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SP prorroga fase de transição até 14 de
junho, com atividades econômicas até as 21h
 Ocupação máxima nos estabelecimentos continua em 40%, com toque de recolher em todo o estado das 21h às 5h
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‘Os EUA não irão doar vacinas
ao Brasil’, afirma Queiroga
 Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro da Saúde
afirmou que o esforço é para antecipar a entrega das vacinas

O

ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga,
comentou sobre a

manifestação do presidente
norte-americano, Joe Biden,
sobre a intenção de doar vaci-

nas contra covid-19 a outros
países.
leia mais no site do dT

Governador João
Doria a n u n ciou
nesta quarta-feira,
26, a prorrogação da fase
de transição do Plano São
Paulo para todo o Estado
até o dia 14 de junho, com
as mesmas regras atuais
– funcionamento das atividades econômicas até as 21
horas e permissão de 40%
de ocupação nos estabelecimentos.
“O funcionamento das atividades comerciais seguirá
até às 21 horas, com a permissão de 40% de ocupação
no local, seja restaurante,
café, comércio e demais
serviços. Os indicadores
da pandemia recomendam
cautela neste momento, e
é cautela que nós estamos
adotando”, afirmou Doria.
Assim, estabelecimentos
comerciais, galerias e shoppings podem funcionar
das 6h às 21h. O mesmo
expediente é seguido por
serviços como restaurantes
e similares, salões de beleza,
barbearias, academias,
clubes e espaços culturais
como cinemas, teatros e

museus.
Para evitar aglomerações,
a capacidade máxima de
ocupação nos estabelecimentos liberados continua
limitada em 40%.
Permanecem liberadas
as celebrações individuais
e coletivas em igrejas, templos e espaços religiosos,
desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social.
O toque de recolher continua nas 645 cidades do
Estado, das 21h às 5h, assim
como a recomendação de
teletrabalho para atividades administrativas não
essenciais e escalonamento
de horários para entrada e
saída de trabalhadores do
comércio, serviços e indústrias.
“Avaliamos nesta semana
de que não seria ainda o
momento de poder avançar
como havia sido pensado na
semana anterior, então hoje
temos a extensão desta fase
para continuarmos caminhando dessa forma.
leia mais no site do dT

Diário de Taubaté

2

Vale do Paraíba, 27 de Maio de 2021
www.diariodetaubateregiao.com.br

E REGIÃO

“Crônicas e Contos do Escritor”

J. Robson J.

robsontaubate@outlook.com

• Leandro Mazzini

reportagem@colunaesplanada.com.br

palanque para bolsonaro
O Progressistas (antigo
PP) era o partido dos sonhos
para o governador do Rio
de Janeiro, Cláudio Castro,
confidenciou ele a aliados.
Mas o comando nacional
da legenda (senador Ciro
Nogueira, claro) condicionou
sua filiação ao controle do
fundo eleitoral e partidário
pela Executiva Nacional para
investir as candidaturas proporcionais. Ciro não queria
arriscar o capital político do
partido em um neófito no
Executivo estadual depois
de tanto escândalo no Rio.
Castro optou pelo PL, controlado por Valdemar da Costa
Neto e também – importante
para o governador no cenário – aliado do presidente Jair
Bolsonaro. Agora, o governador terá de correr por recursos para a sua campanha se
quiser tentar se reeleger.
pi, df, ba, rio..
Como a Coluna publicou
ontem, Bolsonaro vai fechando um cinturão de Estados
com potenciais candidaturas
e bom espólio eleitoral para
ajudar na sua reeleição.
Mundo paralelo
Existe uma terra encantada e blindada no Universo,
recheada de regalias, onde
11 pessoas decidem o que
vai acontecer com eles próprios e com 200 milhões de
plebeus.
na moita
É tanto problema no País
que esqueceram o ministro
do Meio Ambiente, Ricardo
Salles. Com camburão da PF
na porta, continua no cargo
e forte, protegido pelo presidente.
bicadas..
O presidenciável e governador do Rio Grande do
Sul, Eduardo Leite (PSDB),
reuniu-se ontem a portas
fechadas na Câmara com o
deputado e ex-presidenciável
Aécio Neves (MG). Leite foi
sozinho, sem qualquer assessor ou segurança, para não
chamar atenção.
..no ninho
Dentro do PSDB não é
segredo que tem as digitais
de Aécio o pré-lançamento
de Leite ao Planalto. Um
plano do grupo mineiro
aliado a parte da ala paulista
para barrar a candidatura
do governador João Doria Jr
(SP) pelo partido à Presidência da República.
gratidão política
Ex-chefe de gabinete do
deputado estadual Márcio
Pacheco antes de se eleger
vereador em 2017, o agora
governador do Rio, Cláudio
Castro, vai empregar o amigo
e ex-patrão como secretário
de Governo na vindoura
reforma no secretariado.
pista livre
Com a decisão do TSE de
liberar a deputada federal
Tábata Amaral para deixar o
PDT sem perder o mandato,
por configurar perseguição
do partido, ela pode se filiar
ao PSB. A sentença abre caminho também para outros oito
deputados insatisfeitos com

a legenda, que foram interpelados pela Executiva por
apoiarem a reforma da Previdência.
abandono de posto
A prefeitura de Martinho
Campos, em Minas Gerais,
soltou um card virtual pelo
whatsapp de convite aos
funcionários para que recepcionem o governador Romeu
Zema amanhã na cidade. O
‘convite’ é claro: “Esperamos
que todos os servidores se
façam presentes”.
retorno
No 1º trimestre do ano,
os clientes que tiveram seus
Títulos de Capitalização
contemplados somaram R$
325,5 milhões de prêmios
em dinheiro. A receita do
mercado cresceu 3,3%, em
comparação ao mesmo período de 2020, alcançando
R$ 5,8 bilhões. As reservas
técnicas – compostas pelos
recursos de clientes com títulos de capitalização ativos –
apresentaram alta de 5,8%,
alcançando R$ 32,5 bilhões.
pf na tribo
O ministro do STF Luís
Roberto Barroso determinou
que a Polícia Federal mantenha guarda até segunda
ordem nas principais aldeias
das terras indígenas Yanomami e Mundurucu, no Norte
do País, diante da invasão de
garimpeiros.
força na turbina
A ALERJ, que já aprovou a
lei que reduz o ICMS de aviação para incentivo às operações das companhias no
Aeroporto do Galeão, aguarda agora a regulamentação
da Secretaria de Fazenda
do Governo. O Rio respira, e
continua a principal porta de
entrada de estrangeiros no
País ao lado de São Paulo.
esplanadeira
# A ANDI promove hoje
o webnar “Jornalista amigo
da criança” e lança a Análise
de Mídia sobre a Primeira
Infância. # Unilever, Amigos
do Bem e Central Única das
Favelas vão distribuir 135
toneladas de macarrão Knorr
para a população vulnerável
de Pernambuco. # Associação Brasileira de Comunicação Empresarial abre
inscrições para 47ª edição
do Prêmio Aberje. # Laboratório americano Romark
anuncia o antiviral NT-300,
novo medicamento para ser
ministrado paralelamente
às vacinas contra Covid-19 #
Digital Innovation One cria
programa inédito de aceleração internacional em parceria com GFT. # Grupo Máxima
comemora 12 anos com
campanha de arrecadação
de 8 toneladas de alimentos
que serão doados a famílias
carentes.
Esplanadeira é a seção da
Coluna para divulgação de
informações de mercado,
artes, ação social, esportes e
afins, sem qualquer vinculação publicitária ou financeira
com este espaço. Sugestões
para reportagem@colunaesplanada.com.br

E o tricolor é campeão!

