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Curiosidade

Emprega Taubaté
ATENÇÃO MUNÍCIPES: De acordo com 
o Decreto 14.692 de 19 de março de 
2020, por conta da situação atual de 
risco de pandemia do novo Coronavírus 
(COVID-19), fi ca suspenso, no período 
inicial de 20/03/2020 a 05/04/2020, 
o atendimento presencial ao 
público. Porém, teremos o serviço de 
atendimento  só por whatts 36216043 
ou e-mail (das 08:00 às 15:00).

Munícipes já cadastrados que tenham 
interesse em alguma das vagas acima, 

ir até o Balcão com RG, Curriculum 
atualizado e Carteira de Trabalho.

CANAL 1
Juliana Paiva

Crédito Lucas Landau/TV Globo

Estado de SP começa a 
relaxar quarentena

Como será o Ramadan dos 
muçulmanos em tempos 
de isolamento social?

Shopping realiza 
programação gratuita para 
entretenimento online

Governo vai disparar SMS com 
orientações sobre Coronavírus

© MARCELLO CASAL JR

Mortes por Covid-19 superam 2,9 mil; 
casos confirmados ultrapassam 45 mil

 Â Número de óbitos cresceu 6% em 24 horas

O número de mortes em 
razão da pandemia 
do novo coronavírus 

(covid-19) chegou a 2.906, 
conforme balanço mais 
recente divulgado no dia 22 
pelo Ministério da Saúde. Já 
os casos confirmados subi-
ram para 45.757. O índice de 
letalidade ficou em 6,4%.

O número de óbitos 
marcou um aumento de 
6% em relação ao dia 21, 
quando foram registradas 
2.741 vítimas de covid-19. Já 
os casos confirmados repre-
sentaram um crescimento 
de 6,2% sobre os dados de 
ontem, quando foram con-
tabilizadas 43.079 pessoas 
infectadas.

São Paulo concentra o 

maior número de falecimen-
tos (1.134), quase três vezes 
o número do segundo colo-
cado, o Rio de Janeiro (490). 
Os estados são seguidos por 
Pernambuco (282), Ceará 
(233) e Amazonas (207).

Além disso, foram regis-
tradas mortes no Maranhão 
(66), Paraná (57), Bahia (50), 
Minas Gerais (47), Pará (43), 
Paraíba (39), Santa Catarina 
(37), Espírito Santo (34), Rio 
Grande do Norte (29), Rio 
Grande do Sul (27), Distrito 
Federal (25), Goiás (21), Ala-
goas (20), Piauí (15), Amapá 
(14), Acre (oito), Sergipe 
(sete), Mato Grosso (seis), 
Mato Grosso do Sul (seis), 
Rondônia (cinco), Roraima 
(três) e Tocantins (um).

© Divulgação/Prefeitura do Rio de Janeiro
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ALTARODA 
C O L U N A  A U T O M O B I L Í S T I C A 

 

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

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

segurança, legislação, tecnologia, comportamento e economia. 

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

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

especializado por sua independência e análises objetivas. 

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

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

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

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

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

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

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

60 pixels. 

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

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

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

 

 

VW Nivus estreia na 
última semana de junho
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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
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“Crônicas e Contos do Escritor”
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Coluna Espírita
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Um balanço da quarentena
Resolvi fazer um balanço sobre 

meus, sei lá quantos, dias de qua-
rentena e descobri que a minha 

casa é muito legal, aconchegante e o 
melhor lugar do mundo.

Aprendi a lavar as mãos corretamente 
(estava na hora, né?), aprendi a usar o 
álcool gel e percebi o quanto é difícil 
higienizar frutas e legumes, ah, mas que 
coisa chata.

Bom, na quarentena me recuperei 
da cirurgia, e quando achei que as 
coisas já estavam nos eixos, eis que os 
pontos internos infeccionaram e sofri 
um pouco, mas só um pouquinho, nada 
que não pudesse suportar e nada que 
duas caixas de antibiótico não pudesse 
resolver.

Ainda na parte das tragédias, a coluna 
deu o ar da graça, travou, e tive que me 
arrastar pela casa por uns dias e também 
nada que 12 frascos de Arnica, 22 com-
primidos de Voltarem e 52 doses de 
Dipirona não pudessem resolver, mas, 
teve o lado bom, descobri que preciso 
trocar meu colchão, primeira compra 
para o pós quarentena.

Bom, nesses dias, fui 12545 vezes até 
meu quarto, 8500 vezes na sala e sentei 
no sofá 8499 delas, fui na cozinha 10000 
vezes e abri a geladeira 9999. Andei 495 
quilômetros no meu corredor e descobri 
que tem um cantinho ocioso ao lado da 
casinha do gás e cabe um vaso de plan-
tas lá, segunda compra pós quarentena.

Indo para a parte gastronômica, aper-

feiçoei meu macarrão alho e óleo, com 
muita cebola e alho, é lógico e, finalmen-
te, consegui fritar ovos sem quebrar a 
gema, u-hu! Feito inacreditável e, pro-
meto, que, no próximo, vou tirar uma 
foto.

Ah, mas incrementei minha carne 
moída, ficou supimpa acrescentando 
três ovos em um kilo e meio de alcatra 
moída, tudo bem que depois de uma 
semana comendo isso, eu e meu filho 
não aguentávamos mais olhar para a tal 
da carne moída, acho que vai levar uns 
seis meses para comer de novo.

E, olha só, aprendi a fazer o sofistica-
do, chique e complexo doce chamado 
gelatina, diet, é claro. Oh, felicidade, até 
o momento, acho que já fiz umas quinze 
caixinhas, putz, que doce bom. A cada 
travessa feita, olho com orgulho a minha 
realização.

Ah, por absoluta sobra de tempo, 
descobri que tenho 25 copos de vidro, 
7 canecas e 9 pratos em casa, não sei 
porque, afinal, só eu e meu filho. Des-
cobri também que tenho 10 garfos, 10 
colheres e 8 facas, mas não me pergunte 
porque o número de facas é menor.

Descobri que no fundo do freezer 
havias iscas para pescar e faz dois anos 
que não pesco, afff.

Arrumei a bagunça das três gavetas 
do criado mudo, das gavetas de roupas 
e tinha coisa lá que nem me lembrava 
e, é claro, não me servem mais, acho 
que encolheram dentro da gaveta, 

nunca vi isso. Doação para o pós qua-
rentena. Mas, estou em dívida, o meu 
amigo guarda roupas ainda não con-
segui arrumar. Arrumei meus livros, 
reencontrei meus LPs, há alguns anos 
desaparecidos, pena que o aparelho de 
som não funciona mais. Conserto para 
o pós quarentena. Mas, olha que legal, 
descobri que, em frente de casa, passam 
em média, por dia, 42 motos fazendo 
barulho, que delícia.

Ah, terminei de escrever um livro, 
Leões, espetacular, achei maravilhoso, 
haha, espero em breve publicar e estou 
quase terminando outro, A Chave do 
Poder, escrevi 12 contos, 16 colunas 
para o Diário de Taubaté, fiquei classi-
ficado em quinto lugar em um concurso 
literário da editora Planeta Azul, aliás, 
em breve vai sair em e-book. Ah, e estou 
participando de quatro outros concur-
sos cujos resultados saem nos meses 
de Maio e Junho, se ficar bem colocado 
aviso, agora se for mal, vou ficar bem 
quietinho, ok?

Fiz alguns serviços para o escritório 
que trabalho, da minha irmã querida.

E teve mais coisas boas nessa quaren-
tena, aprendi a falar sozinho, é muito 
legal. Recomendo.

Fiquei longe das notícias desagra-
dáveis e procurei focar em coisa boas, 
recomendo também.

Ah, e olhei muitas vezes para o céu 
azul, esperando, esperando, esperando 
o fim da quarentena.

Os vícios ante os “fantasmas” viciados
• Jorge Hessen – Brasília/DF

Para o aprendiz dos nefastos vícios 
humanos, o ato de fumar ou beber 
são puramente simbólicos. Na 

adolescência arrazoa que não é mais o 
“filhinho” da mamãe, que é “durão”, um 
ousado aventureiro e não um démodé. 
À medida que o simbolismo psicológico 
submerge, a consequência farmacoló-
gica adota a gerência para conservar 
a usança. Para o espírita, o vício de 
fumar ou de beber tem implicações 
muito graves, especialmente, em face 
das repetidas advertências dos Ben-
feitores Espirituais, elucidando sobre 
os danos que causam à mediunidade, 
por exemplo. O médium, contaminado 
pelo tabagismo, transforma-se inteira-
mente numa espécie de “cachimbo” ou 
“piteira” nas vinculações dos fumantes 
crônicos do além-túmulo, e o viciado 
em alcoólicos torna-se mira de obsessão 
dos indigentes alcoolistas da dimensão 
espiritual.

O viciado de qualquer matiz se torna 
cativo ante as garras insaciáveis do 

parasitismo ou do vampirismo. Experi-
ências de vida que poderiam ser nobres, 
dignas, proveitosas, tornam-se vergo-
nhosas e inúteis, estimulantes de capi-
tulações desastrosas. Famílias inteiras 
são, quase sempre, afetadas por essas 
ruínas morais de profunda repercussão. 
Na verdade, o vampirismo é, apenas, um 
fenômeno de simbiose, que tanto ocorre 
entre os encarnados, quanto entre os 
desencarnados, isto é, qualquer vício 
não termina com a desencarnação.

Os vícios aqui comentados fustigam 
as bases da consciência espírita, desar-
monizam a estrutura fisiopsíquica e as 
composições funcionais do perispírito, 
que se impregna de toxinas. O álcool 
e o fumo afetam os trilhões de células 
unicelulares saturadas de vitalidade 
que compõem o psicossoma, deixan-
do sequelas específicas. Em verdade, 
o tabagismo e o alcoolismo atormen-
tam os desencarnados viciados que se 
angustiam ante a vontade de fumar e de 
beber, irresistivelmente potencializada.  

Mas o desgastante cenário da questão 
é consubstanciado na inexistência de 
indústrias de bebidas alcoólicas e de 
fábricas de cigarros na erraticidade, a 
fim de abastecer os finados tabagistas 
e alcoolistas. Em face disso, os “fan-
tasmas” fumantes e beberrões, para 
materializarem suas baforadinhas e 
tragadinhas, tornam-se promotores 
protagonistas da subjugação, transfor-
mando-se em artífices da vampirização 
sobre os encarnados inermes de vonta-
de. Situações em que Espíritos viciados 
se locupletam nos vapores etílicos e nas 
deletérias baforadas do malcheiroso 
cigarro.

Esses são motivos relevantes para nos 
acautelarmos contra quaisquer tóxicos, 
narcóticos, alcoólicos, e contra o hábito 
demasiado da ingestão de drogas que 
contaminem a composição natural do 
organismo físico, até porque, disciplina, 
discernimento e comedimento afiançam 
o equilíbrio e o bem-estar da nossa rea-
lidade mental.

Chumbo na praça
A interpelação judicial 

contra Felipe Santa Cruz, 
presidente do Conselho 
Federal da OAB, tem 140 
advogados signatários. O 
grupo exige que ele explique 
se é verdade que se reuniu 
com o presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo 
Maia, para debater eventual 
impeachment do presidente 
Jair Bolsonaro. A denúncia 
foi feita em live, no último 
domingo, pelo presidente 
do PTB, Roberto Jefferson – 
que também vai virar alvo de 
Santa Cruz. 

Zika e aborto
Os ministros do STF julgam 

na sexta-feira, em plená-
rio virtual, a ADI 5581, que 
tenta impedir autorização de 
aborto, nos hospitais, para 
grávidas com feto infectado 
com zika. 

Sermão geral
A Igreja Católica se mobili-

za fortemente na ação, desde 
o sermão nos  templos – há 
meses – até visitas de líderes 
regiliosos a ministros. 

Mundo atrasado
Já a partir do dia 2 de Maio, 

na pauta do Supremo entra 
a ADI 5543, que questiona 
a proibição de doação de 
sangue por homossexuais. 
Em pleno século 21. 

Sarney aos 90
A pandemia prejudicou as 

celebrações do ex-presidente 
José Sarney. O veterano com-
pleta 90 anos nesta sexta-
-feira. Haveria solenidade do 
Congresso Nacional em sua 
homenagem nesta semana. 
Mas ele vai comemorar em 
casa com a família, na Penín-
sula dos Ministros em Bra-
sília, assistindo a uma missa 
pela TV. 

