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Petrobras aumenta gasolina em 8,2% e 
diesel em 6,2%; gás de cozinha sobe 5,1%

Sistema drive-thru vacina quase 
500 idosos em Taubaté

Idosos com idade a partir 
de 90 anos iniciaram a 
imunização recebendo 

a primeira dose de Corona-
vac, em sistema drive- thru. 
Ao todo 467 pessoas foram 
vacinadas nessa segunda-
-feira, dia 8 de fevereiro.

A vacinação para essa faixa 
etária continua na terça-
-feira, 9, das 8h às 15h30, 
na área coberta da Avenida 
Valter Thaumaturgo (Ave-
nida do Povo) e na UBS + 
Mourisco (Avenida Santina 
Alvissus Fernandes, s/nº). 
A expectativa da Vigilância 
Epidemiológica é vacinar 
aproximadamente 1.400 
idosos dessa faixa etária.

É necessária a apresenta-
ção de documento de iden-
tidade e, se possível, adian-
tar o preenchimento de um 

documento disponível no 
link https://www.taubate.
sp.gov.br/wp-content/uplo-
ads/2021/02/Ficha-Cadas-
tro-Manual_21_01_2021.pdf. 
Quem puder levar o formu-
lário impresso e já preenchi-
do colabora na agilidade do 
processo de vacinação.

Além dos locais mencio-
nados, estarão recebendo os 
idosos, as salas de vacinas 
das UBS: Fazendinha, Aero-
porto, Chácaras Reunidas 
Brasil e Gurilândia.

Até a tarde dessa segun-
da-feira, 8, 10.806 pessoas 
foram vacinadas no muni-
cípio. Importante lembrar 
que todo o planejamento 
para distribuição da vacina 
depende das remessas 
entregues pelo Governo do 
Estado.

Três missões espaciais 
chegam a Marte nos 
próximos dias

A sonda Hope, enviada pelos Emirados Árabes, deve pousar na órbita de Marte 
nesta terça-feira, 9.

Aulas presenciais são 
retomadas em todo o 
Estado de SP

Bolsonaro afirma estar ‘negociando’ 
volta do auxílio emergencial

Agência Brasil
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Coluna Lair Ribeiro
• Dr. Lair Ribeiro

Palestrante internacional, ex-diretor da Merck Sharp & Dohme e da Ciba-Geigy 
Corporation, nos Estados Unidos, e autor de vários livros que se tornaram best-sellers 

no Brasil e em países da América Latina e da Europa. Médico cardiologista, viveu 
17 anos nos Estados Unidos, onde realizou treinamentos e pesquisas na Harvard 

Unversity, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. 
Webpage: www.lairribeiro.com.br

e-mail: lrsintonia@terra.com.br
Tel. 0-55-11-3889.0038
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Pais: como ajudar seu filho a 
passar no vestibular
O vestibular marca o final de um 

ciclo – do aprendizado e da for-
mação do caráter, amparado pelo 

conforto familiar – e o início de outro – 
de novas descobertas, do início da fase 
adulta, em que o jovem terá a oportuni-
dade de inserir-se na sociedade como 
um indivíduo responsável, pleno de 
seus direitos e deveres e capaz de inte-
ragir com o seu meio, através de seu 
trabalho e de suas aptidões. 

Quem tem um vestibulando em casa 
sabe que essa não é uma fase de cal-
maria. Mas é possível estabelecer um 
equilíbrio que favoreça não apenas ao 
adolescente, mas a todos aqueles que 
compartilham do seu dia-a-dia. 

Para isso, é importante compreender 
o que está acontecendo com seu filho. 
Ele está atravessando um momento 
decisivo, em que terá de tomar decisões 
que o acompanharão por toda a vida 
adulta. Diante dessa responsabilidade, 
muitas questões ecoam em sua mente: 
O que fazer? Qual a melhor opção: 
prazer ou dinheiro? E se não der certo? 
E se eu falhar? E se eu não passar no 
vestibular? Além disso, há a concorrên-
cia e a pressão, direta ou indireta, exer-
cida pela família, pelos amigos, pelos 

professores, enfim, pela sociedade. E 
enquanto as campanhas publicitárias 
de cursinhos pré-vestibular espalham 
por toda a cidade imagens de jovens 
bem-sucedidos, que se destacaram nos 
primeiros lugares dos vestibulares mais 
concorridos do país, o vestibulando sen-
te-se na obrigação de, em menos de um 
ano, aprender e aprimorar tudo o que 
aprendeu – ou não – durante toda a sua 
vida escolar, que levou cerca de 12 anos! 

De nada adiantam cobranças, puni-
ções e críticas. Não é o momento de ficar 
pedindo a seu filho para estudar mais 
nem para “tomar” a lição. Seu filho teve 
uma vida escolar; ele teve mais de uma 
década para desenvolver o gosto pela 
leitura, pelo conhecimento, pela von-
tade de aprender. Ele teve tempo para 
tirar dúvidas, buscar orientação e fazer 
correções. Agora, seu foco principal 
deve ser uma boa estratégia de revisão, 
procurando, ao menos, potencializar os 
pontos fortes e minimizar a influência 
dos pontos negativos. 

Da mesma forma, é importante que a 
rotina do jovem não seja completamen-
te alterada em função das provas e dos 
estudos. Assim como o estudo é funda-
mental, o lazer e o descanso também o 

são. Incentive seu filho a continuar suas 
atividades esportivas e de lazer, como 
ir ao cinema, à lanchonete, a reunir-se 
com os amigos, etc. Também é impor-
tante descansar, dormir bem, relaxar. 
Nessa fase, a busca pelo equilíbrio é 
fundamental e conta pontos definitivos 
no resultado final. 

Outra coisa: a vida de seu filho é 
dele. Se você tem algum sonho não-
-realizado, procure realizá-lo, mas não 
pretenda que seu filho o faça por você. 
Deixe que ele escolha o futuro que quer 
para si.

Sabe qual é o seu papel nessa fase 
de dúvidas, medos, ansiedade, dese-
jos e sonhos? — Acolher!  Nada é mais 
reconfortante para o vestibulando do 
que ter a certeza de que pode contar 
com sua família. Estimule seu filho 
como você fazia quando ele dava os 
primeiros passos e você o esperava 
com os braços abertos, dando-lhe a 
segurança de que ele podia cair, pois 
você estava ali para o levantar, quan-
tas vezes fossem necessárias. Todo 
aprendizado, para ser eficiente, deve 
ser testado exaustivamente, passando 
por tentativas e erros, até que ser per-
feitamente interiorizado.

Espelho, espelho meu!!!
• Yé Gonçalves – Governador Valadares/MG

- Espelho, espelho meu, diga se no 
mundo existe alguém mais belo do que 
eu! Ou mais louco do que eu!

- Claro que não! Você é o mais belo e 
o mais louco que existe.

Assim ele me respondia (aquilo que eu 
queria ouvir), nos tempos de ternura da 
infância grafada nas doces recordações.

Logo fui crescendo, chegando à ado-
lescência (ou se preferirem: aborres-
cência), esse amigo espelho já não me 
respondia como antes.

Muitas das vezes, parecia me desafiar 
com a sua franqueza, que, quase sempre, 
eu entendia como implicância da parte 
dele. Contrariava os meus apelos, mas 
não podia quebrá-lo, era como se ele 
fosse eu mesmo ao avesso.

Depois, chegando à idade adulta, ele 
já me apontava as rugas que se soma-

vam ou se multiplicavam; o rosto que 
aos poucos ia se transformando numa 
careta que de bela era a história que 
carregava.

Hoje, ainda na idade adulta, cresci 
e amadureci em relação a esse amigo 
espelho. Foi-se a infância, os tempos de 
ternura e os de “aborrescência”.

Tornou-se necessária a conversa 
franca, frente a frente, com esse amigo 
de outrora, que agora não mais me vê 
um menino ou um “aborrescente”, mas 
quem já cresceu um pouco mais e busca 
na vida a continuidade do aprendizado 
da vida.

Por incrível que pareça, as perguntas 
se inverteram.

Agora, é ele quem me pergunta:
- Diga se existe alguém mais belo do 

que você! Ou mais louco do que você!

- Como foi o seu dia de hoje? O que 
de bom você plantou? Como foi a sua 
colheita no dia de hoje? Você fez todo 
o bem que precisava ser feito? Fez as 
pessoas felizes? Você se fez feliz? Qual 
é a sua análise do dia de hoje? Como foi 
o seu balancete?

E o interessante é que ele continua:
- Responda essas perguntas para você 

mesmo! Faça a análise do dia de hoje 
para você mesmo! Apresente o balan-
cete do dia de hoje para você mesmo! 
Afinal, sou apenas a sua consciência e 
me reflito em você e você em mim. Mas 
é você quem tem a bússola para a sua 
jornada de vida, e é o capitão e coman-
dante do seu próprio destino.

E assim, vou seguindo, lado a lado, 
com esse amigo fiel, pelos caminhos 
evolutivos da eternidade afora...

