desastre! A grande 
cura que Deus quer fazer 
na sua vida é a cura da sua 
fé.Essa Palavra que nós esta-
mos lendo, aconteceu com 
aquela mulher e está aconte-
cendo, hoje, com você.

Meus irmãos, ela nem 
tocou em Jesus, apenas na 
orla do Seu manto.Jesus está 
tocando você, está tocando 
na sua doença. 

Então, toque n’Ele e creia 
que Ele está tocando você. 
Enquanto a mulher conta-
va ao Senhor sua história, 
chegou alguém com a notícia 
de que a filha de Jairo havia 
morrido. 

Imagine o que se passou 
no coração de Jairo! Ao ouvir 
a notícia, Jesus disse a Jairo: 
“Não temas, crê somente!”. 

Seu irmão

A guerra silenciosa e a previdência 
Há tempos, o gasto com a Previdên-

cia Social se tornou um empecilho 
à retomada do desenvolvimento 

econômico brasileiro. Porém, observa-
-se que alguns setores importantes, no 
empenho em recuperar o equilíbrio 
financeiro, se esquecem do aspecto social 
que, não por acaso, faz parte da própria 
nomenclatura da previdência. 

O que dizer então de pessoas que, 
além do aporte financeiro contínuo, 
dedicaram suas vidas a proteger e servir 
ao próximo, submetendo-se a risco de 
morte e escalas irregulares de trabalho 
para combater o crime e garantir a tran-
quilidade pública, que frequentemente 
resulta em morte de agentes do estado? 

No estado de São Paulo, a Polícia Civil 
foi uma das principais responsáveis pela 
significativa redução dos homicídios 
dolosos, pela diminuição dos sequestros 
e roubos a banco e pela prisão de líde-

res de facções de traficantes de drogas. 
Além disso, o tema Segurança Pública 
teve grande espaço no debate eleitoral 
do ano passado e, sem dúvida, pesou 
na decisão das urnas de escolher novos 
governos federais e estaduais.

Para que essa desejo se transforme 
em realidade é preciso ponderar sobre o 
ambiente e as condições de trabalho dos 
agentes de segurança. A Associação dos 
Delegados de Polícia do Estado de São 
Paulo (ADPESP) publicou estudo em 
que compila dados que poucos se dão 
conta, por exemplo de que os policiais 
aposentados contribuem para a previ-
dência com 11% do total que ganham, 
sem limitadores até o fim de suas vidas, 
enquanto na iniciativa privada a con-
tribuição se encerra na aposentadoria 
com valores brutos menores compa-
rativamente. Já os policiais da ativa 
são submetidos a regime especial de 

trabalho (RETP), com disponibilidade 
integral para convocação 24 horas por 
dia, mesmo nas folgas. Não têm direito 
a FGTS, ao exercício de outra ativida-
de profissional, nem à greve. O risco é 
inerente ao trabalho, mas as taxas de 
mortes de policiais no Brasil são ele-
vadíssimas, da ordem de 1,24 ao dia, 
segundo o Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública de 2018. 

Ademais, recente pesquisa da Ouvi-
doria da Polícia do Estado de São Paulo 
traz outro dado alarmante. Só neste 
estado, em 2017, mais de dois policiais 
civis e militares suicidaram-se por mês, 
totalizando 26 óbitos, o que, de acordo 
com o órgão “deve ser objeto de análise 
e preocupação por parte dos Comandos 
das Instituições, com intensificação de 
acompanhamento da saúde mental dos 
policiais e (...) suas causas”.

Leia mais no site do DT

• Gustavo M. G. Bueno e Fernando D.M. Gonçalves
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�Caraguá

Abertas inscrições para 
pescadores participarem do 
22º Festival do Camarão
Os pescadores interes-

sados em participar 
da 22ª edição do 

Festival do Camarão devem 
entregar a documentação 
solicitada no período de 6 
a 10 de maio na Secretaria 
Municipal de Meio Ambien-
te, Agricultura e Pesca. A 
tradicional festa será reali-
zada entre os dias 12 e 21 
de julho na Praça de Cultura 
(Avenida da Praia – Centro), 
em Caraguá.

Serão concedidas 22 
barracas, sendo 20 para 
comercialização de alimen-
tos/refeições preparados, 
obrigatoriamente, à base de 
camarão e mandioca, das 
quais 19 barracas destinadas 
exclusivamente a membros 
da Associação dos Pesca-
dores da Praia do Camaro-
eiro e uma a membros da 
Associação dos Pescadores 
Artesanais da Zona Sul de 
Caraguatatuba. As outras 
duas são para doces caseiros 
e tradicionais da região.

Os documentos necessá-
rios devem ser acessados no 
edital publicado no site da 
Fundacc - https://fundacc.
sp.gov.br/regulamento-de-
-concessao-de-barracas-
-22o-festival-do-cama-

rao-2019/ .
Os contemplados também 

devem participar das reu-
niões preparatórias como 
organização, manipulação 
de alimentos, degustação, 
questões sanitárias; da pro-
cissão marítima e cerimônia 
“Barcos ao Mar”, no dia 26 
de maio de 2019, às 10h, 
no Entreposto de Pesca da 
Praia do Camaroeiro, com 
embarcações obrigatoria-

mente decoradas; nos dias 
do 22° Festival do Camarão, 
em suas respectivas barra-
cas, à disposição para tratar 
de todos os assuntos ligados 
à gestão do espaço; entre 
outras.

Em relação aos pratos libe-
rados para comercialização 
durante o 22° Festival do 
Camarão, serão permitidos 
porção de camarão pequeno, 
porção de camarão grande, 

espetos de camarões gran-
des e pequenos, porção de 
mandioca, porção de batata 
frita, porção de peixe frito, 
pastel de queijo, até dois 
pratos e (dois salgados à 
base de camarão, previamen-
te determinados e aprovados 
pela equipe organizadora.

O Festival do Camarão 
é realizado pela Fundacc 
– Fundação Educacional e  
Cultural de Caraguatatuba 
em parceria com a Associa-
ção dos Pescadores da Praia 
do Camaroeiro e tem apoio 
da Prefeitura Municipal, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente, Agri-
cultura e Pesca.

Esta festa visa a valoriza-
ção, preservação, proteção 
e divulgação do patrimônio 
cultural e imaterial de Cara-
guatatuba para as gerações 
futuras, sobretudo o patri-
mônio cultural arraigado à 
vida pesqueira dos caiça-
ras do Litoral Norte de São 
Paulo.

Tem, ainda, o propósito, 
de ser fonte de geração de 
renda para a comunidade 
pesqueira, com exclusivida-
de aos pescadores de cama-
rão da Praia do Camaroeiro 
após o período de defeso.

�Aividades

Instituto Pandavas realiza festa 
de inauguração da Escola de 
Circo em Monteiro Lobato
Na quarta-feira, dia 17, 

das 9h às 16h, a comu-
nidade de Monteiro 

Lobato está convidada a par-
ticipar da festa que marca o 
início das atividades de 2019 
da Escola de Circo do Institu-
to Pandavas. Com o apoio do 
Instituto EDP, Prefeitura da 
cidade de Monteiro Lobato e 
do Governo do Estado de São 
Paulo, cerca de 20 crianças 
participarão do evento que 
contará com diversas ativi-
dades durante todo o dia. A 
programação faz parte da 
comemoração do aniversá-
rio de 138 anos da cidade e é 
aberta a toda família.

O Instituto Pandavas é um 
núcleo de educação, cultu-
ra e ações socioambientais 
que nasceu em 1977 como 
orfanato para crianças em 

situação de vulnerabilidade 
social da região. Ao atingi-
rem a idade escolar criou-
-se, em 1986, uma Escola de 

Educação Infantil e Ensino 
Fundamental para atender 
essa necessidade e, tendo 
em vista o interesse das famí-

lias vizinhas em matricular 
seus filhos, a instituição foi 
aberta para toda a comuni-
dade. Atualmente a entidade 
atende cerca de 60 crianças, 
contando com uma série 
de atividades, como circo, 
teatro, ecologia concedidas 
de forma gratuitas no contra 
turno escolar.

Programação:

Espetáculo “Bambulino” – 
Enverga mais não quebra
09h00
Cerimônia de inauguração
14h00
Espetáculo “Bambulino” – 
Enverga mais não quebra
14h30
Vivência de palhaço aberta ao 
público
16h00

�Evento

1° Campeonato de Bandas e 
Fanfarras de São Luiz do Paraitinga

 Â Dia 19 de maio, domingo, a partir das 9h, no centro da cidade

A Fanfarra Monsenhor 
Ignácio Gioia, FAMIG, 
promoverá o 1° Cam-

peonato de Bandas e Fan-
farras de São Luiz do Parai-
tinga, durante todo o dia 19 
de maio, no centro histórico 
da cidade. Desfilarão pelo 
entorno da Praça Dr. Oswal-
do Cruz cerca de 20 bandas 
e fanfarras de diversas cida-
des de São Paulo e também 
de outros Estados, que par-
ticiparão de uma acirrada 
competição apresentando 
repertórios e estilos musi-
cais variados. 

Sendo uma das fanfarras 
mais respeitadas e premia-
das do Estado, a FAMIG 

conquistou, ao longo de três 
décadas, um enorme pres-
tígio, inclusive, para a reali-
zação desse grande evento, 
que, além de ser inédito 
no município, foi aprovado 
pela Secretaria da Cultura 
e Economia Criativa, órgão 
do Governo de São Paulo, 
por meio do edital ProAC 
23/2018 (fomento e difu-
são de projetos coordena-
dos por bandas e fanfarras 
estaduais), e conta com 
apoio da Prefeitura Muni-
cipal da Estância Turística 
de São Luiz do Paraitinga e 
da Associação Comercial e 
Industrial da cidade.

Leia mais no site do DT.

�Saúde

Nova unidade do 
Cras no Parque 
Três Marias será 
inaugurada amanhã

A Prefeitura de Taubaté 
entrega nesta quarta-
-feira, dia 17, às 10h, 

uma nova unidade do Centro 
de Referência de Assistência 
Social (Cras). Essa é a 5ª 
unidade no município e fica 
localizada na rua Armando 
de Moura, 350, no Parque 
Três Marias.

