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Breve história 
do pão

Saúde BucalSaúde BucalSaúde BucalSaúde BucalSaúde Bucal

Problemas de saúde 
bucal podem facilitar a 
progressão da obesidade 

Jovens saudáveis podem ter acesso à vacina 
da Covid-19 apenas em 2022, diz OMS

A cientista-chefe da Orga-
nização Mundial da 
Saúde (OMS), Soumya 

Swaminathan, disse em uma 
entrevista que jovens saudáveis 
podem ter de esperar até o ano 
de 2022 para serem vacinados 
contra a Covid-19. O anúncio 
foi realizado nesta quarta-feira 
(14) e indica que a prioridade 
será a vacinação daqueles que 
são considerados grupos de 
risco — como idosos e pro�is-
sionais de saúde.

“Teremos muitas orientações 
e informações que ainda irão 
sair sobre a vacina. Mas acho 
que em média, uma pessoa 
jovem e saudável, possa ter 
que esperar até 2022 para 
conseguir a vacina. Mas até lá, 
acreditamos que vamos dimi-
nuir a mortalidade pela doença 

e proteger primeiro aqueles em 
maior risco. E aí, passaremos 
a proteger outra porcentagem 
maior da população”, disse.

Ela acrescentou que para 
uma imunidade de rebanho 
fosse alcançada, seria neces-
sário que 70% de uma popu-
lação fosse vacinada contra a 
doença. Cerca de 200 vacinas 
estão sendo desenvolvidas 
mundialmente, mas apenas 
31 estão nas fases clínicas de 
teste - sendo que destas, oito 
são candidatas promissoras. 

Em outra entrevista, Soumya 
também disse que é possível 
que a e�icácia e segurança de 
uma vacina seja con�irmada no 
�inal de 2020, mas o início da 
vacinação em si está previsto 
para a metade de 2021. 

Leia mais no site do DTPrograma de suspensão de contrato 
e redução de jornada é prorrogado

Presa quadrilha que falsificava 
cerveja em São José dos Campos

Grupo era formado por integrantes com idades entre 17 e 42 anos; nove foram presos, e menor foi liberadoImagem: 
Polícia Militar de SP

Divulgação Dia do pão
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O quindim de Iaiá
I – Quindim – primeira versão
O navio deslizava-se nas águas do mar, 

água salgada, azul, cheiro de aventura, 
de amor iniciado. No convés, queima-
dos pelo sol, os marinheiros desejavam 
colocar os pés sobre a terra, sentir a 
segurança do chão. E o navio, obede-
cendo ao comando do capitão aportou 
na Costa do Mar�im, oeste da África. 
Dançaram porquê havia música para 
dançar, venderam produtos do além 
porquê havia produtos para vender, 
compraram o que precisava ser com-
prado, ganharam beijos e abraços, abra-
çaram os corpos quentes da mulheres 
que sonhavam com o sol, comeram, 
pela primeira vez, um doce dourado 
que, tempos depois, receberia o nome 
de quindim. Apaixonaram-se pelo doce, 
lamberam-se de doce, colocaram o doce 
amarelo e a receita no bolso da alma e 
os levaram para Portugal entregando-os 
a vida monasterial. 

II – O quindim no mosteiro – segunda 
versão

O sol nasceu, passou as mãos nas 
paredes do Convento de Leiria, Portugal, 
terra onde se passa “O Crime do Padre 
Amaro, de Eça de Queiros”.  O mesmo 
sol cumprimentou as paredes e os jar-
dins: “bom dia minhas paredes, bom dia 
meus jardins”! As paredes e os jardins 

responderam: “bom dia, irmão sol, bom 
dia, como todos os nossos dias”. 

No interior do convento as freirinhas 
quebravam dúzias e dúzias de ovos, 
separavam as claras das gemas, depois 
deste gesto, passaram os olhos na pilha 
de roupa para engomar, os ferros de 
passar avermelhavam-se em brasas, as 
claras temperadas com águas da fonte 
eram espalhadas nas golas, punhos, 
corpo dos trajes de gala. E o árduo 

trabalho recomeçava, os ferros acesos 
percorriam os tecidos, iam e vinham 
com uma velocidade visível, o canto e as 
orações caminhavam pelos corredores 
adormecidos do convento.

Na cozinha, uma das freirinhas, 
embebida pela fé, concentrava o olhar 
em direção a um tacho de bronze cheio 
de gemas de ovo, mas sem nenhuma 
�inalidade.

Leia mais no site do DT

Aos médiuns
• Rogério Miguez – São José dos Campos/SP

É fato inconteste que a mediu-
nidade sempre existiu, não foi 
invenção do Espiritismo, a Dou-

trina não criou este princípio de Deus, 
que permite aos Espíritos encarnados 
estabelecer comunicação, por diver-
sos modos, com os Espíritos desen-
carnados.

Em consequência, médiuns sempre 
os houve, contudo, de modo geral 
foram vistos como indivíduos que 
estabeleciam contato com forças ditas 
diabólicas, isso, antes do advento da 
Doutrina dos Espíritos, pois, com a 
publicação da segunda obra funda-
mental – O livro dos médiuns -, Allan 
Kardec, através de experimentos e 
contatos com inúmeras entidades do 
plano etéreo, construiu um tratado 
sobre esta faculdade, onde estabeleceu 
os seus postulados, as leis que regem 
os fenômenos mediúnicos. Além disso, 
estruturou a forma como os médiuns 
podem se conduzir na prática desta 
misericordiosa lei divina, permitin-
do a todos aqueles ainda vivendo a 

experiência �ísica, entrar em contato, 
através dos médiuns, com seus entes 
queridos, os chamados “mortos”, mas, 
ainda muito vivos.

É a mediunidade também que per-
mite receber orientações em mensa-
gens dos Espíritos mais esclarecidos, 
tão importantes para o progresso da 
Humanidade.

O Codi�icador abordou a temática da 
mediunidade em outras obras, como 
na terceira publicação fundamental  - 
O evangelho segundo o espiritismo -, 
quando tratou da Parábola da Figueira 
que Secou, e, desta obra, retiramos 
para o leitor, um especial comentário 
referente aos médiuns, uma adver-
tência relacionada ao exercício desta 
luminosa faculdade:

“Os médiuns são os intérpretes dos 
Espíritos; suprem, nestes últimos, a 
falta de órgãos materiais pelos quais 
transmitam suas instruções. Daí 
vem o serem dotados de faculdades 
para esse efeito. Nos tempos atuais, 
de renovação social, cabe-lhes uma 

missão especialíssima; são árvores 
destinadas a fornecer alimento espiri-
tual a seus irmãos; multiplicam- se em 
número, para que abunde o alimento; 
há-os por toda a parte, em todos os 
países, em todas as classes da socie-
dade, entre os ricos e os pobres, entre 
os grandes e os pequenos, a �im de 
que em nenhum ponto faltem e a �im 
de �icar demonstrado aos homens que 
todos são chamados.

Se, porém, eles desviam do objetivo 
providencial a preciosa faculdade que 
lhes foi concedida, se a empregam em 
coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem 
a serviço dos interesses mundanos, se 
em vez de frutos sazonados dão maus 
frutos, se se recusam a utilizá-la em 
bene�ício dos outros, se nenhum provei-
to tiram dela para si mesmos, melhoran-
do-se, são quais a �igueira estéril. Deus 
lhes retirará um dom que se tornou 
inútil neles: a semente que não sabem 
fazer que fruti�ique, e consentirá que 
se tornem presas dos Espíritos maus.”

Leia mais no site do DT

Poesia Lírica Renascentista
O Renascimento impõe uma 

mudança radical no que diz res-
peito à Idade Média. Uma nova 

visão de mundo se soma às notáveis 
transformações históricas e sociais: 
o humanismo. O resultado será uma 
grande explosão artística e literária 
que, viva  na Itália desde o século XV, se 
estenderá por toda a Europa no século 
XVI.

Os humanistas italianos do século XIV, 
Dante, Petrarca e Boccacio, esforçaram-

-se por descobrir manuscritos latinos 
antigos e imitar sua forma e conteúdo.

Por um lado, o modelo é a poesia lírica 
Greco-latina (Vírgilio, Horário, Pínda-
ro), que comporta diversos gêneros, 
como a ode  e a écloga – espécie de 
poesia pastoril -, alguns tópicos literá-
rios, como o carpe diem ( aproveita o 
momento), , o beatus ille (feliz aquele, 
a felicidade do que deixa o mundo e vai 
viver na natureza) e o locus amoenus 
(lugar idílico), e a mitologia como tema 

literário. 
Por outro lado, a poesia de Petrarca 

tornou-se o modelo absoluto da lírica 
amorosa. Do petrarquismo adota-
-se o enfoque psicológico da amante, 
a descrição de seus sentimentos e a 
descrição da amada, bem como uma 
série de �iguras e imagens presentes no 
Cancioneiro. Além  da obra de Petrarca, 
a poesia lírica italiana exporta formas 
métricas, principalmente o verso hen-
decassílabo e o soneto.

Ligações acalmam STF
Os ministros Luiz Fux, pre-

sidente da Corte, e Marco 
Aurélio Mello, relator da 
liminar de habeas corpus de 
soltura do tra�icante André 
do Rap, conversaram por 
telefone há dias, segundo 
fontes da Coluna. São amigos. 
Por isso as trocas de farpas, 
com transmissão ao vivo pela 
TV, passaram longe do teor 
das brigas notórias como as 
de Gilmar Mendes e Joaquim 
Barbosa, de anos atrás. Os 
afagos verbais à linha foram 
importantes para acalmar 
ambos no julgamento de 
ontem da revogação da limi-
nar. Quando Fux percebeu 
que a fala do ministro indica-
va reaquecer críticas mútuas, 
lançou mão das expressões 
“amizade antiga” e “em nome 
das nossas ligações familia-
res”. Foi recado para lembrar 
a fraternidade que os une 
através das �ilhas desembar-
gadoras. 

Padrinhos fortes
Letícia Mello, �ilha de 

Marco Aurélio, foi nomeada 
pela então presidente Dilma 
Rousseff em março de 2014 
para o TRF da 2ª Região (RJ 
e ES). 

Jovem do TJ
Já Marianna Fux foi nomea-

da pelo então governador do 
Rio de Janeiro, Luiz Pezão, em 
março de 2016, para o Tribu-
nal de Justiça. Ambas muito 
jovens e bem apadrinhadas.

Oi, sumida
Outra sumida na campa-

nha. A ex-presidente Dilma, 
que mora no bairro Tristeza – 
pertinente ao seu momento – 
não foi convidada para fotos 
em ‘santinhos’ e outdoors.

Quem é..
O deputado Helder Salo-

mão (PT-ES), revoltado com 
a homenagem, protocolou 
requerimento de informa-
ções no Ministério da Mulher, 
Família e Direitos Humanos 
perguntando por que Borba 
Gato – famoso bandeirante 
assassino e escravocrata – é 
nome de programa federal 
de inclusão de Tecnologia da 
Informação para mulheres.  