Orelhas vermelhas
O governador da Paraíba 

João Azevedo (Cidadania) 
concedia entrevista a uma 
rádio de João Pessoa e reve-
lou que vai atrasar pagamen-
to dos servidores diante da 
crise na saúde. No que um 
ouvinte telefonou e cravou: 
Cadê os R$ 138 milhões 
desviados pelo seu aliado, 

o ex-governador Ricardo 
Coutinho? Ficou mudo, até 
mudarem de assunto. 

Vem mais
Eleitores do presidente 

Bolsonaro preparam outra 
grande manifestação pró-
-Governo. Será no domin-
go, em frente ao Museu da 
República, de Brasília. Uma 
ontem não teve a força das 
anteriores.

Dancem, doutores
Ganhou apelido de Odalisca 

a máscara de proteção para 
médicos que a Prefeitura de 
Maceió distribuiu nos postos 
e hospitais. É de tecido quase 
transparante. 

Rua fantasma
Comerciantes distribuíram 

por whatsapp um vídeo triste 
da bela Rua das Pedras, na 
turística Búzios (RJ). Quase 
metade do comércio da via 
fechou as portas de vez.

Noronha sitiada
Desde segunda-feira, o 

arquipélago de Fernando 
de Noronha (PE) – 3,3 mil 
habitantes e 26 contamina-
dos por coronavírus – está 
de quarentena até o dia 30 
de abril. Os moradores só 
poderão sair na rua mediante 
preenchimento de formulá-
rio, com o motivo. O Governo 
enviou mais policiais para 
assegurar a medida. Para 
piorar o cenário, o único (e 
pequeno) hospital não tem 
leitos de UTI.

Portas abertas
O vaivém nas escancaradas 

fronteiras do Brasil dá nisso: 
No Amapá, já são 500 os con-
taminados por coronavírus 
– 19 deles vieram da vizinha 
Guiana Francesa. 

ESPLANADEIRA
# O festival digital Novo 

Mundo vai reunir CEO de 
vários setores para discutir 
o futuro da sociedade, negó-
cios, mobilidade e trabalho 
pós-pandemia. É gratuito, de 
28 a 30 de abril.   # Alunos 
da UEG produzem álcool em 
gel 70% em Anápolis, com 
doação para entidades sem 
fins lucrativos que ajudam 
pacientes que combatem 
câncer e hanseníase. 

Nesse período 
valorize a todos
Com certeza você já passou 

por alguma transforma-
ção como término de rela-

cionamento afetivo, mudança de 
cidade, perda de status, perda 
de emprego, ou qualquer outra 
alteração em sua vida e agora 
está passando por essa quaren-
tena do COVID-19 e por todas 
as mudanças referente a essa 
situação da sua vida.  Seja como 
for, o que mais se ouve por aí é: 
“eu era feliz e não sabia”.  Que 
triste, porque o momento para 
ser feliz é agora! Tente valorizar 
tudo o que você já conquistou 
e todas as pessoas com quem 
você convive antes que seja 
tarde demais e perca tudo.

Quantas e quantas vezes 
você desfruta da companhia 

de alguém, seja em casa, na 
família, no trabalho, na escola, 
na rua, na roda de amigos ou 
em qualquer lugar, e não dá o 
devido valor.  Até que um dia, 
por algum motivo, se sente 
privado desse contato, aí sim 
passa a valorizar quem se foi. 
Saiba que pessoas desvaloriza-
das vão embora. 

Outras vezes você vive uma 
determinada situação que é 
agradável, mas não dá o menor 
valor e quando o quadro muda, 
quando a situação é outra, 
você não sabe nem o que fazer 
para viver a triste realidade e 
começa entrar em desespero 
tentando se encontrar nesse 
novo caminho.

Leia mais no site do DT.

Leis da riqueza — Economizar (Parte I)
 Â Economizar é acumular o que sobra do seu ganho.

Imagine alguém ganhando 20 mil 
dólares por ano, gastando 19 mil e 
guardando mil: o resultado é felicida-

de. Agora, imagine alguém ganhando 100 
mil dólares por ano, gastando 110 mil e 
devendo 10 mil: o resultado é infelici-
dade. No entanto, a sociedade, em geral, 

aplaude muito mais quem ganha 100 mil 
e deve 110 mil do que quem ganha 20 
e gasta 19 mil. Coisas inexplicáveis da 
natureza humana!

Economizar
A maior mentira que podemos contar 

a nós mesmos sobre riqueza é que se 

ganharmos mais dinheiro seremos ricos. 
Não é o quanto você ganha que o torna 
rico, mas, sim, o quanto você economiza.

A importância do dízimo pessoal
Se você é capaz de guardar mais do que 

10% do que ganha, ótimo. 
Leia mais no site do DT.
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�Cultura	

São Paulo lança plataforma 
#CulturaEmCasa, com conteúdos inéditos 
e gratuitos para todos os públicos

 Â Iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa estimula o acesso cultural durante o 
período de quarentena. O projeto é gerido pela Organização Social Amigos da Arte

Lançada nesta semana 
pela Secretaria de Cul-
tura e Economia Cria-

tiva do Estado de São Paulo, 
a plataforma de streaming 
e vídeo por demanda #Cul-
turaEmCasa reúne o que há 
de melhor na  programação 
cultural produzida por artis-
tas e profissionais do setor. 
A ferramenta disponibiliza 
gratuitamente conteúdos 
inéditos das instituições da 
Pasta, como a OSESP, a Jazz 
Sinfônica, a Pinacoteca, o 
Museu da Imagem e do Som, 
o Museu do Futebol, a São 
Paulo Companhia de Dança, 
o Projeto Guri, o Theatro 

São Pedro e o Teatro Sérgio 
Cardoso.

Na plataforma, também 
é possível acompanhar o 
Festival #CulturaEmCasa, 
com lives de diversos artis-
tas renomados. Com acesso 
por meio dos sites cultura-

emcasa.com.br e culturae-
mcasa.sp.gov.br, os conte-
údos podem ser assistidos 
gratuitamente por televi-
são, computador, tablets e 
celulares. Em breve, serão 
lançados aplicativos para 
cada meio.

O Secretário de Cultura e 
Economia Criativa de São 
Paulo, Sérgio Sá Leitão, 
destaca que o objetivo da 
iniciativa é o de disponi-
bilizar a todos os públicos 
conteúdo cultural, artístico 
e criativo de grande quali-
dade, totalmente gratuito e 
com geração de renda para 
os profissionais do setor.

Ele revela que o projeto 
já existia, mas foi acelerado 
no contexto da pandemia, 
remanejando os recursos de 
difusão presencial – impedi-
das de acontecerem – para a 
difusão virtual. 

Leia mais no site do DT

�Ação

CCR se une a Mobil e Trizy no 
combate ao Coronavírus

 Â Empresas fazem ação conjunta para a distribuição de kits de alimentação para 
caminhoneiros na via Dutra

Para garantir que 
os caminhoneiros 
possam se manter 

devidamente preparados em 
sua atividade de trabalho, o 
Grupo CCR, em parceria com 
a Trizy e a Mobil, distribuem 
10 mil kits de alimentação 
em rodovias em São Paulo 
e Rio de Janeiro sob gestão 
da companhia. As caixas, 
que contêm suco de frutas, 
biscoitos doces e salgados, 
amendoim e bolo, além de 
um adesivo com recomen-
dações, estarão à disposi-
ção dos motoristas a partir 
desta quarta-feira, 22/04, 
em pontos específicos das 
rodovias. Na via Dutra 
serão entregues 3.000 kits 
nos quatro pontos de aten-
dimento aos caminhoneiros.

A ação é mais uma peça 
do Plano de Apoio ao Cami-
nhoneiro, iniciativa global 

da CCR, que já foi respon-
sável por mais de 120 mil 
atendimentos nas rodovias 
sob gestão da companhia 

em todo o país. Esses proce-
dimentos incluem a oferta 
de vales-refeições, kits de 
alimentação e higiene, auxí-

lio médico, vales-banhos, 
desinfecção de cabines e 
verificação de lâmpadas de 
caminhões.

�Vagas

Suzano abre inscrições para o 
Programa de Estágio 2020

 Â Com 70 vagas disponíveis, oportunidades são para unidades da companhia em seis estados

A Suzano e uma das 
melhores empresas 
para trabalhar no 

Brasil pelo Great Place to 
Work (GPTW), está com as 
inscrições abertas para o 
Programa de Estágio 2020. 
Ao todo, serão disponibiliza-
das 70 vagas para estudan-
tes com graduação prevista 
entre dezembro de 2020 e 
2021.

As vagas são para as cida-
des de São Paulo, Suzano, 
Limeira, Jacareí, Itapetinin-
ga, todas no estado de São 
Paulo, além dos municípios 
de Imperatriz (MA), Mucuri 
(BA), Aracruz e Cachoeiro do 
Itapemirim (ES), Fortaleza 
(CE) e Belém (PA).

Os selecionados do Progra-
ma, que tem duração de até 
dois anos, receberão bene-
fícios como bolsa-auxílio, 
assistência médica e seguro 
de vida, vale-refeição (ou 
refeitório nas unidades 
industriais), vale-transporte 
(ou fretados nas unidades 
industriais), além de utili-
zarem o Gympass – rede de 
academias – nas unidades do 
Escritório Faria Lima e São 
Bernardo do Campo (SP). 
Com carga horária flexível, 

entre 30 e 40 horas sema-
nais, o Programa também 
oferece uma bolsa adicional 
vinculada ao desempenho e 
ao projeto do estagiário.

Christian Orglmeister, 
Diretor Executivo de Estra-
tégia, Gente, Comunicação, 
TI e Digital da Suzano, des-
taca que o Programa é uma 
excelente oportunidade para 
o desenvolvimento e cresci-
mento profissional dos esta-
giários. “Na Suzano, oferece-
mos um plano de desenvolvi-
mento diferenciado a partir 
de um ambiente de evolução 
constante e propício ao com-
partilhamento de ideias, pois 
acreditamos no poder de 

gente que inspira e transfor-
ma. Nós valorizamos o pro-
tagonismo e a diversidade 
de perfis, por isso, buscamos 
jovens de todas as universi-
dades com espírito empre-
endedor e comprometidos, 
que terão a oportunidade de 
desenvolver diversas habili-
dades por meio de mentorias 
com colaboradores da com-
panhia”, ressalta.

Os participantes seleciona-
dos passarão a atuar na empre-
sa a partir de agosto deste ano. 
Não há pré-requisitos em rela-
ção aos cursos de formação, 
sendo as vagas destinadas para 
diversas áreas da companhia, 
como Manutenção Industrial, 

Facilites, Logística, Novos  
Negócios, Relações Corporati-
vas, Jurídico, Digital, Comunica-
ção, Planejamento e Demanda, 
Planejamento e Excelência 
Comercial, Excelência Opera-
cional, Qualidade, Manutenção 
Florestal, Sustentabilidade Ins-
titucional, Finanças, operações 
Biotecnologia, Tecnologia da 
informação, Silvicultura, Gente 
e Gestão, Suprimentos, Bens de 
Consumo.

A Suzano é referência global 
na produção de bioprodutos 
desenvolvidos a partir do culti-
vo de árvores, e possui fábricas 
em sete estados brasileiros: SP, 
BA, MS, ES, MA, PA e CE. 

Leia mais no site do DT.

VW Nivus estreia na 
última semana de junho
Primeiro SUV compacto 

em estilo cupê, pro-
jetado e fabricado no 

Brasil, está sendo revelado 
aos poucos. Posso antecipar 
com exclusividade que será 
na última semana de junho.

O cronograma original de 
sete etapas foi mantido desde 
quando se falou do carro ofi-
cialmente, na Alemanha, em 
agosto do ano passado. Em 
dezembro se apresentou um 
esboço, em março último um 
filme teaser do seu interior, 
na semana passada revela-
ram-se alguns dados bási-
cos acompanhados de fotos 
com disfarce que podiam ser 
“limpas” por especialistas em 
estilo. A quinta será no pró-
ximo dia 29 sobre o sistema 
multimídia de alta definição 
e novos recursos.

Em meados de maio, 
haverá apresentação estática 
para a imprensa. Não se sabe 
se será presencial ou remota 
por streaming, pois depende-
rá do cronograma paulistano 
de liberação de grupos.