Localizado no prédio onde 
funcionava o antigo alber-
gue, o imóvel passou por 
uma extensa reforma, sendo 
adequado para atender o 
equipamento, com manuten-
ção da rede elétrica, reparos 
no telhado, readequação de 
salas, reforma geral na estru-
tura e na fachada. 

O Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS é 
um equipamento social que 
busca trabalhar a família 
para promoção e garantia de 
sua cidadania. É um espaço 
destinado à assistência, 
orientação e acompanha-
mento às famílias carentes 

e desenvolve serviços socio-
educativos. Tem a finalidade 
de proteger a população em 
situação de vulnerabilidade 
social, fortalecendo as rela-
ções e os laços familiares 
para o convívio em comuni-
dade.

O serviço oferece o PAIF 
(Programa de Atenção Inte-
gral à Família), que consiste 
em atividades socioeduca-
tivas e de convivência para 
fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários 
com crianças, adolescentes e 
adultos. O objetivo é prestar 
orientação sobre os direitos 
dos munícipes.

Os Cras também oferecem 
à comunidade assistida ofici-
nas de artesanato, panifica-
ção e outros projetos. Além 
disso, os munícipes podem 
participar de projetos assis-
tenciais e dos programas 
de saúde existentes na rede 
municipal, bem como se inte-
grar a ações educacionais.

�Solidariedade 

Taubaté inicia 
Campanha do 
Agasalho 2019

Teve início ontem, 
segunda-feira, dia 15, 
a Campanha do Aga-

salho 2019 do Fundo Social 
de Solidariedade de Taubaté 
(Fussta), com o slogan “Fazer 
o Bem é da sua Natureza”. A 
doação de peças de roupa 
nova ou em bom estado pode 
ser feita até o dia 30 de junho. 

Na campanha de 2018 
foram arrecadadas 18 mil 
peças que foram distribuídas 
a entidades sociais do muní-
cipio.

Confira os postos de coleta 
que estão participando da 
campanha:

- Câmara Municipal
- Colégio Balbi – UNITAU
- FUST / UNITAU

- Colégio Jardim das Nações
- Escola COTET
- Escola Dinâmica
- Microcamp
- SEST SENAT
- SENAI
- SESI
- Escola BASIC
- Espaço Mágico I / II
- Colégio Objetivo
- Objetivo Junior I / II
- Escola Peixinho Dourado
- Colégio São José
- EMEF Profº Luiz Augusto 

da Silva
- EMEF Amedeo Piccini – 

Quiririm
- ABC Transportes
- Cartório de Imóveis - Rua 

Anísio Ortiz
Leia mais no site do DT
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�Futsal

Taubaté bate FIB Bauru e segue 
invicto na Copa Paulista de Futsal

 Â Com primeiro tempo fulminante, time do Vale faz 6 a 0 e continua sem perder na 
competição

O Taubaté Futsal venceu 
a FIB Bauru por 6 a 0 
na noite da última sex-

ta-feira, dia 12, pela quinta-
-rodada da Copa Paulista. A 
partida foi no ginásio da Vila 
Aparecida.

Felipe abriu o placar logo 
nos primeiros minutos de 
jogo. Douglas, Nenê, Japa e 
Alisson também marcaram 
na primeira etapa e foram 
para o vestiários vencendo 
por 5 a 0.

Depois do intervalo, já com 
um boa vantagem no marca-

dor, os donos da casas procu-
raram jogar mais recuados, 
mas mesmo assim aumenta-
ram a conta com Allex, que 
marcou seu primeiro gol com 
a camisa alvi-azul.

Após mais esse resultado 
positivo, o Taubaté segue 
sem perder na Copa Paulis-
ta. Até agora, o time soma 3 
vitórias e dois empates na 
competição. A equipe volta 
à quadra na próxima quinta-
-feira, 18, quando visitará o 
Dracena às 20h15.

Leia mais no site do DT.O pivô Allex (centro) comemora seu primeiro gol com a camisa do Taubaté

foto: Jonas Barbetta/ Top 10 Comunicação

�Competição

CBV divulga tabela das finais da 
Superliga Cimed Masculina de 
Vôlei 2018/2019
Série melhor de cinco 

entre EMS Taubaté 
Funvic e SESI-SP começa 

no dia 23/04 (terça-feira), no 
SESI Vila Leopoldina, em São 
Paulo

A Confederação Brasileira 
de Voleibol (CBV) divulgou 
ontem, segunda-feira, dia 15 
a tabela da final da Superliga 
Cimed Masculina de Vôlei 
2018/2019. 

EMS Taubaté Funvic e 
SESI-SP abrem a disputa 
pelo título no dia 23 a série 
melhor de cinco jogos, que 
terá o quinto duelo no dia 12 
de maio, caso seja necessá-
rio. Todas as partidas terão 
transmissão ao vivo do canal 
por assinatura SporTV 2.

Dono da melhor campa-
nha da fase classificatória 
do campeonato, o Sesi-SP 

abre a série em casa, na Vila 
Leopoldina, em São Paulo. O 
segundo desafio será no dia 
27, desta vez no ginásio do 
Abaeté, em Taubaté.

IMPORTANTE: os jogos 1 
e 2 serão com torcida única. 
Tal decisão foi acertada em 
comum acordo entre as duas 
equipes finalistas.

O terceiro jogo e último 
confirmado para aconte-
cer, será realizado na Arena 
Suzano, em Suzano (SP), 
onde a capacidade é maior e 
atende um maior número de 
torcedores.

O quarto e o quinto jogos, 
caso necessário, seguirão no 
mesmo local. A Arena Suzano, 
então, passa a ser a casa dos 
dois times na final da Super-
liga Cimed Masculina.

Leia mais no site do DT.

Rafi nha Oliveira/EMS Taubaté Funvic

� Prêmios

Alunos da rede estadual são 
destaque em competição 
internacional de robótica
Estudantes que têm 

conhecimento sobre o 
tema podem se inscre-

ver na Olimpíada Brasileira 
que está com inscrições aber-
tas até o dia 17 de maio

Equipes formadas por 
alunos da rede estadual se 
destacaram na First Robotics 
Competition, um dos princi-
pais torneios de robótica rea-
lizado nos Estados Unidos, em 
março deste ano. Foram dois 
prêmios: Gracious Profes-
sionalism Award 2019, que 
reconhece o profissionalismo 
e ética da equipe entre si e 
com os outros competidores; 
e Rookie All Star, destinado à 
melhor equipe de novatos.

Formada pelos alunos da 
Escola Estadual Alceu May-
nard Araújo, em São José dos 
Campos, a equipe Brazilian 

Storm, conquistou o prêmio 
Gracious Professionalism 
Award 2019. O Rookie All Star 
foi conferido à equipe Taubate-
xas, composta por alunos das 
Escolas Estaduais Amador 
Bueno da Veiga, Jacques Felix 
e Newton Câmara Leal Barros, 
em Taubaté.

A First Robotics Competition 
é um dos principais torneiros 
de robótica. A edição deste 

ano contou com mais de 4 
mil equipes de todo mundo. A 
competição prevê que os times 
construam e programem 
robôs para realizar desafios e 
executar tarefas.

Olimpíada está com inscri-
ções abertas

Os alunos que têm conheci-
mento sobre robótica podem 
se inscrever para a Olimpía-
da Brasileira de Robótica de 

2019, até o dia 17 de maio. A 
competição definirá os repre-
sentantes brasileiros para a 
RoboCup 2020, em Bordeaux, 
na França. Podem participar 
alunos do Ensino Fundamen-
tal e do Ensino Médio. A inscri-
ção deverá ser feita pelo pro-
fessor no site www.obr.org.br

A competição é dividida em 
duas modalidades: prática e 
teórica. Na disputa teórica, é 
necessário mostrar conheci-
mentos específicos de robótica 
em prova realizada na unidade 
de ensino. A primeira fase será 
realizada no dia 7 de junho e a 
segunda no dia 23 de agosto. 
As provas são compostas por 
conteúdo do Ensino Funda-
mental e Ensino Médio na 
resolução de problemas prá-
ticos do dia a dia, a partir da 
robótica.

Foto: Divulgação

�Inscrições

CMDCA publica 
edital para candidatos 
a novos membros
O Conselho Municipal 

dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente 

(CMDCA), de Taubaté,  publi-
cou o edital de convocação 
para candidatos a novos 
membros do Conselho Tute-
lar. As  inscrições podem ser 
feitas nos dias 23, 24, 25, 26 
e 29 de abril, pessoalmen-
te,  das 9h às 17h, na praça 
Coronel Vitoriano, 1, Centro. 

Os membros do Conselho 
Tutelar do município serão 

escolhidos mediante vota-
ção no dia 6 de outubro de 
2019, com posse dos eleitos 
e seus respectivos suplen-
tes no dia 10 de janeiro de 
2020.

O edital completo com a 
data do processo de escolha, 
as funções, requisitos bási-
cos dos candidatos, jornada 
de trabalho, remuneração, 
entre outros, está disponível 
em: http://www.taubate.
sp.gov.br/cmdcataubate/

�Ensino

Escola da Beleza 
abre 40 vagas

A Escola da Beleza abre 
na próxima quinta-
-feira, dia 18, 40 vagas 

para três cursos profissio-
nalizantes, que são ofereci-
dos gratuitamente por meio 
de parceria entre o Fundo 
Social de São Paulo (Fussp) e 
o Fundo Social de Solidarie-
dade de Taubaté (Fussta). O 
objetivo do projeto é oferecer 
qualificação profissional às 
pessoas que estejam desem-
pregadas, para que  sejam 
inseridas de forma imediata 
ao mercado de trabalho.

Os cursos disponíveis são 
para manicure e pedicure/
unhas artísticas (20 vagas), 
que acontecem nos períodos 
da manhã e à tarde; design 
de  sobrancelhas (10 vagas), 
de manhã; e depilação (10 
vagas), à tarde. As aulas acon-
tecem de segunda a quinta-
-feira, e terão início dia 29 de 
abril, nos seguintes horários: 
a turma da manhã, das 8h às 
11h30; e da tarde, das 13h30 
às 17h.