.. e onde é
Ontem, a assessoria técnica 

do Ministério, educadamen-
te, respondeu ao deputado 
que Borba Gato é uma região 
administrativa do município 
de Sabará, em Minas Gerais. 

Tamanho Extra G
Os advogados do DEM 

correram na Justiça para 
ter acesso ao inquérito da 
PF em que o senador Chico 
Rodrigues (RR), �iliado ao 
partido, foi �lagrado em casa 
com dinheiro na cueca. Aliás, 
eram quase R$ 30 mil de 
volume nas nádegas. Houve 

busca �ilmada. 
Aliás..
..Com o afastamento do 

mandato decidido pelo 
ministro Luís Roberto Bar-
roso, do STF, o senador Chico 
Rodrigues terá tempo de 
sobra para lavar a cueca.

B.O. eleitoral
O candidato tucano à Pre-

feitura de João Pessoa, Ruy 
Carneiro, encaminhou repre-
sentação criminal contra 
Ricardo Coutinho (PSB) à 
Justiça e ao Grupo de Atua-
ção Especial Contra o Crime 
Organizado do MP. Ele diz 
que foi ameaçado pessoal-
mente por Coutinho com as 
frases “Eu vou lhe f**, vou lhe 
ferrar, lhe prejudicar”.

Money, money
Pesquisa da PrevTech ouviu 

5.058 pessoas para saber 
qual é a principal fonte de 
preocupação dos brasileiros. 
O Dinheiro venceu dispara-
do: resposta de 4.307. Quatro 
em cada 10 pessoas perdem 
o foco no trabalho pensando 
em como melhorar o saldo.  

Hein?!
Sobre a fuga de 17 detentos 

no complexo da Papuda, no 
DF: as câmeras �lagraram, 
mas 7 agentes penais de 
plantão não viram. Não havia 
1 agente sequer nas 6 gua-
ritas do muro. Autoridades 
dizem que 11 recapturados 
serão processados. Nada 
sobre os agentes.

Zé Esplanador
O leitor Zé Esplanador (seu 

lema é ‘Perguntar não ofende, 
Cobrar é de direito’) segue 
intrigado: O HC de André do 
Rap era da competência da 
ministra Rosa Weber, que 
cuida das ações da operação 
que o prendeu. O ministro 
Marco Aurélio avocou para si. 
Num plantão. Ex-assessor do 
ministro é sócio da advogada 
que pediu o HC. Mas ministro 
não vê suspeição. Também 
não vê capa de processo.. e 
segue o circo.

ESPLANADEIRA
# A Souza Cruz mudou seu 

nome para BAT Brasil. # A 
Gocil, empresa de segurança 
privada e de multisserviços, 
passa a fazer a segurança, 
portaria e prevenção a incên-
dio do shopping Conjunto 
Nacional de Brasília, com 60 
pro�issionais. # DHL Supply 
Chain acelera área de logísti-
ca para e-commerce e omni-
channel no Brasil. # Prêmio 
Péter Murányi está com ins-
crições abertas até dia 31. # 
Orys, consultoria especializa-
da em inteligência de dados, 
alerta clientes na adequação 
da nova Lei Geral de Proteção 
de Dados. # Align Technology 
muda rotina e oferece cursos 
de credenciamento online. 



Diário de Taubaté 3Vale do Paraíba, 16 de Outubro  de 2020
www.diariodetaubateregiao.com.br

C
M

Y
K

E REGIÃO

Motoristas

Bolsonaro sanciona novo Código de 
Trânsito: CNH vai a 10 anos e pontos até 40

  Novo Código de Trânsito Brasileiro amplia prazo da CNH para até 10 anos e pontos 
da carteira para até 40. Bolsonaro vetou item que restringiria circulação de motos nos 
corredores entre carros

Jair Bolsonaro anunciou 
nesta terça-feira (13) 
a sanção do projeto de 

lei aprovado pelo Congres-
so Nacional que atualiza o 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB). A lei aumenta a vali-
dade da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) para até 
10 anos e o limite de pontos 
para a suspensão da cartei-
ra para até 40. A sanção foi 
antecipada por Bolsonaro em 
transmissão nas redes sociais, 
à noite, a Secretaria-Geral da 
Presidência divulgou detalhes 
sobre trechos vetados. 

O texto com as novas 
normas da legislação de trân-
sito deve ser publicado no 
Diário O�icial da União (DOU) 
desta quarta-feira, mas as 
regras só entram em vigor 
em abril de 2021. Bolsonaro 

já anunciou que vai vetar o 
trecho do projeto que impedia 
os motociclistas de efetuarem 
ultrapassagens nos “corredo-
res” entre os carros.

Principais mudanças no 

novo Código:
Maior validade da CNH
Em relação ao tempo para 

renovação do documento �ica 
de�inido o seguinte: 10 anos 
para condutores com menos 

de 50 anos; 5 anos para con-
dutores com idade igual ou 
superior a 50 anos e inferior 
a 70 anos; 3 anos para con-
dutores com 70 anos ou mais.

Leia mais no site do DT

Trânsito lento nos dois sentidos da avenida 23 de maio. 

(Foto: Oswaldo Corneti/ Fotos Públicas)

Campeonato

EMS TAUBATÉ FUNVIC enfrenta o 
VÔLEI RENATA pela grande final do 
Campeonato Paulista masculino de Vôlei 

  Equipes fazem segundo e decisivo jogo do estadual nesta sexta-feira, 16, às 21h30, no 
ginásio do Abaeté. Derrotado no primeiro jogo, Taubaté precisa vencer e forçar o “Golden Set”

EMS Taubaté Funvic e 
Vôlei Renata entram 
em quadra na noite 

desta sexta-feira, 16, às 
21h30 pelo segundo e deci-
sivo jogo da Final do Cam-
peonato Paulista Masculino 
de Vôlei. O confronto será no 
ginásio do Abaeté, em Tau-
baté, e terá transmissão ao 
vivo do canal por assinatura 
SporTV 2.

Por conta da pandemia de 
COVID-19, os jogos de volei-
bol seguem sendo realizados 
com portões fechados, sem a 
presença de público.

Na derradeira partida do 
estadual 2020, a promessa é 
de mais um jogo di�ícil, em 
que o time da casa tem a obri-
gação de vencer e forçar a 
disputa do “Golden Set” para 
�icar com seu sétimo título 
estadual consecutivo.

Atual hexacampeão paulis-
ta (2014 a 2019), o EMS Tau-
baté Funvic foi derrotado no 

primeiro jogo da Final, dis-
putado na última terça-feira, 
em Campinas. No primeiro 
confronto as duas equipes 

�izeram um jogo muito equi-
librado, digno da rivalidade 
e histórico de alto nível entre 
os dois times. O Vôlei Renata 

levou a melhor e venceu por 
3 sets a 2.

Pelo regulamento do 
Campeonato Paulista, para 
reverter a desvantagem e 
conquistar seu sétimo título, 
o EMS Taubaté Funvic terá de 
vencer o jogo por qualquer 
placar e levar a de�inição 
para o “Golden Set”. Este set 
desempate é disputado logo 
na sequência do jogo regula-
mentar e segue os moldes dos 
sets tradicionais, indo até 25 
pontos.

Na edição 2019 do Campeo-
nato Paulista, a �inal também 
foi disputada entre Taubaté e 
Campinas. No entanto, naque-
la ocasião o primeiro jogo foi 
em Taubaté, com vitória do 
visitante, e o segundo no giná-
sio do Taquaral, com vitória do 
EMS Taubaté Funvic na parti-
da regulamentar e no Golden 
Set, garantindo o sexto título 
Paulista para os taubateanos.

Leia mais no site do DT

Mitos e verdades 
sobre o mau hálito

  Hospital Paulista alerta para o 
diagnóstico e tratamento do problema, 
que gera incômodo e constrangimento

Conhecida também 
como mau hálito, a hali-
tose ainda está cercada 

de dúvidas e preconceitos. De 
acordo com a Associação Bra-
sileira de Halitose (ABHA), 
32% dos brasileiros sofrem 
do problema, que vai muito 
além de um mau odor. A hali-
tose pode levar a quadros de 
depressão, ansiedade, di�i-
culdade em relacionar-se e 
insegurança. No entanto, a 
maior parte dos pacientes 

tem receio em procurar aten-
dimento, ou por vergonha ou 
por achar que não há solução. 

Entretanto, há tratamento 
para o mau hálito. Para escla-
recer as principais dúvidas 
relacionadas ao assunto, 
a otorrinolaringologista 
do Hospital Paulista Lígia 
Maeda, especialista no tema, 
elaborou uma série de mitos 
e verdades envolvendo o pro-
blema.

Leia mais no site do DT

Saúde BucalSaúde BucalSaúde BucalSaúde BucalSaúde Bucal

Problemas de saúde 
bucal podem facilitar a 
progressão da obesidade 

  Especialista alerta sobre como a saúde 
bucal pode ser uma aliada na luta contra 
a obesidade 

A obesidade é uma 
doença que já se tornou 
um problema de saúde 

pública, por conta de sua gravi-
dade e prevalência. No Brasil, 
dados do Ministério da Saúde 
apontam que mais de 55% da 
população está com excesso 
de peso, enquanto quase 20% 
está obesa. Além de afetar a 
saúde de uma forma geral, a 
obesidade também pode estar 

relacionada à saúde bucal do 
indivíduo. É que “a obesidade 
é uma doença in�lamatória e 
crônica, e pode estar relacio-
nada a problemas da saúde 
bucal com a mesma nature-
za”, como explica Silvia Perez, 
professora da Faculdade de 
Odontologia de Bauru (FOB) 
da USP, no Momento Odonto-
logia desta semana. 

Leia mais no site do DT

Palito de dente prejudica a 
dentição. Mito ou verdade?

  Descubra se você deve ou não abandonar 
esse hábito extremamente popular

O palito de dente jamais 
deve ser o substituto do 
�io dental, pois ele apre-

senta riscos de machucar a gen-
giva e remover restaurações 
nos dentes. O uso do palito na 
higiene bucal é contraindicado 

pela maioria dos pro�issionais 
da saúde e, caso a pessoa ainda 
deseje usar o acessório, a orien-
tação é que seja de forma deli-
cada, sem formar uma alavanca 
entre a dentição.

Leia mais no site do DT

Idosos

INSS prorroga a interrupção de bloqueio 
dos benefícios por falta de prova de vida

  Não realização do procedimento não acarretará em suspensão de pagamentos até 
o �im de novembro

Os aposentados e pen-
sionistas do Instituto 
Nacional do Seguro 

Social (INSS) que não �izeram 
a prova de vida entre março e 
outubro deste ano não terão 
seus bene�ícios bloqueados. 
A Portaria 1.053, publicada 
no Diário O�icial da União 
(DOU), nesta quinta-feira 
(15/10), prorroga a interrup-
ção do bloqueio de pagamen-
tos de bene�ícios até o �im de 
novembro.

A prorrogação vale para 
os bene�iciários residentes 
no Brasil e no exterior. De 
acordo com a portaria, a 
rotina e obrigações contra-
tuais estabelecidas entre o 
INSS e a rede bancária que 
paga os bene�ícios permane-
ce e a comprovação da prova 
de vida deverá ser realizada 
normalmente pelo bancos.