O Nivus tem a mesma dis-
tância entre eixos do Polo 
(2,56 m; Tracker, 2,57 m). 
Trata-se de um modelo total-
mente novo e particularmen-
te atraente pelo desenho do 
teto e equilíbrio de linhas. É 
2,7 cm mais alto que o Polo 
e mais baixo que o T-Cross, 
na maior parte em razão 
dos pneus, mas a VW não 
informou agora o vão livre. 
O balanço traseiro maior per-
mitiu um porta-malas de 415 
litros (HR-V, 437 litros). Esse 
volume excede o do T-Cross 
com encosto do banco na 
posição normal. Tampou-
co antecipou a distância da 
cabeça dos passageiros no 
banco traseiro ao teto.

Entre itens exclusivos no 
segmento de SUVs com-
pactos destacam-se faróis e 
todas as lanternas de LED, 
além de controle adaptativo 
de velocidade de cruzeiro. 
Há também alerta visual de 
distância de segurança ao 
veículo da frente e frenagem 
emergencial automática a 
até 50 km/h (no Tracker, 80 
km/h). Este equipamento 
evita boa parte das colisões 
em tráfego urbano.

Previsões para 2020
estão mais difíceis

 
O grau de incerteza vem 

aumentando à medida que 
a paralisação das atividades 
econômicas, em níveis dife-
rentes em cada Estado, se 
estende por mais tempo em 
razão do isolamento social 
adotado devido ao novo coro-
navírus. São Paulo, maior 
produtor e consumidor de 
veículos, continuará com a 
quarentena até 10 de maio, 
embora alguma flexibilização 
possa ocorrer.

As vendas de automóveis e 
caminhões, em abril, devem 
apresentar um tombo his-
tórico em relação a março. 
Existem promoções este 
mês que adiam o início do 
pagamento das primeiras 
prestações, sendo que a Fiat 
assume cinco prestações 
para o cliente. Não se sabe 
em que nível as promoções 
continuarão em maio, pois 
depende de fôlego financeiro.

A esperança é que alguns 
Detrans voltem a operar e 
isso apareça na estatística de 
emplacamentos do Denatran. 
Números muitos negativos 
desanimam os compradores.

O Brasil já enfrentou 
redução anual de 41% do 
mercado interno. Foi em 
1981 sobre 1980, em razão 
da disparada do preço dos 
combustíveis. Agora mesmo 
com preço do petróleo em 
queda livre, os três milhões 
de veículos previstos devem 
diminuir entre 28% e 38%, 
segundo três consultorias 
(Bright, Francisco Mendes e 
IHS Markit). Mas vai se recu-
perar, com otimismo, em até 
20% em 2021.

Esses números terão de ser 
revisados constantemente, 
pois dependem de quanto 
a economia brasileira enco-
lherá este ano, estimado em 
até 5% e também da inadim-
plência. Daí as dificuldades 
das previsões. Cássio Paglia-
rini, da Bright, acredita em 
aumento de preços.

“Entendemos que não 
existe escapatória em razão 
da valorização do dólar, 
apesar dos incentivos para 
eliminar os excessos de esto-
que. Os usados estão sendo 
comercializados por conces-
sionárias e lojistas abaixo 
dos preços históricos para 
fazerem caixa. Locadoras 
também devem vender frota 
subutilizada. Para complicar 
as coisas, isso aumenta a dis-
tância de preço entre novo e 
usados.”

Este problema do dólar 
atingirá mais profundamen-
te os últimos lançamentos 
que incorporam vários itens 
tecnológicos e também os 
que virão neste e nos próxi-
mos anos. Haverá atrasos no 
desenvolvimento de novos 
modelos, pois o dinheiro de 
investimentos terá de ser 
realocado para sustentação 
de empregos e promoção de 
vendas.

Muitas coisas devem mudar 
na indústria automobilística 
mundial, passados os efeitos 
da pandemia Covid-19. O 
mais provável é um rearranjo 
das fontes de produção com 
diminuição progressiva de 
concentração na China.

Surge, assim, uma oportu-
nidade boa para o Brasil, por 
sua indústria de autopeças 
relativamente diversifica-
da. Com a escalada do dólar 
frente ao real as autopeças 
nacionais, antes pouco com-
petitivas, poderão ganhar 
protagonismo. O problema 
são os itens de maior con-
teúdo tecnológico porque a 
escala de produção é fator 
determinante do preço final.

Por outro lado, fornecedo-
res de primeiro nível (inclu-
ídos os chamados sistemis-
tas) podem dar respostas 
relativamente rápidas, mas 
aqueles de segundo e tercei-
ro níveis precisarão de ajuda, 
independentemente de ações 
governamentais. As próprias 
fábricas de veículos deverão 
incentivar alguma produção 
local de itens mais sensíveis, 
inclusive os de segurança 
ativa e passiva, que têm um 
cronograma obrigatório de 
implantação dentro do pro-
grama Rota 2030.
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�Rede	social	

Facebook retira selo de verificação de 
contas após denúncias contra a empresa
Contas verificadas na 

rede social podem 
estar sendo punidas 

com a perda do selo azul de 
verificação após se pronun-
ciarem sobre o algoritmo do 
Facebook, que estaria limi-
tando o alcance dos posts ao 
mínimo para forçar usuários 
a pagar por impulsionamen-
to.

O Brasil é o terceiro país 
com mais usuários no Face-
book e o segundo maior 
público do Instagram no 
mundo. Só Facebook tem 140 
milhões de usuários da rede 
social no país, que represen-
ta cerca de 62% da popula-
ção brasileira, e os números 
seguem crescendo com a 
pandemia do covid-19.

Mesmo antes da quaren-
tena, o brasileiro já passava 

muitas horas por dia conecta-
do às redes sociais. Contudo, 
se você acha que o controle 
está na mão dos usuários está 
enganado. Quem manda na 
interação e determina quais 
serão os posts mais vistos e 
com mais engajamento não 
são as pessoas, mas sim o 

famoso algoritmo, que foi 
implementado tanto no Face-
book como no Instagram. 
Agora o Facebook, dono de 
ambas as redes sociais, está 
sendo acusado justamente 
por esse motivo de imple-
mentar um algoritmo cada 
vez mais ‘cruel’, limitando o 

alcance das publicações ao 
mínimo possível, perto de 
3% dos seus contatos, para 
forçar os usuários a pagarem 
por impulsionamento para 
ter visibilidade.

O empresário, jornalista e 
filósofo Fabiano de Abreu foi 
uma das figuras públicas que 
começou a denunciar o método 
do algoritmo do Facebook. Ele 
alega que, após começar a fazer 
as denúncias foi punido pela 
plataforma com a perda do selo 
azul de verificação: “Após eu 
denunciar na imprensa o meca-
nismo de manipulação do grupo 
Facebook para obrigar as pes-
soas a pagar impulsionamento, 
vi meu selo de verificação ser 
retirado do Instagram e depois 
da minha página do Facebook, 
sem nenhuma explicação.” 

Leia mais no site do DT.

�ENSINO	MÉDIO

Inep formaliza 
alterações de 
calendário e 
procedimentos do 
Enem 2020

 Â Versão digital foi adiada para os dias 
22 e 29 de novembro; exame impresso 
mantém datas de aplicação

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) formalizou 
nesta quarta-feira, 22 de 
abril, mudanças no calen-
dário e em alguns procedi-
mentos do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
2020. Uma das principais 
alterações é o adiamento 
da versão digital para 22 e 
29 de novembro, medida já 
anunciada. A aplicação da 
prova impressa permanece 
prevista para as datas 1º e 8 
de novembro. 

As alterações constam nos 
novos editais (aqui e aqui) do 
maior exame para acesso à 
educação superior do país, 
publicados na edição desta 
quarta-feira do Diário Oficial 

da União (DOU).
Os editais divulgam as 

novas regras da solicitação de 
isenção da taxa de inscrição 
do exame, antecipadas nos 
portais do Inep e do Minis-
tério da Educação (MEC). 
Todos os participantes que 
atendam aos critérios especi-
ficados nos editais serão con-
templados com a gratuidade, 
mesmo sem o pedido formal 
dos inscritos. 

A regra vale tanto para os 
participantes que optarem 
pelo Enem impresso quanto 
para os que escolherem o 
digital e se aplica, inclusive, 
aos isentos em 2019 que fal-
taram aos dois dias de prova 
e que não tenham justificado 
ausência.

Leia mais no site do DT.

Foto: Divulgação

�Assembleias	Virtuais

VW fecha acordo de flexibilização 
trabalhista com sindicatos

 Â Acordo protege empregos e garante valor líquido dos salários dos empregados

Em razão dos impactos 
da COVID-19 no mer-
cado, a Volkswagen 

do Brasil informa que em 
Assembleias Virtuais, reali-
zadas no dia 20 e 21, empre-
gados de suas quatro fábricas 
(São Bernardo do Campo, 
Taubaté, São Carlos em São 
Paulo, e São José dos Pinhais 
no Paraná), Centro de Peças 
e Acessórios de Vinhedo/SP e 
Escritórios Regionais aprova-
ram proposta de redução de 
30% da jornada de trabalho 
sem impacto no valor líqui-
do dos salários. Também foi 
aprovada a postergação para 
dezembro de 2020 de 20% 
da primeira parcela de PLR. 
Todos os empregados das 
categorias horistas e men-
salistas são impactados com 
esta medida pelos próximos 
90 dias.

“Os efeitos provocados pela 
pandemia do novo Corona-
vírus levaram a VW a aplicar 
novas medidas de flexibili-
dade previstas em Acordo 
Coletivo de trabalho, nego-

ciadas em parceria com os 
sindicatos de todas as nossas 
operações no país. Temos o 
compromisso de proteger o 
emprego e evitar demissões, 
além de garantir a sustenta-
bilidade do nosso negócio”, 

reforça Pablo Di Si, presiden-
te e CEO da Volkswagen para 
a América Latina.

A proposta aprovada pelos 
empregados permite descon-
to de 30% no valor do salá-
rio bruto do empregado e o 

mesmo percentual de redu-
ção em jornada de trabalho. 
Serão aplicados os critérios 
da MP 936 e, desta forma, 
será possível obter o comple-
mento de renda, parte paga 
pelo governo e parte pela VW.

�Meio	Ambiente

Instituto Argonauta realiza soltura de ave 
marinha em São Sebastião

 Â A ave foi resgatada no dia 23 de março em Caraguatatuba e recebeu cuidados 
especiais durante 15 dias na base de estabilização do Argonauta em São Sebastião

O Instituto Argonauta rea-
lizou no último sábado, 
dia 11 de abril, a soltura 

de um Atobá-marrom macho 
(Sula leucogaster) na Praia 
Grande de São Sebastião, lito-
ral norte paulista. O animal foi 
resgatado no dia 23 de março, 
pela equipe do Projeto de 
Monitoramento de Praias da 
Bacia de Santos, na Praia do 
Romance em Caraguatatuba - 
região do Porto Novo - e passou 
por cuidados especiais durante 
15 dias antes de ser devolvido 
para seu habitat natural.

De acordo com os profissio-
nais do Instituto, o animal foi 

encontrado com dificuldades 
para voar. Muito debilitado, 
estava caquético, apresentava 
sinais de desidratação e exces-
so de areia em suas penas. 
Apesar disso, estava em estado 
de alerta.

Antes da soltura, o animal 
passou por tratamento na Uni-
dade de Estabilização de São 
Sebastião durante 15 dias, até 
se alimentar sozinho e con-
seguir alcançar voos. Foram 
realizados exames pré-soltura, 
cujo resultados apresentados 
estavam de acordo com os valo-
res normais da espécie.

Leia mais no site do DT.

Mais uma ave marinha devolvida com sucesso para seu habitat natural através 
dos esforços do Instituto Argonauta. O que era para ser um treino de voo 
tornou-se a soltura defi nitiva para liberdade

(Créditos: Instituto Argonauta/Divulgação)

�Pesquisa

Tempo maior de 
atendimento nas creches

 Â Em 2019, a quantidade média de 
atendimento nas creches de Taubaté 
registrou o maior valor dos últimos seis anos

Na série histórica ini-
ciada em 2014, as 
creches municipais 

de Taubaté registraram, no 
ano passado, a maior quanti-
dade média de tempo diário 
de atendimento ao público. 
Precisamente, as turmas 
destinadas às crianças de 
até três anos de idade tive-
ram, em média, 8h25 diárias 
de duração. Só para exem-
plificar, isso representa um 
aumento de mais de 3h em 
relação a 2016. Por outro 
lado, as creches privadas 

vêm, nos dois últimos anos, 
registrando diminuição no 
tempo de atendimento.

O aumento do tempo de 
atendimento nas creches 
municipais pode ser bené-
fico tanto para as crianças 
quanto para as famílias. Os 
filhos são ajudados em rela-
ção ao desenvolvimento cog-
nitivo e social. E, ao mesmo 
tempo, facilitam aos pais 
que trabalham fora do lar e 
necessitam deixar as crian-
ças na creche. 