As vagas destinam-se a 
moradores de Taubaté com 
idade mínima de 18 anos, 
que no ato da matrícula pre-

cisam apresentar as cópias 
e originais do RG, CPF, com-
provante de endereço e título 
de eleitor, ambos de Taubaté. 
O preenchimento das vagas 
será por ordem de chegada 
e o atendimento acontecerá 
das 8h30 às 11h30 e 13h30 
às 16h30.

É importante que as pesso-
as saibam que somente o pró-
prio candidato poderá fazer a 
sua inscrição e poderá optar 
por apenas um curso.

A escola está localizada 
na Rua Armando Sales de 
Oliveira, 284, Centro, (antiga 
Ametra) próxima à praça da 
CTI. Mais informações pelo 
telefone 3625 5060, ou pelo 
site da prefeitura (www.tau-
bate.sp.gov.br).

Serviço:
Escola da Beleza
Vagas: 40
Inscrição: dia 18 de abril, 
quinta-feira
Endereço: Rua Arman-
do Sales de Oliveira, 284, 
Centro
Horário: das 8h30 às 11h30 
e 13h30 às 16h30
Telefone: 3625 5060
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�Evento 

Suzano participa de evento de 
lançamento do relatório O Big 
Push Ambiental no Brasil

 Â Diretora Executiva de Sustentabilidade da empresa apresentou case sobre 
oportunidades do setor florestal no Brasil

Malu Paiva, Diretora 
Executiva de Sus-
tentabilidade da 

Suzano, participa do evento 
de lançamento do relatório 
“O Big Push Ambiental no 
Brasil”, desenvolvido pela 
Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe 
(CEPAL) em parceria com a 
Fundação Friedrich Ebert 
Stiftung (FES). Realizado 
no Insper, em São Paulo, o 
evento contou com um painel 
de mesmo nome, moderado 
por Carlo Pereira, da Rede 
Brasil do Pacto Global, no 
qual Malu abordou o tema 
“Brasil, potência de base 
florestal”. Além da partici-
pação da Executiva, o painel 
também contou com Camila 
Gramkow, da CEPAL, e Linda 
Murasawa, da Fractal.

“Acreditamos que eventos 
como esse, ao promoverem 
o compartilhamento de 
boas práticas, representam 
uma oportunidade de mos-
tramos como contribuímos, 

de forma concreta, para o 
desenvolvimento social e a 
preservação ambiental. Esse 

direcionamento faz parte do 
dia a dia da Suzano e deveria 
ser um fator de tomada de 

decisões de todas as empre-
sas”, afirma a executiva da 
Suzano.

�Dinheiro

Caixa lança cartão consignado
 Â Com taxa de 2,85%, produto não tem anuidade e pode ser utilizado para compras 

e crédito em conta

A CAIXA lançou ontem, 
segunda-feira, dia 15 o 
Cartão de Crédito Con-

signado, produto disponibili-
zado inicialmente aos benefi-
ciários do INSS. A taxa de juros 
será de 2,85% ao mês e o limite 
de crédito pode ser de até 1,4 
vezes o valor do benefício. Pri-
meiramente, o produto será 
ofertado nas agências de Bra-
sília e a expectativa é que até 
junho seja expandido para todo 
o país. O cartão pode ser usado 
para compras, pode disponibi-
lizar 95% do limite para crédito 
em conta, não tem cobrança de 
anuidade e pode ser utilizado 
no exterior, entre outras van-
tagens.

Será utilizada uma margem 
consignável específica para 
o produto de 5% do valor do 
benefício, que não concor-

re com o limite de 30% do 
empréstimo consignado. Será 
possível ainda receber em 
conta até 95% do limite conce-
dido para o cartão. Os beneficiá-
rios do INSS poderão contratar 
sem a necessidade de receber 
o benefício na CAIXA. No ato 
da contratação, o cliente inte-
ressado será informado sobre 
todas as condições de uso do 

produto, além de ser orientado 
a pagar o valor total da fatura, 
como forma de promover a 
educação financeira dos clien-
tes, incentivando a utilização 
consciente do crédito.

Segundo o vice-presidente de 
Produtos de Varejo da CAIXA, 
Julio Cesar Volpp Sierra, a pre-
visão é que, a partir do segundo 
semestre, o produto compreen-

da mais convênios, entre entes 
públicos e privados. “Esse é um 
segmento estratégico e que 
não encontra essa solução de 
crédito no mercado de forma 
abrangente. Hoje, temos cerca 
de 21 milhões de aposentados 
e pensionistas que não têm 
esse produto. É esse público 
que queremos atingir”, explica.

Outras vantagens:
Os clientes que contratarem 

o cartão também contarão com 
o check-up lar, em que poderão 
solicitar serviços de reparos 
domiciliares, como chaveiro, 
troca de lâmpada, conserto de 
encanamento, entre outros.

Além disso, o cartão, que 
será da bandeira Elo, possibili-
tará aos clientes acesso a uma 
plataforma de descontos, com 
diversos produtos e serviços 
disponíveis.

�CDP

Duas mulheres são barradas com 
ilícitos em unidades prisionais da região
A Secretaria da Admi-

nistração Penitenci-
ária (SAP) informa 

que duas mulheres foram 
barradas com drogas e 
objetos ilícitos em unida-
des prisionais de Taubaté e 
de Tremembé no domingo, 
dia 14.

Durante a manhã, por 
volta das 9h, as servidoras 
do Centro de Detenção Pro-
visória “Dr. Félix Nobre de 
Campos”, o CDP de Taubaté, 
identificaram algo estranho 
na região pélvica de uma 
visitante, a partir de ima-
gens geradas pelo escâner 
corporal. Questionada, a 
jovem alegou que o volume 
atípico era de seu absorven-
te, e então foi convidada a 
retirar o produto para aná-
lise em sala reservada.

Percebendo o nervosis-
mo da suspeita, as agentes 
solicitaram também sua 
roupa íntima para verifi-
cação e descobriram que 

uma porção de 20 gramas 
de maconha foi costurada 
no forro da calcinha. A erva 
seria entregue ao compa-
nheiro da visitante, preso 
no estabelecimento penal.

Ainda no domingo, a mãe 
de uma sentenciada foi sur-
preendida com um cabo USB 
escondido em um cobertor 
que entregaria a sua filha, 
reclusa na Penitenciária 
Feminina 2 de Tremembé. 
O objeto foi encontrado 
quando os agentes revista-
ram os pertences trazidos 
pela mulher, de 61 anos.

Ambas foram encaminha-
das para a Delegacia de Polí-
cia, onde foram lavrados os 
Boletins de Ocorrência, e 
tiveram seus nomes suspen-
sos do rol de visitas da SAP. 
As direções das unidades 
prisionais enviaram comu-
nicados para a Vara de Exe-
cuções Criminais, além de 
instaurarem Procedimento 
Disciplinar Apuratório.

Fotos: Divulgação/SAP

�Destaque

E195-E2, da 
Embraer, recebe 
certificações de 
ANAC, FAA e EASA

Em cerimônia realiza-
da na segunda-feira 
na sede da companhia 

em São José dos Campos, a 
Embraer recebeu o Certifi-
cado de Tipo para o E195-
E2 por parte de três órgãos 
regulatórios: a Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(ANAC), a Federal Avia-
tion Administration (FAA) 
e a Agência Europeia para 
a Segurança da Aviação 
(European Aviation Safety 
Agency - EASA). O E195-E2 é 
a maior aeronave comercial 
já produzida pela Embraer 
e faz parte da nova gera-
ção de aviões comerciais 
da Empresa, os E-Jets E2, 
que conta com dois outros 
modelos. 

“Assim como com o E190-
E2, novamente obtivemos a 
certificação de tipo simulta-
neamente de três importan-
tes autoridades regulatórias 
mundiais”, disse Paulo Cesar 
de Souza e Silva, Presidente 
& CEO da Embraer. “Esta é 
outra grande conquista das 
nossas equipes de enge-
nharia e programas. Eles 
construíram e agora con-
quistaram as certificações 
para essa aeronave, a mais 
eficiente de corredor único 
do mercado. E, novamente, 
tudo dentro do cronograma 
e excedendo as especifica-

ções.”
 “Nossos testes em voo 

confirmaram que a aerona-
ve é ainda melhor do que 
a especificação original. O 
consumo de combustível é 
1,4% menor do que o espe-
rado, chegando a 25,4% de 
economia por assento em 
comparação com o E195 
da primeira geração. Já os 
custos de manutenção são 
20% menores”, disse John 
Slattery, Presidente & CEO 
da Embraer Aviação Comer-
cial. “Não há dúvida de que 
as companhias aéreas vão 
adorar a eficiência operacio-
nal da aeronave. O E195-E2 
é ideal para o crescimento 
de negócios regionais e 
complementar as frotas de 
companhias aéreas princi-
pais e de baixo custo.”

 O E195-E2 entrará em 
serviço no segundo semes-
tre de 2019 com a Azul 
Linhas Aéreas Brasileiras 
S.A. A Binter Canarias, da 
Espanha, também receberá 
seu primeiro E195-E2 em 
2019. A Embraer utilizou 
dois protótipos da aeronave 
durante a campanha de cer-
tificação do E195-E2 – um 
para testes aerodinâmicos e 
de desempenho e outro para 
validar o interior e tarefas 
de manutenção. 

Leia mais no site do DT.

- Executivos da Embraer e representantes da ANAC, EASA e da FAA durante a 
cerimônia de certifi cação do E195-E2.
- (E-D) John Slattery, Presidente & CEO da Embraer Aviação Comercial, Paulo 
Cesar de Souza e Silva, Presidente e CEO Embraer S.A, Mauro Kern, Vice-
Presidente Executivo de Engenharia Embraer S.A, durante a cerimônia de 
certifi cação do E195-E2
- Cerimônia de certifi cação do E195-E2

�Projeto

Secretaria de Educação 
firma parceria para 
formação em 
educação especial

A Secretaria de Educa-
ção de Taubaté firmou 
no início desse mês 

uma parceria com a Funda-
ção Volkswagen e o Institu-
to Rodrigo Mendes, para o 
Projeto Diversa Presencial, 
que oferece formação em 
educação especial. Além 
de Taubaté, também foram 
selecionados os municípios 
de Guarujá, Santa Branca, 
São Roque e Suzano.