Em situações normais, a 
prova de vida é feita pelo 
segurado anualmente para 
comprovar que ele está vivo 
e garantir que o bene�ício 
continue sendo pago.

Saiba mais:
Quando devo fazer a prova 

de vida?
A rotina é cumprida anu-

almente pela rede bancária, 
que determina a data da 
forma mais adequada à sua 
gestão: existem bancos que 
utilizam a data do aniversá-
rio do bene�iciário, outros 
utilizam a data de aniversá-
rio do bene�ício, assim como 
há os que convocam o bene-
�iciário na competência que 

antecede o vencimento da fé 
de vida.

Onde devo ir?
Basta ir diretamente no 

banco em que recebe o bene-
�ício, apresentar um docu-
mento de identi�icação com 
foto (carteira de identidade, 
carteira de trabalho, cartei-
ra nacional de habilitação 
e outros). Algumas institui-
ções �inanceiras já utilizam 
a tecnologia de biometria 
nos terminais de autoaten-
dimento.

Se não conseguir ir ao 
banco?

Os bene�iciários que não 
puderem ir até às agências 
bancárias por motivos de 
doença ou di�iculdades de 
locomoção podem realizar 
a comprovação de vida por 
meio de um procurador devi-
damente cadastrado no INSS.

Leia mais no site do DT.
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 Leia mais no site do DT.

www.jacont.com.br

Sustentabilidade

Instituto CCR dá dicas de como colocar 
o consumo consciente em prática

Crédito da foto: Divulgação.

  Programa Caminhos para a Cidadania sugere re�lexões sobre hábitos mais 
responsáveis 

Pequenas mudanças 
de hábitos do dia a 
dia já são um grande 

passo em busca da susten-
tabilidade. Inspirado pelo 
Dia Nacional do Consumo 
Consciente, comemora-
do em 15 de outubro, o 
programa Caminhos para 
a Cidadania, do Instituto 
CCR, que conta com apoio 
da CCR NovaDutra, reuniu 
algumas dicas sobre como 
incorporar práticas mais 
sustentáveis no cotidiano e 
algumas atividades DIY (Do 
It Yourself – em tradução 

livre, Faça você mesmo).
Trazer uma nova vida 

para uma camiseta antiga, 
por exemplo, é uma das 
atividades propostas. A 

técnica de tie dye, pintura 
colorida com inspiração 
nos anos 1960, é uma ótima 
forma de reaproveitar uma 
peça de roupa mais “velha”, 

que poderia ser jogada fora. 
Assim como utilizar sacolas 
retornáveis no supermerca-
do ajuda a reduzir o consu-
mo de plástico descartável.

O site do programa 
também traz informações 
e orientações sobre como 
não desperdiçar recursos,  
nem alimentos, ao utilizar 
partes que normalmente 
são jogadas fora, a exemplo 
do brigadeiro com casca 
de banana ou a produção 
de sabão caseiro que pode 
gerar uma renda extra. 

Leia mais no site do DT

Melhoria

Escolas municipais do 
Vale do Paraíba recebem 
kit de geração solar de 
energia em gincana 
cultural da EDP

Internacional

Segunda onda: Europa retoma toques de 
recolher e lockdowns para conter covid-19

  Europa tem média diária de novos casos em torno de 100 mil

A França impôs toque 
de recolher enquanto 
outros países euro-

peus estão fechando esco-
las, cancelando cirurgias 
e alistando estudantes de 
medicina, à medida que as 
autoridades do continente 
enfrentam o pesadelo de 
uma nova onda de covid-19 
com a chegada do inverno.

Com média diária de novos 
casos girando em torno de 
100 mil, a Europa ultrapas-
sou por ampla margem os 
Estados Unidos, onde mais 
de 51 mil novas infecções 
por covid-19 são registradas 
em média todos os dias.

Diante da disparada de 
casos na França, o presiden-
te Emmanuel Macron anun-

ciou a imposição de toque de 
recolher noturno por quatro 
semanas, a partir do próxi-

mo sábado (17) em Paris e 
em outras grandes cidades, 
afetando quase um terço da 
população do país, de 67 
milhões de pessoas.

“Precisamos reagir”, disse 
Macron em entrevista na TV, 
acrescentando que a França 
ainda não havia perdido o 
controle do vírus. “Estamos 
em situação preocupante”.

A maioria dos governos 
europeus aliviou as quaren-
tenas durante o verão para 
restabelecer suas econo-
mias, que foram prejudica-
das pela primeira onda da 
pandemia.

Leia mais no site do DT

Pessoas mascaradas caminham na Galeria Lafayette, em Paris

Credit...Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes

Novo conceito

‘Covid-19 não é pandemia, mas 
sindemia’: o que essa perspectiva 
científica muda no tratamento

  Com o passar dos meses, as medidas para evitar a propagação da covid-19 foram 
sendo endurecidas ou �lexibilizadas em diferentes partes do mundo segundo o 
aumento ou a diminuição dos casos locais.

Enquanto muitos países 
da Europa estão voltan-
do a restringir ativida-

des sociais e determinando 
isolamentos após registra-
rem aumentos recordes de 
casos, a Nova Zelândia, por 
exemplo, passou ao seu nível 
de alerta mais baixo.

No entanto, essa estratégia 
para lidar com o coronavírus 
é, na opinião de diversos cien-
tistas, limitada demais para 
deter o avanço da doença.

“Todas as nossas interven-
ções se concentraram em 
cortar as rotas de transmis-
são viral para controlar a 
disseminação do patógeno”, 
escreveu recentemente em 
um editorial Richard Horton, 
editor-chefe da prestigiosa 
revista cientí�ica The Lancet.

Mas a história de covid-19 
não é tão simples.

Por um lado, diz Horton, 
existe o Sars-CoV-2 (o vírus 

que causa a doença covid-19) 
e, por outro, uma série de 
doenças não transmissíveis. 
E esses dois elementos inte-
ragem em um contexto social 
e ambiental caracterizado 
por profunda desigualdade 
social.

Essas condições, argu-
menta Horton, exacerbam 
o impacto dessas doenças 

e, portanto, devemos consi-
derar a Covid-19 não como 
uma pandemia, mas como 
uma sindemia.

Não é uma simples mudan-
ça de terminologia: entender 
a crise de saúde que vivemos 
a partir de um quadro concei-
tual mais amplo abre cami-
nho para encontrar soluções 
mais adequadas.

Um mais um é mais do que 
dois

O termo sindemia (um neo-
logismo que combina siner-
gia e pandemia) não tão novo 
assim.

Foi cunhado pelo antropó-
logo médico americano Mer-
rill Singer na década de 1990 
para explicar uma situação 
em que “duas ou mais doen-
ças interagem de tal forma 
que causam danos maiores 
do que a mera soma dessas 
duas doenças”.

“O impacto dessa interação 
também é facilitado pelas 
condições sociais e ambien-
tais que, de alguma forma, 
aproximam essas duas 
doenças ou tornam a popu-
lação mais vulnerável ao 
seu impacto”, explica Singer 
em entrevista à BBC News 
Mundo (serviço em espanhol 
da BBC).

Leia mais no site do DT.

A pandemia covid-19 não se resolve apenas por vias médicas, acreditam cientistas 
que analisam a situação atual a partir do arcabouço conceitual da sindemia

Economia

Governo atinge meta de 
mil serviços digitalizados 
em quase dois anos

  Pandemia acelerou modernização do 
portal gov.br

O número de serviços 
públicos transforma-
dos em digitais supe-

rou a marca de mil desde 
janeiro de 2019, divulgou 
nesta quinta-feira,15, o Minis-
tério da Economia. A pasta 
adiantou a meta, originalmen-
te prevista para ser alcançada 
apenas no �im deste ano.

O portal gov.br oferece 

3.901 serviços públicos, dos 
quais 2.412 (61,8%) são total-
mente digitalizados. A página 
oferece 610 serviços (15,6%) 
parcialmente digitalizados, 
com etapas executadas pela 
internet, mas que ainda 
exigem algum procedimento 
presencial, como entrega de 
documentos. 

Leia mais no site do DT.
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Dia do pão
Breve história do pão
Atualmente, o pão é o 

alimento mais popu-
lar no mundo, sendo 

produzido em quase todas 
as sociedades. Entretanto, 
ele não foi feito sempre da 
mesma forma e nem teve 
sempre o mesmo aspecto. 
Ao longo do tempo, sua pro-
dução foi se alterando até 
chegar ao que nós temos nos 
dias de hoje.

Há estudos que apontam 
que os pães começaram a 
ser produzidos há aproxi-
madamente seis mil anos, 
na região da Mesopotâmia, 
onde hoje está situado o 
Iraque, e foram difundidos 
por várias civilizações da 
Antiguidade. Esse pão era 
resultado de uma mistura 
seca, dura e amarga feita à 
base de farinha de trigo. A 
origem do pão está intima-
mente ligada ao processo de 
sedentarização do homem, 
quando se iniciou o desen-
volvimento da agricultura, 
sendo o trigo um dos cereais 
resultantes dessa atividade 
produtiva.

O processo de fermenta-
ção foi uma técnica desen-
volvida pelos egípcios por 
volta de 4000 a.C., dando 
ao pão o aspecto pelo qual 
o conhecemos hoje em dia. 
Por ser um produto extre-
mamente necessário à 
alimentação, ele foi usado 
durante muitos séculos 
também como moeda. Há 
indícios de que os faraós o 
utilizavam como meio de 
pagamento para serviços 
realizados. Em Roma, o pão 
era um dos componentes da 
política do panis et circenses 
(pão e circo), utilizada pelos 
imperadores para manter 
uma satisfação aparente da 
população, desviando a aten-
ção das disputas de poder e 
das condições de vida a que 
o povo estava submetido. 
O trigo era distribuído em 
espetáculos públicos pela 
administração do império.

Durante a Idade Média, o 
pão era feito artesanalmen-
te no ambiente doméstico 
pelos camponeses. A limi-
tação agrícola e técnica que 
tinha essa classe social não 
possibilitava a produção de 
pães fermentados, o que 
resultava em um produto de 
menor qualidade. Situação 
diferente era a vivenciada 
pelos senhores feudais, que 
consumiam pães de maior 
qualidade produzidos nas 
padarias dos castelos. Foi 
também neste período his-
tórico que surgiu a �igura 
do padeiro, que aos poucos 
passou a se organizar em 
corporações de o�ícios, con-
trolando assim o processo 
de produção do alimento e 

gozando de certo prestí-
gio nas cortes.

Com a Revolução 
Industrial, a produção 
do pão ganhou um forte 
impulso, seja no aumen-
to de terras destinadas 
ao plantio do trigo, seja 
no desenvolvimento de 
técnicas de moagem do 
cereal nos moinhos, pas-
sando dos moinhos de 
tração animal ou humana 
aos moinhos a vapor, que 
começaram a surgir em 
1784. A grande produ-
ção que se veri�icou se 
destinava a alimentar 
principalmente a classe 
operária que crescia 
nas cidades industriais, 
criando condições para 
uma produção em larga 
escala.