Leia mais no site do DT.
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Curiosidade
Como será o Ramadan dos muçulmanos em 
tempos de isolamento social?

 Â Mês sagrado dos muçulmanos, que se iniciará no dia 23 de abril, não terá as tradicionais orações e confraternizações 
nas mesquitas e com outras famílias da comunidade. Segundo as autoridades religiosas, quem tiver a Covid-19 ou estiver se 
recuperando desta e de outras doenças, está liberado do jejum, prática recomendada neste período

Entre os dias 23 de abril 
e 22 de maio, muçulma-
nos de todo o mundo 

celebrarão o Ramadan. Trata-
-se do mês sagrado para os 
praticantes do Islam – o mês 
no qual o Alcorão, livro sagra-
do da religião, foi revelado ao 
profeta Muhammad.

“É um tempo de jejum, 
de redobrar as práticas de 
caridade e dedicar-se mais 
às orações. São comuns as 
orações diárias nas mesqui-
tas e as confraternizações em 
comunidade – mas, este ano, 
isto não será possível”, expli-
ca Ali Zoghbi, vice-presidente 
da FAMBRAS, a Federação das 
Associações Muçulmanas do 
Brasil. “A preservação da vida 
é premissa básica no Islam. 
Por esta razão, as mesquitas 
seguem fechadas e nenhuma 
autoridade religiosa estimula 
os encontros entre fieis por 
qualquer motivo”.

O Sheikh Abu Bakr Ibrahim, 
Chefe dos Sheiks do Minis-
tério da Awqaf do Egito no 
Brasil, explica como fica o 
Ramadan para os fiéis do 
Islam:

- O jejum não será afetado 
e segue recomendado para 
aqueles em condições de 
fazê-lo, sempre a partir da 
adolescência. Quando nasce 
o sol, se inicia o jejum de água 
e comida. O pôr-do-sol marca 
o momento no qual é permi-
tido voltar a alimentar-se, 
iniciado, geralmente, com o 
degustar de tâmaras. Pessoas 
que estão em viagem, mulhe-
res grávidas, mães que estão 
amamentando, crianças, 
idosos e pessoas doentes – 
com a Covid-19 ou qualquer 
outra doença - não devem 
fazê-lo. 

- As orações também 
devem ser feitas em casa – 
até mesmo aquelas que são 
realizadas, normalmente, 
nas mesquitas. “É uma opor-

tunidade de reunir-se com 
a esposa, os filhos e elevar 
a Deus suas súplicas. E não 
podemos nos esquecer, inclu-
sive, de pedir a cura desta 
pandemia”.

- Gestos de caridade, algo 
bastante comum no Rama-
dan, devem ser intensifica-
dos. “Há muitas pessoas pas-
sando fome, que precisam de 
ajuda neste momento, não 
podemos nos esquecer disto”.

- Fortaleça as amizades e 
vínculos familiares usando 
a tecnologia. “As mesquitas 
estão fechadas, os encontros 
estão proibidos, mas pode-
mos seguir em contato com 
quem amamos por meio das 
redes sociais, dos aplicati-
vos ou mesmo pelo telefone. 
Vamos confraternizar de 
outra forma, o que também 
aquece nosso coração.

Ali Zoghbi vai além: “O 
Ramadan também tem por 
objetivo a transformação 
pessoal a partir de reflexões. 
O distanciamento social pode 
nos ajudar a ter mais clareza 
para rever e reavaliar hábi-
tos; repensar caminhos; a 
nos arrepender por atitudes 
prejudiciais a nós mesmos e 
ao próximo; e a pedir perdão 

para os pecados. É a purifica-
ção para que uma nova etapa 
de vida se inicie -  e que pos-
samos viver de forma mais 
plena e feliz”.

 
Sobre a FAMBRAS e 

FAMBRAS Halal

A Federação das Associa-
ções Muçulmanas do Brasil 
- FAMBRAS, foi criada há 40 
anos. Atua nos âmbitos reli-
gioso, social, cultural, econô-
mico e diplomático. Dentro 
destas esferas, desenvolve 
projetos que contemplam a 
divulgação do Islam e ações 
educacionais, culturais e 
assistenciais - tanto em bene-
fício dos muçulmanos como 
das comunidades carentes do 
Brasil. Outras preocupações 
da FAMBRAS são ajudar a 
manter vivas as práticas do 
Islam e combater o precon-
ceito aos muçulmanos por 
meio da informação.

O trabalho da Federação 
conta com o reconhecimen-
to de renomadas instituições 
nacionais e internacionais. 
O apoio da FAMBRAS Halal 
- a primeira instituição cer-
tificadora Halal do Brasil, em 

operação desde 1979 – tem 
sido determinante para a 
concretização e ampliação 
dos projetos a cada ano. A 
certificadora é líder de mer-
cado e realiza auditorias, 
abate, inspeção, supervisão 
de produtos e implantação 
do Sistema de Garantia Halal 
junto a indústrias e frigorífi-
cos interessados em comer-
cializar seus produtos espe-
cialmente para países árabes.

O Ramadã (ou Ramadão) 
é o 9º mês do calendário do 
Islã. Durante este período, o 
povo muçulmano coloca em 
prática um ritual de jejum 
(suam), considerado o 4º 
entre os 5 pilares do islamis-
mo.

A origem do vocábulo 
Ramadã remete à palavra 
de origem árabe “ramida”, 
que significa “ser ardente”, 
pois o jejum é realizado na 
época mais quente do ano. 
Entre outros aspectos, é um 
período onde a fé passa por 
um processo de renovação, 
a caridade é praticada com 
intensidade e os valores da 
vida em família e de frater-
nidade são profundamente 
vividos. Durante o Ramadã, o 
crente aproxima-se mais dos 

valores sacros, lê com maior 
ênfase o Alcorão e torna mais 
frequentes as visitas à mes-
quita.

O Ramadã (ou Ramadão) 
é o 9º mês do calendário do 
Islã. Durante este período, o 
povo muçulmano coloca em 
prática um ritual de jejum 
(suam), considerado o 4º 
entre os 5 pilares do islamis-
mo.

A origem do vocábulo 
Ramadã remete à palavra 
de origem árabe “ramida”, 
que significa “ser ardente”, 
pois o jejum é realizado na 
época mais quente do ano. 
Entre outros aspectos, é um 
período onde a fé passa por 
um processo de renovação, 
a caridade é praticada com 
intensidade e os valores da 
vida em família e de frater-
nidade são profundamente 
vividos. Durante o Ramadã, o 
crente aproxima-se mais dos 
valores sacros, lê com maior 
ênfase o Alcorão e torna mais 
frequentes as visitas à mes-
quita.

Como o calendário islâmi-
co é do tipo lunar, o Ramadã 
não pode ser comemorado 
na mesma data todos os 
anos, podendo ocorrer em 

praticamente todas as esta-
ções e meses, de acordo 
com a configuração dos 
anos, mas sua duração, que 
vai de 29 a 30 dias, nunca é 
alterada.

O Ramadã é um ritual obri-
gatório para os muçulmanos 
que atingem a puberdade. É, 
acima de tudo, um momento 
de extrema importância na 
vida dos jovens. A autoriza-
ção dos pais para praticar 
o jejum é o símbolo da pas-
sagem da juventude para a 
vida adulta.

Porém, o Ramadã não é 
obrigatório quando a pessoa 
tem uma doença sem cura, 
é muito idosa, está mens-
truada, lactante, grávida ou 
está passando por alguma 
enfermidade que a impeça 
de jejuar. No caso de pes-
soas que quebram o ritual, 
comendo, bebendo ou tendo 
relações sexuais no perío-
do em questão, o Ramadã é 
anulado e o crente é obriga-
do a fazer jejum por 60 dias 
sequenciais.

O Ramadã é praticado 
durante o todos os dias do 
mês, começando na alvo-
rada e terminando quando 
o sol se põe. Além de não 
poder ter relações sexuais, o 
crente é proibido de pensar 
em tais práticas, mantendo 
sua mente com o foco em 
Alá, suas recordações e ora-
ções. São realizadas 5 ora-
ções por dia (sala) e durante 
o mês de jejum é recitado o 
Taraweeh, que é uma oração 
especial feita à noite.

O crente deve se manter 
longe de coisas imorais, visto 
que o Ramadã é uma prática 
que envolve a doutrina e dis-
ciplina moral e do espírito. O 
jejum refere-se unicamente 
à abstinência da bebida e da 
comida, mas de dos maus 
atos e pensamentos. 

Leia mais no site do DT.

Na Ásia, muçulmanos ignoram isolamento 
para celebrar o Ramadan

 Â Lar de metade dos muçulmanos do mundo, a Ásia espera ansiosa pelo Ramadan, que este ano acontece em meio à pandemia 
de Coronavírus. As autoridades tentam limitar as reuniões para impedir a propagação da Covid-19, mas os imãs exortam os fiéis a 
irem às mesquitas.

Os imãs de Bangladesh 
pedem aos fiéis que se 
reúnam nas mesquitas. 

Os líderes religiosos paquista-
neses convenceram as autori-
dades a não fecharem os locais 
de culto durante o mês sagrado 
muçulmano. Noite após noite, 
amigos e familiares celebram 
juntos o “iftar”, a quebra do 
jejum.

As autoridades tentaram 
limitar os efeitos sanitários 
do Ramadã, um dos pilares do 
Islã que começa na quinta-feira. 
Mas dignitários religiosos rejei-
taram as recomendações.

Em Bangladesh, o governo 
pediu uma redução no número 
de pessoas nas mesquitas. Uma 
sugestão que irritou um dos 
principais grupos de imãs do 
país.

“A cota de fiéis imposta pelo 
governo não é aceitável. O 
Islã não apoia a imposição de 
nenhuma cota de fiéis”, disse 
Mojibur Rahman Hamidi, 
membro do grupo extremista 
Hefazat al-Islam, que represen-

ta esses imãs.
Orar na mesquita é “obriga-

tório” para muçulmanos sau-
dáveis, acrescentou.

Na sexta-feira, dezenas de 
milhares se reuniram por oca-
sião da morte de um pregador, 
desrespeitando o confinamen-
to.

No Paquistão, a fé prevaleceu 

desde o início da pandemia 
sobre todas as outras conside-
rações. As autoridades tenta-
ram limitar o comparecimento 
às mesquitas, ou fechar algu-
mas delas, mas os fiéis rezaram 
nas ruas adjacentes, lado a lado, 
desafiando as regras do distan-
ciamento social.

– Pressão religiosa –

Antes do Ramadã, as auto-
ridades já cederam à pressão 
religiosa, permitindo orações 
diárias e congregações notur-
nas nas mesquitas, depois 
de promessas de que seriam 
limpas regularmente.

O número de infecções e 

mortes diárias por coronavírus 
aumenta no país, que nas pró-
ximas horas excederá 10.000 
doentes e 200 mortos.

“Vou tomar todas as medi-
das preventivas, lavar as mãos 
e usar uma máscara, mas isso 
não significa que vou parar 
de assistir às orações, espe-
cialmente durante o Ramadã”, 
disse à AFP Zubair Khan, 
motorista de táxi de Peshawar 
(noroeste).

Os riscos de espalhar a 
doença através de reuniões 
religiosas são um fato. Em 
março, grandes congregações 
de missionários muçulmanos 
resultaram em centenas de 
contágios na Malásia, Índia, 
Paquistão e em outros lugares.

Atualmente, a mortalidade 
por COVID-19 é muito menor 
nos jovens países asiáticos do 
que na Europa e nos Estados 
Unidos, mas está aumentando 
acentuadamente.

O novo coronavírus causou 
o fechamento de escolas e 
comércios em toda Ásia, mas a 

maioria das mesquitas perma-
nece aberta.

A Malásia debateu se permiti-
ria os bazares do Ramadã, onde 
os muçulmanos compram os 
doces que consomem após o 
iftar.

Depois de impor o confinamen-
to nacional, o governo declarou na 
semana passada que permitiria 
apenas “bazares eletrônicos”, com 
entregas em domicílio. 

“Temos que festejar sozi-
nhos”, disse Hadi Azmi, um 
editor de vídeo de 31 anos.

Mas o estado de Perlis, no 
norte do país, anunciou que 
violará as diretrizes de Kuala 
Lumpur e que os comerciantes 
de alimentos poderão vender 
seus produtos em suas casas e 
nas estradas.