U

fa! É o que falei, antes de gritar “é
campeão”, quando o juiz apitou
o fim do jogo contra o Palmeiras. Para o São Paulino, antes mesmo
da alegria do título, vem o sentimento
de alívio. Foram 9 anos sem qualquer
tipo de título, o último havia sido a Sul
Americana contra o Tigres da Argentina em 2012, e dezesseis anos na fila do
Paulista.
Sem contar a gozação de que o São
Paulino ainda não comemorara o título
pelo whatsapp. Aff!
E o jejum acabou com um sonoro e
justo 2x0 contra o Palmeiras que, aliás,
é um grande time.
Dezesseis anos sem Paulista é muita
coisa, é triste sim, mas temos que lembrar que o Palmeiras já ficou dezessete
anos e o Corinthians (o recordista), 23
anos sem Paulista.
Normalmente, no começo do campeonato Paulista, todo mundo o chama de
Paulistinha, desmerecendo o campeonato. Porém, quando chega na reta final,
aí todo mundo quer o título. E desta vez,
não foi diferente, tanto que, infelizmente, vimos um show de deselegância e
falta de ética por parte do treinador
Palmeirense. Me recuso a citar o nome
desse “cara”.
Primeiro, invadiu o campo para dar
uma bronca no jogador adversário que,
supostamente, teria acertado com a
mão, de forma intencional, um jogador
do Palmeiras. As imagens da TV, mostram que a mão do Lizieiro acertou o

rosto do adversário sim, mas de forma
absolutamente não intencional.
Agora, me respondam, desde quando
um técnico tem o direito de invadir o
campo? As linhas que demarcam o gramado, demarcam o território exclusivo
de jogadores e juiz. Nenhum técnico tem
o direito de entrar nesse espaço sagrado. Alguém precisa avisar esse pseudo
técnico que ele não pode entrar no
campo. Infelizmente, o árbitro da partida “pipocou” e não expulsou esse “cara”
que se diz técnico.
E agredir verbalmente o jogador
adversário??? Mas, como pode? O cara
é louco, burro ou ignorante? Creio que
é uma mistura das três coisas.
Ainda bem que o Lizieiro, o jogador
envolvido, não reagiu, pois poderia prejudicar o Tricolor. Outro jogador, “mais
esquentado”, teria colocado esse “cara”
em seu devido lugar.
A ignorância e falta de ética desse
“cara”, é tanta que na coletiva, após a
partida, fez de tudo para desmerecer
o título do São Paulo, fez questão de
dizer que o Palmeiras foi melhor e que
o Tricolor foi campeão graças à uma
bola “fortuita” que acertou seu jogador
(aquele que também ofende o futebol e
não merece ter o nome citado) e desviou
do goleiro.
Esse técnico (sério que deve ser chamado assim?), não teve o bom senso,
a educação, a elegância de respeitar
o adversário. Não sabe perder, regra
básica do futebol.

Coluna Espírita
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E assim um dá cento, outro
sessenta e outro trinta por um
• Altamirando Carneiro – São Paulo/SP

N

ão se trata do bordão de um
leiloeiro, ou de um operador da
bolsa de valores. Esse é o desfecho da lição contida na parábola do
semeador, enunciada por Jesus à beira
do mar, sentado em uma barca, ante
muitas pessoas. Suas palavras encerram
o mais importante alerta aos aprendizes
do Evangelho, os quais não poderiam
ser mais bem definidos. O Mestre, na
ocasião, falou para os que o ouviam,
mas, também – num descortino milenar
– para a Humanidade do futuro, quiçá
melhor preparada para compreender a
sua mensagem. Allan Kardec comenta –
em O Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo XVII, item 6 – que “a parábola
do semeador representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais
podemos aproveitar os ensinamentos
do Evangelho. Quantas pessoas há, na
verdade, para as quais elas não passam
de letra morta, que à semelhança das
sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto!”
Na mesma página, Kardec reafirma
que a lição dessa parábola pode ser
aplicada “às diferentes categorias de
espíritas”. Assim, os que se impressionam com os fenômenos materiais, sem
tirar deles nenhuma conclusão – como
a parte das sementes que caiu junto da
estrada e as aves comeram –, são os
que ouvem a palavra do Reino e não
a entendem; os que se deleitam com
as mensagens espirituais e, contudo,
permanecem indiferentes como antes
– como a semente que caiu no pedre-

gulho e, nascendo, queimou-se ao sol
–, são os que ouvem a palavra, acatam-na, mas por pouco tempo, refugando-a
frente às tribulações; os que aceitam
os conselhos, sem assumi-los, e os que
aplicam aos outros – como a semente
que caiu entre os espinhos e foi sufocada –, são os que ouvem a palavra mas
permitem que as tentações do mundo
as neutralizem; e os que vivenciam os
ensinamentos doutrinários – como a
semente que caiu em solo fértil e deu
frutos –, são os que ouvem a palavra e a
entendem, e dão frutos, “e assim um dá
cento, e outro sessenta, e outro trinta
por um”.
A reflexão que se impõe a cada um
de nós, na razão direta da nossa sinceridade, numa autocrítica, é aquela
que indaga a que categoria de espíritas
pertencemos. A propósito, vale considerar a afirmação de Allan Kardec, na
introdução de O Livro dos Médiuns, ao
constatar, na – época – que “vem progredindo bastante o Espiritismo, desde
alguns anos, mas o seu maior progresso
se verifica depois que entrou no rumo
filosófico, porque despertou a atenção
de pessoas esclarecidas. Hoje não é mais
uma diversão, mas uma doutrina de que
não riem os que zombavam das mesas
girantes. Esforçando-nos por sustentá-lo neste terreno, estamos certos de conquistar adeptos mais úteis do que através de manifestações levianas. Temos a
prova disso todos os dias, pelo número
de adeptos resultante da simples leitura
de O Livro dos Espíritos. Deduz-se que,
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Grande parte da imprensa falada e
escrita, criticou a postura (ou a falta
dela) desse “cara” que desrespeitou o
São Paulo, toda a torcida Tricolor e que,
inclusive, na minha opinião, desrespeitou a entidade Palmeiras (que merece
todo o respeito), envergonhou e desrespeitou até sua própria torcida. Eu, como
torcedor fanático que sou, me sinto à
vontade para dizer que se o técnico do
meu time fizesse isso, me sentiria envergonhado e decepcionado.
Mas, deixando a falta de ética de lado,
nos resta comemorar esse título, o 22°
título Paulista, comemorar, comemorar
e comemorar. E, mais do que a importância do título, para o São Paulo, talvez
o grande benefício tenha sido o psicológico, porque ganhou um título e saiu da
pressão da falta deles. Nos últimos anos
o Tricolor viu seus adversários erguendo taças atrás de taças e o São Paulo ali,
sempre sendo desclassificado, perdendo, sofrendo. Agora acabou, ganhou um
título e passa a jogar daqui para a frente
de forma tranquila.
E o São Paulino tem sim que agradecer muito ao técnico Argentino, Hernan
Crespo, que trouxe de volta a alegria, a
esperança, as vitórias e os títulos para
o torcedor São Paulino.
O ano está começando, o time é bom,
entrosado, unido e tem um grande
comandante, creio que novas vitórias vem por aí, em vermelho, preto e
branco, mas por enquanto, quero gritar:
O TRICOLOR É CAMPEÃO!!!
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hoje, não deve ser diferente.
De Kardec aos nossos dias – passados
158 anos –, uma condição delineia nossa
caminhada como espíritas: o estudo e
a prática do Espiritismo. “Espíritas,
amai-vos, eis o primeiro ensinamento;
instruí-vos, eis o segundo”, asseverou
o Espírito de Verdade. Essa assertiva
implica no conhecimento da Doutrina
Espírita em seus aspectos e consequências. Se o estudo, a rigor, se constitui
numa tarefa fácil, o amor se apresenta
como o desafio mais difícil.
Ganha prevalência, na atualidade, o
caráter ético da Doutrina Espírita, que
sobressai na terceira parte de O Livro
dos Espíritos, de Allan Kardec, em que
explana as Leis Morais. “Ora, o que preceitua essa moral?” – pergunta Allan
Kardec, em Viagem Espírita de 1862,
e responde – “Amai-vos uns aos outros;
perdoai os vossos inimigos; retribuí
com o bem o mal; não tenhais ira, nem
rancor, nem animosidade, nem inveja,
nem ciúme, sede severos para convosco mesmos e indulgentes para com os
outros. Tais devem ser os sentimentos
do verdadeiro espírita, daquele que se
atém ao fundo e não à forma, do que
coloca o Espírito acima da matéria. Este
pode ter inimigos, mas não é inimigo
de ninguém, pois que não deseja o mal
a quem quer que seja e, com maiores
razões, não procura fazer o mal a ninguém”.
Será preciso acrescentar mais alguma
coisa?
O primeiro jornal

do Vale na internet

Representante Comercial: Nacional Excluxivo R.G.D. Comercial Ltda.
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Eventos Pilotos