O pão chegou a ser 
inclusive um dos moti-
vos de eclosão da Revo-
lução Francesa. Sendo base 
da alimentação da popula-
ção francesa há séculos, a 
severa queda na produção 
do cereal tornou o alimento 
caro e escasso. Este foi um 
dos motivos que levaram à 
revolta da população france-
sa e à queda do rei Luís XVI.

Hoje em dia, o pão está dis-
seminado pelo mundo. Sua 
fabricação envolve vários 
métodos diferentes, que 
resultam numa variedade 
enorme de tipos e qualida-
des de pães. Apesar desse 
desenvolvimento, uma boa 
parcela da população mun-
dial ainda não tem acesso a 
esse alimento cotidianamen-
te.

Há muitas con-
trovérsias em 
torno do pão na 
dieta. De uns 
tempos pra cá, 
temos ouvido 
muito falar sobre 
o perigos dos 
carboidratos em 
excesso para uma 
dieta saudável.

Mas a�inal, será 
mesmo o pão na 
dieta o vilão da 
história? 

No texto de hoje, 
vamos te contar 
que um pãozinho 
fresquinho, além 
de pra lá de gosto-
so é muito nutriti-
vo e pode sim, ser um ótimo 
aliado a sua dieta! 

O pão e os seus bene�í-
cios 

Desde os tempos mais 
remotos, o pão ocupa uma 
posição especial na culinária 
do mundo todo como um ali-
mento indispensável. 

Entretanto, nas últimas 

décadas, as pessoas passa-
ram a acreditar que o pão 
não só engorda mas também 
faz mal e que dessa forma, 
esse alimento precisa ser 
eliminado de nossas mesas. 

Porém, de acordo com a 
dieta mediterrânea, uma das 
dietas mais completas e sau-
dáveis do mundo, o pão deve 
ser consumido diariamente.

E, talvez você não saiba, 
mas conforme a Organiza-
ção Mundial da Saúde a OMS, 
a ingestão ideal é de 250 
gramas de pão em média 
por dia.

Indo direto ao ponto, os 
bene�ícios do pão na dieta 
são inúmeros e já te adian-
tamos: não é necessário 

tirar esse alimento tão fun-
damental da nossa alimenta-
ção para ser mais saudável, 
muito pelo contrário! 

Pão na dieta é energia 

Assim, como uma máqui-
na, nosso corpo necessita de 
energia (e muita!) para rea-
lizar todas as suas funções 
diariamente. 

Essa energia pode vir dos 
mais diversos nutrientes 
como o cálcio, por exemplo, 
que está presente no pão. 

De fato, o pão branco é 
enriquecido com cálcio e 
quatro fatias médias por dia 
fornecem mais de 30% da 
ingestão diária recomenda-
da de cálcio necessária dia-
riamente para manter ossos 
e dentes saudáveis.

Embora associado à obesi-
dade, o pão é relativamente 
baixo em calorias.

Sim, uma fatia média de 
pão branco contém 66 calo-
rias, enquanto que o pão de 
centeio contém 68 calorias 
e o pão de aveia contém 73 

calorias.
Dessa forma, os níveis de 

carboidratos contidos no 
pão são super úteis para as 
pessoas que praticam espor-
tes, pois lhes dá toda a ener-
gia necessária para treinar.

Pão é �ibra que previne 
doenças e regula os níveis 
de açúcar 

Pães como o integral, o de 
centeio e o de aveia, são ultra 

ricos em �ibras e podem 
prevenir doenças car-
díacas, prisão de ventre 
e hemorroidas, entre 
outras. 

Assim como também 
o pães funcionais, isto é, 
aqueles rico em �ibras, 
são capazes de diminuir 
os níveis de açúcar no 
sangue e nos fazer sentir 
mais saciados, o que é 
ótimo quando se está de 
dieta, por exemplo! 

Pão na dieta também 
é beleza 

Talvez você também 
não saiba, mas o pão 
ainda possui tiamina 
(B1) e niacina (B3), 
importantes para liberar 
energia dos alimentos e 
manter a pele, olhos e 
unhas saudáveis. 

Como também maioria 
dos pães também é pobre em 
açúcar, o que é importante 
para dentes saudáveis   e para 
manter um peso saudável.

O pão auxilia as futuras 
mamães 

pãozinho nosso de cada 
dia contém ácido fólico, 
importante em todas as 
fases das nossas vidas. 

É ainda mais importante 
para as gestantes, que, entre 
outras coisas, ajuda a preve-
nir defeitos no tubo neural, o 
que pode trazer consequên-
cias sérias para o feto como a 
espinha bí�ida, por exemplo.

Assim, o ácido fólico pre-
sente, também desempenha 

um papel funda-
mental na criação 
e manutenção 
do DNA, ou seja, 
essencial para a 
nossa formação. 

Em outras pala-
vras, vai visitar 
uma grávida? Uma 
cesta de pães é 
uma ótima pedida 
de presente! 

Previne contra 
pedra nos rins 

Como já sabe-
mos, o  pão é um 
alimento à base 
de �ibras, e consu-
mindo apenas uma 

fatia de pão por dia, já temos 
o su�iciente para auxiliar na 
melhora do sistema digesti-
vo, o que impede  a formação 
de cálculos biliares.

A�inal, vamos combinar 
que pedras na vesícula 
são um problemão para a 
saúde de qualquer um, não 
é mesmo?

O pão na dieta auxilia no 
emagrecimento 

Sim, você não leu errado. 
O pão integral é rico em 
�ibras alimentares, o que 
traz muitos bene�ícios para 
a perda de peso.

Por um lado, a �ibra se 
expande para encher o 
estômago, o que signi�ica 
que você se sentirá satisfei-
to mais rápido e consumi-
rá menos calorias em uma 
refeição.

E como é um carboidrato 
complexo, o trigo inteiro é 
digerido mais lentamente, o 
que te manterá satisfeito por 
muito tempo. 

Além disso, a �ibra evita 
picos de açúcar no sangue, 
impedindo que você não 
coma uma barra de cho-
colate no meio da tarde e 
tenha um rápido aumento 
de açúcar no sangue.  

E você aí, querendo riscar 
esse chuchuzinho, digo, pão-
zinho da sua alimentação?

O pão na dieta afasta a 
tristeza 

Quando estiver se sentin-
do pra baixo, coma uma fatia 
de pão.

Os carboidratos presentes 
nesse alimento aumentam os 
níveis cerebrais de serotoni-
na, hormônio que melhora o 
humor e reduz o desejo por 
lanches não saudáveis, como 
doces, por exemplo.

Assim, você  reduz o 
estresse e a ansiedade e de 
quebra, não se preocupa 
com a cintura, já dissemos 
que o pão na dieta é bom 
para emagrecer, né? 

Comer pão na dieta faz 
você viver mais 

Pesquisadores da Univer-
sidade Harvard, Estados 
Unidos, descobriram em um 
estudo de 2015, uma liga-
ção entre uma dieta rica em 
grãos integrais e alimentos 
ricos em �ibras e o risco de 
morte.

Os resultados desse estudo 
mostraram que o consumo 
desses  alimentos integrais 
reduzem o risco geral de 
morte, principalmente por 
doenças cardiovasculares, 
tanto em homens e como em 
mulheres.

E pães à base de grãos 
integrais e rico em �ibras é 
o que não nos faltam, não é 
mesmo? 

Portanto, faça as pazes 
com esse alimento e sabo-
reie seu pãozinho de cada 
dia tranquilamente, saben-
do que sua saúde só irá te 
agradecer! 

“Não consigo ficar sem o pãozinho”: 4 receitas 
substitutas que não engordam
O pãozinho francês 

nosso de cada dia é 
di�ícil de resistir – e 

também de substituir. Na 
busca por uma alimentação 
mais saudável, muitas pes-
soas recorrem a alternativas 
“�it”, como o pão de forma 
100% integral e a tapioca.

Estas opções, apesar de 
serem, de fato, muito bené�i-
cas à saúde, nutritivas e in�i-
nitamente melhores do que o 
pão branco, contêm a mesma 
quantidade ou até mais calo-
rias e carboidratos do que o 
concorrente re�inado e, por 
isso, muitas vezes não aten-

dem às necessidades de 
quem faz certos tipos de 
dieta para emagrecer.

Pão de linhaça: misture 
2 xíc. linhaça triturada, 1 
col. fermento em pó, 1 col. 
(chá) sal e 3 pacotinhos 
de adoçante (para pão 
doce). Inclua 5 claras, 2 
ovos inteiros, 2 col. óleo 
de coco e ½ xíc. água. Asse 
mistura a 180ºC por cerca 
de 30min.

Pão de queijo cotta-
ge: misture 3 gemas, 3 
col. queijo cottage ou 
cream cheese light e 
sal. Em outro recipien-

te, bata 3 claras com ¾ 
col. (chá) de uma mis-
tura de vinagre branco 
com suco de limão até 
ponto de neve. Misture 
as duas partes gentil-
mente. Com uma colher, 
molde 10 pães redondos 
em uma assadeira. Asse 
em forno médio até �ica-
rem levemente dourados 
(cerca de 30 min). Espere 
esfriar completamente e 
coloque-os dentro de um 
pote plástico bem fecha-
do durante a noite. No 
dia seguinte, eles estarão 
macios.

Pão de farelo: misture 4 
ovos com 1 pote de iogurte 
natural desnatado. Inclua 
4 col. farelo de aveia, 2 col. 
farelo de trigo, 2 col. amido 
de milho, 6 col. leite em pó 
desnatado e sal. Misture 
bem, adicione 1 col. fermen-
to em pó e asse a 180ºC por 
cerca de 30min.

Pão de leite: bata 2 ovos 
com um garfo e acrescente 
12 col. leite em pó desnatado 
e uma pitada de sal. Misture 
bem, inclua 1 col. fermento 
em pó e asse em forno pré-
-aquecido por cerca de 20 
minutos, ou até dourar.
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Bate – Rebate C´est fini

TV Tudo

Educação

Direção da Band insiste em 
repetir os mesmos erros

A Bandeirantes precisa 
cuidar melhor das 
suas grandes marcas. 

Anos atrás, vimos o “CQC” 
sucumbir pelo uso e abuso 
do seu casting, e também 
porque o produto nunca teve 

um respiro.
E o tempo não ensina.
Entre os casos de agora, 

o “Minha Receita”, terceira 
edição, apresentado por 
Eric Jacquin e que já está no 
ar com o desgastado “Mas-

terChef”, não passa de um 
ponto. A novidade no for-
mato é nenhuma. Se a Band 
ainda não sabe, o fracasso na 
audiência demonstra que o 
público não se deixa enganar 
por qualquer coisa.

O pior, observa-se, é a 
insistência em repetir no 
erro.

O “Show do Esporte” há 
anos, foi equivocadamen-
te relançado nas noites de 
domingo e afundou no Ibope. 

Agora, retornou à grade 
mais uma vez, sem produ-
ção nenhuma, meio que de 
qualquer jeito, apoiando-se 
unicamente na transmissão 
dos jogos de futebol inter-
nacional.