O heroísmo de um jornal

Tribuna Livre

• Antonio Barbosa Filho (*)

Trabalhei em vários jornais e rádios 
do interior de São Paulo e de algu-
mas capitais. Sei como é difícil um 

jornal local ou regional manter alguma 
independência em relação aos poderoso 
do lugar, especialmente os prefeitos.

Toda Prefeitura tem que publicar seus 
atos, porque são públicos e a população-
-contribuinte tem o direito de saber de 
tudo que se passa na sua Prefeitura.

Esse direito básico, no entanto, às vezes 
é sonegado pelo Poder Público, conforme 
as suas conveniências. Há uma menta-
lidade entre nossos políticos (no Brasil 
todo, como prova Bolsonaro) de que o 
jornal que recebe publicidade pública não 
pode criticar os políticos “da situação”. 
Distribuem as verbas conforme o puxa-

-saquismo deste jornal ou daquela rádio.
Em Taubaté tivemos casos extremos, 

como o do ex-prefeito Waldomiro Car-
valho que, irritado com as críticas do 
semanário O Taubateano, o mais antigo 
da cidade, fazia a sua Administração, 
mudou a Rua Santos Dumont de comer-
cial para residencial. A gráfica do jornal 
ficava em frente à então Eletropaulo, com 
suas torres e cabos, e ao lado de fábrica de 
móveis, oficinas de autos e bares. Foi um 
absurdo, mas as portas do barracão foram 
lacradas pela Prefeitura e o proprietário, 
saudoso jornalista Alaor Fernandes Lima 
teve que esperar uma decisão da Justiça 
que anulou a decisão arbitrária.

Mais recentemente, os ex-prefeitos 
Ortiz Pai e Ortiz Filho processaram o jor-

nalista Irani Gomes de Lima. Perderam os 
processos, mas prejudicaram a saúde as 
finanças do corajoso jornalista.

Lembro disso para prestar uma home-
nagem ao Diário de Taubaté e a sua 
diretora Iára de Carvalho. O nosso Diário 
continua firme, servindo a Taubaté com 
o mesmo compromisso de manter-se 
independente, de levar a seus leitores a 
realidade dos fatos, as opiniões diversas, 
sem discriminação nem partidarismo.

Não é fácil. 
Nós que lemos e amamos o bom Jorna-

lismo precisamos apoiar o Diário, assi-
nando, anunciando, propagando. O jornal 
será melhor se Taubaté, suas entidades e 
instituições  apoiarem com Publicidade. 
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Leitos
Secretários de Saúde de 

todo o país pedem ao gover-
no federal, em caráter de 
urgência, a habilitação de 
leitos de UTI para Covid-19 e 
a garantia do financiamento 
para a contratação de recur-
sos humanos. Em dezembro 
de 2020, dos 20.770 leitos 
então em uso, 12.003 encon-
travam-se habilitados, ou 
seja, financiados pelo Minis-
tério da Saúde. Porém, a expi-
ração dos recursos extraordi-
nários para o enfrentamento 
da pandemia, em dezembro 
de 2020, levou à queda do 
número de leitos para 7.717 
em janeiro de 2021 e para 
apenas 3.187 neste mês.

cenário
A entidade que represen-

ta os secretários (Conass) 
aponta que, diante de um 
cenário de aumento crescen-
te do número de pacientes, 
é emergencial a liberação de 
recursos pelo Governo Fede-
ral.

Aporte
O Ministério da Saúde 

aguarda reposta da equipe 
econômica sobre o pedido, 
feito dias atrás, de aporte 
R$ 5,2 bilhões destinados 
a enfrentar o Covid-19 em 
2021.

colapso
O estado do Amazonas 

desativou 85% dos leitos 
de UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) do SUS que haviam 
sido criados no ano passado. 
Em meio ao colapso no sis-
tema de saúde no estado, 
pacientes com Covid-19 
pedem na Justiça transferên-
cia para outros estados.

Afogados
Além do PSL e Cidadania, 

o ex-presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), tem 
estreitado conversas com 
caciques do MDB. O partido 
vem de derrotas nas elei-
ções municipais - elegeu no 
ano passado 260 prefeitos a 
menos em comparação com 
2016 -, além dos reveses no 
Senado e na Câmara. O movi-
mento de Maia-MDB é visto 
como abraço de afogados.

precedente
A ameaça do presidente 

nacional do DEM, ACM Neto 
(BA), de punir correligioná-
rios que desembarcarem da 
legenda com Maia, tem pre-
cedente. À época da criação 
do PSD, em 2011, o DEM 
definhou com a migração de 
deputados, senadores e lide-
ranças para o partido criado 
por Gilberto Kassab.

pena
Aos recentes ataques de 

Maia, ACM Neto responde 
dizendo que não guarda 
rancor e que torce para o 
ex-presidente da Câmara 
reencontrar o equilíbrio e a 
serenidade: “Rodrigo Maia 
foi um presidente da Câmara 
importante para o Brasil e dá 
pena vê-lo deixar, de forma 
tão lamentável, a posição de 
liderança que exerceu”.

churrasco
O deputado federal  Elias 

Vaz (PSB-GO) finaliza repre-
sentação que será apresen-
tada ao Ministério Público 
Federal para pedir a apura-
ção de pregões de compra 

de cerveja, picanha e carvão 
vegetal para as Forças Arma-
das. O parlamentar descobriu 
o cardápio do churrasco no 
Painel de Preços do Ministé-
rio da Economia.

indícios  
Considerando Exército e 

Marinha, os pregões já homo-
logados somam 80.016 latas 
e garrafas de cerveja. “Além 
do vasto cardápio, a quali-
dade do produto exigido e 
os valores também chamam 
a atenção. Já estamos inves-
tigando indícios sérios de 
superfaturamento”, afirma o 
deputado.

Fatura
Passada a disputa que 

elegeu Arthur Lira (PP-AL), 
deputados agora cobram 
do Planalto os cargos pro-
metidos pela fidelidade ao 
governo na votação. Além do 
comando de ministérios, o 
sedento Centrão quer avan-
çar em postos ocupados por 
militares – mais de dois mil 
atualmente.

cueca
Flagrado com dinheiro na 

cueca, o senador licenciado 
e ex-vice-líder do governo, 
Chico Rodrigues (DEM-RR), 
custou aos cofres públicos 
mais de R$ 340 mil reais em 
2020. Os gastos, de acordo 
com o Portal da Transparên-
cia do Senado, são referen-
tes, entre outros, a aluguel 
de imóveis e divulgação da 
atividade parlamentar.

cesta
O preço da cesta básica 

subiu em 13 capitais, de 
dezembro de 2020 a janei-
ro de 2021, de acordo com 
o Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). 
Os maiores aumentos foram 
registrados em Florianópolis 
(SC), com 5,82%, Belo Hori-
zonte (MG), com 4,17%, e 
Vitória (ES), com 4,05%.

espLANADeirA
# Fundação Getulio Vargas 

(FGV EPPG) realiza debate 
(online), amanhã, sobre os 
temas estratégicos de gestão 
e governança. Participam o 
ministro da Casa Civil, Braga 
Netto, o presidente da FGV, 
Carlos Simonsen, e o dire-
tor da FGV, Edson Kondo, 
como moderador. # O grupo 
de trabalho da Câmara que 
acompanha a implantação da 
tecnologia 5G no Brasil ouve 
hoje, às 10 h, o presidente da 
Anatel, Leonardo Morais. # 
A Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de Santa 
Catarina (FAESC) realiza, no 
dia 19, assembleia para pres-
tação de contas do exercício 
2020. # O Ministério Público 
denunciou os radialistas Rai-
mundo Nonato da Silva Perei-
ra e Hailton Pantoja Ferreira, 
da rádio Mix FM, por crime 
de racismo contra indígenas 
Warao. # Evento Tech Talks 
lança, hoje, às 17h, curso 
“Certified Tech Developer”.

A seção Esplanadeira 
divulga informações de cul-
tura, esporte, mercado, ações 
sociais e outras, sem qual-
quer contrapartida de anún-
cios ou financeira. Envio de 
sugestões para reportagem@
colunaesplanada.com.br
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Notícia do Legislativo

Apoio psicológico 
a paciente de covid, 
indica Moises Pirulito
Por meio de requeri-

mento enviado ao 
prefeito de Taubaté, 

o vereador Moises Luciano 
Pirulito (PL) sugeriu que 
os pacientes acometidos 
pelo coronavírus e seus 
familiares tenham apoio 
psicológico.

“A população brasileira 
está sobressaltada com a 
pandemia do coronavírus, 
e isso tem mexido com o 
psicológico de cada um. A 
proposta é criar um serviço 
para dar apoio psicológico 
aos pacientes e a seus fami-
liares neste momento difícil 
por que estão vivenciando.”

Segundo o vereador, 
reportagens na mídia mos-
tram o quão preocupado 
estão os pacientes ou ex-
-pacientes, bem como seus 
familiares, com as sequelas 
que podem advir. “O apoio 
de um profissional, ainda 
que de forma remota, em 
muito contribuirá para sua 
recuperação psicológica”, 
disse Moises Pirulito.

O parlamentar sugere 
que, além de profissionais 
da Prefeitura, a administra-

ção pode contatar a direção 
da Unitau para a celebração 
de convênio, visando ceder 
profissionais que atuam na 
autarquia, para que contri-
buam com a comunidade 
pelo sistema on-line.