Testagem e público limitado: SP
fará eventos-teste a partir de junho

O

Serviços Públicos

Meio Ambiente

A

Bronco Sport, vindo para comandar remotamente
do México e por isso funções do veículo. Distância
Roda começou em 1999
como
referê
isentoe,do desde
imposto deentão,
impor- firmou-se
entre eixos de 2,67
metros
tação, colocou o tradicional oferece bom espaço interno.
comparativo de preços entre
O estilo marcante remete
especializado por sua independência
e análises
objetivas.
SUVs passível de curiosidaao visual
do primeiro Bronco
des. A versão Wildtrack lançado em 1966 nos EUA e
única e completa do novo produzido por 30 anos. O
modelo sai é
porjornalista
R$ 256.900. especializado
termo SUV, hoje transformaO editor, Fernando Calmon,
desde 1
Já um BMW X1, produzido no do em lugar-comum, surgiu
Brasil, custa R$ 256.950. Mas, pela primeira vez justamente
apesar de quase coincidência
com esse modelo.
consultor técnico de automóveis,
de comunicação
e de mercado
nos preços, as propostas são
Por sua faixa de preço não
bastante diferentes, inclusive vai incomodar o Jeep ComEventos-teste já foram realizados em outros países
ainda,
correspondente
para
a eAmérica
do
doem
site
inglês
Just-Aut
desempenho
foraSulpass,
posição
privilegiada
segundo a secretária de tos e da pesquisa.
de quem tem entre 45 e 49 no porte
no mercado de SUVs médios.
de estrada.
Desenvolvimento EconômiNovos cronogramas de anos.
Uma versão menos completa
Um
concorrente
mais
próco, Patrícia Ellen.
vacinação
Durante a coletiva, o goverximo
em
preço
e
característimais competitiviConforme antecipado, oAlta
no Roda
tambéméinformou
que a sem qualquer custo. lhe
“Isso não é retomada, não
distribuída
Emdaria
contrapartida,
o órg
cas
é
o
Land
Rover
Discovery
dade.
é abertura. São 10 eventos estado também anunciou vacinação dos trabalhadocontrolados para monitora- que vai vacinar as pessoas res aeroviários no dia 28 de Sport, importado da Inglagasolina
alTa roda
mento cientifico”, afirmou entre 45 e 54 anos no mês dese maio
e dos portoviários
no terra com
compromete
a veicular,
nomotor
altoa ou
no rodapé,
a marca e/ou m
(há
opção
Diesel),
em
três
Patrícia. Segundo ela, os agosto. Inicialmente, entre dia 1º de junho. Estima-se
audi rs e-Tron gT tem
eventos contarão com pro- os dias 2 a 16, será a vez de que 40 mil pessoas devem versões entre R$ 293.950 e
empresa
apoiadora
nacional,
na
dimensão
de
3 cm
x 2 colunas
R$
337.950.
O
Bronco
Sport
as
mesmas
qualidades
dinâtocolos de biossegurança e pessoas com idades entre ser imunizadas nestes dois
micas
e
de
desempenho
realmente
é
rival
à
altura
do
apoio de epidemiologistas 50 e 54 anos. Depois, entre grupos.
ícone inglês do fora de estra- do Porsche Taycan Turbo
para a realização dos even- os dias 17 e 31, será a vezquando se tratar de formato
não-standard)
ema mesma
sites na m
S, banners
já que dividem
da. O modelo
americano tem e
maiores ângulos de entrada arquitetura. Até o preço é
e de saída. Ângulo central e semelhante (R$ 949.990),
60 pixels.
altura de imersão são iguais. incluindo o exclusivo sisEm teste no campo de tema elétrico de 800 V e
provas da Ford em Tatuí recarregamento rápido das
(SP) todos osbasta
sete modos
de baterias.
Em avaliação no
Para confirmar seu interesse,
contatar
diretamente
o Fern
tração (normal, eco, espor- autódromo Fazenda Caputivo, escorregadio, areia, ava, em Indaiatuba (SP), o
telefones (11) 3021 6424
e 99125
e-mailimpressionou
fscalmon@gma
lama/terra
e rochoso)9098,
mos- sedã-cupê
por
traram alto desempenho. O suas respostas de direção,
Rover
oferece cinco suspensões e freios. Posição
Marks (13) 3251 4154, Land
e-mail
roberto.marks@gmail.com
modos de gerenciamento de do volante quase vertical é
terreno, porém não fiz com- típica de Porsche. As linhas
do Audi, porém, mais arreparativo direto.
O Bronco Sport tem dois batadoras.
ganchos de reboque dianmais forTes os rumores
teiros (para cinta, manilha de um modelo Jeep menor
ou gancho aberto) e mais que o Renegade. Arquitetura
um traseiro (desmontável). é a CMP (em inglês, PlataforVersatilidade está entre os ma Modular Compacta), a
crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté
lância Sanitária caso haja a pontos altos: espaço sob mesma do Peugeot 208 fabrio terço direito do assento cado na Argentina e do novo
necessidade.
traseiro, bolsas com zíper C3, no Brasil. ProvavelmenConfira a relação dos
RuaparMassacá
231bancos
- conj.
52 R - CEP
05465-050
- São
Paulo atrás dos
dianteiros,
te para
produção em
Porto
ques
tampa
Real (RJ),
onde
existe
grande
Horto Municipal, localizaTel: (11)
3021traseira
6424 com
Fax:ilumi(11) 3021
4302
Cel:
(11)
9125 90
nação
regulável
e
abertura
capacidade
ociosa.
Ainda
em
do na Avenida Santa Luiza
independente
do
vidro.
Porrelação
ao
Renegade,
o
novo
email: fernandocalmon@usa.net
de Marillac – Vila São José,
Parque Monteiro Lobato, ta-malas recebe prateleira motor tricilindro GSE turbo
Rua Mercedes Bonafé divisora robusta (pode virar flex de um litro só estreará
Terashima, 05 – Res. Portal uma mesa) e capacidade de em 2022. SUV “light” com
da Mantiqueira, SEDES, Ave- 580 litros até teto. A fabri- base no Argo terá a primanida Amador Bueno da Veiga, cante não informou o volume zia deste motor, no próximo
220 – Jardim Jaraguá, Parque padrão à altura do encosto trimestre.
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Dedim de Prosa de maio aborda
saneamento rural e restauração florestal

 Debate é promovido pelo Instituto H&H Fauser, em parceria com a TV Chão Caipira

CMYK

O

Instituto H&H Fauser
e a TV Chão Caipira
apresentam às 17h
desta quinta-feira, 27,
mais uma edição virtual
do Dedim de Prosa, projeto que promove a cada
mês, o debate sobre temas
relacionados à educação e
à preservação ambiental,
ao turismo e à cultura e ao
desenvolvimento sustentável.
O tema da live desse mês
é “Saneamento Rural voltado para a Agenda 2030 e
a Restauração florestal no
Vale do Paraíba no contexto

aborda semanalmente temas de variado

chegada
do Ford e de
com o
celular
Está dimensionada com 4.900
caracteres
é interativa
publicada
nas
52 sem

 A Prefeitura de Taubaté reabrirá seus parques municipais de forma contínua a
partir da próxima segunda-feira, 31, para a realização de atividades individuais ao ar
livre ela, seguindo medidas de segurança contra o covid-19.

N

• Fernando Calmon

crédito da foto: ALBERT GEA/REUTERS

Parques municipais de Taubaté
voltam a funcionar durante a
semana a partir de 2ª feira, 31
este final de semana,
dias 29 e 30 os parques estarão abertos
a partir das 7h às 17h, e
continuarão seu funcionamento neste mesmo horário
também de segunda a sexta-feira, para que as pessoas
possam realizar atividades
de lazer e esporte de forma
individual respeitando o distanciamento social.
Durante o horário de funcionamento equipes da Prefeitura atuarão em alguns
parques realizando ações
como verificação do uso de
máscara, medição de temperatura e a fiscalização para
evitar aglomerações, que
poderá contar com a atuação
da Guarda Municipal e Vigi-

COLUNA AUTOMOBILÍSTICA

Bronco Sport
automobilística – mercado, avaliações de veículos, segredos, téc
precisaria
de
versão
segurança, legislação, tecnologia, comportamento e economia.
mais em conta

 Serão quatro eventos sociais, três festas, duas feiras criativasAe uma
de negócios.
coluna
Alta Roda
Intuito é monitorar participantes por 2 semanas

governo do estado de
São Paulo realizará,
a partir 15 de junho,
dez eventos-teste como
forma de estudo na pandemia do novo coronavírus. O
anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB),
nesta quarta-feira, 26, no
Palácio dos Bandeirantes.
Os eventos-piloto terão
limitação de público,
ambiente controlado e testagem rápida por antígeno (de
15 minutos) para a covid-19,
seguindo exemplos de outros
países, disse o governador.
Serão quatro eventos
sociais, três festas, duas
feiras criativas e uma feira
de negócios. Os eventos se
distribuirão pelas cidades de
São Paulo, Campinas, Santos
e outros municípios do interior paulista.
O intuito do estudo é realizar um monitoramento dos
participantes dos eventos
ao longo das duas semanas
seguintes para que o governo possa planejar o segundo
semestre a partir de dados,

ALTARODA

da Década da Restauração”,
tendo como convidados a
Drª Karla Conceição Pereira
e Roberto Ulisses Resende.