Quando não tem bola 
rolando, é um programa 
lento e sem criatividade. Vale 
a pena gastar esta grife his-
tórica da Band em um proje-
to sem maturidade? Certeza 
que não.

UM PROBLEMA
O esporte da Band, hoje, 

não tem a mesma retaguar-
da de outros tempos, capaz 
sustentar com produção e 
criatividade um programa 
deste tamanho nas tardes 
de domingo.

Ou não conta mais com 
nomes na altura de Michel 
Laurence, Edson Scata-
machia, Luciano Borges, 
Vander Pereira, Dudu 
Mangini, João Batista e Ary 
Borges.

FIM DE UMA...
Silvio Santos acabou com 

o home office no SBT. Foi 
ordem dele.

Depois de procurar um 
funcionário da adminis-
tração e não encontrar, 
mandou que todos voltas-
sem a trabalhar na emis-
sora.

... RECOMEÇANDO NA 
OUTRA

Diante dos tantos casos 
testados positivos nos últi-
mos dias, a CNN Brasil está 
voltando a ter home office.

Alguns, desde ontem, já 
estão trabalhando em casa. 
A informação é que prati-
camente toda a equipe do 

“CNN Tonight” foi atingida. 
Entre os demais positiva-
dos, a apresentadora Thais 
Lopes, Débora Freitas, 
Thaís Arbex, Caio Junquei-
ra e Iuri Pitta.

EFEITO DOMINÓ
O jornalismo do SBT 

começa a ser desfalcado 
em várias praças por conta 
da onda de demissões.

Depois de São Paulo e Rio 
de Janeiro, os cortes che-
garam também a Brasília, 
Porto Alegre e Belém. Uma 
situação bastante compli-
cada.   

FALTA ISSO
A Globo já tem decidi-

do que a exibição do “The 
Voice Mais” será em janei-
ro, com apresentação de 
André Marques.

Mas ainda não há uma 
de�inição dos seus jurados. 
Existe a ideia de não repetir 
ninguém dos já conhecidos.

PERSPECTIVA
Data hoje, os números 

da “Fazenda”, próximos de 
bater 12 pontos de média, 
são os melhores desde 
2011.

Até agora, só é superado 
pelas três temporadas exi-

bidas entre 2009 e 2010.
COMBINADO ASSIM
Mamma Bruschetta con-

tinuará participando do 
“Melhor da Tarde”, da Cátia 
Fonseca, todas as quartas e 
sextas-feiras. É o acertado 
por enquanto. Mas existem 
planos para o ano que vem.

O programa da Cátia, 
hoje, se coloca entre os 
maiores faturamentos da 
Band.

DESCONFIANÇA
Depois de a Globo sus-

pender “Malhação: Trans-
formação”, de Priscila 
Steinman, e avisar que 
o horário ganhará outra 
reprise, começaram a 
circular algumas teorias, 
incluindo  troca.

Que os irmãos e novatos 
Marcos e Eduardo de Car-
valho, descobertos em uma 
O�icina de Criação da TV 
Globo, poderiam furar essa 
�ila. Eles escrevem “Malha-
ção - Eu Quero É Ser Feliz”.

PARTICIPANTES
Lucas Viana, vencedor de 

“A Fazenda”, Laryssa Botti-
no, “amiga da Anitta” e Cin-
thia Cruz, atriz, que passou 
pelo “De Férias...”, estarão 

em “Game dos Clones”, o 
novo programa da Sabrina 
Sato.

Na Amazon, estreia nesta 
sexta-feira, e na Record, dia 
30.

PESQUISA
O Sexy Hot, a �im de 

conhecer mais o per�il do 
público que recebe o sinal 
do canal na TV Paga, enco-
mendou  pesquisa a Target 
Group Index, comandada 
pelo Kantar IBOPE Media.

As perguntas foram res-
pondidas por aproxima-
damente 1000 pessoas, ao 
longo dos últimos 3 anos, 
nas principais regiões 
metropolitanas do Brasil, 
com exceção da região 
Norte. 

OS DADOS
De acordo com os dados 

obtidos, 56% do público 
que recebe o sinal do Sexy 
Hot são do sexo masculino, 
52% têm mais de 35 anos 
e 38% correspondem à 
classe C.

Segundo esses dados, 
trata-se de um dos canais 
da Pay TV com maior con-
centração de adultos entre 
18 e 34 anos.

·       Que mal pergunte: 
falta ainda alguma coisa a 
dizer sobre a separação de 
Gusttavo Lima e Andressa 
Suita?

·       O “Persona”, da Cultura, 
vai estrear nova temporada 
neste domingo, às 21h...

·       ... E terá Matheus 
Nachtergaele como convi-

dado.
·       No SBT sempre existiu 

interesse em comprar jogos 
da seleção, fora do Brasil, 
nas eliminatórias...

·       ... Os valores, segundo 
um dos seus diretores, é que 
assustam demais.

·       Sem entrar nos maio-
res detalhes, Sabrina Sato 

deixou escapar que teve 
pegação entre os participan-
tes do “Game dos Clones” 
nos bastidores.

·       Funcionários da Rede 
TV! se queixam da falta de 
manutenção e reposição dos 
equipamentos...

·       ... E também da falta 
de cuidados nas instalações 

da própria emissora...
·       ... Dia desses, um vidro 

da janela do auditório pro-
vocou sério ferimento no 
braço de uma funcionária.

·       A audiência de “Haja 
Coração”, no segundo capí-
tulo, chegou a ter um cres-
cimento de dois pontos em 
São Paulo, e de três, no Rio. 

O SBT se aproxima de 
uma definição sobre o 
lançamento do programa 
semanal de esportes, que 
irá apoiar as transmissões 
da “Libertadores”.

Quase decidido que 
a sua exibição será aos 
sábados, faixa das 12h ou 
13h.

Então é isso.  Mas 
amanhã tem mais. Tchau!

Ecofuturo lança plataforma de 
ensino à distância

  A iniciativa viabiliza a promoção do conhecimento em diferentes regiões do País

O Ecofuturo, organiza-
ção sem �ins lucra-
tivos mantida pela 

Suzano, lançou uma plata-
forma de ensino a distância, 
inicialmente, exclusiva para 
integrantes de iniciativas 
relacionadas à leitura e 
educação do Instituto e da 
Suzano, com o objetivo de 
fortalecer a relação com e 
entre os participantes e pro-
mover o conhecimento. O 
primeiro curso foi disponibi-
lizado para pro�issionais que 
atuam na rede de Bibliotecas 
Comunitárias Ecofuturo e, 
também, em bibliotecas dos 
municípios atendidos pelo 
Programa Suzano de Edu-
cação. As aulas são integral-
mente online e contam com 
alguns encontros ao vivo, que 
acontecem por videochama-
da.

A ideia de oferecer a for-
mação remota surgiu a partir 
de demandas identi�icadas 
durante o monitoramento da 
rede de bibliotecas implan-
tadas pelo Instituto, que 
acontece anualmente e visa 

acompanhar os principais 
resultados e desa�ios das 
unidades, além de aprimorar 
as atividades desenvolvidas. 
A partir da educação a dis-
tância será possível levar o 
conteúdo a diversas regiões 
do País, simultaneamente, 
além de promover conexões 
e a troca de experiência entre 
os participantes dos projetos.

O primeiro módulo do 
curso, com o tema “Gestão 
de Bibliotecas”, teve início em 

agosto e possui cinco blocos. 
Já o segundo, que começou 
em 12 de outubro, Dia Nacio-
nal da Leitura – data o�iciali-
zada em 2009 por iniciativa 
liderada pelo Ecofuturo –, é 
sobre “Mediação de Leitura” 
e se divide em sete blocos. 
Ambos contam com o acom-
panhamento de especialistas 
nos temas.

“Estamos felizes com esse 
piloto e com a oportunidade 
de contribuir para a reno-

vação do conhecimento dos 
integrantes das iniciativas de 
educação do Ecofuturo e da 
Suzano. A nossa plataforma 
EAD foi desenvolvida com 
uma metodologia que possi-
bilita nos colocar em realida-
des e experiências distintas, 
mesmo com a distância, o 
que enriquece a discussão 
e a troca de saberes. A ideia 
é, posteriormente, ampliar o 
uso da plataforma e a oferta 
de cursos”, a�irma Vanessa 
Espíndola, analista de sus-
tentabilidade do Instituto. 
Ecofuturo.

A primeira formação, que 
reúne 50 alunos, foi cons-
truída com foco em um pro-
cesso humanizado, e que 
busca aproximar os partici-
pantes mesmo estando em 
um ambiente 100% virtual. 
Além de contemplar pod-
casts respondendo dúvidas 
e comentários entre as aulas, 
foi criado um grupo, em um 
aplicativo de mensagens 
instantâneas, para trocas de 
conteúdo, dicas e bate-papo. 

Leia mais no site do DT.

Curso Poliedro oferece 
dicas e estratégia para 
aumentar chances de 
aprovação na Fuvest 2021

  Provas são conteudistas e exigem 
preparo. Pela primeira vez, metade das 
vagas da USP serão destinadas aos alunos 
de escolas públicas

Reconhecidas pelo alto 
grau de exigência, 
as provas da Fuvest 

2021 acontecem nos dias 
10 de janeiro (1ª Fase) e 21 
e 22 de fevereiro (2ª Fase), 
e serão acompanhadas de 
algumas modificações em 
decorrência da pandemia. 
Pela primeira vez, 50% das 
vagas de todos os cursos 
da USP (considerando a 
distribuição de vagas entre 
Fuvest e Sisu) serão desti-
nadas aos candidatos de 
escolas públicas que podem 
não ter recebido o aparato 
necessário para o acompa-

nhamento das aulas à dis-
tância e nem a preparação 
adequada para os vestibu-
lares ao longo do ano. Além 
disso, as provas de habili-
dades específicas também 
sofreram modificações. As 
de artes visuais foram des-
cartadas e as de música e 
artes cênicas serão realiza-
das virtualmente.

As inscrições vão até 23 
de outubro e podem ser 
feitas por meio do link 
https://www.fuvest.br/
fuvest-2021-inscricoes/. A 
taxa é de 182 reais.

Leia mais no site do DT.

(Foto ilustrativa - divulgação/internet)
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Vendo casa com 2 pon-
tos comerciais no bair-
ro Jardim Canuto Bor-
ges, em Taubaté, com 
área total de 257m2. A 
casa possui 5 cômodos, 
sendo 1 suíte, quintal 
com garagem para 2 
carros. Os 2 pontos co-
merciais já estão pron-
tos para utilização. 
Toda documentação 
OK. Ótima oportunida-
de de negócio. Contato 
direto com o proprietá-
rio: (12)3621-6102

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

9- Ficha 109: Venda 
Apartamento no Jar-
dim Paulista - Taubaté 
R$ 185.000,00. Com 2 
Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala 2 Ambientes, 
Cozinha, Banheiro e Ga-
ragem Coberta para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br
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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

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
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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

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

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
rr
en

os

Vende-se

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

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
 

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
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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
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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
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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.  
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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

Delícias da Padaria do Gino

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.