Visitas on-line
Pirulito também encami-

nhou ao prefeito proposta 
no sentido de permitir nas 
unidades hospitalares visi-
tas on-line aos pacientes 
acometidos pelo coronaví-
rus, para amenizar o sofri-
mento deles e de familiares.

O acesso remoto por 
meio de tablet, smartphone 
ou outro meio digital, cuja 
transmissão será por áudio 
e vídeo, tem a finalidade 
de amenizar o isolamento 
a que estão sujeitos para 
quem testou positivo para 
o covid. “O contato familiar, 
ainda que remoto, propor-
cionará uma alegria imensa 
às pessoas internadas.”

Ficaria sob a respon-
sabilidade das unidades 
hospitalares determinar 
dias e horários que serão 
permitidas a conversação 
com os parentes. 

�Empregos 

Trabalhadores aprovam carreata 
em Taubaté em defesa dos 
empregos na Ford
Os trabalhadores e tra-

balhadoras na Ford 
aprovaram a reali-

zação de uma carreata em 
Taubaté na próxima sexta-
-feira, 12. O ato em defesa 
dos empregos na montadora 
terá concentração às 7h na 
fábrica, com saída prevista 
para 8h.

A nova manifestação foi 
definida em assembleia nesta 
segunda-feira, 8. Por conta da 
pandemia do coronavírus, a 
carreata foi considerada a 
maneira mais segura de rea-
lizar a mobilização.

Essa será a segunda car-
reata em protesto contra a 
decisão da Ford de encerrar 
as atividades no Brasil. No 
último dia 29 de janeiro, 
cerca de 300 veículos foram 
de Taubaté até a Basílica de 
Aparecida.

Justiça
Na assembleia, o Sindicato 

dos Metalúrgicos de Tau-
baté e Região (Sindmetau) 
também informou aos tra-
balhadores mais detalhes 
sobre a decisão da Justiça 
que suspendeu as demis-
sões na montadora.

A liminar foi expedida na 
última sexta-feira, 5, em 
resposta a ações movidas 
pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT). Os juízes 
determinaram que a mon-
tadora não realize desliga-

mentos até a conclusão de 
negociação com os sindica-
tos.

A Justiça do Trabalho 
estabeleceu ainda que a 
empresa não pode suspen-
der o pagamento de salários 

e licenças durante as nego-
ciações. Também determi-
nou que a montadora não 
faça propostas individuais 
ou pratique assédio moral 
junto aos trabalhadores.
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�Ecomonia

Dieese: custo da cesta básica 
sobe em janeiro em 13 capitais

 Â São Paulo foi a capital que teve a cesta mais cara do país

O preço da cesta básica 
aumentou em janeiro 
em 13 das 17 capitais 

brasileiras que são analisa-
das na Pesquisa Nacional da 
Cesta Básica de Alimentos, 
realizada mensalmente pelo 
Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese).

A maior alta foi registrada 
em Florianópolis (5,82%), 
seguida por Belo Horizonte 
(4,17%) e Vitória (4,05%). 
Por outro lado, ela apresen-
tou queda em quatro capitais 
nordestinas: Natal (-0,94%), 
João Pessoa (-0,70%), Ara-
caju (-0,51%) e Fortaleza 
(-0,37%).

A capital que teve a cesta 
básica mais cara do país, 
no mês de janeiro, foi São 
Paulo. O custo médio dos 
produtos que compõem 

a cesta básica, na capital 
paulista, foi estimado em 
R$ 654,15, alta de 3,59% 

na comparação com dezem-
bro do ano passado. Em 12 
meses, o valor do conjunto 

de alimentos subiu 26,40% 
em São Paulo.

Leia mais no site do DT
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�Educação Musical

Projeto Guri 
abre temporada 
de matrículas

 Â Taubaté oferece 60 vagas nos cursos 
de Coral, Cordas Agudas, Cordas Graves, 
Percussão, Violão

A manifestação de 
interesse para novos 
alunos e alunas do 

Projeto Guri – maior progra-
ma sociocultural brasileiro, 
mantido pela Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo – será 
realizada de 25 de janeiro a 
26 de fevereiro, de manei-
ra online, para os polos de 
ensino do interior e litoral de 
São Paulo. São 30 cursos gra-
tuitos de música para crian-
ças, adolescentes e jovens de 
6 a 18 anos incompletos (o 
sistema carregará os polos 
com cursos disponíveis para 
a idade informada, respeitan-
do a faixa etária de ingresso 
em cada turma*).

As aulas terão início a 
partir do dia 1º de fevereiro 
e, independentemente do 
retorno presencial, alunos e 
alunas terão acesso às aulas e 
atividades por meio da plata-
forma de ensino a distância.

Para fazer a inscrição, o 
responsável deve acessar o 
link www.projetoguri.org.
br/matricula2021 e preen-
cher as seguintes informa-
ções:

_ Identidade do aluno ou da 
aluna (nome completo, data 
de nascimento e número do 
RG ou certidão de nascimen-

to);
_ Endereço;
_ Informar se pertence ao 

grupo de risco da Covid-19 
(colocar sim ou não);

_ Informar se o aluno ou 
aluna possui deficiência 
auditiva (colocar sim ou 
não);

_ Telefone para contato, 
com DDD (opcional);

_ E-mail (opcional);
_ Escola em que estuda;
_ Identidade do responsá-

vel (nome completo, número 
do RG, telefone e e-mail);

_ Informar o polo de inte-
resse;

_ Informar o curso de inte-
resse (1ª e 2ª opção);

_ Ler (a assinalar ciência) 
nos avisos de autorização do 
uso de imagem e Lei Geral de 
Proteção de Dados.

Tabela com a faixa etária 
mínima para ingresso em 
cada curso:

As faixas etárias acima 
indicam as idades apropria-
das para o início em cada 
curso considerando razões 
de caráter pedagógico e de 
estrutura física, relacionadas 
ao desenvolvimento cogni-
tivo, de maturidade muscu-
lar, tonicidade, coordenação 
motora fina etc.

Leia mais no site do DT

�Estradas

Projeto paulista quer acabar com restrições 
ao comércio de beira de estrada em vias 
administradas pelo DER

Projeto de Lei pretende 
ampliar a comercia-
lização de diversos 

produtos em mais de 22 mil 
km de estradas sob jurisdi-
ção do DER-SP; comércio só 
é liberado atualmente para 
hortifrutigranjeiros, plantas 
ornamentais e frutíferas e de 
caldo de cana

A comercialização de inú-
meros produtos à beira de 
estrada nas faixas de domí-
nio e terrenos contíguos sob 
jurisdição do Departamento 
de Estradas de Rodagem – 
DER, em todo o Estado de 
São Paulo, em mais de 22 
mil km de rodovias, pode se 
tornar realidade em breve. 
A ampliação no comércio de 
produtos diversos vai benefi-
ciar diretamente a subsistên-

cia de milhares de pequenos 
produtores e microempreen-
dedores e, de quebra, aumen-
tar a arrecadação tributária 
com a regulação legislativa.

Acabar com essas restri-
ções e movimentar o empre-

endedorismo regional, prin-
cipalmente em tempos de 
pandemia, são os objetivos 
do deputado paulista Sérgio 
Victor (Novo), autor do Pro-
jeto de Lei 994/19, em trami-
tação na Alesp, que deve ser 

pautado pelo plenário ainda 
nesta semana. A iniciativa 
altera leis estaduais de 1976 
e 2018, de modo a permitir 
que todo tipo de comércio 
posse ser realizado e não 
somente os de hortifrutigran-
jeiros, plantas ornamentais/
frutíferas e de caldo de cana, 
como está previsto na atual 
legislação.

Além de eliminar as barreiras 
regulatórias e desnecessárias, 
pretende estimular a circulação 
de bens e serviços. Com a restri-
ção de atividades econômicas, 
o próprio Estado deixa de rece-
ber arrecadação tributária e a 
regularização ajudará pessoas 
que precisam empreender e 
estão impossibilitadas por conta 
dessa barreira regulatória.

Leia mais no site do DT
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�Qualifi cação

Acit, Sebrae e Prefeitura de Taubaté 
oferecem curso gratuito de capacitação

A Associação Comercial 
e Industrial de Tauba-
té, em parceria com o 

Sebrae e a Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 
de Taubaté, oferece 350 
vagas para o curso online 
“Enfrentar”. Essa atividade 
faz parte do projeto Empre-
enda Rápido, programa que 
reúne capacitação, acesso a 
novos mercados e orientação 
a crédito.

A ação visa auxiliar os 
empreendedores na gestão 
de suas empresas durante 
esse cenário de constantes 
mudanças em virtude dessa 
situação de pandemia que o 
mundo está passando. 