Ambos os convidados estão
envolvidos em projetos
ambientais na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do

dição anterior à degradação”,
afirma Amely Fauser, coordenadora de projetos do Instituto H&H Fauser.
leia mais no site do dT.
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Programa para capacitar jovens
terá auxílio de R$ 600, diz Guedes
 Ministro disse que programa deve ser lançado “em breve”

O

ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse
nesta quarta-feira, 26,
que o governo federal deve
lançar, em breve, um novo
programa de incentivo à
qualificação da mão de obra.
Segundo o ministro, o objetivo é preparar jovens para o
mercado de trabalho formal,
permitindo que eles recebam
uma ajuda de custo de R$ 600
para trabalhar e, assim, conquistar uma profissão.
“Estamos lançando um
olhar justamente para evitar
o que, no mercado de trabalho, se chama de Efeito
Cicatriz”, disse o ministro, se
referindo ao termo usado por
especialistas para explicar os
prejuízos à evolução profis-

Comunidade

crédito da foto: © Edu Andrade/Ascom/ME

sional que costumam afetar
quem ingressa de forma precária no primeiro emprego.
De acordo com o ministro,
a proposta do Ministério da
Economia é, por meio da
parceria com empresas inte-

ressadas, pagar R$ 600 aos
beneficiários do programa.
Metade do valor será pago
pelo governo, metade pelos
empregadores, que também
teriam que oferecer meios de
capacitar esta mão de obra.

“A ideia básica é que o
governo pague R$ 300 e as
empresas mais R$ 300. Ou
seja, as empresas pagarão
para treinar [os jovens],
que serão qualificadas para
desempenhar o que, depois,
serão seus empregos”,
comentou Guedes, explicando que a iniciativa só não foi
lançada ainda por questões
orçamentárias.
“Temos os recursos para
este ano, mas queremos que
seja um contrato de [trabalho de] pelo menos um ano.
Então, em vez de lançar um
contrato de seis meses [só
até o fim deste ano], estamos
tentando obter fontes [de
recursos.
leia mais no site do dT.

Aluna do curso de Psicologia da Unitau
cria oficinas para atendimento a
universitários negros

P

ensando em como
melhorar o acolhimento dos estudantes
negros da Universidade de
Taubaté (Unitau), Victoria
Souza Pereira, do nono
semestre do curso de Psicologia, idealizou o projeto
Sankofa. Esse projeto tem
como objetivo oferecer um
espaço de interação entre
esses universitários para
compartilharem ideias e
opiniões.
O termo Sankofa tem
origem africana e represente uma “volta para adquirir
conhecimento do passado,
a sabedoria e a busca da
herança cultural dos antepassados para construir um
futuro melhor”.
De acordo com dados do
Censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Esporte
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Crédito da imagem: Divulgação

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), de 2019, houve
crescimento no número de
matrículas de estudantes
universitários no Brasil
que se declaram pretos nos
últimos cinco anos, porém
a representatividade desse
público ainda é peque-

na. Em 2019, um total de
613.199 estudantes matriculados declarou ser preto,
crescimento de 42,72%
desse público em relação ao
censo de 2015. Os estudantes pretos representaram
7,12% do total de universitários em 2019, enquanto,

em 2015, o quantitativo foi
de 5,35%.
“A importância é a representatividade e mostrar
que a Universidade também
é um lugar de direito e de
pertencimento da população preta, para que os
universitários se conectem com sua história e seu
povo”, comenta a futura psicóloga Victoria Souza.
Segundo o orientador
do projeto e supervisor do
curso de Psicologia da Universidade, Prof. Dr. Pedro
Ivo de Carvalho Yahn, é
importante apoiar iniciativas que busquem colocar em pauta esse tema
na sociedade brasileira e
dentro das intuições de
ensino.
leia mais no site do dT.

Santuário na Canção
Nova recebe fiéis
para a “Festa do Pai
das Misericórdias”

 A programação também será
transmitida pelo Sistema Canção Nova de
Comunicação e pelas redes sociais

T

oda a programação da
Festa do Pai das Misericórdias, neste fim de
semana, de 28 a 30 de maio
de 2021, na Canção Nova,
em Cachoeira Paulista, será
aberta ao público. O tema
deste ano é: “Eu e o Pai somos
um” (Jo 10,30). A Festa integra
o Calendário Oficial do Santuário, sendo realizada sempre
no domingo em que a Igreja
celebra a Solenidade da Santíssima Trindade.
A participação dos fiéis nas
missas, nos momentos de
oração e de devoção ocorrerá
de acordo com os protocolos
sanitários e de segurança para
esse tempo de pandemia:
capacidade de público reduzida, aferição de temperatura

Acorda Caminhoneiro

corporal na entrada, higienização das mãos com álcool em
gel e distanciamento social.
“O Santuário do Pai das
Misericórdias quer proporcionar aos filhos e filhas do
Pai das Misericórdias uma
experiência de amor através
de uma comunhão mais profunda com o mistério do Deus
Uno e Trino. De modo que a
nossa fé na Trindade Santa
seja testemunhada em forma
de gestos concretos de fraternidade evangélica, promovendo comunhão, paz e reconciliação”, explica o vice-reitor
do Santuário, padre Wagner
Ferreira. O sacerdote preside
a missa de encerramento da
Festa, no domingo, 30, às 15h.
leia mais no site do dT.

Maio Amarelo:
Caminhoneiros serão
orientados sobre o tema “Sono
e Direção” nas madrugadas

Taubaté é destaque no Brasileiro Sub-20 de
Atletismo e atletas podem ir ao Mundial
 Atletas têm índice para o Mundial e aguardam novos classificatórios para carimbar
a vaga; Enzo e Thiago têm 17 anos e disputam categoria sub-20 com bons resultados

A

equipe de atletismo
de Taubaté garantiu
um excelente resultado no Campeonato Brasileiro
Sub-20 de Atletismo, obtendo
4 medalhas e o índice para se
classificar ao mundial. A competição aconteceu nos dias
21, 22 e 23 de maio, no Centro
Nacional de Desenvolvimento
do Atletismo (CNAD), em Bragança Paulista.
O barreirista Thiago Resende conquistou a medalha de
prata e com marca de 13”82
garantiu o índice para o Mundial Sub-20, que será disputado em agosto, no Quênia. No
momento ele tem a segunda
melhor marca do Brasil e tem
até o próximo dia 18 de julho
para assegurar a vaga, já que
há outras competições classi-

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Thiago Resende, Livya Kezia e Enzo Barros foram destaque no Brasileiro sub-20

ficatórias.
A meio-fundista Livya Kezia
Leite foi a 3ª colocada nos
800 metros rasos. Ela fez sua
melhor marca na prova, com
o tempo de 2’15”69, ficando
a menos de meio segunda da
2ª colocada. Duas semanas

CMYK

www.jacont.com.br

atrás Livya venceu o Torneio
Paulista, nesta mesma pista.
Já o velocista Enzo Barros
conquistou duas medalhas,
uma de prata e uma de
bronze. A medalha de bronze
veio no primeiro dia de
evento, na sexta-feira, numa

prova emocionante, após percorrer os 100 metros rasos
em 10”62, foram apenas 4
centésimos de diferença para
o vencedor da prova e apenas
1 centésimo do 2º colocado.
leia mais no site do dT

C

om o objetivo de alertar
os caminhoneiros que
trafegam pela via Dutra
sobre os riscos de dirigir cansado, a CCR NovaDutra, em
parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), realiza nesta
quinta-feira, 27, das 5h às 8h,
ação de conscientização sobre
o tema. A ação, que faz parte
do calendário de atividades do
Maio Amarelo da concessionária, acontece em Guarulhos,
no Km 210 da pista marginal
sentido São Paulo, na saída de
um posto de serviço.
Nesse período, das 5 às 8
horas, colaboradores da concessionária e da PRF abordam
caminhoneiros na saída do

posto de serviço. Os participantes receberão folheto educativo do Programa Estrada
para Saúde, do Instituto CCR,
que oferece serviços para
melhorar a qualidade de vida
e o bem-estar do caminhoneiro.
O material traz dicas para
garantir uma viagem segura,
como a importância da parada
a cada duas horas dirigindo e
a necessidade de dormir antes
de uma viagem. Também
ocorrerá orientação dos fiscais da ANTT sobre segurança
viária e a entrega de folhetos
sobre a importância do uso de
fitas refletivas nos caminhões,
como forma de evitar acidentes.
leia mais no site do dT