**Por favor não me confundir com 
outras que estão de passagem.**

RECIFE - PRAIA DE BOA VIAGEM
Alugo apartamento para 3 pessoas (1 cama casal e 1 soltei-
ro), geladeira, microondas, televisão, ventilador, mesa, na 
AVENIDA BOA VIAGEM, Nº 5212, PRAIA DE BOA VIAGEM

R$ 70,00 por pessoa / por dia.entrar em contato com 
proprietário pelos tels: (81) 99966-2327 / (81) 99731-5535.

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.

Pão francês, doces e bolos
Rocamboles, Salgados... 

Vendo casa com 2 pontos co-
merciais no bairro Jardim Canu-
to Borges, em Taubaté, com área 
total de 257 m2. A casa possui 5 
cômodos, sendo 1 suíte, quin-
tal com garagem para 2 carros. 
Os pontos comerciais já estão 
equipados para utilização. Toda 
documentação OK. Ótima opor-
tunidade de negócio. Contato 
direto com o proprietário no te-
lefone (12)3621-6102.

Pé e Mão 
R$ 20,00

Atendimento a domicílio com horário agendado. 

Telefone / watsap: 

(12) 98257-8372 Gabi
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COMUNICADO DE DISTRATO SOCIAL 

“Conforme o item I do artigo 1103 CC § 1º do artigo 1152 da Lei Federal 10.406/2002, 
a empresa TABA PROMOÇÕES E DIVERSÕES LTDA, situada a Rua Carneiro de 
Souza, 84 - Centro- Taubaté/SP - CNPJ.  61.868.048/0001-00, 
estará arquivando sua Adequação ao Novo Código Civil e Distrato Social, assinado em 
10/08/2020 no Cartório da Cidade de Taubaté”. 

 

COMUNICADO DE DISTRATO SOCIAL

A EMPRESA J. I. J. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA CADASTRADA 
NO CNPJ Nº 02.171.838/0001-73 SITUADA NA RUA JACAREÍ, 34 VILA 
IAPI TAUBATÉ - SP CEP. 12060-260 , COMUNICA O ENCERRAMENTO 
DE SUAS ATIVIDADES EM 14/10/2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

Prefeitura Mun. de Cunha 

 

Fls:  _______________ 

 

Rúbrica: ___________ DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2020 - Proc. Adm. Mun. n° 171/2020. TERMO DE 
RATIFICAÇÃO E DISPENSA – Em 05/10/2020 em consonância com a JUSTIFICATIVA 
apresentada, nos termos do art. 24, inciso II, da lei 8.666/93 e alterações posteriores, visando 
a SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE GRADIL E TENDAS 
ALUGADO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA VACINAÇÃO DURANTE O MES DE 
OUTUBRO, a favor da empresa A. M. FIGUEIRA EVENTOS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 
sob o nº 10.276.979/000189, no valor de R$ 12.980,00 (doze mil novecentos e oitenta reais). 
O Prefeito Municipal de Cunha, ROLIEN GUARDA GARCIA, RATIFICA a referida Dispensa. 
Dê-se publicidade desta decisão nos termos art. 26 da Lei de Licitação para fins de eficácia. 
Cunha, 05 de outubro de 2020. Rolien Guarda Garcia, Prefeito Municipal de Cunha. 

Comunicado
A Vivo informa que, por motivo de falha 
em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de Bairro 
do Paraitinga tiveram seu funcionamento 
prejudicado no dia 10/10/2020 das 13h24 
às 14h16. Assim que houve a interrupção, 
enviamos equipes especializadas ao local e o 
equipamento danificado foi recuperado.

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  
Rua Coronel João Franco de Camargo, 80, Centro - Jambeiro/SP 

Tel: + 55 12 3978-2600     jambeiro.sp.gov.br     administracao@jambeiro.sp.gov.br 

  
 

 
 

 LEI Nº 1950, DE 14 DE OUTUBRO DE 2020. 
 

“Dispõe sobre a denominação de via pública do Município 

de Jambeiro, 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 seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominada “Estrada Municipal João Cândido Alves – JAM 495”, o trecho 

da via Pública situada no Bairro do Tapanhão, perímetro rural deste Município. O 

trecho desta via tem seu início a partir da Estrada Municipal Agenor Guedes – JAM 

280, totalizando 600m (seiscentos metros) de comprimento, contendo 5m (cinco 

metros) de largura em toda sua extensão. 

 

Art. 2º - Fica ainda o Poder Executivo autorizado a confeccionar placas indicativas com 

a nomeclatura Estrada Municipal João Cândido Alves – JAM 495. 

 

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 1927 de 22 de 

abril de 2020. 

 

   Jambeiro, 14 de outubro de 2020. 

 

 

     CARLOS ALBERTO DE SOUZA 

            Prefeito Municipal 

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 

   
 

 
 

PORTARIA Nº 9485 DE 13 DE OUTUBRO DE 2020. 
 

                                                                                              
Dispõe sobre férias regulamentares aos 
servidores públicos. 

 
 
                              CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

Municipal de Jambeiro, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais;  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º- Conceder Férias Regulamentares aos servidores 

municipais a partir de 13 de outubro de 2020, conforme relação 
abaixo: 

 
Jéssica dos Santos Pimentel Secretária de Escola 13.10 a 22.10.2020 2019-2020 

Vinicius Verdeli da Silva Almoxarife 13.10 a 22.10.2020 2019-2020 

 
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Jambeiro, 13 de outubro de 2020. 
 
 

 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura Municipal de 
Jambeiro, 13 de outubro de 2020. 
 
 

 
Kelly Fernanda Morais Ribeiro 

Agente Administrativo 
 
 
 

 
 

Praça Monsenhor Ernesto Almírio Arantes, 64–Paraibuna/SP 
Tel.: (12) 3974-0716 

 
 
 
Processo nº:  0125/2020 
Contrato nº: 0067/2020 
Contratante: Fundação Cultural “Benedicto Siqueira e Silva” 
Contratada: M.RM. Assessoria e Treinamento para Administração 
Pública EIRELI. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para capacitação de 
Pregoeiro e Equipe de apoio para servidores da Fundação Cultural 
“Benedicto Siqueira e Silva”. 
Valor Total: R$ 3.300,00 
Recursos: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  
Base Legal: Artigo 24, II, da Lei nº 8.666/1993 
Vigência: 02/10/2020 a 05/10/2020 
Data da assinatura: 02/10/2020 
 
 

 
   
 
 

 

Município da Estância Climática de 
Santo Antônio do Pinhal – SP 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 227/2020 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 046/2020 

A comissão permanente de licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, 
Estado de São Paulo, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na 
Modalidade Pregão (Presencial) n. º 046/2020, conforme segue:  
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
Critério de julgamento: menor preço por lote 
Data da realização: 28 de outubro de 2020. 
Início do credenciamento: 09:00 horas.  
Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal, localizada na Av. Ministro Nelson 
Hungria, nº 52 - Centro, Santo Antônio do Pinhal /SP, CEP 12450-000, O Edital completo 
poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal, em horário comercial, ou 
através do site oficial no endereço eletrônico: www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br. 
Maiores informações pelos telefones (12) 3666-1122 / 3666-1918.  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL/ SP  
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2020 

 
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR 

 
 
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, por meio da Aplicativa Serviços de Apoio, Gestão e Administração EIRELI - EPP, 
torna público o EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR do Concurso Público nº 01/2020, conforme segue: 
 
AUXILIAR ODONTOLÓGICO 
Não houve candidato aprovado 

 
CONTROLADOR DE PATRIMÔNIO DESEMPATE  
CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NP I CE CB DN F DF 
1 RENAN BASQUI GARIGLIO 48025266 1076 75,00 Não 35,00 40,00 31/03/1994 0 Não 
2 APARECIDA RAQUEL BONFIM VILELA DE OLIVEIRA 449130095 1033 75,00 Não 32,50 42,50 08/03/1989 0 Não 
3 GIL MOZENA RODRIGUES TEIXEIRA 15802510 1071 72,50 Não 37,50 35,00 18/05/1965 2 Não 
4 ANA JÚLIA TEIXEIRA RODRIGUES 543801287 1031 72,50 Não 37,50 35,00 20/09/1996 0 Não 
5 CAETANO AIOLFI DE LIMA OLIVEIRA 297873696 1078 67,50 Não 35,00 32,50 04/06/1979 0 Não 
6 ALAN ALVES BRITO CONCEIÇÃO 245581091 1088 67,50 Não 30,00 37,50 06/07/1981 0 Não 
7 MONICA DANELLI BLANCO 302806532 1011 65,00 Não 37,50 27,50 27/07/1983 0 Não 
8 BRUNA HELENA MONTEIRO 471186466 1006 65,00 Não 35,00 30,00 08/02/1991 0 Não 
9 FERNANDO HENRIQUE BONANI DA SILVA 412429287 1004 62,50 Não 40,00 22,50 18/11/1986 0 Não 

10 ANGELICA TRINDADE MOREIRA GONÇALVES 483204298 1012 62,50 Não 35,00 27,50 11/11/1991 1 Não 
11 CAMILA MIDIÃ CASTRO 12737662 1079 62,50 Não 32,50 30,00 24/07/1996 1 Não 
12 GUSTAVO HARUO KATAYAMA MOREIRA 545725070 1015 60,00 Não 35,00 25,00 17/12/1997 0 Não 
13 PEDRO HENRIQUE SANTOS LUZIA 20583284 1065 60,00 Não 35,00 25,00 06/02/1999 1 Não 
14 MARIANA JAQUELINE MONTEIRO DA SILVA 379538726 1083 60,00 Não 32,50 27,50 28/12/1998 0 Não 
15 REBECA SEABRA DE OLIVEIRA 371583068 1030 60,00 Não 30,00 30,00 10/11/1993 0 Não 
16 EVANDRO VALVERDE 19144722 1051 57,50 Não 30,00 27,50 01/03/1970 1 Não 
17 ANE CAROLINE DE OLIVEIRA CAMPOS 295953135 1086 57,50 Não 30,00 27,50 27/12/1984 0 Não 
18 GUSTAVO ANGELO DE OLIVEIRA RIBEIRO 396627948 1042 57,50 Não 30,00 27,50 07/08/1996 0 Não 
19 MARCO AURELIO LOBATO 433531927 1020 55,00 Não 32,50 22,50 28/12/1982 0 Não 
20 DANILO BRAMBILLA MACHADO 487982897 1010 55,00 Não 30,00 25,00 12/04/1993 0 Não 
21 LUIZ FERNANDO DA SILVA 469094060 1070 55,00 Não 30,00 25,00 07/03/1997 0 Não 
22 STEPHANIE FERNANDA RIBEIRO SOARES 509279685 1084 55,00 Não 27,50 27,50 06/02/1997 0 Não 
23 CRISTIANE APARECIDA ROSA 385854134 1025 55,00 Não 27,50 27,50 28/04/1997 0 Não 
24 MARCELO GUSTAVO DA SILVA 461806460 1036 50,00 Não 20,00 30,00 11/06/1990 0 Não 