O curso, que acontece 
entre os dias 22 e 26 de 
fevereiro, sempre das 09h às 
11h, soma uma carga horá-
ria total de dez horas e foi 
formatado especificamente 

para esse momento atual. 
Durante os cinco encontros 
serão tratados temas como: 

inovação nas vendas e deli-
very, proteção ao caixa, cré-
dito, técnicas de negociação 

e planejamento trabalhista.
Os empresários vão par-

ticipar dos encontros de 
forma online e poderão 
trocar experiências com 
outros participantes de 
forma fácil e prática, seja 
pelo celular ou computador. 
Os analistas e consultores 
do Sebrae irão ministrar o 
curso com embasamento 
teórico e ferramentas prá-
ticas para melhorar a com-
petitividade das empresas 
de Taubaté. 

O curso é voltado para 
MEIs, MEs e EPPs, que 
podem se inscrever gratui-
tamente por meio do link 
http://bit.ly/vendamais-
taubate. Mais informações 
também podem ser obtidas 
pelo telefone/WhatsApp 
(12) 3621-5223, de segunda 
a sexta, das 09h às 17h.

Leia mais no site do DT.

�Programa

Últimos dias de inscrição para 
Chamada Pública de Projetos 
de Eficiência Energética da 
EDP em São Paulo

Distribuidora disponi-
bilizará R$ 4 milhões 
para incentivar pro-

postas que contribuam com 
o combate ao desperdício e 
redução do consumo de ener-
gia em sua área de concessão; 
Inscrições podem ser feitas 
pelo site edpsp.gestaocpp.
com.br até 12 de fevereiro;

Termina no dia 12, próxima 
sexta-feira, o prazo de inscri-
ção para os interessados em 
inscrever projetos de Efici-
ência Energética na Chama-
da Pública (CPP 001/2020) 
realizada pela EDP, distribui-
dora de energia elétrica de 
Guarulhos, Alto Tietê, Vale 
do Paraíba e Litoral Norte 
de São Paulo. A Companhia 
disponibilizará um total de 
R$ 4 milhões para o incenti-
vo de iniciativas que tenham 
como objetivo a conservação 
e o uso racional da energia 
elétrica na área de conces-
são. As Inscrições podem ser 

feitas pelo site edpsp.gesta-
ocpp.com.br  até o dia 12 de 
fevereiro.

Os projetos devem abran-
ger benefícios públicos e/
ou privados, promovendo a 
transformação por meio da 
eficiência energética, esti-
mulando o desenvolvimen-
to de novas tecnologias e a 
criação de hábitos e práticas 
racionais de uso da energia 
elétrica. Podem ser benefi-
ciadas ações de pessoas físi-
cas e jurídicas que visem a 
melhoria ou a substituição 
de instalações na rede elé-
trica, equipamentos e siste-
mas de controle de uso de 
eletricidade, a fim de redu-
zir o consumo de energia 
em residências, comércio, 
indústrias, prédios públi-
cos e particulares, hospitais 
públicos e entidades benefi-
centes, iluminação pública, 
entre outros.

Leia mais no site do DT

�Obras

CCR NovaDutra 
recupera pavimento 
de trevo em Lorena 

 Â Serviço está previsto para segunda-
feira, dia 08/02, e será realizado no trevo 
localizado no km 52,7, nos dois sentidos 
da rodovia

A CCR NovaDutra iniciou 
nesta segunda-feira, 
dia 08, e vai até dia 14, 

a recuperação de pavimento 
do trevo localizado no km 
52,7, na região de Lorena, 
da via Dutra. O trabalho está 
previsto para ocorrer nos 
dois sentidos da rodovia, 
e durante sua realização, o 
tráfego será feito no sistema 
‘Pare e Siga’, somente no trevo 
sem interferir no tráfego das 
pistas expressas da rodovia. 
É importante o motorista ter 
atenção na passagem pela 
região e respeitar a sinaliza-
ção implantada no local. Em 
caso de chuva, o cronograma 
poderá ser revisto e os tra-

balhos suspensos ou cance-
lados. 

Os trabalhos de restaura-
ção de pavimento implicam 
na substituição do pavimento 
antigo e visam garantir maior 
resistência e durabilidade ao 
piso da rodovia. Os serviços 
de recuperação no pavimento 
da Via Dutra são realizados 
periodicamente em todos os 
trechos da rodovia, conforme 
cronograma e acompanha-
mento da área de Obras da 
Concessionária.

Para saber das condições de 
tráfego, os motoristas podem 
sintonizar durante a viagem a 
CCRFM 107,5 NovaDutra.

Leia mais no site do DT.

Foto: Divulgação

�Educação

Aulas presenciais são retomadas 
em todo o Estado de SP

 Â Na rede estadual, a presença não é obrigatória e se limita a até 35% dos alunos 
diariamente, independentemente da fase do Plano SP

O Governador João 
Doria anunciou que 
o ano letivo de 2021 

teve início nesta segunda-
-feira, 8, para 3 milhões dos 
3,3 milhões de alunos que 
foram autorizados a reto-
mar as aulas presenciais, em 
sistema de rodízio, em 4,5 
mil das 5,3 mil escolas da 
rede estadual de São Paulo. 
Os alunos que não puderem 
acompanhar as aulas nas 
escolas devem fazê-las remo-
tamente no Centro de Mídias 
da Educação de São Paulo. E 
até mesmo quem retornar à 
rotina de aulas terá apoio no 
Centro de Mídia SP.

“A volta às aulas começou 
de maneira gradual e segura, 
sem ser afetada pela parali-
sação anunciada pelo sindi-

cato dos professores. Feliz-
mente a maioria absoluta dos 
professores da rede pública 
estadual de ensino entendeu 
a importância da retomada 

das aulas e da segurança ao 
exercerem esse direito, de 
praticarem e darem aulas aos 
alunos da rede estadual de 
ensino”, disse o Governador 

João Doria.

O secretário estadual da 
Educação, Rossieli Soares, 
acompanhou o início das 
aulas nesta segunda-feira na 
Escola Estadual Raul Antô-
nio Fragoso, em Pirituba. “É 
muito importante para toda 
comunidade escolar, formada 
por alunos, professores e fun-
cionários, que a gente inicie o 
ano letivo presencialmente, 
de forma segura, respeitando 
todos os protocolos sanitá-
rios. Nenhum tipo de tecno-
logia substitui a presença do 
professor em sala de aula, e 
sabemos que os prejuízos 
causados aos alunos que se 
mantém fora da escola por 
muito tempo são enormes”, 
destacou.

Leia mais no site do DT.

�Política

Governo Bolsonaro tem 32% de aprovação 
e 42% de rejeição, diz XP/Ipespe

 Â O percentual dos que consideram o governo do presidente Jair Bolsonaro ruim ou 
péssimo oscilou dois pontos para cima, de 40% a 42%, mostrou pesquisa XP/Ipespe 
divulgada nesta segunda-feira, 8. 

Ao mesmo tempo, o 
grupo dos que consi-
deram a administra-

ção boa ou ótima foi de 32% 
a 30%. 

O levantamento, que é 
feito mensalmente, mostra 
aumento consecutivo na ava-
liação negativa do presiden-
te desde setembro de 2020, 
quando chegou a 31%. 

De acordo com a XP, a alta 
da reprovação é puxada prin-
cipalmente pelo grupo dos 
mais pobres, que ganham 
até dois salários mínimos 
mensais (de 39% a 45%), e 
de moradores das regiões 
norte/centro-oeste (32% 

a 40%) e nordeste (43% a 
48%).

A consultoria questionou 
ainda sobre o auxílio emer-

gencial. 53% dos entrevista-
dos acreditam que o governo 
deveria criar um benefício 
semelhante por mais alguns 

meses e 17%, que o Bolsa 
Família deveria ser ampliado. 
No entanto, 49% das pessoas 
não acreditam que o governo 
fará alguma dessas ações.

A pesquisa foi feita com 
1.000 entrevistas de abran-
gência nacional entre 2 e 4 de 
fevereiro. A margem de erro 
é de 3,2 pontos percentuais. 

Eleições de 2022
Apesar da tendência crescen-

te de reprovação, Jair Bolsona-
ro segue como favorito para a 
corrida presidencial de 2022. 
Ele tem 28% das intenções 
de voto, mesmo número que 
obteve na pesquisa de janeiro. 

Leia mais no site do DT
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Planeta Marte
Três missões espaciais chegam a 
Marte nos próximos dias

 Â Agência da China, dos Emirados Árabes e dos EUA enviaram sondas para estudar a atmosfera e a superfície do planeta vermelho

Três missões espaciais 
que partiram da Terra 
em uma jornada de 

sete meses rumo a Marte 
estão previstas para chegar 
ao destino nos próximos 
dias: a Hope, dos Emirados 
Árabes; a Tianwen-1, da 
agência espacial chinesa; e a 
Mars 2020, da Nasa, a agência 
espacial-norte-americana.

A sonda Hope, enviada 
pelos Emirados Árabes a 
bordo do foguete Amal, que 
significa “esperança”, em 
árabe, deve chegar à órbita 
de Marte nesta terça-feira 
(9). O objetivo da missão, a 
primeira do país a chegar 
ao planeta vizinho, é explo-
rar a atmosfera marciana e 
responder perguntas-chave 
sobre a perda de gases hidro-
gênio e oxigênio no espaço.