O Projeto Diversa Pre-
sencial tem como objetivo 
oferecer formação em ser-
viço para profissionais que 
estejam envolvidos com o 
processo de escolarização 
de estudantes da educação 
especial em escolas comuns 
e contribuir com a constru-
ção de conhecimento sobre 
educação inclusiva na Edu-
cação Básica. 

Leia mais no site do DT.
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Bate – Rebate

C´est fini

TV Tudo

A  V IDA  NÃO ESPERA .  AGENDE UMA CONSULTA .

SEXO É VIDA
- E O MELHOR DELA AINDA ESTÁ POR VIR -

A DISFUNÇÃO ERÉTIL E A EJACULAÇÃO PRECOCE
TÊM TRATAMENTO MÉDICO.

TECNOLOGIA E EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL.

JÁ ATENDEMOS MAIS DE 1 MILHÃO DE HOMENS NO MUNDO.

0800 205 1900
Responsável Técnico:

Dr. Orestes Mazzariol Junior – CRM: 115146

Band vai 
transmitir 
Roland Garros 
direto... dos 
seus estúdios

Mais uma vez, a Band e o canal o 
BandSports frustram a expecta-
tiva do público em geral e da sua 

equipe de esportes em particular, ao não 
dedicar à cobertura de Roland Garros - hoje 
o seu único conteúdo esportivo relevante, 
o menor cuidado e atenção.

Está decidido que os jogos serão transmi-
tidos do estúdio, em São Paulo, ao contrário 
do que se esperava para este ano. Até então, 
o que se prometia era um trabalho à altura 
da sua importância. Mas não.

Para Paris vai uma pequena equipe com-
posta do apresentador Elia Junior, o repór-
ter Marcelo Rozemberg, a produtora Taís 
Bafini e um representante da engenharia.

Mas, para completar a festa de todo ano, 
já estão reservadas passagens, hospeda-
gens e ingressos para vários convidados.

Por que não?
TVs que são consideradas redes, tais como 

Cultura, Globo, Band, Rede TV!, Gazeta, 
Brasil, Aparecida e Record News, todas 
mantêm um canal aberto para o público. O 
“Fale Conosco”.

Só o SBT ainda é exceção. 
exPLicação nº 1
Sobre a presença de Rosi Campos em “A 

Dona do Pedaço”, a sua próxima das 9, a 
Globo diz que ela fará Dorotéia, para qual 
“sempre esteve escalada”.

Não tem relação com a personagem que 
foi prevista para Laura Cardoso, e não existe 
mais.

exPLicação nº 2
Para o lugar da personagem que seria de 

Laura, informa a Globo ainda, entrou uma 
outra, escrita especialmente para Betty 
Faria, Cornélia.

E veja só, como é novela, a Cornélia será 
mãe do Eusébio (Marco Nanini) – na real, ela 
tem 78 e ele 71,  e mulher do Chico (Tonico 
Pereira). Uma família que mora pelas ruas 
de São Paulo, ocupando imóveis abando-
nados.

DesPerTar
Em cena desta terça-feira em “O Sétimo 

Guardião”, Luz (Marina Ruy Barbosa) fica 
sozinha com Gabriel (Bruno Gagliasso).

Ele, em coma, de repente agarra a mão 
dela.

uma Pena
Exibido das 19h58 às 22h00, o “Master-

Chef” fechou com média de 2,7 pontos na 
noite do último domingo, na Grande São 
Paulo.

A pior audiência do formato em toda a sua 
história. Falta de aviso não foi.

inTeressanTe
No instante em que a transferência do 

“MasterChef”, das terças-feiras para os 
domingos, foi decidida, aqui e em outros 
tantos lugares partiram avisos sobre a 
bobagem que isto seria. Historicamente, o 
número de ligados no horário não recomen-
dava esta mudança.

Um dos seus diretores, no entanto, con-

siderou tais avisos como “análises super-
ficiais” e que eles, sim, tinham realizado 
estudos que recomendavam a troca. O que 
dizer agora?

Tiro no escuro
E se esses diretores da Band, responsá-

veis por tal mudança do dia de exibição do 
“MasterChef”, esperavam com ela aumentar 
o faturamento do programa, erraram duas 
vezes.

Além dos resultados ruins, estão colocan-
do em risco a boa receita que o programa 
sempre conseguiu.

CheCk-in 
Independentemente da postagem de 

Humberto Martins em uma rede social afir-
mando que não vai sair da novela “Verão 
90”, a equipe mantém os planos para o seu 
Herculano.

“O personagem vai viajar na trama” e 
tentará carreira de cineasta nos Estados 
Unidos. 

JornaLismo
Nesta quarta, 11 da noite, tem estreia da 

“Central GloboNews”, direto de Brasília.
Heraldo Pereira, como mediador, e as 

presenças de Gerson Camarotti, Cristiana 
Lobo, Valdo Cruz, Miriam Leitão, Natuza 
Nery, Merval Pereira e Andréia Sadi para 
debater os fatos mais relevantes da política 
brasileira.

avanço
A propósito de canal de notícia, é justo e 

merecido o reconhecimento às mudanças 
feitas na BandNews TV, que não se restrin-
giram apenas a inauguração dos seus novos 
estúdios.

O cuidado com o noticiário também 
observou melhoras bem importantes.

·       Atriz e proprietária de 
uma produtora de audiovi-
sual, Maria Gal, a Gleyce de 
“Poliana”, vai realizar dia 
24, às 18h, uma palestra 
no auditório do SBT sobre 
diversidade ...

·       ... “Vidas Negras” é o 
tema.

·       O conteúdo do 
“Domingo Espetacular”, da 

Record, nunca fica devendo 
a ninguém...

·       ... Os assuntos colo-
cados, inclusive, em nada se 
diferem aos do “Fantástico”, 
por exemplo...

·       ... A diferença, entre 
os dois, está na forma de se 
apresentar...

·       ... As reportagens no 
“DE” continuam exagerada-
mente longas...

·       ... E isto, como norma 

geral...
·       ... Todos os assuntos do 

seu espelho, independente-
mente da importância de 
cada um, parecem obriga-
dos a obedecer a uma dura-
ção mínima.

·        Como na Band “em 20 
minutos” tudo pode mudar, 
as estreias dos programas 
“Aqui na Band” e “Primeiro 
Jornal” continuam previstas 
para dia 29...

·       ...Tudo ainda depende 
da organização de cenários 
e fechamento de equipes. E 
otras cositas mas.   

·       José Loreto faz par-
ticipação especial na nova 
temporada de “Carcereiros”, 
que estreia hoje na Globo.

 

 

Completando nota sobre 
a transmissão que a Globo 
vai fazer do mundial femi-
nino de futebol, a intenção 
é empoderar a presença 
feminina.

Todas as mulheres que 
integram o departamento 
de esportes do Grupo Globo, 
Globo e SporTV principal-
mente, estarão envolvidas 
nesta cobertura. Nomes 
como Glenda Kozlowski, 
Ana Thais de Matos, Julia 
Guimarães, Janaina Xavier, 
Carol Barcellos e tantas 
outras.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Marina Ruy Barbosa

Crédito Estevam Avellar/Globo

Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 MoviecoM TaubaTé PrograMação
11/04/2019 à 17/04/2019

Shopping Pátio Pinda  Programação de Filmes
11/04/2019 à 17/04/2019

CAPITÃ MARVEL (D) (DUBLADO) (CAPTAIN 
MARVEL)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2019, 
Idioma: INGLÊS, Diretor: ANNA BODEN, RYAN 

FLECK, Duração: 02:08:00h, com: BRIE LARSON,
SAMUEL L. JACKSON, BEN MENDELSONHN

SALA 1
Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter., Qua: 21:20h

A CINCO PASSOS DE VOCE (D) (DUBLADO) 
(FIVE FEET APART)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 
2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: JUSTIN 

BOLDONI, Duração: 01:57:00h, com: HALEY LU 
RICHARDSON,

COLE SPROUSE MOISES ARIAS
SALA 1

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter., Qua: 19:00h

DUMBO (D) (DUBLADO) (DUMBO)
Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2019, 
Idioma: INGLÊS, Diretor: TIM BURTON, Duração: 

01:52:00h, com: COLIN FARRELL, DANNY 
DEVITO, EVA GREEN

SALA 1
Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter., Qua: 14:20h 

- 16:40h

SHAZAM (D) (DUBLADO) (SHAZAM)
Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2019, 

Idioma: INGLÊS, Diretor: DAVID F. SANDERG, 
Duração: 02:12:00h, com: ZACHARY LEVI, 

ASHER ANGEL MARK STRONG
SALA 2

Qui, Sex : 13:50h - 21:45h
Sáb: 13:50h

Dom., Seg., Ter., Qua: 13:50h - 21:45h

SHAZAM 3D (D) (DUBLADO) (SHAZAM)
SALA 2

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter., Qua: 16:30h 
- 19:05h

SHAZAM 3D (L) (LEGENDADO) (SHAZAM)
Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 

2019 
SALA 2

 Sábado: 21:45h

DE PERNAS PRO AR 3 (IDIOMA ORIGINAL) 
(DE PERNAS PRO AR 3)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2019, 
Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: JULIA REZENDE, 
Duração: 01:49:00h, com: INGRID GUIMARÃES,

MARIA PAULA, BRUNO GARCIA
SALA 3

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter., Qua: 14:30h 
- 16:50h - 19:10h - 21:30h

AFTER (D) (DUBLADO) (AFTER)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2019, 
Idioma: INGLÊS, Diretor: JENNY GAGE, Duração: 
01:45:00h, com: JOSEPHINE LANGFORD, HERO

FIENNES TIFFIN, SAMUEL LARSEN
SALA 4

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter., Qua : 14:05h 
- 18:45h

SUPERAÇÃO : O MILAGRE DA FÉ (D) 
(DUBLADO) (BREAKTHROUGH)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2019, 
Idioma: INGLÊS, Diretor: ROXANN DAWSON, 

Duração: 01:56:00h, com: CHRISSY METZ, MIKE
COLTER, TOPHER GRACE

SALA 4
Qui: 16:20h - 21:00h

Sex: 16:20h
Sáb: 16:20h - 21:00h

Dom: 16:20h
Seg: 16:20h - 21:00h

 Ter: 16:20h
Qua: 16:20h - 21:00h

SUPERAÇÃO : O MILAGRE DA FÉ (L) 
(LEGENDADO) (BREAKTHROUGH)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 
2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: ROXANN 

DAWSON, SALA 4
Sex.,  Dom., Ter.: 21:00h

SALA 1 - AFTER - DUB (DIAMOND FILMS)
Romance - Dublado - 14 Anos - Duração: 105min.