Diário de Taubaté

Vale do Paraíba, 27 de Maio de 2021
www.diariodetaubateregiao.com.br

5

E REGIÃO

Pandemia de Coronavírus
Com 1 milhão de mortos, América Latina
sofre com efeitos da pandemia
Foto: Leonardo Casas/Getty Images

M

ais de um ano
depois do começo
da pandemia, a
América Latina continua
a sofrer com os efeitos
nefastos de hospitais em
colapso, alto número de
mortes e vacinação lenta.
De acordo com a Organização Pan-Americana de
Saúde (Opas), só 3% da
população latino-americana e caribenha tinha sido
vacinada contra a Covid-19
até a última sexta-feira, 21.
Os resultados da baixa imunização aliada a vulnerabilidades socioeconômicas se
materializou em um marco
significativo no último
domingo: América Latina e
Caribe somam agora mais
de 1 milhão de mortos pela
Covid-19.
Neste episódio do E Tem
Mais, Monalisa Perrone fala
sobre os efeitos da pande-

mia nos países da América
Latina. O neurocientista
Miguel Nicolelis explica qual foi o impacto da
variante surgida no Brasil,
a P1, para o agravamento
da pandemia nos países
vizinhos, e fala sobre o
aumento de casos mesmo
em países da região que
avançam na vacinação,
como o Chile e o Uruguai.
Também participa do episódio o cientista político
Maurício Santoro, professor de relações internacionais da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro
(Uerj). Ele analisa como os
indicadores socioeconômicos podem ter influenciado
na resposta dos países latino-americanos à pandemia,
e comenta o levante popular no último ano em países
como Colômbia e Chile.

Mulher chora a morte de um parente vítima da Covid-19 - Cidade do México, México

Covid-19: o que se sabe sobre soro
desenvolvido e em fase de testes pelo Butantan
 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta terça-feira, 25, testes do soro anti-covid em seres
humanos. O produto, desenvolvido pelo Instituto Butantan, será usado em pacientes infectados pelo novo coronavírus.
foto1: crédito da foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
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O

s testes em humanos
irão verificar a segurança e a eficácia do
soro contra a covid-19.
De acordo com o Butantan,
há três mil frascos prontos
para serem testados em
humanos. A previsão é de
que eles comecem a ser aplicados a partir das próximas
semanas. Será a primeira vez
em que humanos receberão
esse soro.
O material não é para a prevenção da doença. O objetivo
do soro, conforme o Butantan, é atuar no tratamento da
enfermidade e evitar que o
paciente desenvolva quadro
grave.
O primeiro passo para a
obtenção do soro foi isolar
o novo coronavírus em
materiais coletados de um
paciente brasileiro infectado.
Depois, esse vírus foi cultivado em laboratório, inativado
por radiação — com apoio do
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) —
e submetido a vários testes
em camundongos, para assegurar que não traria riscos.
O vírus inativado foi aplicado em cavalos. Após receberem o material, esses animais produziram anticorpos.
Depois, o plasma resultante
(a porção líquida do sangue
que contém fatores de coagulação, anticorpos e outras
proteínas) foi coletado e
processado pelo Butantan. A
partir de então, surgiu o soro.
Na fase pré-clínica, pesquisadores do Butantan fizeram
um “teste de desafio” em
parceria com a Universidade de São Paulo (USP). Nele,
camundongos e coelhos
foram infectados pelo novo
coronavírus e receberam o
soro. Segundo o Instituto,
houve diminuição da carga
viral desses animais, além
de preservação da estrutura
pulmonar deles.
Desde março, o Instituto
Butantan tenta a aprovação do soro para testes em
humanos. Na época, a Anvisa

Anvisa argumenta que, por se tratar da primeira vez que o material seria testado em pessoas, precisou fazer uma “avaliação criteriosa dos aspectos técnicos e de
segurança do produto”.

avaliou o pedido e deu anuência para a pesquisa em
brasileiros, mas depois pediu
mais informações, o que fez
com que os estudos clínicos
fossem adiados.
Na semana passada, o
diretor do Instituto, Dimas
Covas, disse que a demora da

Anvisa, vinculada ao Ministério da Saúde, representava
insegurança da agência, que,
segundo ele, sempre se pronuncia após outras entidades
internacionais.
“Quando se submete à
Anvisa pela primeira vez um
soro, existe uma dificuldade

lá, uma insegurança. Porque
essa decisão vai valer pro
mundo inteiro”, declarou,
durante reunião pública virtual na Assembleia Legislativa de São Paulo.
A Anvisa avaliou a proposta de pesquisa integralmente, sem apoio de agências

estrangeiras, porque as fases
iniciais são feitas somente no
Brasil. A agência argumenta
que, por se tratar da primeira
vez que o material seria testado em pessoas, precisou
fazer uma “avaliação criteriosa dos aspectos técnicos
e de segurança do produto”.
foto2: crédito da foto: EPA

Pesquisa com plasma de cavalos, em foto do Instituto Vital Brazil, em Niterói; em São Paulo, Butantan obteve autorização da Anvisa para testar o soro anti-covid
em pacientes humanos

Quem receberá o soro?
Os estudos clínicos do
soro anti-covid serão feitos
em parceria com o Hospital
do Rim e Hipertensão e com
o Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da
USP.
De acordo com nota
divulgada pelo Butantan no
começo de março, os primeiros humanos a receberem o soro serão pacientes
transplantados do Hospital do Rim, com o médico
nefrologista José Medina, e
pacientes com comorbidades
no Hospital das Clínicas da
Universidade de São Paulo,
com o médico infectologista
Esper Kallas.
O material será utilizado
em pacientes com infecção
recente e alto ou altíssimo
risco de doença grave pelo
novo coronavírus.
O objetivo da pesquisa é
verificar a segurança, apontar a dose mais apropriada e
descobrir a eficácia do soro
em pacientes com quadro inicial de sintomas de covid-19.
A expectativa é de que esses
pacientes não desenvolvam
quadro grave da doença.
Um dos argumentos para
atestar a segurança do teste
do material em humanos é
que o plasma dos cavalos
já é utilizado na fabricação
de soros, como antirrábico,
peçonhento (serpentes),
artrópode (aranhas), antitetânico e botulínico.
No início de março, Dimas
Covas declarou que os estudos em animais apontaram
que o soro anti-covid “é
extremamente efetivo”. Por
isso, disse, a expectativa é de
que a mesma efetividade seja
demonstrada nos estudos em
humanos.
Após os testes em hospitais,
os resultados serão apresentados à Anvisa. A partir disso,
o Butantan poderá pedir a
autorização para o uso do
soro como tratamento contra
a covid-19.
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Trabalho

Gerdau Summit abre 32 vagas de trabalho
para mulheres em Pindamonhangaba
 Programa Pertencer, da Gerdau, busca capacitar mulheres e abrir as portas da
indústria do aço para o público feminino

A

Gerdau Summit, joint
venture entre Gerdau
e as japonesas Sumitomo Corporation e The Japan
Steel Works (JSW) voltada ao
fornecimento de peças para
a geração de energia eólica,
anuncia 32 vagas destinadas a mulheres na unidade
da empresa localizada na
cidade de Pindamonhangaba. As oportunidades para as
áreas de Usinagem, Manutenção, Forjaria e Fundição
são parte do Programa Pertencer, iniciativa da Gerdau
para capacitação profissional
e inserção no mercado de trabalho de mulheres e outros
grupos específicos. As inscrições acontecem entre os dias
24 de maio e 4 de junho pelo
formulário do programa .
As vagas são destinadas a

Oportunidade

mulheres entre 18 e 22 anos
com ensino médio completo.
O processo seletivo acontece
em três etapas: teste aplicado pelo Senai, dinâmica em
grupo e entrevista com a
área de Pessoas e Liderança.

As candidatas selecionadas
serão contratadas como
aprendizes e iniciam o programa, que tem duração de
dois anos, no dia 26 de julho.
Das oito horas diárias de
jornada laboral, quatro são

Divulgação

usadas em cursos ministrados pelo SENAI - Mecânico
de Usinagem e Mecânico de
Manutenção - e o restante
em atividades práticas na
empresa.
leia mais no site do dT.