Logo em seguida, com 
uma diferença de menos de 
24 horas, será a vez dos chi-
neses. A missão Tianwen-1 
(“Busca pela verdade celes-
tial” em chinês), considera-
da a mais ousada de todos 
os tempos, visa não só orbi-
tar, como também pousar e 
explorar a superfície do pla-

neta.  O rover ficará na órbita 
até maio quando iniciará a 
descida até tocar no solo.

O rover Perservance, da 
Nasa, que viaja a bordo do 
foguete Atlas V, por sua vez, 

será o único a pousar na 
superfície de Marte ainda 
neste mês, no dia 18. O obje-
tivo é procurar por sinais 
de vida microbiana, carac-
terizar a geologia e o clima 

do planeta, coletar rochas 
e sedimentos e pavimentar 
o caminho para exploração 
humana além da Lua.

O veículo espacial irá mer-
gulhar em um aterrorizante 

pouso na cratera Jezero, um 
antigo delta de rio que mede 
pouco mais de 48 quilôme-
tros de diâmetro. Penhascos 
íngremes, poços profundos 
e campos de rochas podem 

prejudicar ou condenar a 
sonda, após a queda atmos-
férica de sete minutos.

O chefe de engenharia na 
fase de entrada, descida e 
pouso da missão Mars 2020, 
Allan Chen, ressaltou que, 
embora a Nasa tenha um 
bom histórico de pousos no 
planeta vermelho, nas últi-
mas décadas, “o sucesso 
nunca está garantido”.

“Isso é especialmente ver-
dadeiro quando estamos 
tentando pousar o rover 
mais complexo que já cons-
truímos para o local mais 
perigoso que já tentamos 
pousar”, afirmou Chen em 
coletiva realizada em 27 de 
janeiro.

Depois de pousar, o Perse-
verance de seis rodas pas-
sará por Jezero, coletando 
amostras das rochas e cas-
calho. O equipamento está 
carregando sete instrumen-
tos, incluindo uma câmera 
panorâmica avançada, um 
radar de penetração no solo 
e um espectrômetro de flu-
orescência de raios-X para 
análise de elementos quími-
cos.

A sonda Hope, enviada pelos Emirados Árabes, deve pousar na órbita de Marte nesta terça-feira, 9.

 crédito da foto: FREEPIK

Marte: a próxima fronteira da humanidade
 Â Nas últimas semanas, árabes, chineses e americanos realizaram os lançamentos de três importantes missões espaciais para exploração 

de Marte. Isso fez muita gente se perguntar se estaríamos vivendo uma nova corrida espacial com destino ao planeta vermelho.

Mantendo-se as devi-
das proporções, 
estamos sim em uma 

nova corrida, e que promete!
Nos últimos anos, a explo-

ração espacial parece estar 
passando por uma verdadei-
ra revolução. Impulsionadas 
pelas novas tecnologias e 
pelos altos investimentos de 
capital privado, as agências 
espaciais resolveram resga-
tar um velho sonho da huma-
nidade: Marte. E para progra-
mar uma longa viagem, nada 
melhor do que aproveitar 
uma super promoção de pas-
sagens, não é mesmo?

É mais ou menos isso 
que levou árabes, chineses 
e americanos a realizarem 
seus lançamentos para Marte 
nesse período de menos de 
15 dias. Ocorre que a cada 
26 meses, Marte entra em 
oposição ao Sol. Visto daqui 
da Terra, o planeta verme-
lho fica na direção oposta 
ao astro, e é nesse momento 
em que Terra e Marte estão 
mais próximos, criando uma 
janela com condições favo-
ráveis para viagens entre os 
dois planetas, reduzindo o 
tempo de jornada e o consu-
mo de combustível.

Mas, calma! Apesar da vida 
aqui na Terra não andar nada 
fácil, ainda não é o melhor 
momento para fugirmos 
para outro planeta. Talvez 
isso ocorra em um futuro não 
muito distante, mas por ora, 
ainda precisamos aprender 
mais sobre o planeta, sua 
atmosfera, seu clima e sobre 
os segredos do seu passado.

 Missão hope Mars
Os primeiros a utilizar a 

janela de lançamentos em 
2020 foram os Emirados 
Árabes, com a Missão Emira-
tes Mars, também chamada 

de ‘Hope Mars’. Os árabes 
fecharam uma parceria com a 
Agência de Exploração Aero-
espacial Japonesa (Jaxa) para 
o lançamento, que ocorreu no 
dia 19 de julho em um fogue-
te H-IIA, a partir da Base de 
Tanegashima, no Japão.

Em fevereiro do ano que 
vem (2021), a nave deve rea-
lizar a manobra que colocará 
em órbita de Marte a Sonda 
Hope Mars, uma espécie de 
satélite meteorológico com 
instrumentos científicos 
para estudo da atmosfera, do 
tempo e do clima do planeta.

De acordo com Omran 
Sharaf, líder da missão, os 
árabes não tem o objetivo 
de competir com as grandes 
potências espaciais, e, sim, 
de acelerar o desenvolvi-
mento da pesquisa no país. 
Mas quem sabe a Hope Mars 
venha também resgatar um 
pouco daqueles gloriosos 
tempos em que eram refe-
rência na Ciência.

Missão Tianwen-1
No dia 23 de julho, foi a vez 

dos chineses com a Missão 

Tianwen-1. Eles lançaram 
sua primeira missão para o 
planeta em um foguete Longa 
Marcha 5, a partir da Base de 
Wenchang, na China. Ao con-
trário dos árabes, os chineses 
tem grandes pretensões em 
relação ao protagonismo na 
história da exploração espa-
cial, e a Tianwen-1 mostra 
que eles não estão para brin-
cadeira.

A missão leva para Marte 
um módulo orbital, um 
módulo de pouso e um rover. 
Ela deve alcançar o plane-
ta vermelho em fevereiro, 
quando realizará a chamada 
manobra de inserção orbi-
tal, que colocará a sonda em 
órbita do planeta. Em abril, 
o módulo de pouso, com 
o rover a bordo, deverá se 
separar e realizar uma des-
cida até a Planície Utopia. 
Essa é a parte mais crítica 
da missão, mas se der tudo 
certo, a China será a segunda 
nação a colocar com sucesso 
um rover em solo marciano.

O módulo orbital da 
Tianwen-1 possui seis ins-
trumentos, entre eles uma 

câmera de alta resolução, um 
magnetômetro e um espec-
trômetro mineral, que permi-
tirão, além do imageamento 

e mapeamento do planeta, 
obter detalhes sobre o campo 
magnético e a composição 
das rochas da superfície. 
Também há seis instrumen-
tos no rover, incluindo uma 
estação meteorológica, e um 

radar capaz de detectar gelo 
de água no subsolo marciano.

O nome Tianwen, “per-
guntas aos céus” em tra-
dução livre, é inspirado em 
um antigo poema chinês, e 
segundo Liu Tongjie, porta-
-voz da Missão, a Tianwen-1 
deve colaborar para aprofun-
dar ainda mais a compreen-
são científica humana sobre 
o planeta. Será um salto tec-
nológico na exploração do 
espaço por parte da China.

A caminho de Marte, a 
sonda chinesa já enviou 
sua primeira imagem: uma 
foto mostrando Terra e Lua, 
registrada quando ela estava 
a 1,2 milhões de quilômetros 
de distância. Antes disso, a 
própria Tianwen-1 foi fla-
grada por câmeras aqui do 
Brasil, no exato momento 
em que seus motores eram 

acionados para realização da 
“manobra de injeção trans-
marciana”, o último impulso 
da nave a caminho de Marte.

Missão Mars 2020
Os últimos a aproveitarem 

essa janela foram os america-
nos, que lançaram no dia 30 
de julho a Missão Mars 2020, 
levando para Marte o rover 
Perseverance. A missão foi 
enviada em um foguete Atlas 
V, lançado a partir de Cabo 
Canaveral, na Flórida.

Mesmo partindo por 
último, na verdade, os ame-
ricanos estão muito à frente 
nessa corrida para Marte. 
Até hoje, a Nasa (Agência 
Espacial Norte Americana) é 
a única que parece dominar 
a arte de pousar no plane-
ta vermelho. Sim, essa não 
é uma tarefa nada fácil, e 
muitas missões americanas e 
russas já falharam justamen-
te no momento do pouso.

Se tudo correr como o espe-
rado, o Rover Perseverance 
deve pousar suavemente em 
solo marciano no dia 18 de 

fevereiro. O local escolhi-
do para pouso foi a Cratera 
Jezereo, onde os america-
nos poderão estudar, entre 
outras coisas, o gelo presente 
no subsolo. 

Leia mais no site do DT.

Impressão artística do Rover Perseverance sobre solo marciano. 

Créditos: ESA

 Impressão artística Missão ExoMars.

Créditos: Nasa
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�Música
1° “Mosaico Jazz Festival” inicia Fase de Produção para 
Plataforma Interativa.  Público interage formando a banda que 
deseja ouvir com músicos da região

Músicos da RMVALE 
e de São Paulo se 
preparam para o pri-

meiro “Mosaico Jazz Festival”, 
uma apresentação on line e 
interativa. O projeto inédito é 
do produtor musical Clever-
son de Oliveira, de Jacareí, 
que selecionou12 músicos. 
Neste mês de fevereiro, a fase 
é de captação individual de 
cada músico participante. A 
interatividade ocorre com o 
público selecionando o artis-
ta com seu instrumento, no 
aplicativo desenvolvido espe-
cialmente para o festival, for-
mando a própria banda que 
gostaria de ouvir.  