Na Indonésia, onde milhões 
de pessoas viajam para suas 
cidades de origem após o 
Ramadã, o governo proibiu 
esses movimentos populacio-
nais por medo de uma explosão 
nos casos da Covid-19. 

Leia mais no site do DT.
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C´est fini

TV Tudo

Globo faz megarreunião com autores e 
expõe “cenários” para volta  

No meio da semana pas-
sada, a Globo realizou 
uma megarreunião 

com autores de novelas, remo-
tamente é claro, por causa do 
novo coronavírus e alguns 
cenários foram colocados para 

a retomada das gravações.
Participaram deste encon-

tro, autores titulares e cola-
boradores das produções que 
foram interrompidas ainda no 
ar – “Salve-se Quem Puder” 
e “Amor de Mãe” – como 

também daquelas que estavam 
começando seus trabalhos – 
“Nos Tempos do Imperador”, 
“Malhação: Transformação” 
e “Um Lugar do Sol”, entre 
outras.

Na oportunidade, entre os 

vários assuntos colocados, 
foi estabelecido que todos 
devem continuar escreven-
do normalmente. O detalhe 
é que, quando essa reunião 
remota foi convocada, muitos 
chegaram a imaginar uma 

suspensão completa de tudo. 
Mas não. A ordem é seguir em 
frente.

Mesmo porque quem já 
estava com a produção levan-
tada e orçada - estúdio e ceno-
gráfica - não tinha mesmo 

razão para se preocupar.
Até uma possibilidade 

chegou a ser conversada para 
o reinício de gravações: pri-
meiro, a novela das 9, “Amor de 
Mãe”, depois, “Salve-se Quem 
Puder” e assim por diante.

QUINZENAL 
Reuniões entre alta cúpula 

e autores não é nenhuma  
novidade na Globo. A dife-
rença é que desta vez foi vir-
tual, por causa da pandemia, 
e por isso contou com uma 
presença maior de partici-
pantes. Mas cada um da sua 
casa.

Esses encontros devem 
continuar acontecendo, 
quinzenalmente. Os autores 
foram informados sobre as 
situações possíveis no reiní-
cio das gravações.

OS CENÁRIOS
A entrega dos capítulos 

escritos, tanto das nove-
las que já existiam quanto 
das próximas, deve seguir 
normalmente, dentro dos 
prazos estabelecidos ante-
riormente. Com isso, quando 
tudo voltar ao normal, a 
Globo terá toda a parte de 

produção facilitada.
E são dois os possíveis 

cenários para retomada de 
gravações:

- Otimista: em junho ou 
julho – Pessimista: agosto.

HISTÓRICO
O canal de notícias Globo-

News, do Grupo Globo, com 
23 anos em operação, pela 
primeira vez  assumiu a ter-
ceira posição no ranking de 
audiência da TV Paga.

Após ter fechado 2019 em 
7º lugar no ranking da TV 
por assinatura, sua melhor 
posição anual histórica, a 
GloboNews subiu quatro 
posições, contabilizando os 
dados de início do ano até o 
momento. A chegada ao ter-
ceiro lugar foi impulsionada 
pela cobertura  da pandemia 
da Covid-19.

JORNALISMO
Eduardo Ribeiro assume 

a apresentação do “Corona-
vírus Plantão”, na Record, 
às quintas-feiras à noite no 
lugar de Luiz Bacci.

Os motivos dessa troca 
de comando ainda não são 
informados.

A TAL EXPERIÊNCIA
Após a exibição de “Fina 

Estampa” em edição especial 
na Globo, não foram poucos 
os elogios à trama, e críticas 
à produção que estava no 
mesmo horário – “Amor de 
Mãe”.

Mas tem o seguinte: não dá 
para comparar um alguém 
como Aguinaldo Silva com 
Manuela Dias. Estão sepa-
rados por muitos quilôme-
tros em termos de bagagem. 
Chega a ser injusto.     

PROPÓSITO
Juliana Paiva, à espera da 

retomada de “Salve-se Quem 
Puder”, tem boas lembranças 

do trabalho em “Totalmen-
te Demais”, em reprise na 
Globo, em que viveu Cassan-
dra, a  grande rival de Eliza 
(Marina Ruy Barbosa).

“Na época, quando fiz[a 
novela], se lia alguma coisa 
triste no noticiário, eu me 
alegrava por fazer uma per-
sonagem que fazia o povo 
rir. É um pouco como agora. 
Tudo tem um propósito”, 
comenta Juliana.

DELAS 
O “CNN Todos Juntos”, 

estreia do último domingo, 
terá sempre Carol Nogueira 
na edição de fim de semana, 
a partir de 21h.

E Taís Lopes, de segunda a 
sexta-feira, às 23h.

INFORMAÇÃO 
A TV Cultura lança na pró-

xima segunda-feira o “Jornal 
da Tarde”.

Este novo informativo, que 

irá substituir o “Jornal da 
Cultura – 1ª edição”, trará um 
olhar mais acentuado para 
temas como saúde, educa-
ção, consumo e mobilidade.

INVESTIMENTO 
O “Jornal da Tarde”, da Cul-

tura, contará com um cená-
rio que incorpora o ambiente 
da redação e, diferentemente 
do “JC1”, o sofá dará lugar a 
uma bancada.  

Comandado por Joyce 
Ribeiro e Aldo Quiroga, será 
apresentado de segunda a 
sexta, a partir das 12h30, na 
Cultura, no YouTube e no site 
oficial da emissora.

NOVO CAMINHO
A parada do “Encontro” e 

o seu retorno agora foi alta-
mente salutar para o progra-
ma.

Um novo caminho foi des-
coberto, permitindo que 
Fátima Bernardes possa usar 

muito mais conveniente-
mente toda a sua experiência 
como jornalista e comunica-
dora.

SALTO INTERESSANTE
O “Encontro com Fátima 

Bernardes” ficou mais 
bonito, interessante e passou 
a prestar serviço.

O programa ganhou em 
dinamismo e agilidade. A 
Globo, agora e quando tudo 
isso acabar, poderá se servir 
dele para dar um salto de 
qualidade bem importante 
nas suas manhãs. Está valen-
do mesmo. 

VOLTA DO MARCÃO
Se nada mudar em relação 

ao combinado, Marcão do 
Povo voltará à apresentação 
do “Primeiro Impacto” nesta 
sexta-feira, dia 24.

Como expectativa, se 
haverá um pedido de descul-
pas no ar ou, vida que segue.   

·       Luan Santana fará no 
dia 26, a partir das 18h, uma 
live por meio do seu canal no 
YouTube e página no Face-
book...

·       ...O show, “História”, vai 
revisitar os sucessos de seus 
12 anos de carreira...

·       ...A propósito de lives, 
a de Ivete Sangalo será neste 

sábado, diretamente de sua 
casa na Praia do Forte, na 
Bahia...

·       ...A exibição, dirigida 
por Boninho, terá início após 
“Fina Estampa”, com algu-
mas músicas, e completa, no 
Multishow e outros canais.

·       Globo não jogou a 
toalha em relação à edição 

2020 do reality “The Voice 
Brasil”...

·       ...O programa integra 
a sua lista de “principais”, 
não apenas pelos resultados 
de audiência e movimenta-
ção nas redes sociais, mas 
também por se tratar de um 
sucesso comercial.

·       Vincenzo Richy, que 

participou da primeira tem-
porada de “Poliana”, acertou 
permanência na trama...

·       ...Após uma passagem de 
tempo, seu personagem, Vini-
cius, surgirá na faculdade...

·       ...O SBT ainda não tem 
data para retomar as grava-
ções da novela. Depende do 
coronavírus.   

O programa “A Tarde é 
Sua”, comandado por Sonia 
Abrão, vai comemorar em 
1º de maio, 14 anos de Rede 
TV!. Já são quase 8 mil horas 

no ar e mais de 10 mil entre-
vistas.

Soninha é craque.
Então é isso. Mas amanhã 

tem mais. Tchau!

Saúde
MSF atua no Brasil contra Covid-19 
com pessoas em vulnerabilidade

 Â Os profissionais da organização trabalham nas cidades de São Paulo e Boa Vista, atendendo pessoas em situação de rua e 
migrantes, entre outras atividades voltadas a essa população

Equipes da organização 
humanitária interna-
cional Médicos Sem 

Fronteiras (MSF) estão tra-
balhando no Brasil contra 
a pandemia de Covid-19 na 
cidade de São Paulo, que 
até agora concentra o maior 
número de casos do país, e 
em Boa Vista (RR), cidade 
onde concentra população 
significativa de migrantes 
vivendo em situação precá-
ria.

Na capital paulista, as ati-
vidades estão concentradas 
em locais frequentados por 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade, especialmente 
a população em situação de 
rua. Já em Boa Vista, MSF 
trabalha junto a migrantes e 
solicitantes de asilo venezue-
lanos vivendo em condições 
precárias, aglomerados em 
espaços pequenos e frequen-
temente sem acesso regular à 
água. Estão sendo realizados 
os preparativos finais para 
que a organização comece 
a atuar na cidade do Rio de 
Janeiro, também com foco 
em pessoas em situação de 
vulnerabilidade. Uma equipe 
de MSF também foi enviada à 
cidade de Manaus para ava-
liar como contribuir com os 
esforços locais de combate à 

Covid-19.
Além da complexidade da 

pandemia em si, no Brasil 
o trabalho contra a doença 
tem sido realizado em um 
ambiente de conflito entre 
diferentes esferas do governo 
no que diz respeito ao distan-
ciamento social, com visões 
contraditórias.

“A experiência de outros 
países onde a pandemia 
chegou antes do Brasil tem 
mostrado a importância de 
adotar medidas de distancia-

mento social”, diz a diretora-
-executiva de MSF Brasil, Ana 
de Lemos. “É importante que 
retardemos ao máximo a 
velocidade de contágio para 
que consigamos diminuir a 
quantidade de casos graves 
que chegam ao mesmo 
tempo aos hospitais”, expli-
ca ela. “Em momentos como 
este, é crucial que tenhamos 
diretrizes claras, mas infeliz-
mente temos presenciado a 
difusão de orientações con-
traditórias que prejudicam 

o cumprimento das medidas 
necessárias.”

O trabalho na cidade de 
São Paulo começou no início 
de abril e é voltado para 
pessoas em situação de rua, 
migrantes e refugiados, usu-
ários de drogas e idosos. Essa 
população já se encontrava 
em estado de grande vulne-
rabilidade mesmo antes da 
chegada da pandemia.

Estão sendo realizadas con-
sultas médicas para detecção 
de casos suspeitos de COVID-

19 e triagem com encami-
nhamento dos doentes em 
estado grave para hospitais. 
O trabalho também inclui 
orientações de higiene e está 
sendo realizado em parceria 
com autoridades locais e 
entidades que já atuam com 
a população de rua em São 
Paulo.

“Se não conseguirmos 
identificá-lo precocemente, 
o paciente grave que está na 
rua vai morrer na rua”, disse 
a médica Ana Letícia Nery, 
coordenadora do projeto em 
São Paulo.

Os profissionais de MSF 
também estão visitando abri-
gos, restaurantes populares 
e locais de distribuição de 
comida para a pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social. Além disso, a orga-
nização tem fornecido trei-
namentos sobre a doença e 
sobre o uso de equipamentos 
de proteção para profissio-
nais de saúde que trabalham 
em instituições que atendem 
essa população.

Atividades em Boa Vista
Em Boa Vista, o foco das 

equipes de Médicos Sem 
Fronteiras também é a 
população em situação de 
vulnerabilidade social, neste 
caso migrantes e solicitantes 

de asilo venezuelanos. MSF 
trabalha para prevenir a 
disseminação da Covid-19, 
com ações que visam melho-
rar condições de higiene, de 
acesso à água e a cuidados 
de saúde. Também são for-
necidas orientações sobre a 
necessidade de adotar medi-
das de distanciamento social. 
O trabalho ocorre de maneira 
coordenada com outras orga-
nizações e com a Operação 
Acolhida.

Nos últimos anos, Roraima 
recebeu uma grande quan-
tidade de migrantes. No 
final de 2018, MSF iniciou 
as atividades em Boa Vista 
com o objetivo de apoiar o já 
fragilizado sistema de saúde 
local. Com a pandemia, MSF 
manteve o projeto adaptando 
parte das ações para o com-
bate à Covid-19.  

A capacidade dos abrigos 
oficiais, com condições de 
alojamento e higiene melho-
res, é de cerca de 7 mil vagas. 
Mas há dezenas de milhares 
de pessoas para as quais não 
há lugar nestes abrigos e que 
vivem em abrigos informais, 
estruturados precariamente 
em imóveis ocupados, geral-
mente sem abastecimento de 
água, esgoto e energia elétrica. 