Baseado no romance de Anna Todd, o filme retrata a 
jornada de Tessa Young (Josephine Langford), uma 

jovem de 18 anos com uma vida simples: ótimas 
notas na escola, muitos amigos e um namorado 

doce. Todos os próximos passos de sua vida já estão 
planejados, mas as coisas desandam quando ela 

conhece um homem rebelde e rude com segredos 
sombrios que mudam sua vida.

Sáb., Dom., Feriado: 14h20

SALA 1 - DUMBO - DUB (DISNEY)
Aventura - Dublado - 10 Anos - Duração: 112min.

Holt Farrier (Colin Farrell) é uma ex-estrela de circo 
que retorna da guerra e encontra seu mundo virado 

de cabeça para baixo. O circo em que trabalhava está 
passando por grandes dificuldades, e ele fica

encarregado de cuidar de um elefante recém-
nascido, cujas orelhas gigantes fazem dele motivo 
de piada. No entanto, os filhos de Holt descobrem 
que o pequeno elefante é capaz de uma façanha 

enorme.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h30

SALA 1 - SUPERAÇÃO - O MILAGRE DA FÉ - DUB 
(FOX)

Drama - Dublado - 10 Anos - Duração: 116min.
John Smith, um menino de 14 anos, passeava com a 
família em uma manhã de inverno no Lago St Louis, 

no Missouri, quando, acidentalmente, sofreu uma 
queda e se afogou. Chegando ao hospital, John foi
considerado morto por mais de 60 minutos até que 
sua mãe, Joyce Smith, juntou todas as suas forças e 
pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. Sua 

prece poderosa foi responsável por um milagre
inédito.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h50
Sáb., Dom., Feriado: 18h50

SALA 1 - SHAZAM! DUB (WARNER)
Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 132min.

Billy Batson (Asher Angel) tem apenas 14 anos 
de idade, mas recebeu de um antigo mago o 

dom de se transformar num super-herói adulto 
chamado Shazam (Zachary Levi). Ao gritar a palavra 

SHAZAM!, o adolescente se transforma nessa sua 
poderosa versão adulta para se divertir e testar 

suas habilidades. Contudo, ele precisa aprender a 
controlar seus poderes para enfrentar o malvado Dr. 

Thaddeus Sivana (Mark Strong).
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h15

Sáb., Dom., Feriado: 21h15

SALA 2 - AFTER - DUB (DIAMOND FILMS)
 Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h50 - 22h00
Sáb., Dom., Feriado: 19h50 - 22h00

SALA 2 - SUPERAÇÃO - O MILAGRE DA FÉ - DUB 
(FOX)

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h10
Sáb., Dom., Feriado: 15h10

SALA 2 - A CINCO PASSOS DE VOCÊ-DUB (PARIS 
FILMS)

Drama - Dublado - 12 Anos - Duração: 117min.
Dois jovens se apaixonam inesperadamente 

enquanto realizam tratamentos para suas doenças 
graves. Com pouco tempo de vida sobrando, o casal 

vive cada momento do relacionamento como se 
fosse o último, transformando situações banais em 
algo especial e único. A sinopse oficial ainda não foi 

divulgada.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h30

Sáb., Dom., Feriado: 17h30

SALA  3 - DE PERNAS PRO AR 3 (DOWNTOWN 
FILMES)

Comédia - Nacional - 14 Anos - Duração: 109min.

O sucesso da franquia Sex Delícia faz com que Alice 
(Ingrid Guimarães) rode o mundo, visitando os mais 
diversos países em uma correria interminável. Sem 

tempo para se dedicar à família, quem assume a casa
é seu marido João (Bruno Garcia), que cuida dos 
filhos Paulinho (Eduardo Mello) e Clarinha (Duda
Batista), de apenas seis anos. Cansada de tanta 

agitação, Alice decide se aposentar e entregar o
comando dos negócios à sua mãe, Marion (Denise 
Weinberg). Porém, o surgimento de Leona (Samya
Pascotto), uma jovem competidora, faz com que 

mude seus planos.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 - 19h10 - 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 14h30 - 16h50 - 19h10 - 
21h30

SALA 4 - SHAZAM! (ATM) 3D DUB (WARNER)
Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 132min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 - 21h40
Sáb., Dom., Feriado: 16h20 - 21h40

SALA 4 - SHAZAM! DUB (WARNER)
Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 132min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00
Sáb., Dom., Feriado: 13h40 - 19h00

SALA 5 - CAPITÃ MARVEL - DUB (DISNEY)
Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 124min.

Aventura sobre Carol Danvers, uma agente da CIA 
que tem contato com uma raça alienígena e ganha

poderes sobre-humanos. Entre os seus poderes 
estão uma força fora do comum e a habilidade de 

voar.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00 - 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 17h00 - 21h50

SALA  5 - DUMBO - DUB (DISNEY)
Aventura - Dublado - 10 Anos - Duração: 112min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h30
Sáb., Dom., Feriado: 14h40 - 19h30
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5- Ficha 005: Venda 
Apartamento na Vila 
São José - Taubaté R$ 
150.000,00. Com 2 Dor-
mitórios, Sala 2 Am-
bientes, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e 
Garagem Coberta para 1 
Carro. Fone: 36322000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

6- Ficha 027: Venda 
Apartamento na Inde-
pendência - Taubaté R$ 
250.000,00. Com 3 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala de Estar, Cozinha, 
Área de Serviço e Ba-
nheiro. Fone: 36322000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br
 
7- Ficha 066: Venda 
Apartamento no Centro 
- Taubaté R$ 280.000,00. 
Com 2 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
36322000 / 36336474. 
www.telesergio.com.br

8- Ficha 106: Venda 
Apartamento no Sítio 
Santo Antonio - Tauba-
té R$ 140.000,00. Com 
2 Dormitórios, Sala de 
Estar, Cozinha, Banheiro 
e Espaço para 1 Car-
ro. Fone: 3632-2000 / 
36336474. www.teleser-
gio.com.br

Ap
to

s

Aluga-se
1- Ficha 024: Aluga-se 
Casa na Chácara Flori-
da - Taubaté R$ 650,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e 
Garagem Coberta para 2 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br
 
2- Ficha 034: Aluga-se 
Apartamento na Vila São 
José - Taubaté R$ 600,00 
+ Cond. + Iptu. Com 2 
Dormitórios, Sala de Es-
tar, Cozinha, Área de Ser-
viço, Banheiro, Banheiro 
Empregada e Garagem 
Coberta para 1 Carro. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br 
 
3- Ficha 051: Aluga-se 
Casa na Vila São Geraldo 
- Taubaté R$ 1.050,00. 
Com 2 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte,  Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

4- Ficha 058: Aluga-se 
Casa no Condomínio 
Primavera - Taubaté R$ 
2.000,00 + Cond. + Iptu. 
Com 3 Dormitórios Sen-
do 2 Suítes, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Lavabo e Espaço para 2 
Carros.  Fone: 3632-2000 
/ 3633-6474. www.tele-
sergio.com.br

14- Ficha 014: Venda 
Área na Vila Nogueira - 
Taubaté R$ 850.000,00 
Com à Medida de 12,66 x 
85,5 = 1.082,43 m2. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br
 
15- Ficha 021: Venda 
Terreno no Jardim Oásis 
– Taubaté R$ 125.000,00 
Com a Medida de 10 x 
25 = 250 m2. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

16- Ficha 070: Venda 
Terreno na Vila São José 
- Taubaté R$ 350.000,00 
Com a Medida de 10 x 
50 = 500 m2. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

17- Ficha 072: Venda 
Terreno na Fonte Ima-
culada - Taubaté R$ 
220.000,00 Com a Me-
dida de 1.133 m2. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

Ca
sa

s

Vende-se
 
18- Ficha 002: Venda 
Casa no Condomínio 
Tecoara - Taubaté R$ 
690.000,00. Com 3 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala de Estar, Cozinha, 
Área de Serviço, Banhei-
ro, Lavabo e Garagem 
Coberta para 2 Carros. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

9- Ficha 109: Venda 
Apartamento no Jardim 
Paulista - Taubaté R$ 
185.000,00. Com 2 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala 2 Ambientes, Cozi-
nha, Banheiro e Garagem 
Coberta para 1 Carro. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

10- Ficha 110: Venda 
Apartamento no Cecap 
IV - Taubaté R$ 95.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e 
Garagem Coberta para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

11- Ficha 114: Venda 
Apartamento na Gran-
ja Daniel - Taubaté R$ 
220.000,00. Com 2 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala de Estar, Cozinha, 
Área de Serviço, Banhei-
ro, Espaço para 1 Carro e 
Sacada. Fone: 3632-2000 
/ 3633-6474. www.tele-
sergio.com.br

12- Ficha 117: Venda 
Apartamento na Estiva - 
Taubaté R$ 150.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha,  Área 
de Serviço, Banheiro e Es-
paço para 1 Carro. 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

Te
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13- Ficha 006: Venda 
Área na Baronesa - Tau-
baté R$ 1.200.000,00 
Com a Medida de 3.216 
m2. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