A ideia é proporcionar ao 
público internauta um novo 
conceito de prestigiar uma 
boa música. Não apenas 
assistir simplesmente a um 
vídeo, mas interagir, escolher 
o artista e o instrumento. Ter 
variações da mesma música”, 
falou Cleverson de Oliveira, 
idealizador do Mosaico Jazz 
Festival.  

Nesta fase de captação de 
som e imagem, além da dire-
ção musical de Cleverson, 
participam Wagner Rodrigo 
na direção de vídeo e Ney 
Almeida, na direção de áudio. 
Em seguida, iniciam os traba-
lhos dos técnicos e editores do 
Borandá Audiovisual, respon-
sáveis pela mixagem de áudio 
e vídeo.  

Os músicos reunidos são de 
saxofonista, flautistas, guitar-
ristas, violonistas, acordeonis-
tas, pianistas, baixistas, bate-

ristas e percussionistas. Talen-
tos com grandes experiências 
na estrada musical, entre eles: 
Walmer Carvalho, saxofonista, 
produtor musical e side man 
do Biquíni Cavadão e Marqui-
nho da Luz, percussionista que 
já fez apresentações em 25 
países acompanhando o espe-
táculo “O Ovo” do Cirque du 
Soleil. Ele participou de grupos 
como Timbalada e Levada do 
Pelô.   

“Contamos com outros gran-
des profissionais que iremos 
divulgar ao longo do projeto 
e o público de jazz o identifi-
cará rapidamente”, comentou 

Cleverson.  
O aplicativo  
A previsão é que o projeto 

fique pronto para o público em 
abril.  O “Mosaico Jazz Festi-
val” lançará uma música por 
semana.   

Serão três temas apresenta-
dos pelo aplicativo: Parceria, 
Amarelo, Pro Meu Amor.  

O internauta escolhe o tema, 
na sequência o instrumento 
que fará a melodia, escolhe o 
instrumento que fará a harmo-
nia, o que fará o baixo, depois 
escolhe o ritmo. Após a forma-
ção do usuário/telespectador, 
será gerado um link direto 

para o canal do “Mosaico Jazz 
Festival”, no Youtube. Ao todo, 
serão feitas 243 combinações 
para assistir 03 músicas.  

O Mosaico Jazz Festival é 
um projeto contemplado pelo 
ProAc Expresso Aldir Blanc – 
Edital Lab 40 – Programa de 
Ação Cultural do Governo do 
Estado. O desenvolvimento da 
plataforma de interação e pro-
dução executiva é da Travessia 
Cultural, empresa que realiza 
consultoria, projetos e desen-
volve produtos para atender 
com qualidade a demanda 
desse mercado musical.  

Leia mais no site do DT.

Esvaziamento da Globo deixa 
incertezas no mercado

A Globo teve um cresci-
mento nos anos 1970 
e 1980 como nenhu-

ma outra TV alcançou, de 
maneira geométrica, não 
apenas em número de pro-

gramas, como em contrata-
ção de elenco. Algo que nem 
a Tupi ou Excelsior chega-
ram perto nos seus tempos 
de liderança.

Passam-se os anos e a TV 

Globo começa um enxuga-
mento como também jamais 
se imaginou que, um dia, 
viesse a acontecer.

Além de redução de salá-
rios, uma dispensa de pes-

soal muito grande.
Alguns atores, no começo, 

conseguiram se colocar, mas 
agora até o streaming está 
fazendo só contratos por 
obra, como faz a TV Globo.

E toda semana a mídia, 
com tristeza, anuncia novas 
demissões.

Não se questiona aqui a 
atitude ou política interna 
de ninguém.

Apenas a demonstração de 
um movimento de mercado.

Onde buscarão trabalho 
todos os jornalistas e artis-
tas que forem dispensados 
da TV Globo?

A NoiTe É NossA
O músico Jonas Esticado, 

fenômeno do forró, será 
uma das atrações do “A 
Noite É Nossa”, programa 
do Geraldo Luis, nesta quar-
ta-feira. Fabíola Gadelha foi 
até Juazeiro do Norte, para 
mostrar o mercadão onde 
o cantor trabalhava como 
camelô antes de virar estre-
la nacional.

“Investe em Mim” é um 
dos seus sucessos. 

GrAvANDo
Tatá Werneck já deu 

início aos trabalhos da nova 
temporada do “Lady Night”.

Multishow não anuncia 
a estreia, mas deve acon-
tecer ainda neste primeiro 
semestre.

MAis uM
Alex Gruli, outro ator do 

teatro paulistano, entra em 
“Gênesis”, da Record, na 
fase Jacó, dividindo cenas 
com Thais Melchior, que é 
sua noiva na vida real.

É o primeiro trabalho dos 
dois, juntos, na televisão.

recoNheciMeNTo
Na classe artística, são 

muitos os elogios à Record 
pelo seu desempenho 
nesses tempos de pande-

mia.
Vários profissionais, das 

mais diferentes áreas, que 
estavam desempregados, 
conseguiram espaços, prin-
cipalmente em “Gênesis”. 

LoirAs
Xuxa será uma das próxi-

mas convidadas do progra-
ma da Eliana, no SBT.

Gravação marcada para 
a última semana do mês, 
na casa dela, no Rio, com 
equipe reduzida e todos os 
cuidados.

eM joGo
Dentro de mais alguns 

dias deve começar a con-
corrência pelos direitos de 
transmissão do campeona-
to italiano de futebol, próxi-

mas três temporadas.
Turner, SporTV e ESPN/

Fox, em se tratando da TV 
fechada, prometem uma 
disputa das mais interes-
santes. Band, na aberta, 
ainda é dúvida.

eM buscA
A Record já está em avan-

çadas negociações para 
definir a contratação de 
novos apresentadores para 
os realities “Power Couple”, 
“Ilhados” e “A Fazenda”.

Assunto colocado como 
prioridade.

A propósiTo
Em se tratando de apre-

sentadores, deve-se res-
saltar a tranquilidade do 
Tiago Leifert na condução 
do “BBB”, mesmo diante de 
situações das mais delica-
das, como foi a do último 
domingo.

Está com o programa nas 
mãos.

eNTrevisTA
Luciana Gimenez recebe 

Mateus Carrieri em seu 
talk show desta terça-feira, 
a partir das 23h30, na Rede 
TV!.

O ator, ex-participante de 
“A Fazenda 12”, fala sobre 
a dificuldade do confina-

mento e da relação com Jojo 
Todynho.

QuAse proNTo
Dentro de duas semanas, 

se tanto, os estúdios da 
ESPN, com as reformas pra-
ticamente finalizadas, serão 
entregues para a produção. 
O nº 1 é o mais avançado.

A partir daí serão inicia-
dos os pré-lights e pilotos 
com os seus talentos, para, 
enfim, liberar a utilização.

A propósiTo
Ainda sem os brasileiros 

em campo, a Libertadores 
2021 começa no dia 16 
deste mês e irá até 20 de 
novembro.

E novamente com trans-
missões do Fox Sports na 
TV fechada. Quanto ao 
SBT, só a partir da fase de 
grupos.

NovA eTApA 
No próximo domingo, 

o “The Voice+” inicia sua  
segunda etapa de compe-
tições, com o “Tira-Teima”.

Durante quatro sema-
nas seguidas, cada técnico 
escolherá três candidatos 
de seu time para se apre-
sentar, mas somente dois 
deles serão selecionados 
para continuar no reality.

•     A Conmebol TV, que é 
produzida pelo BandSports, 
vai transmitir a Recopa Sul-
-Americana...

•     ... Jogos, ida e volta, 
entre Palmeiras e Defensa Y 
Justicia, no começo de abril.

•     Está em discussão no 
Grupo Band a abertura de 
novos canais para o BandS-

ports – 2 e 3, por exemplo...
•     ... Isto por causa das 

suas novas aquisições espor-
tivas e proximidade da Olim-
píada...

•     ... No período de Jogos 
Olímpicos, vale lembrar, o 
Grupo Globo faz uma grande 
movimentação de canais 
na TV paga, envolvendo o 

SporTV...
•     ... Terá 8, inclusive, se 

sair a do Japão.       
•     Recuperado da Covid-

19, Maurício Manfrini, 
o Paulinho Gogó, iniciou 
trabalho de gravação da 
nova temporada da série 
“O Dono do Lar”, produção 
do Multishow...

•     ... O programa vai 
para sua quarta edição.  

•     Com vários traba-
lhos na Globo e na Record, 
o ator Ramon Bellan 
também entra em “Gêne-
sis”...

•     ... Tidal, um rei, será 
o seu personagem, na fase 
Abraão. 

A Globo já tem os planos 
traçados para a Olimpíada 
do Japão, marcada para 23 
de julho a 8 de agosto, se a 
pandemia permitir e ela vier 
a acontecer.