Leia mais no site do DT.

Crédito: Diogo Galvão / MSF

Profi ssional de MSF atende paciente com suspeitas de COVID-19
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Vende-se

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

Ap
to

s

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

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

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
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

Ap
to

s

Vende-se

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

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

 

Ap
to

s
Vende-se

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

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

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

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

Ca
sa

s

Vende-se

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

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

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

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

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

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

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

Te
rr

en
os

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

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

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

já com Projeto Aprovado com 
207 M2 para construção, todo 

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

em frente ao canteiro de alta 
tensão. Interessados tratar 

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

6660 / (12) 99159-6756. 

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

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

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

Aluga-se

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

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

Co
m

er
ci

ai
s

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

Aluga-se

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

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

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

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

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

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

Di
ve

rs
os

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

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

Temperos secos 
para diversos pratos

Azeites aromatiza-
dos e sal de ervas
Licores diversos

Alice- tel. 3681.3070 
- Taubaté

Gino Pães e Doces

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

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.
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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 

DTAVISO DE LICITAÇÃO -  A Prefeitura de Jambeiro torna público abertura de Licitação 
na Modalidade Pregão Eletrônico n° 021/2020. Objeto: Registro de preços para even-
tual aquisição futura e parcelada de toners e cartuchos. Data para recebimento de 
proposta: das 08:00 horas do dia 23/04/2020, até às 08:00 horas do dia 06/05/2020; 
data da abertura de propostas: das 08:10 às 08:30 horas do dia 06/05/2020; data de 
início da sessão pública: às 09:00 horas do dia 06/05/2020; horário de Brasília-DF, local 
www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá 
ser consultado aos interessados no site supracitado, maiores informações através do 
telefone (12) 3978-2607.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA ELABORAÇÃO DA  

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO - PARA O  

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 
 

 
Em atendimento ao Artigo 48 parágrafo único da Lei 101 de 04 de maio de 2000, e 
visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo à participação 
popular na ELABORAÇÃO da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2021 do Município de Jambeiro, a Prefeitura Municipal torna público que 
tendo em vista as medidas de combate ao Covid_19, com restrição de acesso  presencial 
aos atos municipais, inclusive audiências públicas, o Anteprojeto de Lei das Diretrizes 
Orçamentárias e seus Anexos, estarão à disposição dos interessados no site oficial da 
Prefeitura Municipal, que poderão enviar sugestões e/ou solicitar explicações a respeito da 
proposta apresentada até o dia 27 de abril de 2020, através do PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA - Título  “ Ante Projeto – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 
para o exercício  de 2021” - ELABORAÇÃO . 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA - Prefeito Municipal 
 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO 8

EMPENHADA LIQUIDADA PAGA
437.554,01 428.734,01 258.995,27
150.432,61 150.432,61 98.013,59
11.668,00 11.668,00 11.668,00

599.654,62          590.834,62           368.676,86            

EMPENHADA LIQUIDADA PAGA
110.286,06 110.286,06 64.031,47
36.597,39 36.597,39 23.015,76

146.883,45 146.883,45 87.047,23
EMPENHADA LIQUIDADA PAGA

3.132,47 3.132,47 3.132,47
21.473,77 21.473,77 13.829,01
7.578,10 7.578,10 4.751,45

32.184,34            32.184,34             21.712,93              
179.067,79          179.067,79           108.760,16            

EMPENHADA LIQUIDADA PAGA
3.266,33 3.266,33 1.564,27
1.682,51 1.682,51 1.182,80

4.948,84              4.948,84               2.747,07                
783.671,25          774.851,25           480.184,09            

49,26% 48,70% 30,18%
157.027,40 157.027,40 115.060,49

9,87% 9,87% 7,23%
940.698,65 931.878,65 595.244,58

59,13% 58,57% 37,41%

453.274,02
A PAGAR PAGO 2019 SALDO A PAGAR
453.274,02 453.274,02 0,00

RECEBIDO 25%
1.111.044,04 277.761,01            
2.394.522,04 598.630,51            
2.748.830,32 687.207,58            

6.254.396,40        1.563.599,10         

Pagamentos
do Exercício

QESE Transporte de Alunos 389.841,84               20.676,48 1.334,02 -                       52.464,12 359.388,22            
QESE - OBRA ESCOLAS 52.234,87                 34.025,29 18.209,58              
Transf. FNDE - PNATE - 29.127,23                 9.088,86 81,26 -                       10.195,20 28.102,15              

-                           -                        
SOMA 100% 471.203,94               29.765,34         1.415,28             -                       62.659,32             439.725,24            

EMPENHADA LIQUIDADA PAGA
1.756.778,92 331.916,96 197.293,75

48.782,36 48.782,36 24.899,29
117.280,23 32.871,39 17.132,50

1.922.841,51        413.570,71           239.325,54            
1.028.670,06 1.028.670,06 1.028.670,06

2.951.511,57        1.442.240,77        1.267.995,60         
391.964,20 65.654,16 62.659,32

2.559.547,37        1.376.586,61        1.205.336,28         
87.971,41            96.791,41             433.425,48            

2.471.575,96        1.279.795,20        771.910,80            
907.976,86          (283.803,90)          (791.688,30)           

39,52% 20,46% 12,34%
Jambeiro, 31 de Março de 2020.

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO - CONTADORA CARLOS ALBERTO DE SOUZA - PREFEITO

                        TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PAGAS

PRÉ-ESCOLAR

      Soma das despesas - Pré - Escolar - 60%
CRECHE

      3190.11 - Despesas com Professores e Esp. Ensino
      3190.13 - Obrigações Patronais

     SOMA DAS DESPESAS ENSINO INFANTIL - 60%
      Soma das despesas - Creche - 60%

      3190.94 - Indenizações Restituições Trabalhistas

                              SALDO A SEGUIR

Restos a Pagar

   Receitas Municipais

RECEITAS 25% RECURSOS PREFEITURA

Saldo a SeguirSaldo Anterior

995.703,35                                            

      SOMA DAS DESPESAS DO  E.J.A - 60%

PORCENTAGENS APLICADAS

SUB TOTAL DA DESPESA 

Ensino - Creche

1.048.518,60                                         
                         (-)  RESTOS A PAGAR DE 2019 - PAGOS EM 2020

      3190.13 - Obrigações Patronais

               SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2019

    TOTAL APLICADO - FUNDEB

PORCENTAGEM  APLICADA  - MÍNIMO 60%

1.590.947,93                                                                        

DESPESAS REALIZADAS

RECEBIDOS

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB DE 2019 - restos a pagar

RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

PORCENTAGEM APLICADA - TOTAL

               RESTOS A PAGAR DE 2019

Prefeitura Municipal de Jambeiro 

      3190.11 - Despesas com Professores e Esp. Ensino

      3190.11 - Despesas com Professores e Esp. Ensino

      3190.11 - Despesas com Professores e Esp. Ensino

      3190.94 - Indenizações Restituições Trabalhistas

954.568,76                                                                           

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NO FUNDEB - PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020

636.379,17                                                                           

     ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL - 60%

DEDUÇÃO - Receita de Aplicação Financeira - 100%

CONVÊNIOS E OUTROS

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL - PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020

SOMA - 25%

RECEITAS

REC. DA DEDUÇAO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Ensino Pré-Escolar

DEDUÇÃO - RECEITAS  E  DESPESAS 100% - ESTADO E UNIÃO

Recebimentos

VALOR APLICADO A MAIOR/MENOR

DESPESAS

TOTAL DA DESPESA REALIZADA

Rend. Aplic. Fin.

Ensino Fundamental

                         (-)DESPESAS PAGAS - FUNDEB DE 2020

SOMA

   Transferências do Estado
   Transferências da União

RECEITAS  E  DESPESAS 100% - ESTADO E UNIÃO

        Rendimentos de Aplicações

 40% COM OUTRAS DESP. DE ENSINO - MAGISTÉRIO
60% COM PROFESSORES E ESPECIAL. DO ENSINO

                               TOTAL

      3190.13 - Obrigações Patronais

PORCENTAGEM APLICADA - MÁXIMO 40%

                                                                                                        DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FUNDEB

1.590.947,93                                                                  RECEITAS DE 2020

     SOMA DAS DESPESAS ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL - 60%

ENSINO JOVENS E ADULTOS - 60%

      3190.94 - Indenizações Restituições Trabalhistas

TOTAL DAS DESPESAS COM MAGISTÉRIO 60%

2.044.221,95                                         
595.244,58                                            

     OUTRAS DESPESAS A APLICAR - 40% - APLICADO

453.274,02                                            

453.274,02                                            

FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO
 TOTAL DA DESPESA 

        Receitas do FUNDEB do Exercício

MÍNIMOS A APLICAR

1.807,99
        TOTAL DA RECEITA DO FUNDEB

1.589.139,94

                                SALDO ANTERIOR (2019)

      3190.13 - Obrigações Patronais

ENSINO INFANTIL - 60%

 
 
 
  

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra 
 
 

 

EEddiittaall  ddee  AAuuddiiêênncciiaa  PPúúbblliiccaa  
DISCUSSÃO DA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  

DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 
  

LDO - Lei 
de Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício financeiro de 2021

10:00 às 11:00 horas do dia 28 de abril de 2020
. 

–
natividadedaserra.sp.gov.br

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão – e-Sic – ou pelo Fale Conosco

Maria Lourdes de Oliveira Carvalho - Prefeita Municipal 
RG 

Município de 

Santo Antônio do Pinhal – SP 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 012/2020 – Proc. Adm. Mun. n° 037/2020. TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. No dia 23/04/2020, após constatada a 
regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Clodomiro Correia 
de Toledo Júnior, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU E ADJUDICOU os itens do pregão 
em epígrafe, e a adjudicação do item pelo Pregoeiro na seguinte conformidade: Item 14 
a empresa MED CENTER COMERCIAL LTDA. Itens 03, 06 e 10 a empresa TREND 
COMERCIAL EIRELI. Item 08 a empresa HOFFMANN & GOMES LTDA. Itens 01, 02, 
05, 07, 11 E 12 a empresa SILVIO VIGIDO. Itens 04 e 09 a empresa COTITECH 
COMERCIAL EIRELI. Item 13 a empresa K. C. R. S. COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI. Item 15 a empresa R & M COMERCIO DE VEICULOS 
EIRELI. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato de Fornecimento, no prazo de 
05 dias úteis, a partir do dia 23/04/2020. 
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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°:015/2020 / OBJETO: MEDICAMENTOS REFERENTE AO CONVÊNIO 
Nº 01208/2019, PROCESSO Nº SES-PRC-2019/11868 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE / MODALIDADE: PREGÃO N° 016/2020 / / ASSINATURA:15/04/2020 / 
VIGENCIA: 15/04/2021 - CONTRATADA: CIRURGICA SAO JOSE LTDA, VALOR TOTAL: 
3.120,00 - CONTRATADA: MED CENTER COMERCIAL LTDA, VALOR TOTAL: 5.068,00 - 
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, VALOR TOTAL: 20.093,00 - 
CONTRATADA: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, VALOR TOTAL: 
20.385,80 - CONTRATADA: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, VALOR 
TOTAL: 8.070,00 - CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, 
VALOR TOTAL: 19.469,00 - CONTRATADA: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, VALOR TOTAL: 692,00 - CONTRATADA: CIRURGICA OLIMPIO – 
EIRELI, VALOR TOTAL: 10.213,00 - CONTRATADA: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, VALOR TOTAL: 11.431,80 - CONTRATADA: FUTURA COMERCIO 
DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, VALOR TOTAL: 6.479,40 - 
CONTRATADA: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, VALOR TOTAL: 1.500,00 - CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, VALOR TOTAL: 14.879,00. 
 
Santo Antônio do Pinhal, 22 de Abril de 2020. 
Clodomiro Correia de Toledo Júnior - Prefeito Municipal 
A debitar (23) 
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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 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. 
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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. 