19- Ficha 100: Venda 
Casa na Vila São Carlos - 
Taubaté R$ 270.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiros, Quar-
to Externo e Garagem 
Coberta para 1 Carro.  
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

20- Ficha 154: Venda 
Casa no Maria Augusta 
- Taubaté R$ 280.000,00 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Copa, Cozinha, 
Área de serviço, Banhei-
ro, Banheiro Externo e 
Garagem Coberta para 1 
Carro.  Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

21- Ficha 224: Venda 
Casa no Três Marias - 
Taubaté R$ 200.000,00 
Com 3 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, 2 Banheiros e 
Garagem Coberta para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

22- Ficha 228: Venda 
Casa no Ana Rosa - Tau-
baté R$ 235.000,00. Com 
1 Dormitório, Sala de 
Estar, Cozinha, Área de 
Serviço e Banheiro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br 
   
23- Ficha 229: Venda 
Casa no Continental III - 
Taubaté R$ 220.000,00 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha Ame-
ricana, Área de Serviço, 
Banheiro e Espaço para 2 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

24- Ficha 230: Venda 
Casa no Condomínio 
Primavera - Taubaté R$ 
850.000,00 Com 3 Dor-
mitórios Sendo 2 Suítes, 
Sala de Estar/Jantar, Co-
zinha, Área de Serviço, 
Lavabo, Quintal e Espaço 
para 2 Carros. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

Ap
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CASA TÉRREA COND. 
CAMPO DOS CONDES 
LOUVRE Casa Nova, 150 
m2, 1 Suite + 2 Dorms, 
WC e Lavabo, Sala Ampla 
bem iluminada, e ventila-
dor, Cozinha, AS, Espaço 
Gourmet com Churras-
queira, Quintal e 2 Vagas 
Cobertas. R$550.000,00. 
Interessados entrar em 
contato com proprietário 
pelo tel: (11) 99522-1018.

NOVO HORIZONTE (F. 
4052) Casa R$ 170.000,00 
- 3 Dorm. S/1 Suite, 
Bh, Lavabo Sala, Coz, 
Gar.,area De Serv. Quintal 
(12) 3621-1965 (12) 3629-
4194

 

Ap
to

s
Vende-se

GURILÂNDIA Vendo 
Apto  Residencial Cin-
derela, com 2 dorms + 
dependências, área útil: 
54 M2, 1 vaga de gara-
gem, reformado, vago, 
1º andar, mobiliado. R$ 
160.000,00. Interessados 
tratar pelo tel / watz: (12) 
99703-6979, falar com sr. 
Salvato. 

VENDE -SE APTO com 
2 Quartos, sacada,  sala, 
cozinha, 1 banheiro, vaga 
na garagem. Localizado 
no Parque Paduan, pró-
ximo ao Orto e Rodovi-
ária. Valor: R$150.000,00. 
Aceita-se financiamento.  
Contato: Marco Antônio, 
Tels.: (12)  3632-4077,  
99790-6431, 99146-6155

BOSQUE DA SAUDE 
– APTO – 4º andar s/ ele-
vador - R$ 150 mil. Tel: 
3621-3040.

GRANJA DANIEL - Apto 
Novo - 2 dorm.(s),suíte, 
sala c/ 2 ambientes, ga-
ragem. R$ 170 mil. (12) 
99798-7676

Ca
sa

s

Vende-se

VENDO SOBRADO 
- PARQUE FLAM-
BOYANT - Com 3 dor-
ms, sendo 1 suíte, 2 WC, 
cozinha com gabinete, 
garagem coberta para 
2 carros, 2 lavanderias, 
churrasqueira, quintal 
todo com piso anti-der-
rapante.Documentação 
OK. A.C: 125 M2. Aceito 
financiamento pela Cai-
xa.  R$230.000,00. 
Interessados tratar dire-
tamente com proprietá-
rio pelos tels: (12) 3674-
2285 / (12)99202-5902, 
falar com Ivair.

CENTRO - TREMEMBÉ  
Vendo Sobrado Com 3 
dorms, sendo 1 suíte, 
2 WC, garagem cober-
ta para 2 carros. 110 
M2 de área construída. 
R$230.000,00. Interessa-
dos tratar diretamente 
com proprietário pelos 
tels: (12)97403-2504 / 
3674-2285.

CASA NOVO HORI-
ZONTE - 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço, garagem 
coberta. R$700,00 com 
IPTU incluso. Interessa-
dos tratar diretamente 
com proprietário pelo tel: 
(12) 99115-1710.

GUARATINGUETÁ - 
JARDIM BELA VISTA, 
com 2 dorms, sendo 1 su-
íte. Excelente localização. 
A.T. 250 M2, A.C. 123,8 M2. 
R$300.000,00. Tratar dire-
tamente com proprietá-
rio pelos tels: (12) 98123-
9904 / 99604-8798.

CASA RESIDENCIAL 
PRIMAVERA (INDE-
PENDÊNCIA), 180 M2, 
portaria 24h, 5 dorms, 
sendo 1 suíte, 2 banhei-
ros, sla 2 ambientes, sala 
almoço. Interessados 
tratar com proprietário 
após às 12h pelos tels: 
(12) 98111-1100 / 3681-
1001.

CENTRO - TAUBATÉ 
Alugo Ponto Comer-
cial, na Rua Anízio Ortiz 
Monteiro, nº 290. Com 
260 M2. Bom para res-
taurante, lanchonete ou 
pensão. R$ 3.000,00 sem 
luva. Tratar com João 
pelo tel: (12) 99781-2209.

ALUGA-SE  GALPÃO 
COMERCIAL Av. Faria 
Lima, nº1001,  em  Tau-
baté. Excelente localiza-
ção - 280 m2, sendo 100 
m2 mezanino copa  peq,  
escritórios. 3 banheiros 
em baixo, 2 em cima. 
Porta elétrica, pé direito 
7 m. Energia 110/220 
volts monof. trif. Prédio 
novo, habite-se e Bom-
beiros ok. Aluguel R$ 
8.000,00 a negociar. Tel 
12 3633.7400 e cel 12-
999782.1843.  

Te
rr

en
os

JARDIM MARACAI-
BO Tremembé Vendo 
Terreno Com 250 M2, 
plano, com escritura.R$ 
32.000,00. Tratar pelo tel 
/ watz: (12) 99703-6979, 
falar com sr. Salvato.

VENDO TERRENO RE-
SIDENCIAL OUROVIL-
LE TAUBATÉ - Com 300 
m2 situado no Bairro Qui-
ririm ao lado do clube da 
VolksWagem. Toda infra-
estrutura: portaria, par-
que, recreação, piscina, 
churrasqueira e quadras. 
Documentação OK. Lote 
privilegiado próximo a 
portaria: Lote A3 20. Pre-
ço R$ 170.000,00.  Tratar 
direto com proprietário.: 
Paulo Elias pelo Fone: 
(11) 982081416.

Terreno JARDIM DE ALAH - Bairro 
Independência 12M X 25M, 

já com Projeto Aprovado com 
207 M2 para construção, todo 

murado com grade construída. 
R$170.000,00. Ótima localização, 

em frente ao canteiro de alta 
tensão. Interessados tratar 

diretamente  com proprietário 
através dos tels: (12) 3632-

6660 / (12) 99159-6756. 

PORTAL DO VALE - 
LOTE - 300m2, entrada de 
R$ 45 mil + repasse, con-
fira. Tel: 3621-3040

JARDIM DAS NAÇÕES 
- LOTE - boa localização, 
10 x 50 - R$ 265 mil. Tel: 
3621-3040.

APTO 3 dormitórios, 1 
suite, 2 vagas garagem 
cobertas , 6º andar, loca-
lizado Flamboyant. Infra-
estrutura comercial com-
pleta, próximo a bancos, 
supermercados, shop-
ping, escolas, dá para 
fazer tudo a pé. Quitado 
com documentação OK 
, semi mobiliado, piscina 
infantil. Interessados en-
trar em contato pelo tel: 
(12) 98170- 4605, falar 
com Marcio.

Aluga-se

CENTRO - ALUGO 
APTO c/ 02 dorms, sala, 
coz., banh. social, w.c, 
área serv., 01 vaga gar., 
armários nos quartos, ga-
binetes coz. e banh.. Ed. 
Daniel Danelli.  Valor: R$ 
1.000,00 + IPTU + Cond. 
Tratar: (12) 99717-8744.

COND. JACARANDAS 
Alugo apto 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro e 
1 vaga garagem- Cond. 
Jacarandas - Aluguel 
600,00 (mais condomi-
nio e IPTU) Interessados 
ligar horário comercial. 
Fones: (12) 36216847 / 
36227186 Sr. Minoru.

Co
m

er
ci

ai
s

Vende-se
PASSA-SE PONTO CO-
MERCIAL - ESPLANA-
DA INDEPENDÊNCIA 
- Motivo: saúde. Recém 
reformado, pronto para 
trabalhar. Interessados 
entrar com contato pelo 
tel: (12) 99197-6252, falar 
com Eunice.

Aluga-se

CENTRO TAUBATÉ  - Alu-
ga-se Pontos Comerciais 
de 80 a 450 M2. Bom para 
restaurante, hospedaria, 
estacionamento ou cafe-
teria.  Tratar com sr. João 
pelo tel: (12) 99781-2209

VENDO OU ALUGO LO-
JAS 15/6 - 55 M2, Vilarejo 
Shopping Santo Antonio 
do Pinhal. Interessados 
entrar em contato pelo 
tel: (11)98201-6581.

ESPLANADA INDEP. - 
LOTE – 250m2, esquina, 
plano - R$ 150 mil. Tel: 
3621-3040 .

PORTAL DA MANTI-
QUEIRA LOTE – 300m2, 
plano - R$ 148 mil. Tel: 
3621-3040.

ESTORIL – LOTE - Ave-
nida, 465m2 - R$ 225 mil. 
Tel:3621-3040. 