Suzano abre 46 vagas em
Programa de Estágio Técnico
 Segundo ciclo do ano contratará pessoas para os estados de SP, ES, BA, MS, MG, MA, CE e PA

A

Suzano, uma das
melhores empresas
para trabalhar no
Brasil segundo o Great Place
to Work (GPTW), deu início
ao segundo ciclo do Programa de Estágio Técnico 2021.
Os interessados e interessadas que tiverem vínculo
com uma instituição de nível
técnico até agosto de 2022
podem se candidatar, até 04
de junho, por meio da plataforma https://jobs.kenoby.
com/estagiotecnico.
Para esta segunda fase da
iniciativa “Plante o Futuro”,
nome dado ao programa, a
companhia está oferecendo
46 novas vagas para atuação nas cidades de Jacareí,
Limeira e Suzano, todas no
estado de São Paulo, Belém
(PA), Imperatriz (MA), Maracanaú (CE), Mucuri (BA), Três
Lagoas (MS), Sete Lagoas
(MG), além de Aracruz e
Cachoeiro do Itapemirim,
ambas no Espírito Santo.
Como maneira de fomentar a diversidade, a inclusão
e o protagonismo, a Suzano

Reciclagem

busca para seu programa
jovens que tenham 18 anos
ou mais e estejam cursando nível técnico no período
noturno, aos sábados ou
EAD (ensino a distância) em
áreas como Papel e Celulose,
Química, Segurança do Trabalho, Administração, Logística, Manutenção Mecânica,
Manutenção Elétrica e áreas
correlatas. Além disso, é
necessário residir nas cidades em que a companhia
possui plantas ou municí-

pios próximos que tenham
a opção de fretado para a
fábrica.
Os selecionados atuarão
principalmente na área de
Operacional Industrial, que
contempla as atividades de
manutenção, produção, recuperação e utilidades, além
dos setores de Qualidade,
Logística, Segurança do Trabalho, CSS (Centro de Serviços Suzano), Facilities, bem
como as áreas Operacionais
da área Florestal.

Além de um plano de
desenvolvimento com base
em conceitos como inovabilidade, ou seja, a inovação
alinhada à sustentabilidade,
e foco na renovação de ideias,
os novos talentos da companhia terão acesso a benefícios
como bolsa-auxílio, assistência médica e seguro de vida,
vale-refeição ou refeitório nas
unidades industriais, além de
vale-transporte ou fretado nas
unidades industriais.
leia mais no site do dT.

Leroy Merlin firma parceria com Molécoola para
promover descarte adequado de materiais pós-consumo
 A expectativa é que, até o final do ano, a iniciativa leve postos de recolhimento do
programa de fidelidade ambiental para todas as unidades da companhia
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A

Leroy Merlin, uma
das maiores redes de
varejo do Brasil focadas em melhorias para o lar,
se une à Molécoola, startup
de logística reversa, para promover a destinação correta
e reciclagem de materiais
pós-consumo. As lojas do
Morumbi, Jaguaré, São Bernardo do Campo, São Caetano
do Sul, Taubaté e Sorocaba,
em São Paulo, Vitória, no
Espírito Santo, Taguatinga e
Brasília, no Distrito Federal,
já estão operando e aptas a
receber o descarte dos Consumidores e gerar pontuação
no programa de fidelidade.
Até julho, mais dezesseis
novas lojas terão a Molécoola
funcionando em suas unidades e, até o final de 2021, a
expectativa é que o projeto
seja estendido para as demais
lojas da Leroy Merlin, levando a ação para 12 diferentes
estados brasileiros.

Notícias do Legislativo

Câmara de Taubaté
aprova regulamentação
de guia de turismo

A

Câmara de Taubaté
aprovou em primeira votação no dia 25
o substitutivo ao projeto
de lei 49/2020, de autoria
do ex-prefeito Ortiz Junior,
que regulamenta a atividade do guia de turismo
regional no município.
O substitutivo foi apresentado pela Comissão de
Justiça da 17ª Legislatura,
formada pelo vereador
Nunes Coelho (Republicanos) e pelos ex-vereadores
Guará Filho e Alexandre
Villela, e em seguida aprovado pelo Conselho Municipal de Turismo.
O texto define que os
grupos ou excursões deverão estar acompanhados
por guia de turismo regional habilitado no estado,
independentemente de a
excursão estar acompanhada de guia de outro
estado ou país. Que os

administradores de pontos
e atrativos turísticos, agências, hotéis ou outros promotores de eventos deverão orientar o turista a
contatar um guia de turismo regional credenciado
no Ministério do Turismo.
Determina ainda que o
guia de turismo deverá
portar crachá vigente
durante sua atividade profissional e exclui visitas de
cunho religioso, pedagógico e técnico-profissional
da obrigatoriedade de ter
o guia regional. Define
que a Secretaria de Turismo e Cultura e os guias de
turismo regional poderão
associar-se para criar um
sistema de fiscalização e
denúncia ao Ministério do
Turismo para verificação
da presença do guia regional em acompanhamento
de grupos ou excursões.
leia mais no site do dT.

Câmara de Taubaté irá
convocar representante
da Sabesp

O

s vereadores de
Taubaté aprovaram
no dia 25 o requerimento 1001/2021, de
convocação do gerente
de divisão da Companhia
de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo
(Sabesp), Cláudio Katayama. O objetivo é tomar
esclarecimentos sobre as
ocorrências de ausência
de abastecimento de água
em diversos bairros, bem
como as consequências ao
consumidor.
A oitiva deverá ocorrer

no dia 16 de junho, quarta-feira, às 9h30, na Câmara.
O engenheiro deverá responder perguntas sobre a
falta de água em diversos
bairros; entrega de água
suja e fétida logo após a
normalização do abastecimento; abatimento
proporcional de valores
na conta de consumo dos
munícipes; e indenização
em forma de compensação
pelos prejuízos de estabelecimentos comerciais.
leia mais no site do dT.

Comissão na Câmara de
Taubaté deverá estudar
ações para munícipes
com doenças raras

F

oi aprovado pelos
vereadores de Taubaté, no dia 25, o
requerimento 1951/2021,
com objetivo de criar uma
comissão especial de estudos para ações propositivas em relação aos munícipes com doenças raras.
“A criação da comissão
de estudos para discussão
de medidas propositivas
em relação ao atendimento
necessário e em condições
diferenciadas aos munícipes com doenças raras no
município deverá resultar
em políticas públicas que
atendam às lacunas hoje

existentes”, diz trecho do
requerimento.
O documento faz menção
à Lei 5.576, de 2020, de
autoria do vereador João
Henrique Dentinho (PSL),
que instituiu no calendário
municipal de eventos o Dia
e a Semana Municipal de
Informação e Conscientização Sobre Doenças
Raras, para que os envolvidos na temática tenham
a oportunidade de discutir
e propor políticas públicas
de atendimento qualificado para as pessoas nesta
condição.
leia mais no site do dT.

Dois projetos de
denominação recebem
aval da Câmara de Taubaté

A parceria funciona da
seguinte forma: as unidades
da Molécoola instaladas nas
lojas da Leroy Merlin atuam
como PEVs, ou seja, Pontos de
Entrega Voluntárias, e recebem diversos resíduos desde
plástico e papel até pilhas,
baterias e aerossóis. Até o

final do ano, a expectativa é
de que sejam coletadas mais
de mil toneladas de materiais
em todas as unidades.
Em cada posto, um operador
será responsável por atender
e orientar os Clientes sobre os
resíduos descartados. Nesse
formato a Molécoola seleciona

e capacita pessoas em situação de vulnerabilidade para
que se tornem micro franqueados, que cuidam do espaço,
prestam atendimento aos
Consumidores e organizam
e preparam a retirada dos
materiais recebidos.
leia mais no site do dT.

D

uas propostas que
estavam na pauta
da 12ª sessão da
Câmara de Taubaté, no dia
25, foram aprovadas em
primeira votação e têm
objetivo similar: atribuir
nome a próprios municipais.
O primeiro deles é o
projeto de lei 27/2021,
de autoria do vereador
Paulo Miranda (MDB),
que denomina Paola Cardoso de Miranda o espaço
de lazer localizado entre

a rua Isaltina Ribeiro dos
Santos e início da avenida
do Pinhão, na Chácara do
Visconde.
Filha do vereador Paulo
Miranda, Paola nasceu
em 1981, em Taubaté. Ela
morou no Japão, onde trabalhou por dez anos. De
volta a Taubaté, ingressou
na LG, onde trabalhou por
12 anos. Teve uma filha,
Mayumi. Faleceu em 2017,
vítima de câncer, aos 36
anos.
leia mais no site do dT.