 
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. 
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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°:016/2020 / OBJETO: MEDICAMENTOS / MODALIDADE: PREGÃO N° 
002/2020 / ASSINATURA:15/04/2020 / VIGENCIA: 15/04/2021 - CONTRATADA: MED CENTER 
COMERCIAL LTDA, VALOR TOTAL: 7.623,35 - CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, VALOR TOTAL: 31.993,60 - CONTRATADA: ACACIA COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS EIRELI, VALOR TOTAL: 5.362,60 - CONTRATADA: AGLON 
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, VALOR TOTAL: 5.250,00 - CONTRATADA: 
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, VALOR TOTAL: 15.956,40 - 
CONTRATADA: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
VALOR TOTAL: 42.647,40 - CONTRATADA: CIRURGICA OLIMPIO – EIRELI, VALOR 
TOTAL: 9.537,70- CONTRATADA: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA, VALOR TOTAL: 42.554,72 - CONTRATADA: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, VALOR TOTAL: 9.442,00 - CONTRATADA: DUPATRI 
HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, VALOR TOTAL: 
57.223,40. CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, VALOR TOTAL: 5.172,80. 
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, VALOR TOTAL: 9.960,00. 
Santo Antônio do Pinhal, 22 de abril de 2020. 
Clodomiro Correia de Toledo Júnior - Prefeito Municipal 
A debitar (23) 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL 
EXTRATO DE CONTRATO 
 
CONTRATADA: ANA PAULA DA SILVA COSTA LTDA 
CONTRATO Nº: 009/2020 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO  
MODALIDADE: DISPENSA N° 009/2020 
VALOR TOTAL: R$ 14.400,00 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: EMPRESA JORNALÍSTICA DE TAUBATÉ E REGIÃO LTDA 
CONTRATO Nº: 010/2020 
OBJETO: SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO 
MODALIDADE: DISPENSA N° 011/2020 
VALOR TOTAL: R$ 9.672,00 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: KELLI JOICE BALBINO 31719432805 
CONTRATO Nº: 004/2020 
OBJETO: OFICINEIRO MONTANHARTE 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 031/2019  
VALOR TOTAL: R$ 13.680,00 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: ROBSON DA SILVA 36933523802 
CONTRATO Nº: 005/2020 
OBJETO: OFICINEIRO MONTANHARTE 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 031/2019  
VALOR TOTAL: R$ 36.009,60 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: ANA CAROLINA PEREIRA 40263621839 
CONTRATO Nº: 006/2020 
OBJETO: OFICINEIRO MONTANHARTE 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 031/2019  
VALOR TOTAL: R$ 15.734,40 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: JADON PRODUÇÕES LTDA 
CONTRATO Nº: 007/2020 
OBJETO: OFICINEIRO MONTANHARTE 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 031/2019  
VALOR TOTAL: R$ 12.873,60 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: IAGO NOGUEIRA 41557777896 

 
CONTRATO Nº: 008/2020 
OBJETO: OFICINEIRO MONTANHARTE 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 031/2019  
VALOR TOTAL: R$ 14.400,00 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: HILARIA JACINTA BRUM 
CONTRATO Nº: 001/2020 
OBJETO: PROJETO FLOR DA IDADE 
MODALIDADE: DISPENSA N° 007/2020  
VALOR TOTAL: R$ 7.000,00 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: ANDREIA CARVALHO BERNARDO 
CONTRATO Nº: 012/2020 
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONSELHO TUTELAR 
MODALIDADE: DISPENSA N° 002/2020 
VALOR TOTAL: R$ 11.196,00 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: BENEDITO GRANATO FERREIRA 
CONTRATO Nº: 013/2020 
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL - BIBLIOTECA 
MODALIDADE: DISPENSA N° 015/2020 
VALOR TOTAL: R$ 18.096,00 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: MARIA NILDA DOS SANTOS 
CONTRATO Nº: 014/2020 
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL -  POSTO POLICIAL 
MODALIDADE: DISPENSA N° 003/2020 
VALOR TOTAL: R$ 12.131,04 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI ME 
CONTRATO Nº: 002/2020 
OBJETO: WEBSITE 
MODALIDADE: DISPENSA N° 008/2020 
VALOR TOTAL: R$ 9.000,00 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 
CONTRATO Nº: 016/2020 
OBJETO: BANCO DE PREÇOS 
MODALIDADE: DISPENSA N° 014/2020 
VALOR TOTAL: R$ 7.990,00 

 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 
CONTRATO Nº: 011/2020 
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR 
MODALIDADE: DISPENSA N° 012/2020 
VALOR TOTAL: R$ 3.792,60 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: SONIA KATAYAMA 
CONTRATO Nº: 018/2020 
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TRANSITO/INFRA 
MODALIDADE: DISPENSA N° 005/2020 
VALOR TOTAL: R$ 23.365,56 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: VALVERDE E GODARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 
CONTRATO Nº: 019/2020 
OBJETO: MÉDICO PSIQUIATRA 
MODALIDADE: DISPENSA N° 018/2020 
VALOR TOTAL: R$ 16.200,00 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 30/09/2020 
 
CONTRATADA: BANDA PALACE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 
CONTRATO Nº: 020/2020 
OBJETO: BANDA CARNAVAL 
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 
VALOR TOTAL: R$ 102.000,00 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 30/04/2020 
 
CONTRATADA: FERNANDO CARVALHO DE PAULA 37449776847 
CONTRATO Nº: 021/2020 
OBJETO: WEBSITE CAC 
MODALIDADE: DISPENSA Nº 006/2020 
VALOR TOTAL: R$ 4.800,00 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S/A 
CONTRATO Nº: 003/2020 – ADITIVO: 02 – CONTRATO ORIGINAL:  001/2019 
OBJETO: LOCAÇÃO DE TABLET 
MODALIDADE: DISPENSA Nº 015/2019 
VALOR TOTAL: R$ 10.260,00 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA 
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CONTRATO Nº: 023/2020 
OBJETO: RELÓGIO DE PONTO 
MODALIDADE: DISPENSA Nº 019/2020 
VALOR TOTAL: R$ 6.705,48 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: TIGS SERVIÇOS LTDA ME 
CONTRATO Nº: 026/2020 – ADITIVO: 05 – CONTRATO ORIGINAL Nº 054/2015 
OBJETO: SERVIÇOS DE TI 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 21/2015 
VALOR TOTAL: R$ 87.257,82 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: CASP VALE 
CONTRATO Nº: 028/2020 – ADITIVO:05 – CONTRATO ORIGINAL Nº 006/2017 
OBJETO: SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 037/2016 
VALOR TOTAL: R$ 179.400,00 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: DGNETWORK TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 
CONTRATO Nº: 029/2020 
OBJETO: BACKUP NA NUVEM 
MODALIDADE: DISPENSA Nº 020/2020 
VALOR TOTAL: R$ 9.600,00 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: EDITORA ATICA S.A 
CONTRATO Nº: 022/2020 – ADITIVO: 05 – CONTRATO ORIGINAL Nº 135/2017 
OBJETO: SISTEMA DE ENSINO LIDER EM MIM 
MODALIDADE: PREGÃO N° 023/2017  
VALOR TOTAL: R$ 145.909,50 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: F.L SANI 
CONTRATO Nº: 030/2020 
OBJETO: ESTRUTURA PARA EVENTO EMANCIPAÇÃO 
MODALIDADE: DISPENSA Nº 22/2020 
VALOR TOTAL: R$ 9.500,00 
ASSINATURA: 06/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/01/2020 
 
CONTRATADA: T&W PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 
CONTRATO Nº: 031/2020 
OBJETO: BANDA PARA EMANCIPAÇÃO POLITICA 
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020 
VALOR TOTAL: R$ 21.000,00 

 
ASSINATURA: 21/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/03/2020 
 
CONTRATADA: JOÃO ALFREDO COLI CORREA 
CONTRATO Nº: 017/2020 
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS 
ODONTOLOGICOS 
DISPENSA Nº 013/2020 
VALOR TOTAL: R$ 16.992,00 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: GUSTAVO DA SILVA MIGOTO 44191882864 
CONTRATO Nº: 032/2020 
OBJETO: OFICINEIROS MONTANHARTE 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 077/2019 
VALOR TOTAL: R$ 46.176,00 
ASSINATURA: 17/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: RENILSON PEREIRA DE FREITAS 27640090890 
CONTRATO Nº: 033/2020 
OBJETO: OFICINEIROS MONTANHARTE 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 077/2019 
VALOR TOTAL: R$ 7.056,00 
ASSINATURA: 17/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 
CONTRATO Nº: 034/2020 
OBJETO: COLETA DE LIXO HOSPITALAR 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 87/2019 
VALOR TOTAL: R$ 21.000,00 
ASSINATURA: 17/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: SANTOS ALMEIDA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELLE  
CONTRATO Nº: 035/2020 – ADITIV: 01 – CONTRATO ORIGINAL Nº 078/2019 
OBJETO: REFORMA DA QUADRA BENEDITO COSTA MANSO 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019 
VALOR TOTAL: R$ 23.321,22 
ASSINATURA: 05/02/2020 
VIGÊNCIA: 02/05/2021 
 
CONTRATADA: CINTIA AUXILIADORA ALCANTARA BARBOSA ME 
CONTRATO Nº: 036/2020 
OBJETO: INTERNET FIBRA 
MODALIDADE: DISPENSA Nº 021/2020 
VALOR TOTAL: R$ 8.626,80 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 

 
CONTRATADA: PINHAL TELECOM LTDA 
CONTRATO Nº: 036/2020 
OBJETO: INTERNET FIBRA 
MODALIDADE: DISPENSA Nº 021/2020 
VALOR TOTAL: R$ 4.367,64 
ASSINATURA: 02/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: BENEDITO VIEIRA DA SILVA 
CONTRATO Nº: 039/2020 
OBJETO: LOCAÇÃO IMOVEL CAC 
MODALIDADE: DISPENSA Nº 023/2020 
VALOR TOTAL: R$ 13.200,00 
ASSINATURA: 31/01/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: MAURILIO AUGUSTO DOS SANTOS 
CONTRATO Nº: 041/2020 
OBJETO: PONTE DO BOA VISTA 
MODALIDADE: DISPENSA Nº 034/2020 
VALOR TOTAL: R$ 10.200,00 
ASSINATURA: 07/02/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: POIEMA CONSTRUTORA 
CONTRATO Nº: 042/2020 
OBJETO: APROFUNDAMENTO POÇO FONTE SANTO ESTEVÃO 
MODALIDADE: DISPENSA Nº 035/2020 
VALOR TOTAL: R$ 5.511,77 
ASSINATURA: 05/02/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: THIAGO PEREIRA DE CARVALHO CERVEJARIA 
CONTRATO Nº: 043/2020 
OBJETO: UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – CARNAPINHAL 2020 
MODALIDADE: LEILÃO N 001/2020 
VALOR TOTAL: R$ 3.707,66 
ASSINATURA: 19/02/2020 
VIGÊNCIA: 31/03/2020 
 
CONTRATADA: FRANCIELE DOS SANTOS CASTRO 08711705663 
CONTRATO Nº: 044/2020 
OBJETO: UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – CARNAPINHAL 2020 
MODALIDADE: LEILÃO N 001/2020 
VALOR TOTAL: R$ 1.653,81 
ASSINATURA: 19/02/2020 
VIGÊNCIA: 31/03/2020 
 
CONTRATADA: BANAIAS RESTAURANTE LTDA 
CONTRATO Nº: 045/2020 
OBJETO: UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – CARNAPINHAL 2020 
MODALIDADE: LEILÃO N 001/2020 
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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. 