ESTORIL – LOTE - Ave-
nida, 465m2 - R$ 225 mil. 
Tel:3621- 3040

Di
ve

rs
os

Sítio 3 alqueires 7 Voltas, 
Bairro Pedra Grande, 
com 2 nascentes, posto, 
vizinhos, documenta-
ção OK.
R$220.000,00. Tratar 
com Salvato pelo tel: 
(12) 99703-6979 watz.
______________

São Luiz do Paraitinga - 
15.000 M2, a 800 mts da 
Rodovia. Ótimo local.
R$ 120.000,00. Tratar 
com Salvato pelo tel: 
(12) 99703-6979 watz.

Temperos secos 
para diversos pratos

Azeites aromatiza-
dos e sal de ervas
Licores diversos

Alice- tel. 3681.3070 
- Taubaté

Gino Pães e Doces

Rua: José Pedro da Cunha , 139 - JD. Maria Augusta Taubaté/SP TEl: (12) 3632-7204

Delicias da Padaria do Gino 
Panetone R$ 9,50

Gotas de Chocolate R$ 13,00

Permuta-se APTO  
de 3 dorms em Cam-
pinas por CASA  de 
maior valor em Tau-
baté.
Apto R$ 200 mil, qui-
tado. Excelente locali-
zação. 1 vaga d gara-
gem. Pago diferença 
dinheiro.
 Tratar com sr. Mar-
cos pelo tel: (19) 
996695296.

Oportunidade 
contrata-se corre-
tores com CRECI.
Lançamento em 

Taubaté. Óti-
mos ganhos.
Contato 16 

98163-3004 / 19 
99299-3636**Por favor não me confundir com 

outras que estão de passagem.**

Vendo camara fria 2 por 2. 
Dúvidas  / interessados, 
entrar em contato pelo 

tel: (14) 99606-0872, 
falar com Renata 

CARAGUATATUBA - Vende-se  casa linda e aconchegante no Bair-
ro Jd. Britânia.  Imóvel a  80 m/mar, Terreno de 12X30, com arvores 

frutíferas, mobília:  sofás da Plenitude design, eletrodomésticos 
..lava louças e  roupas/, geladeiras, fogão linha Brastemp, cozinha 

Todeschini, pouco uso. Casa da frente 2 suítes, salas grandes, Edícu-
la grande com quintal, garagens coberta para vários carros. Preço 
$ 530 mil (já está abaixo do valor do mercado). Interessados tratar 
com proprietário pelos telefones (12)3887 4767 e (11) 96578 4004.
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Vendo Terreno Condomínio 
Independência 10x25, R$ 170 mil. Interessados entrar em 
contato pelo  tel (12)996022870.
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Taubaté 16 de Abril de 2019 
 

A/C 
Presidente do Conselho Fiscal 
André Luiz da Rocha 
 
 

Na qualidade de Presidente do Conselho Fiscal da Associação 
dos Funcionários Municipais de Taubaté – AFMT, e em conformidade 
com o Artigo de Nº 21, Letra A do Estatuto que rege esta entidade, 
convoco todos os Membros do Conselho Fiscal, para a reunião 
Ordinária, para analisar e dar parecer sobre o balancete do 1º trimestre 
referente aos meses Janeiro, Fevereiro e Março de 2019, no dia 
25/04/2019, às 19:00 horas, na sede desta entidade à Rua Antonio 
Valente da Silva, 377, Jd. Santa Clara – Taubaté-SP. 
 
 
 

Atenciosamente. 
 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ DA ROCHA 
 PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL       
 

 P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  J A M B E I R O  
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP 

  TEL: (012) 3978-1190       FAX:  3978-1235         EMAIL: pmjambeiro@uol.com.br 

 

 

 

 LEI Nº 1874 DE 11 DE ABRIL DE 2019 

 

“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI 1.351/2007 EM SEU 

ART. 3° NA SEPARAÇÃO DA SEÇÃO DE AGRICULTURA, 

ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE TORNANDO A SEÇÃO 

DE MEIO AMBIENTE AUTÔNOMA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.”  

  

                                                         CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jambeiro, Estado 

de São Paulo, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu nos termos do Inciso III do 

Artigo 69 da Lei Orgânica do Município sanciono e promulgo a presente Lei: 

  

   Artigo 1º - O artigo 3° da Lei 1351 de 11 de Dezembro de 2007 passa a 

ter a seguinte alteração: 

 

a) Seção da Administração. 

b) Seção de Agricultura e Abastecimento. 

c) Seção de Assuntos Jurídicos 

d) Seção de Cadastro e Tributos 

e) Seção de Cultura e Turismo 

f) Seção de Desenvolvimento Social 

g) Seção de Educação 

h) Seção de Esportes e Lazer 

i) Seção de Finanças 

j) Seção de Limpeza Urbana 

k) Seção de Merenda Escolar 

l) Seção de Obras 

m) Seção de Recursos Humanos 

n) Seção de Saúde 

o) Seção de Serviços Municipais 

p) Seção de Transportes 

q) Seção de Meio Ambiente. 

 

    
 P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  J A M B E I R O  

R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP 
  TEL: (012) 3978-1190       FAX:  3978-1235         EMAIL: pmjambeiro@uol.com.br 

 

 

 

   Artigo 2º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições contrárias. 

 

Artigo 3°- A estrutura, as atribuições e as responsabilidades da 

Seção de Meio Ambiente serão regulamentadas por decreto municipal. 

 

 

Jambeiro, 11 de Abril de 2019. 

 

 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE 

                                               SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP 
        CNPJ: 45.701.455/0001-72 

   
 
 

Av. Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro – Santo Antonio do Pinhal – SP 
 CEP 12450-000 

Tel/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1496 e-mail gabinete@pmsap.gov.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
 
 Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para sua apreciação e dos demais 
componentes desse Egrégio Colégio Legislativo, o Projeto de Lei que “altera a Lei nº 745, de 03 de 
dezembro de 1997, com suas alterações posteriores, e dá outras providências”. 
 

Trata a presente de adequação da legislação municipal às recentes alterações promovidas 
na legislação federal que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços. 

 
Em suma, referidas mudanças, essencialmente quanto à incidência tributária do Imposto 

Sobre Serviços decorrente das atividades dos planos de saúde, administradoras de cartões de 
crédito ou débito, dos serviços de “leasing”, “franchising” e “factoring”, representarão um critério 
arrecadatório mais justo, eis que, anteriormente à “nova regra” o imposto era recolhido a poucos 
municípios. De igual forma, terá o condão de aumentar a arrecadação do Município, sem o 
aumento de qualquer alíquota, especialmente neste momento de crise econômico-política que o 
país enfrenta, com queda brusca na arrecadação municipal. 

 
Importa salientar que, para referida Lei possa surtir efeito a partir do ano de 2018, as 

alterações legislativas necessitam ser realizadas ainda no ano de 2017, tendo em vista que tais 
alterações devem obediência aos princípios tributários da anualidade e anterioridade 
nonagesimal. 

 
Desta forma, servimo-nos do presente para solicitar dos componentes dessa respeitável 

Casa a apreciação e aprovação da matéria, em caráter de urgência, aproveitando a oportunidade 
para renovar os protestos de elevada estima e apreço. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL 
EXTRATO DE CONTRATO 
 
CONTRATADA: MARIANA ROSELLI KUMIN ME/ CONTRATO Nº: 070/2019/ OBJETO: 
CONSULTORIA AMBIENTAL/ MODALIDADE: PREGÃO Nº 025/2019/ VALOR TOTAL: R$ 34.176,00 
/ ASSINATURA: 15/04/2019/ VIGÊNCIA: 14/04/2020 
 
Santo Antônio do Pinhal, 15 de abril de 2019. 
Clodomiro Correia de Toledo Junior - Prefeito Municipal 
A debitar (16) 
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Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
 
 Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para sua apreciação e dos demais 
componentes desse Egrégio Colégio Legislativo, o Projeto de Lei que “altera a Lei nº 745, de 03 de 
dezembro de 1997, com suas alterações posteriores, e dá outras providências”. 
 

Trata a presente de adequação da legislação municipal às recentes alterações promovidas 
na legislação federal que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços. 

 
Em suma, referidas mudanças, essencialmente quanto à incidência tributária do Imposto 

Sobre Serviços decorrente das atividades dos planos de saúde, administradoras de cartões de 
crédito ou débito, dos serviços de “leasing”, “franchising” e “factoring”, representarão um critério 
arrecadatório mais justo, eis que, anteriormente à “nova regra” o imposto era recolhido a poucos 
municípios. De igual forma, terá o condão de aumentar a arrecadação do Município, sem o 
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país enfrenta, com queda brusca na arrecadação municipal. 

 
Importa salientar que, para referida Lei possa surtir efeito a partir do ano de 2018, as 

alterações legislativas necessitam ser realizadas ainda no ano de 2017, tendo em vista que tais 
alterações devem obediência aos princípios tributários da anualidade e anterioridade 
nonagesimal. 

 
Desta forma, servimo-nos do presente para solicitar dos componentes dessa respeitável 

Casa a apreciação e aprovação da matéria, em caráter de urgência, aproveitando a oportunidade 
para renovar os protestos de elevada estima e apreço. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL 
EXTRATO DE CONTRATO 
 
CONTRATADA: MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA/ CONTRATO Nº: 071/2019/ OBJETO: 
MONTAGEM DE MOTORES/ MODALIDADE: PREGÃO Nº 020/2017/ VALOR TOTAL: R$ 45.990,00/ 
ASSINATURA: 15/04/2019/ VIGÊNCIA: 14/04/2020 
 
Santo Antônio do Pinhal, 15 de abril de 2019. 
Clodomiro Correia de Toledo Junior - Prefeito Municipal 
A debitar (16) 
 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  J A M B E I R O  
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP 

  TEL: (012) 3978-2600       FAX:  3978-2604         administracao@jambeiro.sp.gov.br 

  
 

 
 

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº. 007/2018. 