Diário de Taubaté
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Bate Papo

Evento online discute sobre
a violência contra a criança
durante a pandemia

C

om o isolamento social,
medida imposta para
evitar a propagação do
novo coronavírus, elevou a
exposição das crianças a um
maior índice de violência
doméstica. No início da pandemia, um relatório da organização não governamental
World Vision estimou que até
85 milhões de crianças e adolescentes, entre 2 e 17 anos,
poderiam se somar às vítimas de violência física, emocional e sexual em apenas
três meses em todo o planeta. O número representa um
aumento que pode variar de
20% a 32% da média anual.
Para debater esse importante assunto, o departamento de Medicina da Universidade de Taubaté (Unitau), irá
promover na próxima sexta-feira, 28, às 18h30, uma roda
de conversa sobre violência
contra a criança, que contará
com profissionais das áreas
da educação, de enfermagem,
de direito, de medicina e de
psicologia. O encontro virtual será transmitido pela TV
Unitau.
O objetivo do evento é
gerar uma discussão multiprofissional sobre o tema,
para trazer olhares de diversas profissões, ampliando
conhecimentos sobre a
importância do cuidado com

bertamente, ninguém
comenta nada, mas
no particular já se
fala em uma ordem da Globo
aberta para suas produções
de programas no sentido de

evitar convites para atores
que estejam com contrato na
Netflix ou em outras plataformas de streaming.
Entre outros objetivos, há
também o desejo de prote-

ger a Globoplay.
Vetos a liberações de artistas e jogo de esconde-esconde, tão famosos e conhecidos
nos canais abertos desde
sempre, agora chegam ao

Tem isso
O Globoplay também
passou a endurecer suas
regras contratuais com
atrações próprias, produtoras e elenco. E assim
como as outras, silêncio
absoluto.
Nada de vazamentos precipitados. Essa é a ordem.
Se tudo isso vier em benefício do assinante, beleza.
Misterioso
Em “Império”, neste
sábado, está prevista para
ir ao ar a sequência em que
Carmo Dalla Vecchia entra
na novela como o misterioso Maurílio.
O personagem vai se
envolver com Maria Marta
(Lilia Cabral) após conhecê-la no Monte Roraima
– para onde ela vai com
o intuito de roubar o diamante rosa de José Alfredo
(Alexandre Nero).
Cheirando a tinta
O Estúdio 2 da Disney,
que vai servir os canais
ESPN e Fox Sports, no
Sumaré, está praticamente
finalizado.
Todo ele seguindo pro-

jeto feito por renomado
escritório americano, que
também foi responsável
pelo Estúdio 1.
Único problema
Mesmo com as obras
quase concluídas ainda
não existe uma data para
a utilização desses novos
estúdios dos canais esportivos da Disney.
Por causa da pandemia,
ainda não existe uma data
para o regresso.
Vale ressaltar
A determinação da
Disney é que o retorno
ao trabalho presencial só
ocorrerá quando a situação da pandemia apresentar significativa melhora
no Brasil.
A informação é que os
seus talentos estão perfeitamente de acordo com
esta determinação e que a
audiência, mesmo valendo-se do home-office não
tem sofrido impacto negativo.
Todo mundo lá
O início de gravações do
reality “Ilha Record” foi
antecipado e já começa

·
Capítulo especial de
“Gênesis” na terça, destruição de Sodoma, foi muito
bem de audiência, 14 pontos,
tanto em SP quanto no Rio.
· Gustavo Mendes estreia
nesta quinta feira, às 20h, o
programa “Viralizou”, com
exibição nos canais da NBA
Brasil e Budweiser Brasil no
YouTube...
· ... Com uma pegada com-

pletamente diferente, vem
com a proposta de comentar de forma inusitada tudo o
que rolou na NBA na semana.
· O Super Canal 13, de
Curitiba, é a mais nova afiliada da TV Cultura.
·
Globo já encerrou as
gravações de “No Limite” na
Praia da Barra de Sucatinga,
em Beberibe, no Ceará.
· Milhem Cortaz vai fazer
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Bate – Rebate

27/05/2021 à 02/06/2021

Sala 1 - GODZILLA VS KONG - DUB (WARNER)
Aventura / Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 113min.
Qui., Sex., Seg.: 18h50
Sáb., Dom., Feriado: 18h50

do com o seu agressor, o que
complica muito o controle
de toda essa situação’, conta
a professora.
A docente ainda pontua
que a violência não se caracteriza em apenas “física”
e ressalta que a agressão
também pode ser psicológica. Ela diz que algumas negligências também podem ser
consideradas como violência,
ou seja, quando a criança não
recebe uma alimentação adequada, cuidados higiênicos e
afetivos.
Para a mediadora Fernanda
da Costa Zöllner, psicóloga e
estudante do curso de Direito, a visão de diferentes profissionais será importante
para o desenvolvimento da
conversa.
Leia mais no site do DT.

TV Tudo

Moviecom Taubaté Programação
Sala 1 - MUNDO EM CAOS - DUB (PARIS FILMS)
Ação/ Ficção Científica - Dublado - 14 Anos - Duração: 109min.
Em Mundo em Caos, em um futuro pós-apocalíptico onde a
humanidade já começou a colonizar outros
planetas, uma infecção rara e perigosa tomou conta do planeta e
causou o inimaginável: todas as
mulheres foram mortas, e agora os pensamentos de todos os
homens tornaram-se audíveis. O jovem
Todd, temendo a destruição total, decide partir fugindo de sua
cidade e, durante sua jornada, conheça
pela primeira vez na vida uma mulher.
Sáb., Dom., Feriado: 13h50

as crianças. O “Projeto educando em saúde com amor:
Hospital do Ursinho”, um dos
organizadores do evento, faz
parte do Projeto de extensão
da Unitau “Saúde na educação”, que possui várias linhas
de estudo, inclusive sobre os
direitos da criança.
A Profa. Dra. Maria Stella
Amorim da Costa Zöllner,
coordenadora do projeto de
extensão, conta que a pandemia tem aumentado os
casos de violência doméstica,
uma vez que as pessoas têm
ficado mais tempo em casa
e a saúde mental têm sido
bastante afetada. “Eu escutei
recentemente de uma pessoa
muito envolvida no combate
à violência dizendo o seguinte ‘durante a pandemia a
vítima fica em cárcere priva-
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SALA 1 - GODZILLA VS KONG - DUB (WARNER)
Aventura / Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 113min.
Em Godzilla vs Kong, duas poderosas forças da natureza vão se
enfrentar em uma grande batalha.
Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e
estuda a origem dos Titãs, uma
conspiração tem a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam
elas ameaçadoras ou não. O mundo
sobreviverá ao duelo de monstros?
Ter., Qua.: 18h50
SALA 1 - MORTAL KOMBAT - DUB (WARNER)
Ação/Fantasia - Dublado - 16 Anos - Duração: 110min.
Em Mortal Kombat, Shang Tsung, imperador da Exoterra, envia seu
melhor guerreiro, Sub-Zero, para
assassinar o jovem Cole Young. Temendo pela segurança da família,
Cole vai em busca de Sonya Blade
seguindo a indicação de Jax, um major das Forças Especiais, que
tem a mesma estranha marca de
dragão com a qual Cole nasceu. Logo, ele se vê no templo do Lorde
Raiden, um Deus Ancião e guardião
do Plano Terreno, que abriga todos que possuem a marca. No
templo, ele treina com os experientes
guerreiros Liu Kang, Kung Lao e Kano, enquanto se prepara para
lutar contra os inimigos da Exoterra em
uma batalha pelo universo. Será que Cole irá longe o suficiente para
desbloquear sua arcana - o imenso
poder da sua alma - a tempo de salvar não apenas a família, mas
interromper os planos de Shang Tsung
de uma vez por todas?
Qui., Sex., Seg.: 16h15
Sáb., Dom., Feriado: 16h15
Sala 1 - MORTAL KOMBAT - DUB (WARNER)
Ação/Fantasia - Dublado - 16 Anos - Duração: 110min.
Ter., Qua.: 16h15
Sala 2 - AQUELES QUE ME DESEJAM A MORTE - DUB (WARNER)