 

DENTISTA CIR/TR BUCOMAXILO DESEMPATE  
CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NP I CE CB DN F DF 
1 THAYZA CRO ALFARO RODRIGUES 440037074 1003 70,00 Não 30,00 40,00 24/09/1985 2 Não 
2 RENATA CRISTINA CAVALHEIRO CHAVES SAIZAKI 165067974 1048 65,00 Não 37,50 27,50 22/01/1979 1 Não 
3 THIAGO DA FONSECA DE SOUZA 5055410 1019 65,00 Não 35,00 30,00 17/10/1988 1 Não 
4 ADRIANA DA CUNHA ROLA 280884837 1038 55,00 Não 27,50 27,50 29/04/1977 0 Não 
5 VINICIUS LUIZ RODRIGUES PODADERA 43450954 1013 55,00 Não 27,50 27,50 13/11/1987 0 Não 
6 EDGAR ANTÔNIO NEVES DE CASTRO 435168897 1009 37,50 Não 17,50 20,00 29/04/1986 0 Não 

 

MÉDICO PLANTONISTA 24 HORAS DESEMPATE  
CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NP I CE CB DN F DF 
1 ROBERT NASCIMENTO PASCOAL 439218962 1082 90,00 Não 65,00 25,00 23/10/1985 0 Não 
2 CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA CARDOSO 0754938700 1073 82,50 Não 65,00 17,50 23/09/1979 0 Não 
3 MARINA MINARI 322294095 1075 52,50 Não 37,50 15,00 17/12/1985 0 Não 
4 GILBERTO COSTA JÚNIOR MG14997636 1024 50,00 Não 45,00 5,00 06/05/1988 0 Não 

Legenda: CL = Classificação / NP = Nota da Prova Escrita Objetiva / I = Idoso / CE = Nota da Prova Objetiva de Conhecimentos 
Específicos / CB = Nota da Prova Objetiva de Conhecimentos Básicos / DN = Data de Nascimento / F = Número de Dependentes 
/ DF = Candidato com Deficiência. 

 
O candidato que desejar interpor recurso em face da classificação disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, com início no dia útil seguinte à 
publicação deste edital, conforme o disposto no Capítulo 9 do edital de abertura do Concurso Público. 
 
Santo Antônio do Pinhal, 16 de outubro de 2020. 

 
CLODOMIRO CORREIA DE TOLEDO JUNIOR 

Prefeito Municipal de Santo Antônio do Pinhal /SP 

 
        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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
ATA DE REGISTRO N°: 024/2020/ OBJETO: GLP/ MODALIDADE: PREGÃO N° 041/2020/ 
ASSINATURA: 15/10/2020/ VIGENCIA: 14/10/2021/ CONTRATADA: GASBALL 
ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA/ VALOR TOTAL: 34.500,00. 
 
Santo Antônio do Pinhal, 15 de Outubro de 2020. 
Clodomiro Correia de Toledo Júnior - 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 
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Trata a presente de adequação da legislação municipal às recentes alterações promovidas 
na legislação federal que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços. 
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crédito ou débito, dos serviços de “leasing”, “franchising” e “factoring”, representarão um critério 
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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: AUTO POSTO TK LTDA/CONTRATO Nº: 161/2020/OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL/MODALIDADE: PREGÃO Nº 040/2020/VALOR TOTAL: R$ 282.820,50/ 
ASSINATURA: 13/10/2020/ VIGÊNCIA: 12/10/2021 
 
CONTRATADA: POSTO DO GRILO LTDA / CONTRATO Nº: 160/2020/ OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL/MODALIDADE: PREGÃO Nº 040/2020/ VALOR TOTAL: R$ 568.556,44/ 
ASSINATURA: 13/10/2020/ VIGÊNCIA: 12/10/2021 
 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, 15 DE OUTUBRO DE 2020 
CLODOMIRO CORREIA DE TOLEDO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
A DEBITAR (16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa GLOBAL AUTOMAÇÃO ELETROMECANICA LTDA, inscrita 
no CNPJ: 09.121.719/0001-55, Inscrição Municipal: 51.227, localiza-
da na RUA DR. JORGE WINTHER, 139 - CENTRO - TAUBATÉ/SP, CO-
MUNICA a perda e o extravio de Talões de Notas Fiscais de Serviços, 
de numeração 051 ao 300. 
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  Receitas do FUNDEB 2.398.683,71                          
  Rendimentos de Aplicações Financeiras 1.934,23                                 

TOTAL 2.400.617,94                                    2.472.041,59                     

 Total 2.400.617,94                          73.357,88                          
 Magistério (60% do Total) 1.440.370,76                          

EMPENHADA LIQUIDADA PAGA

 Despesas com Valorização do Magistério - 60% 2.127.233,80 2.127.233,80 2.071.350,76

PERCENTUAL APLICADO - 60% 88,61% 88,61% 86,28%

  Outras Despesas do Fundeb - 40% 166.171,05 166.171,05 157.713,04

PERCENTUAL APLICADO 40% 6,92% 6,92% 6,57%

2.293.404,85 2.293.404,85 2.229.063,80

686.863,04                        686.863,04                        630.980,00                        

 Saldo Anterior -                                           Despesas com o Magistério - 60% 2.071.350,76                     
 Receitas Arrecadadas até o Trimestre 2.400.617,94                           Despesas com Outras Despesas - 40% 157.713,04                        

SOMA 2.400.617,94                          2.229.063,80                     

171.554,14                        

555.660,51                        

384.106,37                        

Arrecadação 25%
2.458.205,93                     614.551,48                        
6.060.998,42                     1.515.249,61                     
6.657.175,52                     1.664.293,88                     

15.176.379,87                   3.794.094,97                     

Receitas Vinculadas Saldo Anterior Pagamentos Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro 1.006,31                                 -                                     1.010,95                            
Construção Escola Vargem Grande 4.408,44                                 -                                     4.428,76                            
Convênio Transporte de Alunos - Estado 675,46                                    273.302,97                        190,85                               
QESE Transporte de Alunos 226.954,22                             178.732,46 432.542,01                        
PNATE - Transporte de Alunos 216,80                                    0,00 217,80                               
Receita PDDE 9.450,42                                 -                                     9.493,98                            
Receita EJA 287,30                                    -                                     287,30                               
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação 104.072,19                             -                                     104.551,84                        
Aplicação Financeira 25% - Decendial 4.760,89                                 3.211,41                            1.555,03                            

TOTAL 351.832,03                                       455.246,84                                554.278,52                                

Empenhada Liquidada Paga
1.979.292,16                     1.110.766,63                     1.100.385,61                     

294.531,86                        294.531,86                        294.531,86                        
20.529,91                          20.529,91                          20.529,91                          
93.017,63                          93.017,63                          90.727,28                          

2.387.371,56                             1.518.846,03                             1.506.174,66                             

943.426,48                        408.855,48                        342.224,08                        
1.443.945,08                     1.109.990,55                     1.163.950,58                     
2.293.404,85                     2.293.404,85                     2.229.063,80                     

73.357,88                          73.357,88                          73.357,88                          

3.810.707,81                     3.476.753,28                     3.466.372,26                     
RG

25,11% 22,91% 22,84%
Mariléa Pinto dos Santos

Secretária 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 2.472.041,59                     

3º TRIMESTRE DE 2020

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 Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2

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

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

1,00                                        

RECEITAS
    Receitas Municipais
    Transferências da União
    Transferências do Estado

SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%

RECEITAS  E  DESPESAS 100%

43,56                                      
-                                          

479,65                                    
5,55                                        

657.693,33                                      

Receitas + Aplicação
4,64                                        

20,32                                      
272.818,36                             
384.320,25                             

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% (-) Fundeb não aplicado
(=) 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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Controle Interno
Marcos Moutella

TOTAL

Acumulado (R$) Acumulado (R$)

197.171,29              1.979.292,16          
65.843,50               294.531,86             

127.439,99             20.529,91               
1.975.966,97          93.017,63               

40.686,73               
818,70                    ( = ) 2.387.371,56          

41.714,26               
8.564,49                 ( - ) Despesas com Recursos do QESE, Convênios e Outros 942.364,22             

6.035.755,35          ( - ) Despesas com Rendimentos de Aplicações - Conta LDB 1.062,26                 
-                          ( = ) 943.426,48             

25.243,07               
-                          ( = ) 1.443.945,08          

6.237.110,69          
376.635,38             ( + ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 73.357,88               

43.429,45               ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB (Menor Receita) 2.293.404,85          
15.176.379,87        ( = ) 3.810.707,81          

656.631,07             25,11%
1.062,26                 

2.398.683,71          
1.934,23                 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB (%) 88,61%

3.058.311,27          Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB (%) 88,61%

18.234.691,14        132.917,60             

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

RG

  Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais
  Recursos recebidos do FUNDEB
  Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

Secretária Municipal de Educação Prefeita Municipal Contadora

Marcos Moutella
Controle Interno

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

Mariléa Pinto dos Santos Maria Lourdes de Oliveira Carvalho Fabiana Aparecida Lemes Gil

 FUNDEB

3º Trimestre de 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

JAZIGO PERPÉTUO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

A Prefeitura Municipal de Taubaté, CONVOCA pelo prazo de 30 (trinta) dias, os 
herdeiros ou sucessores (filhos, netos, pais, avós, cônjuge sobrevivente, irmãos, 
sobrinhos, etc), nos termos dos artigos 1603 e seguintes do Código Civil Brasileiro, 
falecido(a) TADEU EUGENIO MONTEIRO  em 21/07/1962, Sepultado no jazigo nº 
292 atual nº 292 da Quadra nº 01ª do Cemitério Municipal de Taubaté / SP, para 
comparecerem à Divisão Funerária e Cemitérios, localizada na Rua São Benedito, s/n 
(Velório Municipal), no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, 
munidos de documentos comprobatórios de herdeiros, a fim de se habilitarem no 
direito  de uso do respectivo jazigo perpétuo. Esclarece que o referido jazigo está sendo 
reclamado por: JULIANA PAULA MONTEIRO, RG: Nº 41.849.710-2 E CPF Nº 
333.288.488-35, Grau de parentesco com o (s) ali sepultado (s): . Deixando como 
Concessionários do Perpétuo os Srs: 1) Graziela Aparecida Monteiro e Clovis 
Maurilio Monteiro. 

O não comparecimento no prazo acima será presumido como renúncia ao referido 
direito (processo administrativo nº 30.195/2020). 

Secretaria de Serviços Públicos, aos 15 de setembro de 2020. 