 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jambeiro, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com o disposto na legislação 
vigente, torna pública a abertura de inscrições de processo seletivo simplificado para 
seleção de estagiários, na modalidade de estágio, de acordo com as normas e condições do presente 
edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Processo Seletivo de estagiários será regido por este Edital, de forma que o pedido de inscrição 
do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das normas e condições aqui previstas. 
1.2 O Processo Seletivo destina-se a possibilidade de preenchimento de vagas de estágio para: 
1.2.1 Acadêmicos de Ensino Superior e Pós Graduação curso de Pedagogia. 
1.2.2 Poderão participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados no ensino superior 
e Pós graduação conforme definições citadas acima, que estejam aptos a contratar com o município de 
Jambeiro. 
2. DO ESTÁGIO 
2.1 O estágio terá a duração de seis meses, prorrogável por igual período e assim, sucessivamente, até 
a soma máxima de dois anos, EXCETO no caso de portador de deficiência, a teor do art. 11 da Lei no 
11.788/2008, e poderá ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes mediante 
comunicação por escrito. 
2.2 A jornada de trabalho será de até 6 horas diárias ou 30 semanais. 
3. DO AUXÍLIO E DAS VAGAS 
3.1 O Processo Seletivo visa a contratação de 1 ( um) estagiário para trabalhar no setor de educação e 
este fará jus uma bolsa-auxílio. Estagiário de Nível Superior e Pós Graduação o valor da bolsa-auxílio 
é de R$ 763,20. 
4. DA SELEÇÃO 
5.1 O Processo Seletivo será de caráter classificatório mediante análise de currículum, que deverão ser 
entregues na recepção da Prefeitura Municipal de Jambeiro do dia 08 ao dia 10 de maio de 2018. 
5. DA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS 
5.1 A convocação do aprovado será de acordo com o quadro de vagas descrito acima. 
 

Jambeiro, 08 de maio de 2018. 
 
 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

ERRATA DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - CARTA CONVITE N° 005/2019 – Onde se 
lê: Contratação de empresa para locação de estrutura para carnaval, o correto é Con-
tratação de empresa para realização de projeto cultural. Rogério Ribeiro de Paula 
- Presidente da Comissão de Licitações.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - CARTA CONVITE N° 006/2019 – No dia 15 de abril de 
2019, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente, Sr. Carlos Alberto de Souza, Prefeito Municipal de Jambeiro/SP, Resol-
ve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto da Carta Convite em epígrafe, qual seja: 
Contratação de empresa para prestação de serviço de reforma do antigo prédio da 
prefeitura, conforme termo de referência, à empresa: EWERTON NOGUEIRA DE CAR-
VALHO 23068987822, portador do CNPJ nº 32.856.097/0001-25, no valor total de 
R$ 45.650,12.

  Receitas do FUNDEB 919.090,75                                        

  Rendimentos de Aplicações Financeiras 1.285,06                                            

TOTAL 920.375,81                                        957.244,37                         

 Total 920.375,81                                        38.153,62                                   
 Magistério (60% do Total) 552.225,49                                        

EMPENHADA LIQUIDADA PAGA

 Despesas com Valorização do Magistério - 60% 641.823,83 641.823,83 587.408,93

PERCENTUAL APLICADO - 60% 69,73% 69,73% 63,82%

  Outras Despesas do Fundeb - 40% 100.892,63 100.892,63 93.930,30

PERCENTUAL APLICADO 40% 10,96% 10,96% 10,21%

742.716,46 742.716,46 681.339,23

89.598,34                                   89.598,34                                   35.183,44                                   

 Saldo Anterior -                                                     Despesas com o Magistério - 60% 641.823,83                                 

 Receitas Arrecadadas até o Trimestre 920.375,81                                         Despesas com Outras Despesas - 40% 100.892,63                                 

SOMA 920.375,81                                        742.716,46                                 

177.659,35                                 

150.375,81                                 

(27.283,54)                                  

Arrecadação 25%
190.890,96                                 47.722,74                                   

2.346.796,97                              586.699,24                                 

2.439.429,03                              609.857,26                                 

4.977.116,96                              1.244.279,24                              

Receitas Vinculadas Saldo Anterior Pagamentos Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro 274.169,52                                        273.251,83                                 991,28                                        

Construção Escola Vargem Grande 4.319,86                                            -                                             4.342,56                                     

Convênio Transporte de Alunos - Estado 467,39                                               121.617,00                                 121.063,73                                 

QESE Transporte de Alunos 295.232,72                                        69.233,93 347.551,18                                 

PNATE - Transporte de Alunos 378,62                                               0,00 380,61                                        

Receita PDDE 9.260,54                                            -                                             9.309,20                                     

Receita EJA 287,30                                               -                                             287,30                                        

Receita de Convênios - Aquisição Onibus Escolar FNDE -                                                    -                                             -                                             

Convênio Equipamento Mobiliário para Educação 101.981,10                                        -                                             102.517,02                                 

Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação 697,27                                               698,22                                        -                                             

Aplicação Financeira 25% - Decendial 1.168,60                                            35.360,80                                   816,39                                        

TOTAL 687.962,92                                        500.161,78                                 587.259,27                                 

Empenhada Liquidada Paga
1.530.325,33                              746.222,17                                 734.410,87                                 

42.097,05                                   42.097,05                                   42.097,05                                   
2.597,60                                     2.597,60                                     2.597,60                                     

33.566,03                                   33.566,03                                   31.285,78                                   

1.608.586,01                              824.482,85                                 810.391,30                                 

786.760,76                                 289.757,38                                 226.099,90                                 

821.825,25                                 534.725,47                                 584.291,40                                 

742.716,46                                 742.716,46                                 681.339,23                                 
38.153,62                                   38.153,62                                   38.153,62                                   

1.602.695,33                      1.315.595,55                      1.303.784,25                      
RG

32,20% 26,43% 26,20%

Jhonata Ricardo de Santana
Secretário Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB 

RETENÇÕES AO FUNDEB

  Valor Retido até o Trimestre 957.244,37                                 

1º TRIMESTRE DE 2019

RECEITAS DO FUNDEB

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS  DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO
 Perda (+) / Ganho ( - )

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB

VALORES APLICADOS -  MAIOR/MENOR - 60%

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS DECRÉSCIMOS

SOMA

Resultado Apurado

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE      Banco do Brasil - Fundeb - conta 8.937-0

DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS
    Receitas Municipais
    Transferências da União
    Transferências do Estado

SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%

RECEITAS  E  DESPESAS 100%

Receitas + Aplicação
73,59                                                

22,70                                                

242.213,34                                       

121.552,39                                       

1,99                                                  

48,66                                                

-                                                    

535,92                                              

0,95                                                  

35.008,59                                         

399.458,13                                       

-                                                    

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre

    361 - Ensino Fundamental
    362 - Ensino Infantil
    367 - Ensino Especial
    306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal  Merenda

Fabiana Aparecida Lemes Gil
Contadora

TOTAL

MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

(+)DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA 
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)

TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

Maria Lourdes de Oliveira Carvalho
Prefeita Municipal

TOTAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Acumulado (R$) Acumulado (R$)

45.480,64                1.530.325,33          
19,44                      42.097,05               

45.938,99               2.597,60                 
60.492,04               33.566,03               
17.449,04               

1.101,78                 ( = ) 1.608.586,01          
15.029,37               

5.379,66                 ( - ) Despesas com Recursos do QESE, Convênios e Outros 784.994,02             
2.341.345,62          ( - ) Despesas com Rendimentos de Aplicações - Conta LDB 1.766,74                 

-                          ( = ) 786.760,76             
5.451,35                 

-                          ( = ) 821.825,25             
2.171.844,73          

251.450,10             ( + ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 38.153,62               
16.134,20               ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB (Menor Receita) 742.716,46             

4.977.116,96          ( = ) 1.602.695,33          

362.698,47             32,20%
1.766,74                 

919.090,75             
1.285,06                 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB (%) 69,73%

1.284.841,02          Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB (%) 69,73%

6.261.957,98          1.599.911,02          

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO  -  PUBLICAÇÃO  (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

RECEITAS ARRECADADAS DESPESAS DO ENSINO

  Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU
12.361 - Ensino Fundamental

  Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI
12.365 - Educação Infantil

  Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza
12.367 - Educação Especial

  Imposto de Renda Retido na Fonte

12.306 - Merenda Escolar - Pessoal e Encargos

  Multa e Juros provenientes de impostos da Divida Ativa
  F.P.M.- Fundo de Participação dos Municípios + 1%

  Simples Nacional

  Parcela FPM - Processo nº 121717-16/2010
  I.T.R. - Imposto Territorial Rural
  Desoneração de Exportações (LC-87/96)

  Dívida Ativa de Impostos
  Multa e Juros provenientes de impostos

  I.C.M.S. - Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços
  I.P.V.A. - Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor
  I.P.I. - Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

  QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais
  Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais
  Recursos recebidos do FUNDEB
  Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA  REPASSES DECENDIAIS DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96

Jhonata Ricardo de Santana Maria Lourdes de Oliveira Carvalho Fabiana Aparecida Lemes Gil
RG

Secretário Municipal de Educação Prefeita Municipal Contadora

 FUNDEB

1º Trimestre de 2019

Total da Despesa Vinculada do Ensino

Total da Despesa com Recursos Próprios 

TOTAL APLICADO NO ENSINO - 25%

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) (%)

Total da Despesa no Ensino

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA 

 Avenida Cel. Nabor Nogueira Santos, nº 322- Centro - Paraibuna(SP 
  Tel/Fax(12)3974-0110 - E-mail: ipmparaibuna@bol. com. br 

 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
Contrato nº 004/2019 
Processo Administrativo nº 002/2019 - Convite 002/2019 
CONTRATANTE: Instituto de Previdência do Município de Paraibuna 
CONTRATADO: Ricardo José de Azeredo 
OBJETO: Contratação de Profissional ou Empresa Especializada para 
Prestação de Serviços Técnicos de Consultoria e Assessoria Jurídica e Serviços 
Advocatícios, em Apoio Jurídico e Normativo a Gestão do Instituto de 
Previdência Municipal de Paraibuna, pelo período de 12 (Doze) meses, podendo 
ser prorrogado nas formas da autorização contida no artigo 57, II, da Lei 8666/93 
e alterações posteriores 
DATA DE ASSINATURA: 15/04/2019 
VALOR TOTAL: R$ 21.600,00 
VIGÊNCIA: 12 MESES 

 