 
VALOR TOTAL: R$ 3.307,62 
ASSINATURA: 19/02/2020 
VIGÊNCIA: 31/03/2020 
 
CONTRATADA: ROSANA M. F. REBELO LANCHES 
CONTRATO Nº: 046/2020 
OBJETO: UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – CARNAPINHAL 2020 
MODALIDADE: LEILÃO N 001/2020 
VALOR TOTAL: R$ 1.653,81 
ASSINATURA: 19/02/2020 
VIGÊNCIA: 31/03/2020 
 
CONTRATADA: LUZIA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA 
CONTRATO Nº: 047/2020 
OBJETO: UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – CARNAPINHAL 2020 
MODALIDADE: LEILÃO N 001/2020 
VALOR TOTAL: R$ 1.268,96 
ASSINATURA: 19/02/2020 
VIGÊNCIA: 31/03/2020 
 
CONTRATADA: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO 
CONTRATO Nº: 048/2020 
OBJETO: EXAMES DE ANÁLISES CLINICAS - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
MODALIDADE: DISPENSA Nº 042/2020 
VALOR TOTAL: R$ 10.089,09 
ASSINATURA: 21/02/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: JAMIL NASSER CORRETORA DE SEGUROS EIRELI 
CONTRATO Nº: 050/2020 
OBJETO: SEGURO DE VIDA - PEAD 
MODALIDADE: DISPENSA Nº 043/2020 
VALOR TOTAL: R$ 462,45 
ASSINATURA: 21/02/2020 
VIGÊNCIA: 01/03/2021 
 
CONTRATADA: MARIANA DE ABREU DAMIANI 
CONTRATO Nº: 055/2020 
OBJETO: PALESTRA DE DANÇA FLAMENCO - SEMANA DA SAÚDE 
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE N° 005/2020 
VALOR TOTAL: R$ 4.690,00 
ASSINATURA: 04/03/2020 
VIGÊNCIA: 04/05/2020 
 
CONTRATADA: POIEMA CONSTRUTORA 
CONTRATO Nº: 063/2020 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VILA DE FATIMA 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 005/2020 
VALOR TOTAL: R$ 1.264.162,36 
ASSINATURA: 12/03/2020 
VIGÊNCIA: 24/08/2021 
 

 
CONTRATADA: ESTRE SPI AMBIENTAL 
CONTRATO Nº: 064/2020 – ADITIVO: 01 – CONTRATO ORIGINAL Nº 058/2019 
OBJETO: COLETA DE LIXO URBANO 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 
VALOR TOTAL: R$ 192.600,00 
ASSINATURA: 13/03/2020 
VIGÊNCIA: 12/03/2021 
 
CONTRATADA: POIEMA CONSTRUTORA 
CONTRATO Nº: 058/2020 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 
VALOR TOTAL: R$ 140.122,21 
ASSINATURA: 04/03/2020 
VIGÊNCIA: 04/09/2020 
 
CONTRATADA: POIEMA CONSTRUTORA 
CONTRATO Nº: 070/2020 – ADITIVO: 01 – CONTRATO ORIGINAL Nº 132/2019 
OBJETO: READEQUAÇÃO VIELA JOAQUIM ALVES 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 008/2019 
VALOR TOTAL: R$ - 8.902,66 
ASSINATURA: 24/03/2020 
VIGÊNCIA: 24/07/2021 
 
CONTRATADA: SIDNEI DOS SANTOS RIBEIRO 
CONTRATO Nº: 067/2020 – ADITIVO: 01 – CONTRATO ORIGINAL Nº 060/2019 
OBJETO: GESTÃO DE CONVÊNIOS 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 012/2019 
VALOR TOTAL: R$ 28.200,00 
ASSINATURA: 18/03/2020 
VIGÊNCIA: 17/03/2021 
 
CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S/A 
CONTRATO Nº: 071/2020 
OBJETO: PLATAFORMA PARA PREGÃO ELETRONICO 
MODALIDADE: DISPENSA Nº 058/2020 
VALOR TOTAL: R$ 2.108,64 
ASSINATURA: 25/03/2020 
VIGÊNCIA: 24/03/2021 
 
CONTRATADA: POIEMA CONSTRUTORA 
CONTRATO Nº: 072/2020 
OBJETO: MURO DE CONTENÇÃO - RENOPOLIS 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 
VALOR TOTAL: R$ 39.117,69 
ASSINATURA: 25/03/2020 
VIGÊNCIA: 25/09/2020 
 
CONTRATADA: 1DOC 
CONTRATO Nº: 066/2020 
OBJETO: PLATAFORMA DE PROTOCOLO ON LINE 
MODALIDADE: DISPENSA Nº 055/2020 

 
VALOR TOTAL: R$ 14.627,20 
ASSINATURA: 11/03/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S/A 
CONTRATO Nº: 059/2020 – ADITIVO: 01 – CONTRATO ORIGINAL Nº 044/2019 
OBJETO: TELEFONIA MOVEL 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 001/2019 
VALOR TOTAL: R$ 39.284,40 
ASSINATURA: 19/02/2020 
VIGÊNCIA: 18/02/2021 
 
CONTRATADA: AUTO POSTO TK 
CONTRATO Nº: 073/2020 – ADITIVO: 01 – CONTRATO ORIGINAL Nº 179/2019 
OBJETO: COMBUSTÍVEL 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 069/2019 
VALOR TOTAL: R$ 1.017,50 
ASSINATURA: 27/03/2020 
VIGÊNCIA: 07/10/2020 
 
CONTRATADA: MARCIO MACIEL DE SOUZA MELLO 
CONTRATO Nº: 082/2020 
OBJETO: REFORMA DO MONTANH'ARTE 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020 
VALOR TOTAL: R$ 26.841,44 
ASSINATURA: 14/04/2020 
VIGÊNCIA: 14/10/2020 
 
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A 
CONTRATO Nº: 060/2020 
OBJETO: SEGURO DE VEÍCULOS 
MODALIDADE: DISPENSA N° 060/2020 
VALOR TOTAL: R$ 10.735,00 
ASSINATURA: 17/03/2020 
VIGÊNCIA: 16/03/2021 
 
CONTRATADA: VALE DO PARAIBA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO 
LTDA 
CONTRATO Nº: 076/2020 
OBJETO: SEGURANÇA DO TRABALHO 
MODALIDADE: DISPENSA Nº 066/2020 
VALOR TOTAL: R$ 17.000,00 
ASSINATURA: 27/03/2020 
VIGÊNCIA: 26/03/2021 
 
CONTRATADA: MARCIO MACIEL DE SOUZA MELLO  
CONTRATO Nº: 075/2020 
OBJETO: CHAFARIZ PRAÇA DA MATRIZ 
MODALIDADE: DISPENSA Nº 068/2020 
VALOR TOTAL: R$ 10.560,00 
ASSINATURA: 03/04/2020 
VIGÊNCIA: 02/04/2021 
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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. 

 
 
CONTRATADA: CLEANTEC SERVIÇOS PERSNALIZADOS LTDA ME  
CONTRATO Nº: 076/2020 
OBJETO: LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR 
MODALIDADE: DISPENSA Nº 017/2020 
VALOR TOTAL: R$ 10.800,00 
ASSINATURA: 01/04/2020 
VIGÊNCIA: 31/03/2021 
 
CONTRATADA: VALVERDE E GODARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 
CONTRATO Nº: 077/2020 
OBJETO: MEDICO PSIQUIATRA 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 013/2020 
VALOR TOTAL: R$ 21.600,00 
ASSINATURA: 03/04/2020 
VIGÊNCIA: 02/04/2021 
 
CONTRATADA: VEROCHEQUE 
CONTRATO Nº: 079/2020 – ADITIVO: 03 – CONTRATO ORIGINAL Nº 116/2019 
OBJETO: CARTÃO ALIMENTAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 015/2019 
VALOR TOTAL: R$ 76.111,20 
ASSINATURA: 06/04/2020 
VIGÊNCIA: 17/06/2020 
 
CONTRATADA: VANNINI & DELATIM SERVIÇOS MÉDICOS E NUTRICIONAIS 
CONTRATO Nº: 061/2020 – ADITIVO: 01 – ATA DE REGISTRO Nº 004/2020 
OBJETO: REMOÇÃO DE PACIENTES 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 088/2019 
ASSINATURA: 17/03/2020 
VIGÊNCIA: 22/01/2021 
 
CONTRATADA: AUTO POSTO TK 
CONTRATO Nº: 078/2020 – ADITIVO: 02 – CONTRATO ORIGINAL Nº 179/2019 
OBJETO: COMBUSTIVEL 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 069/2019 
VALOR TOTAL: R$ - 8.157,35 
ASSINATURA: 06/04/2020 
VIGÊNCIA: 07/10/2020 
 
CONTRATADA: POIEMA CONSTRUTORA 
CONTRATO Nº: 084/2020  
OBJETO: MURO DE CONTENÇÃO - VILA DE FATIMA 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020 
VALOR TOTAL: R$ 420.849,16 
ASSINATURA: 15/04/2020 
VIGÊNCIA: 15/10/2020 
 
CONTRATADA: POIEMA CONSTRUTORA 
CONTRATO Nº: 083/2020  
OBJETO: MURO DE CONTENÇÃO - GARAGEM FASE II 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020 

 
VALOR TOTAL: R$ 247.063,76 
ASSINATURA: 15/04/2020 
VIGÊNCIA: 15/10/2020 
 
CONTRATADA: SANTOS ALMEIDA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELLE  
CONTRATO Nº: 081/2020 – ADITIVO: 02 – CONTRATO ORIGINAL Nº 035/2019 
OBJETO: REFORMA DO PS CENTRO 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 012/2018 
VALOR TOTAL: R$ 8.495,65 
ASSINATURA: 13/04/2020 
VIGÊNCIA: 10/05/2020 
 
CONTRATADA: SANTOS ALMEIDA ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELLE  
ADITIVO: 01 – PRAZO – CONTRATO ORIGINAL Nº 035/2019 
OBJETO: REFORMA DO PS CENTRO 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 012/2018 
ASSINATURA: 10/02/2020 
VIGÊNCIA: 10/05/2020 
 
CONTRATADA: POIEMA CONSTRUTORA 
CONTRATO Nº: 080/2020 
OBJETO: MURO DE CONTENÇÃO VILA DE FATIMA 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 010/2020 
VALOR TOTAL: R$ 250.141,36 
ASSINATURA: 08/04/2020 
VIGÊNCIA: 07/04/021 
 
CONTRATADA: MOTA & MOTA 
CONTRATO Nº: 052/2020 – ADITIVO: 02 – CONTRATO ORIGINAL Nº 050/2019 
OBJETO: TRANSPORTE DE ALUNOS 
MODALIDADE: PREGAO N° 003/2019 
VALOR TOTAL: R$ 130.699,50 
ASSINATURA: 21/02/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: TRANSPAC 
CONTRATO Nº: 053/2020 – ADITIVO:01 – CONTRATO ORIGINAL Nº 096/2019 
OBJETO: TRANSPORTE DE ALUNOS 
MODALIDADE: PREGÃO N° 029/2019 
VALOR TOTAL: R$ 28.512,00 
ASSINATURA: 21/02/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: AELITON JESUS DA MOTA 
CONTRATO Nº: 051/2020 – ADITIVO: 02 – CONTRATO ORIGINAL Nº049/2019 
OBJETO: TRANSPORTE DE ALUNOS 
MODALIDADE: PREGAO N° 003/2019 
VALOR TOTAL: R$ 94.248,00 
ASSINATURA: 21/02/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 

 
CONTRATADA: APLICATIVA SERVICOS DE APOIO GESTAO E 
ADMINISTRACAO EIRELI 
CONTRATO Nº: 085/2020 
OBJETO: ELABORAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 020/2020 
VALOR TOTAL: R$ 2.400,00  
ASSINATURA: 16/04/2020 
VIGÊNCIA: 31/12/2020 
 
CONTRATADA: IMPRENSA OFICIAL 
CONTRATO Nº: 086/2020 – ADITIVO: 01 – CONTRATO ORIGINAL Nº 181/2019 
OBJETO: PUBLICAÇÕES 
MODALIDADE: DISPENSA Nº 133/2019 
VALOR TOTAL: R$ 15.000,00 
ASSINATURA: 16/04/2020 
VIGÊNCIA: 09/10/2020 
 
CONTRATADA: TRANSPAC 
CONTRATO Nº: 087/2020 – ADITIVO: 02 – CONTRATO ORIGINAL Nº 059/2019 
OBJETO: TRANSPORTE DE ALUNOS 
MODALIDADE: PREGÃO Nº 003/2020 
VALOR TOTAL: R$ 25.246,40 
ASSINATURA: 16/04/2020 
VIGÊNCIA: 12/03/2021 
 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, 22 DE ABRIL DE 2020 
CLODOMIRO CORREIA DE TOLEDO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 
A DEBITAR (23) 
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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. 

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

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

  
 

 
 

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

 
 

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

Jambeiro, 08 de maio de 2018. 
 
 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

Extrato de Contratos – Contratante: Prefeitura Municipal de Jambeiro 
Contrato Nº 045/2020 – Contratado: SILVA RIBEIRO CONSTRUÇÕES EIRELI – Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA 
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA – Vigência: 14/04/2020 A 
14/10/2020 – Valor: R$ 17.239,00 – Modalidade: DISPENSA 074/2020.
Contrato Nº 046/2020 – Contratado: ROBERTO DA SILVA JÚNIOR ME – Objeto: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA 
- ASFALTO, NO BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS – Vigência: 15/04/2020 A 14/12/2020 
– Valor: R$ 334.242,74 – Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 001/2020.

Extrato de Termo de Aditamento - Contratante: Prefeitura Municipal de Jambeiro
Aditamento Nº 003 ao Contrato Nº 057/2017 – Contratado:  CLÁUDIO DE CASTRO 
CAMPOS - Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CARTÓRIO 
ELEITORAL – Vigência: 15/04/2020 A 31/12/2020 – Valor: R$ 12.453,28.