Porém, em se tratando da 
construção de um estúdio 
panorâmico, nos mesmos 
moldes de 2016, a ordem 

é esperar mais um pouqui-
nho.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

GERALDO LUIS

Crédito Edu Moraes

�Cultura 

6ª Mostra Nacional de 
Teatro NaLona está 
com inscrições abertas

 Â Interessados podem se inscrever 
gratuitamente até 14 de fevereiro; 
apresentações ocorrem de 12 a 27 de março

A 6ª Mostra Nacional de 
Teatro NaLona está 
com inscrições abertas 

até o dia 14 de fevereiro. Os 
interessados devem se inscre-
ver gratuitamente pelo site da 
mostra (http://www.nalona.
com.br). Até o momento, mais 
de 200 espetáculos nacionais 
e internacionais já foram ins-
critos na seleção.

Neste ano, o evento conta 
com três modalidades: pre-
sencial, live (ao vivo pela 
internet) e gravado. Segundo 
a City Web e Casa de Joana, 
organizadora da Mostra, já 
foram inscritos espetáculos 
de grupos de 20 estados do 
país, além do Uruguai e Itália.

As apresentações ocorrerão 
de 12 a 27 de março. Serão ao 
menos 36 espetáculos, sendo 

24 selecionados por meio de 
edital. As apresentações pre-
senciais serão em Hortolândia, 
na Região Metropolitana de 
Campinas (RMC), com público 
restrito a 30% da capacidade, 
mantido o distanciamento e 
regras do Plano São Paulo de 
combate à Covid-19.

Para as apresentações pela 
internet será passado um 
chapéu virtual, um link para 
que o público possa colabo-
rar com o cachê e manuten-
ção dos grupos e coletivos 
teatrais.

A Mostra
A Mostra NaLona reúne em 

suas edições grupos do Brasil 
e exterior que apresentam um 
panorama do que se produz 
no universo das artes cênicas. 

Leia mais no site do DT.

Mais de 240 espetáculos já foram apresentados nas cinco edições anteriores da 
Mostra NaLona

Foto: Divulgação
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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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s

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

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

15- Ficha 021: Venda 
Terreno no Jardim Oásis 
– Taubaté R$ 125.000,00 
Com a Medida de 10 x 
25 = 250 m2. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

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

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

Ca
sa

s

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

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

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.  

Te
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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
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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
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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.

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

"Precisando de uma diarista?
 A Mary Help resolve para você" Serviços de diaristas: faxineiras, 

passadeiras, cozinheiras e muito mais.
A ajuda que faltava no seu dia a dia!

Para contratar: 12 996490561 ou email taubate.centro@maryhelp.net DT
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 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº. 007/2018. 

 
 

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

Jambeiro, 08 de maio de 2018. 
 
 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
Prefeito Municipal 
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CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
Prefeito Municipal 
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Instituída pela Resolução Nº 12/82 do Conselho Universitário da UNITAU 
                                         CNPJ: 51.637.593/0001

         Av. Nove de Julho, 245 Centro, Taubaté/SP 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS 
 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE 
05/02/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO FUNDAÇÃO 
CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE 
TAUBATÉ (FUNCABES) E DE OUTRO, UNION ASSISTÊNCIA FUNERAL 
LTDA. 

 
Pelo presente instrumento particular de Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, de 
05/02/2020, a FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
(FUNCABES), com sede em Av. Nove de Julho, 245, Centro, Taubaté, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
51.637.593/0001-32, neste ato representada pela sua Diretora-Presidente, Maria Angela Petrini, 
portadora da cédula de identidade nº: 7.987.300-5, SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº: 976.047.638-
04, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e UNION ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA., 
inscrita no CNPJ nº 27.719.287/0001-60, com sede na Rua Padre João Manuel, 199, conj. 21, 
Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, representada por Fabio Avelar Garib, portador da carteira de 
identidade nº 22.253.185-X e do CPF nº: 268.435.588-60, doravante denominado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si justas e acordadas as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente 
aceitam e se obrigam a cumprir e respeitar:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente TERMO ADITIVO tem como objeto realizar a 
prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços de acordo com o PREGÃO PRESENCIAL nº 
01/2020 de que trata o Processo nº FUNCABES-012/2019, até 04/02/2022. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO CONTRATUAL - Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, se assim for do interesse de 
ambas as partes, mediante a formalização de Termo Aditivo, sem que qualquer uma das partes 
possa requerer qualquer vinculação, subordinação, solidariedade ou subsidiariedade entre si. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO – A CONTRATADA disponibilizará assistência 
funeral na quantidade de vidas informadas mensalmente pela CONTRATANTE, sendo que esta 
quantidade poderá sofrer alterações no decorrer do contrato. O valor estimado para assistência 
funeral por vida será de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), por mês. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato de Prestação de 
Serviços, não alteradas no presente instrumento jurídico.  

 
E por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo, em 2 (duas) vias de igual 
teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.  
 
Taubaté, 05 de fevereiro de 2021.  
 
 
Profª Ma. Maria Angela Petrini 
CONTRATANTE 
RG. 7.987.300-5 
CPF. 976.047.638-04 

 Fabio Avelar Garib 
CONTRATADA 
RG. 22.253.185-X 
CPF: 268.435.588-60 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 
 
 

Pe. Ronaldo José de Castro Neto, Presidente do Instituto Missionário São José, no 
uso de suas atribuições, vem, por meio deste, convocar todos os membros do Instituto 
Missionário São José para a Assembleia Geral Extraordinária, por meio virtual no endereço 
eletrônico https://meet.google.com/rsv-pfwn-zws, a realizar-se no dia 24 de fevereiro de 
2021 das 15h às 17h, na Casa Missionária Padre Chico – Sede própria do Instituto 
Missionário São José situada à Rua João Miguel dos Santos nº 171 – Esplanada 
Independência – Taubaté/SP, para cumprir a seguinte pauta: 1) Prorrogação do mandato 
da Diretoria atual pelo prazo de 04 (quatro) meses; 2) Definição da data para realização 
presencial da Assembleia Geral Eletiva; 3) Protocolo para a Proteção de Menores e Adultos 
em Situação de Vulnerabilidade – Doc. 143/2020 da Cúria Diocesana de Taubaté; 4) Carta 
Apostólica Patris Corde do Papa Francisco – Ano de São José. A realização da Assembleia 
virtual atende à orientação do bispo diocesano de Taubaté, Dom Wilson Luís Angotti Filho, 
e a prescrição de distanciamento social, conforme o protocolo de combate à pandemia da 
Covid-19. 
 
 
 

Taubaté/SP, 07 de fevereiro de 2021. 
 
 
 
 

Pe. Ronaldo José de Castro Neto, MSJ 
Presidente 

 
 
 

 
 

Pe. Ronaldo José de Castro Neto, MSJ
Presidente

   
 

      

    Prefeitura Municipal de Natividade da Serra 
      -  ESTADO  DE SÃO  PAULO  -  

 

 

EEDDIITTAALL  DDEE  AAUUDD IIÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICC AA     

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 
3º QUADRIMESTRE DE 2020 

A Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, em atendimento ao disposto no § 4º, do Artigo 9º, da Lei 
Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, torna público a realização da Audiência Pública para 
apresentação à Comissão de Finanças da Câmara Municipal, da avaliação do cumprimento das Metas 
Fiscais do Município, relativas ao Terceiro Quadrimestre de 2020, que ocorrerá no dia 18 de fevereiro 
de 2021, com início às 18:00 horas, no plenário da Câmara Municipal de Natividade da Serra, situada 
à Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro, convidando os interessados e a população do Município. 
Considerando as medidas de combate ao COVID-19, o evento respeitará as orientações recomendadas 
pela Secretaria de Saúde com o distanciamento entre os participantes presentes e com as normas de 
higienização necessárias, além da utilização obrigatória de máscaras. 
Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar o estudo contendo os 
resultados das Metas Fiscais disponibilizados previamente nos seguintes sites oficiais: 
natividadedaserra.sp.gov.br ou camaranatividade.sp.gov.br – onde os interessados poderão, durante o 
horário da audiência, solicitar explicações a respeito dos resultados apresentados nos portais da 
Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal de Natividade da Serra por intermédio do “e-Sic – Sistema 
Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão” ou pelo “Fale Conosco”. 

Natividade da Serra, 08 de fevereiro de 2021. 
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS - Prefeito Municipal 
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EEDDIITTAALL  DDEE  AAUUDD IIÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICC AA    
SERVIÇOS DE SAÚDE 

3º QUADRIMESTRE DE 2020 
A Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, em atendimento ao disposto no Artigo 36 da Lei 
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, torna público a realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
visando proporcionar a transparência necessária dos montantes e fontes de recursos aplicados no 
período, bem como a oferta e serviços de saúde prestados pelo Município à população, relativas ao 
Terceiro Quadrimestre de 2020, que ocorrerá no dia 18 de fevereiro de 2021, à partir das 18:30 horas, 
no plenário da Câmara Municipal de Natividade da Serra, situada à Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro, 
convidando os interessados e a população do Município. 
Considerando as medidas de combate ao COVID-19, o evento respeitará as orientações recomendadas 
pela Secretaria de Saúde com o distanciamento entre os participantes presentes e com as normas de 
higienização necessárias, além da utilização obrigatória de máscaras. 
Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar a “Ata de Audiência Pública 
da Saúde” contendo as principais informações sobre os montantes e fontes de recursos aplicados no 
período, bem como a oferta e serviços de saúde, disponibilizados previamente nos seguintes sites oficiais: 
natividadedaserra.sp.gov.br ou camaranatividade.sp.gov.br – onde os interessados poderão, durante o 
horário da audiência, solicitar explicações a respeito dos resultados apresentados nos portais da 
Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal de Natividade da Serra por intermédio do “e-Sic – Sistema 
Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão” ou pelo “Fale Conosco”. 