Tânia Pereira Godoi 

Divisão de Funerária e Cemitérios 

Alexandre Magno Borges 

Secretário de Serviços Público 

Prefeitura Municipal de Taubaté 
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Betha Sistemas

4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00  RECEITAS 2.767.160,10
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00    RECEITAS CORRENTES 2.693.394,39
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00       IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 522.178,16
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00          IMPOSTOS 515.949,47
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00             IMPOSTOS S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA23.171,67
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00                IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 23.171,67
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00                   IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO23.171,67
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00                      Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal23.171,67
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00             IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 492.777,80
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00                IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO P/ ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS69.438,52
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00                   IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA68.151,01
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00                      Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal61.064,51
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00                      Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa4.923,10
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00                      Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros2.163,40
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00                   IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS1.287,51
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00                      Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal1.287,51
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00                IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS423.339,28
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00                   IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA423.339,28
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00                      IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Principal422.854,73
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00                         ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 416.928,96
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00                         ISSQN - Simples Nacional - Lei 9317/96 5.925,77
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00                      Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 4,95
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00                      Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 393,91
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00                      Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros85,69
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00          TAXAS 6.228,69
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00             TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 6.228,69
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00                TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 6.179,11
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00                   TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS6.179,11
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00                      TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - Principal3.437,66
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00                         Taxa de Funcionamento Estab. Comercial / Ind. / Serviços 3.437,66
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00                      Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa1.914,18
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00                      Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros827,27
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00                TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 49,58
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00                   TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS 49,58
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00                      TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTRAS - Principal49,58
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00                         Taxa de Cemitério 31,97
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00                         Outras Taxas de Prestação de Serviços 17,61
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00       CONTRIBUIÇÕES 10.135,03
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00          CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10.135,03
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00                   CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA10.135,03
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00                      Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal10.135,03
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00       RECEITA PATRIMONIAL 8.493,33
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00          VALORES MOBILIÁRIOS 1.960,33
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00             JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.956,09
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00                   REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.956,09
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00                      REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Principal 1.956,09
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00                         Receita de Aplicação Financeira - Fundeb 1.691,05
4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00                         REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE164,23
4.1.3.2.1.00.1.1.03.01.00                            Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. Saúde 15% - Tesouro 1,50
4.1.3.2.1.00.1.1.03.02.00                            Rec Rem Dep Banc. Rec. Vinc Saúde - Estado 35,79
4.1.3.2.1.00.1.1.03.03.00                            Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Saúde - SUS União 126,94
4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00                         REM. DEP BANC. RECURSOS VINCULADOS - MDE 32,47
4.1.3.2.1.00.1.1.05.01.00                            Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ensino 25% - Tesouro 0,05
4.1.3.2.1.00.1.1.05.02.00                            Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Ensino - Estado 0,41
4.1.3.2.1.00.1.1.05.04.00                            Rec. Rend. Aplic. Financ. União FNDE - QESE 18,00
4.1.3.2.1.00.1.1.05.05.00                            Rec. Rend. Aplic. Financ. União FNDE - PDDE 0,74
4.1.3.2.1.00.1.1.05.06.00                            Rec. Rend. Aplic. Financ. União FNDE - PNATE 0,02
4.1.3.2.1.00.1.1.05.07.00                            Rec. Rend. Aplic. Financ. União FNDE - PNAE 5,08
4.1.3.2.1.00.1.1.05.09.00                            Rec. Rend. Aplic. Financ. União FNDE - Convênios 8,17
4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00                         Receita de Rend. Aplic. Financ. - CIDE 0,91
4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00                         REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - PROMOÇÃO SOCIAL12,90
4.1.3.2.1.00.1.1.10.06.00                            Receita Rem. Aplic. Financ. FNAS - IGD - SUAS 1,27
4.1.3.2.1.00.1.1.10.07.00                            Receita Rem. Aplic. Financ. FNAS - IGD - Bolsa Familia 2,22
4.1.3.2.1.00.1.1.10.08.00                            Receita Rem. Aplic. Financ. FNAS - BLOCO PAIFI CRAS 9,41
4.1.3.2.1.00.1.1.40.00.00                         Receita de Rend. Aplicação Financeira - COSIP 1,38
4.1.3.2.1.00.1.1.90.00.00                         REMUN DEP BANC OUTROS REC VINCULADOS - 16,40
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4.1.3.2.1.00.1.1.90.02.00                            Rec. Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. Convênios - Estado 16,40
4.1.3.2.1.00.1.1.99.00.00                         Remuneração de Outros Dep de Recursos Não Vinculados 36,75
4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00             DIVIDENDOS 4,24
4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00                   DIVIDENDOS 4,24
4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00                      Dividendos - Principal 4,24
4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00          DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 6.533,00
4.1.3.9.0.00.1.0.00.00.00                   DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 6.533,00
4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.00                      DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - Principal 6.533,00
4.1.3.9.0.00.1.1.01.00.00                         Receita de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos - Patrulha Agrícola6.533,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00       TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.151.248,67
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00          TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 988.634,91
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00             TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 988.634,91
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00                PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 461.778,14
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00                   COTA-PARTE DO F.P.M. - Cota Mensal 452.115,73
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00                      Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal - Principal 452.115,73
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00                   COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL9.662,41
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00                      Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal9.662,41
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00                TRANSF. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS77.129,17
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00                   COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM130,44
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00                      Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal130,44
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00                   COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETRÓLEO - Lei nº 7.990/891.767,48
4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00                      Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal1.767,48
4.1.7.1.8.02.5.0.00.00.00                   COTA-PARTE ROYALTIES P/ PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - Lei nº 9.478/97, artigo 5063.342,31
4.1.7.1.8.02.5.1.00.00.00                      Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal63.342,31
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00                   COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP11.888,94
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00                      Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 11.888,94
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00                TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 120.989,07
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00                   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA71.155,75
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00                      TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA71.155,75
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00                         PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 71.155,75
4.1.7.1.8.03.1.1.11.10.00                            Piso de Atenção Básica - PAB Fixo 43.636,75
4.1.7.1.8.03.1.1.11.32.00                            Programa Agente Comunitária de Saúde - PACS 5.600,00
4.1.7.1.8.03.1.1.11.34.00                            Serviços de Atendimento Móvel à Saúde - SAMU 192 21.919,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00                   TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR3.286,15
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00                      ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR - Principal3.286,15
4.1.7.1.8.03.2.1.12.00.00                         ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR - Principal3.286,15
4.1.7.1.8.03.2.1.12.11.00                            Teto Municipal da MAC Ambulatorial e Hospitalar 3.286,15
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00                   TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE3.018,12
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00                      VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Principal 3.018,12
4.1.7.1.8.03.3.1.13.00.00                         VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Principal 3.018,12
4.1.7.1.8.03.3.1.13.10.00                            Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde 3.018,12
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00                   TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA2.494,05
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00                      ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - Principal 2.494,05
4.1.7.1.8.03.4.1.14.00.00                         ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - Principal 2.494,05
4.1.7.1.8.03.4.1.14.10.00                            Programa Assistência Farmacêutica Básica 2.494,05
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00                   Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo41.035,00
4.1.7.1.8.03.9.2.00.00.00                      Transferência de recursos - Coronavirus 41.035,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00                TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 49.884,49
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00                   TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE 40.403,89
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00                      Transferências do Salário-Educação - Principal 40.403,89
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00                   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE9.480,60
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00                      TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE 9.480,60
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00                         Transferências do FNDE referente ao PNAE - Ensino Fundamental5.565,60
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00                         Transferências do FNDE referentes ao PNAEP 1.982,20
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00                         Transferências do FNDE referentes ao PNAEM 1.555,20
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00                         Transferências do FNDE referentes ao PNAE/EJA 377,60
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00                TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 6.542,67
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00                   TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 6.542,67
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00                      TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - Principal 6.542,67
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00                         Bloco Piso Básico Fixo I - PAIFI - CRAS 6.542,67
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00                Outras Transferências da União 272.311,37
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00                   Outras Transferências da União 272.311,37
4.1.7.1.8.99.1.0.01.00.00                         Apoio Financeiro FPM - PFEC - Inciso I 23.869,13
4.1.7.1.8.99.1.0.02.00.00                         Apoio Financeiro FPM - PFEC - Inciso II 160.727,68
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00                      Outras Transferências da União - Principal 87.714,56
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00          TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS/DF/ E DE SUAS ENTID 868.848,32
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4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00             TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 868.848,32
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00                PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 864.394,07
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00                   COTA-PARTE DO ICMS 842.348,64
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00                      Cota-Parte do ICMS - Principal 842.348,64
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00                   COTA-PARTE DO IPVA 15.590,23
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00                      Cota-Parte do IPVA - Principal 15.590,23
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00                   COTA-PARTE DO IPI - Municípios 6.455,20
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00                      Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 6.455,20
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00                TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS ESTADOS/DF/ E SUAS ENTIDADES4.454,25
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00                   OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 4.454,25
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00                      OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - Principal4.454,25
4.1.7.2.8.10.9.1.03.00.00                         TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL4.454,25
4.1.7.2.8.10.9.1.03.01.00                            Convênios Proteção Social Básica 4.454,25
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00          TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 293.765,44
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00             TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M293.765,44
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00                TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 293.765,44
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00                   TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 293.765,44
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00                      Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 293.765,44
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00       OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.339,20
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00          INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 233,63
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00             Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  - Específicas de Estados, DF, Municípios233,63
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00                Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios 233,63
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00                   Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios 233,63
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00                      Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Dívida Ativa233,63
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00          DEMAIS RECEITAS CORRENTES 1.105,57
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00                OUTRAS RECEITAS 1.105,57
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00                   OUTRAS RECEITAS - Primárias 1.105,57
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00                      Outras Receitas - Primárias - Principal 1.105,57
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00    RECEITAS DE CAPITAL 339.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 339.000,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00          Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 339.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00             Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades339.000,00
4.2.4.2.8.99.0.0.00.00.00                Outras Transferências dos Estados 339.000,00
4.2.4.2.8.99.1.0.00.00.00                   Outras Transferências dos Estados 339.000,00
4.2.4.2.8.99.1.1.00.00.00                      Outras Transferências dos Estados - Principal 339.000,00
4.2.4.2.8.99.1.1.01.00.00                         Convênio Estado - Caminhão Compactador de Lixo 339.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00    DEDUÇÕES DE RECEITAS -265.234,29
4.9.5.0.0.00.0.0.00.00.00       FUNDEB -265.234,29
4.9.5.1.0.00.0.0.00.00.00          DEDUÇÕES DO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -265.234,29
4.9.5.1.1.00.0.0.00.00.00             DEDUÇÕES DO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -265.234,29
4.9.5.1.1.01.0.0.00.00.00                DEDUÇÕES DO FUNDEB - UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-92.355,60
4.9.5.1.1.01.2.0.00.00.00                   Deduções do Fundeb - Cota Parte FPM -90.423,13
4.9.5.1.1.01.5.0.00.00.00                   Deduções do Fundeb - Cota Parte do ITR -1.932,47
4.9.5.1.1.02.0.0.00.00.00                DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE - ESTADO -172.878,69
4.9.5.1.1.02.1.0.00.00.00                   DEDUÇÕES DO FUNDEB - ESTADO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-172.878,69
4.9.5.1.1.02.1.1.00.00.00                      Dedução do Fundeb - Cota Parte ICMS -168.469,71
4.9.5.1.1.02.1.2.00.00.00                      Dedução do Fundeb - Cota Parte IPVA -3.117,95
4.9.5.1.1.02.1.4.00.00.00                      Dedução do Fundeb - Cota Parte IPI -1.291,03

Total: 2.767.160,10
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