Natividade da Serra, 08 de fevereiro de 2021. 
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS - Prefeito Municipal 

LINCIRO APARECIDO - Presidente do COMUS 
RR  GG  

 
 

 CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRÊS RIOS 
CNPJ: 04.611.637/0001-75     I.Est: 397.006.846.115 

Fone/Fax: (12) 3978-1820 
E-mail: consorcio@consorciotresrios.com.br 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 003/2020 
 

LEILÃO N° 001/2021  
 

 
OBJETO: REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS INSERVIVEIS. 

 

HOMOLOGAÇÃO 

 
 

Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos 

autos deste processo, resolvo ADJUDCAR E HOMOLOGAR o LEILÃO n° 01/2021, dando ciência 

aos classificados e procedendo à convocação para as formalizações pertinentes. 

Arrematante: PORTO VELHO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. 

EPP, LOTES: 01, 02, 03, 05 E 06, NO VALOR TOTAL DE R$ 32.400,00 (TRINTA E DOIS MIL E 

QUATROCENTOS REAIS); 

Arrematante: MAIGON BORGES CALZAVARA, LOTE: 04, NO VALOR 

TOTAL DE R$ 37.100,00 (TRINTA E SETE MIL E CEM REAIS). 

 

Jambeiro, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

__________________________________ 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA 

PRESIDENTE DO CONSÓRCIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

  

Pelo presente edital, o Conselho Deliberativo conforme atribuições do Art. 14  do 
Estatuto Social, convoca os senhores associados da Associação Grupo de Apoio a 
Adoção Gerados no Coração Taubaté, nos termos do Estatuto Social, para a Assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar-se na Rua Alan Kardec, nº 600, bairro Terra Nova, nesta 
cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, em 13 de março de 2021, na forma e prazo 
estipulado pelo Art. 14 do Estatuto, em primeira convocação, às 15hs,  com a maioria 
absoluta dos associados com direito de voto e em segunda convocação, às 15h15min, 
com no mínimo 1/3 (um terço) dos associados com direito de voto presentes, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação da prestação de contas, b) 
encerramento do exercício e c)assuntos gerais. 

  

Taubaté/SP, 08 de fevereiro de 2021. 

  

Débora Cristina Barbosa 

Presidente 

 

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATANTE: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE JAMBEIRO
ATA DE R.P.: 01/2021 - DETENTORA: COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MÉDIO VALE 
DO PARAÍBA - MODALIDADE: PREGÃO Nº 046/2020 - OBJETO: R. P. LEITES E DERI-
VADOS - VALOR: R$ 133.030,00 - VIGÊNCIA: 08/01/2021 A 08/01/2022. 
ATA DE R.P.: 02/2021 - DETENTORA: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA 
LTDA - MODALIDADE: PREGÃO Nº 044/2020 - OBJETO: R. P. GÁS GLP - VALOR: R$ 
281.515,00 - VIGÊNCIA: 08/01/2021 A 08/01/2022. 
ATA DE R.P.: 03/2021 – NÃO FORMALIZADA.
ATA DE R.P.: 04/2021 - DETENTORA: SMEDMIX SERVIÇOS COMBINADOS EM SAÚDE 
EIRELI - MODALIDADE: PREGÃO Nº 048/2020 - OBJETO: R. P. UNIÃO LTDA - MODA-
LIDADE: PREGÃO Nº 048/2020 - OBJETO: R. P. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLAN-
TÃO MÉDICO - VALOR: R$ 76.320,00 - VIGÊNCIA: 15/01/2021 A 15/01/2022.
ATA DE R.P.: 05/2021 - DETENTORA: CARPER - SERVIÇOS MÉDICOS E MEDICINA 
OCUPACIONAL S/S LTDA ME - MODALIDADE: PREGÃO Nº 048/2020 - OBJETO: R. P. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO - VALOR: R$ 949.000,00 - VIGÊNCIA: 
22/01/2021 A 21/01/2022.

Extrato de Contratos – Contratante: Prefeitura Municipal de Jambeiro 
Contrato Nº 015/2021 – Contratado: FABIANA ROSA DE JESUS – Objeto: PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO OFICIAL – Vigência: 27/01/2021 A 27/01/2022 
– Modalidade: CHAMADA PÚBLICA 004/2020.
Contrato Nº 016/2021 – Contratado: ADRIANO DOS SANTOS LEONEL 26956874865 
– Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE BALLET – Vigência: 01/02/2021 A 
01/02/2022 – Valor: R$ 12.000,00 – Modalidade: DISPENSA 004/2021.
Contrato Nº 017/2021 – Contratado: ADRIANO DOS SANTOS LEONEL 26956874865 
– Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE DANÇA – Vigência: 01/02/2021 A 
01/02/2022 – Valor: R$ 12.000,00 – Modalidade: DISPENSA 004/2021.
Contrato Nº 018/2021 – Contratado: MARIA AMELIA CORREA ROCHA 07747700822 
– Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE ARTESANATO – Vigência: 01/02/2021 
A 01/02/2022 – Valor: R$ 13.200,00 – Modalidade: DISPENSA 004/2021.
Contrato Nº 019/2021 – Contratado: BANCO DO BRASIL S/A – Objeto: CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS 
PÚBLICAS MUNICIPAIS – Vigência: 01/02/2021 A 01/02/2022 – Valor: R$ 18.000,00 
– Modalidade: DISPENSA 015/2021.
Contrato Nº 020/2021 – Contratado: JAMIL NASSER CORRETORA DE SEGUROS EI-
RELI – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO VEICULAR – Vigência: 
01/02/2021 A 01/02/2022 – Valor: R$ 2.206,72 – Modalidade: DISPENSA 018/2021.
Contrato Nº 021/2021 – Contratado: J A CONSTRUÇÃO CIVIL TERRAPLANAGEM 
LTDA – Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA COM OPE-
RADOR – Vigência: 03/02/2021 A 03/02/2022 – Valor: R$ 17.000,00 – Modalidade: 
DISPENSA 020/2021.
Contrato Nº 022/2021 – Contratado: EMPRESA JORNALÍSTICA DE TAUBATÉ E RE-
GIÃO LTDA ME – Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DIÁRIA DE 
ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, QUADROS 
DEMONSTRATIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO, 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONTRATOS E OUTROS ATOS 
OFICIAIS DO MUNICÍPIO EXIGIDOS POR LEI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2021 – Vigência: 03/02/2021 A 05/02/2022 – Valor: R$ 11.040,00 – Modalidade: 
DISPENSA 006/2021.

Extrato de Termo de Aditamento - Contratante: Prefeitura Municipal de Jambeiro
ADITIVO DE SUPRESSÃO 01 AO CONTRATO 093/2020 – Contratado:  ERIVELTON 
NOGUEIRA DE CARVALHO 2306897895 – Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
REFORMA NA UBS JAMBEIRO – Vigência: 28/01/2021 A 17/06/2021 – Valor: R$ 
19.720,19.
ADITIVO 03 AO CONTRATO 010/2018 – Contratado:  EDITORA SOL SOFTS E LIVROS 
LTDA – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SISTEMA DE ENSINO – Vigência: 
30/01/2021 A 30/01/2022 – Valor: R$ 326.837,28.
ADITIVO 06 AO CONTRATO 015/2017 – Contratado:  CONSORCIO INTERMUNICI-
PAL TRES RIOS – Objeto: PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS, LO-
GRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS – Vigência: 07/02/2021 A 
08/05/2021 – Valor: R$ 156.826,29.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N° 001/2021 – No dia 08 de fevereiro 
de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a auto-
ridade competente, Sr. Carlos Alberto de Souza, Prefeito Municipal de Jambeiro/
SP, Resolve HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo pregoeiro referente aos 
itens do pregão em epígrafe, qual seja: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, à empresa: 
AUTO POSTO JAMBEIRENSE LTDA. no valor de R$ 1.137.990,75. Fica a empresa 
convocada a assinar o Contrato no prazo de 05 dias a partir desta publicação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - CARTA CONVITE N° 001/2021 – No dia 08 de fe-
vereiro de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sr. Carlos Alberto de Souza, Prefeito Municipal de Jam-
beiro, Resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR o objeto da Carta Convite, qual seja: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA ASSESSORIA NO 
SETOR DE OBRAS E PLANEJAMENTO, na ordem de R$ 81.600,00, à empresa Julia 
de Carvalho Macedo ME.