Ação - Dublado - 16 Anos - Duração: 107min.
Aqueles que me Desejam a Morte acompanha Connor, um menino
de 12 anos que presencia o
assassinato de seus pais. Ele, então, precisa escapar dos assassinos
que começam a caça-lo e encontra
ajuda em Hannah Faber (Angelina Jolie), uma bombeira
traumatizada pelo fracasso de sua última
missão. Os dois vão precisar lutar muito para sobreviver.
Qui., Sex., Seg.: 16h40 - 19h00
Sáb., Dom., Feriado: 16h40 - 19h00
Sala 2 - AQUELES QUE ME DESEJAM A MORTE - DUB (WARNER)
Ação - Dublado - 16 Anos - Duração: 107min.
Ter., Qua.: 16h40 - 19h00
Sala 2 - GODZILLA VS KONG - DUB (WARNER)
Aventura / Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 113min.
Sáb., Dom., Feriado: 14h10
Sala 3 - ROGAI POR NÓS - DUB (COLUMBIA PICTURES)
Terror - Dublado - 14 Anos - Duração: 100min.
Rogai por Nós conta a história de Alice, uma jovem com deficiência
auditiva que, após uma suposta visita
da Virgem Maria, é inexplicavelmente capaz de ouvir, falar e curar os
enfermos. À medida que a notícia
se espalha e pessoas de perto e de longe se reúnem para
testemunhar seus milagres, um jornalista
decadente (Jeffrey Dean Morgan), que espera reviver sua carreira,
visita a pequena cidade da Nova
Inglaterra para investigar o fenômeno. Quando eventos terríveis
começam a acontecer por toda parte, ele
começa a questionar se esses fenômenos são obras da Virgem
Maria ou algo muito mais sinistro.
Qui., Sex., Seg.: 16h30
Sáb., Dom., Feriado: 16h30
Sala 3 - ROGAI POR NÓS - DUB (COLUMBIA PICTURES)
Terror - Dublado - 14 Anos - Duração: 100min.
Ter., Qua.: 16h30
Sala 3 - CRUELLA - DUB (DISNEY)
Comédia - Dublado - 12 Anos - Duração: 134min.
Ambientado na Londres dos anos 70 em meio à revolução do punk
rock, o filme da Disney mostra a
história de uma jovem vigarista chamada Estella (Emma Stone).
Inteligente, criativa e determinada a fazer
um nome para si através de seus designs, ela acaba chamando a
atenção da Baronesa Von Hellman
(Emma Thompson), uma lenda fashion que é devastadoramente
chique e assustadora. Entretanto, o
relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e
revelações que farão com que Estella abrace
seu lado rebelde e se torne a Cruella, uma pessoa má, elegante e
voltada para a vingança.
Qui., Sex., Seg.: 18h45
Sáb., Dom., Feriado: 13h40 - 18h45

CINEMA
Sessão Pipoca
Sala 3 - CRUELLA - DUB (DISNEY)
Comédia - Dublado - 12 AnosTaubaté
- Duração: 134min.
Shopping
Ter., Qua.: 18h45

Sala 4 - EM GUERRA COM O VOVÔ - DUB (DIAMOND FILMS)
Comédia - Dublado - 10 Anos - Duração: 98min.
Estrelado por Robert De Niro, EM GUERRA COM O VOVÔ é uma
comédia feita para divertir
toda a família. No filme, Peter (Oakes Fegley) e seu avô Jack (Robert
De Niro) costumavam ter uma
boa relação, mas quando o avô se muda para a casa da família,
Peter é forçado a deixar seu quarto e
a dormir no sótão. Determinado em conseguir seu espaço de volta,
o garoto planeja uma série de
armadilhas para expulsar o avô, mas Jack não quer se render e em
pouco tempo eles declaram uma
guerra! Com direção de Tim Hill, EM GUERRA COM O VOVÔ conta
ainda com Uma Thurman, Rob
Riggle e Christopher Walken em seu elenco.
Qui., Sex., Seg.: 16h10
TAUBATÉ 4 - EM GUERRA COM O VOVÔ - DUB (DIAMOND FILMS)
Comédia - Dublado - 10 Anos - Duração: 98min.
Ter., Qua.: 16h10
Sala 4 - CRUELLA (ATM) DUB (DISNEY)
Comédia - Dublado - 12 Anos - Duração: 134min.
Qui., Sex., Seg.: 18h30
Sáb., Dom., Feriado: 15h10 - 18h30
Sala 4 - CRUELLA (ATM) DUB (DISNEY)
Comédia - Dublado - 12 Anos - Duração: 134min.
Ter., Qua.: 18h30
Sala 5 - EM GUERRA COM O VOVÔ - DUB (DIAMOND FILMS)
Comédia - Dublado - 10 Anos - Duração: 98min.
Sáb., Dom., Feriado: 14h00
Sala 5 - CRUELLA - DUB (DISNEY)
Comédia - Dublado - 12 Anos - Duração: 134min.
Qui., Sex., Seg.: 16h20
Sáb., Dom., Feriado: 16h20
Sala 5 - CRUELLA - DUB (DISNEY)
Comédia - Dublado - 12 Anos - Duração: 134min.
Ter., Qua.: 16h20
TAUBATÉ 5 - MORTAL KOMBAT - DUB (WARNER)
Ação/Fantasia - Dublado - 16 Anos - Duração: 110min.
Qui., Sex., Seg.: 19h10
Sáb., Dom., Feriado: 19h10
Sala 5 - MORTAL KOMBAT - DUB (WARNER)
Ação/Fantasia - Dublado - 16 Anos - Duração: 110min.
Ter., Qua.: 19h10

Contratos do streaming contra
vazamentos estão cada vez mais rigorosos

nesta sexta-feira, com a
apresentação dos participantes.
Sabrina Sato a postos.
E os escolhidos também,
todos em Paraty, depois
de um período de confinamento e necessários testes
de saúde.
Rui e Vani
Em homenagem aos 20
anos de “Os Normais”, exibido entre 2001 e 2003, o
Viva exibirá uma edição
especial da série a partir
do próximo dia 5, sempre
aos sábados, às 20h30.
Em 12 episódios selecionados, mostrando as
aventuras do casal Rui
e Vani, interpretado por
Luiz Fernando Guimarães
e Fernanda Torres.
Vale esclarecer
“Hospital”, série documental da Record, terá
exibições semanais, como
conteúdo de grade.
Criada pelo vice-presidente de Jornalismo,
Antonio Guerreiro, tem
a sua estreia confirmada
para junho, mostrando a
rotina de 11 médicos de
“Irmandade”, da Netflix, com
direção de Pedro Morelli.
· Netflix que já anunciou
o lançamento da última temporada de “La Casa de Papel”
para 3 de setembro.
· A estreia da quinta temporada de “Sessão de Terapia” foi anunciada para o dia
4 de junho...
· ... Agora com a participação de Rodrigo Santoro.

streaming, também em
decorrência dos investimentos pesados realizados por
empresas como Netflix, Globoplay, Amazon e Disney+.
A Netflix, inclusive, joga
várias especialidades.
Sétima fase
O ator Ricardo Lyra
Junior, com passagens por
“Deus Salve o Rei”, “Velho
Chico”, “A Força do Querer”
e “Topíssima”, acertou com
a Record e também fará
“Gênesis”.
Entra na última fase, José
do Egito, interpretando o
personagem Adurrá.
Chegada a Gerar
No capítulo desta quinta-feira, em “Gênesis”,
Abraão (Zécarlos Machado) chega com seu povo
em Gerar.
Lá eles montam acampamento e conhecem Omar
(Victor Figueiredo).
Segredo
No primeiro momento, o
garoto Omar vai esconder
quem é seu pai e que é um
príncipe. O personagem
será vivido em sua fase
jovem por Kayky Brito e
por Marcelo Airoldi, na
fase adulta.
No mesmo capítulo, Sara
(Adriana Garambone)
revela a Abraão que está
grávida.

duro com produtoras e
atores brasileiros em relação a programas, contratos
e suas cláusulas. Nada pode
ser divulgado ou falado antes
da hora combinada.

Há uma regra de confidencialidade das mais severas,
que fala até em rescisão de
contrato se não for obedecida.
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TRATAMENTOS PARA DISFUNÇÃO
ERÉTIL E EJACULAÇÃO PRECOCE
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· “Rota 66”, série do Globoplay baseada em livro de
Caco Barcellos, está em fase
de escalação.
· Na terça, por causa da
“Libertadores”, o “Programa
do Ratinho” foi ao ar das
23h23 à 0h43...
· ... E ainda assim conquistou o segundo lugar na
Grande São Paulo.

MAIS DE 1 MILHÃO DE HOMENS
ATENDIDOS NO MUNDO
SALA DE ESPERA INDIVIDUAL
TOTAL CONFIDENCIALIDADE

AGENDE SUA CONSULTA

OU ACESSE
www.bostonmedicalgroup.com.br

NÓS PODEMOS TE AJUDAR!
Responsável técnico: Dr. ORESTES MAZZARIOL JUNIOR - CRM: 30020

C´est fini

Vai ao ar na TV Cultura,
“sábado”, a partir das 22h,
o segundo episódio do
Prêmio Trip Transformadores. Lázaro Ramos apresenta mais dois homenageados:
Felipe Neto e Edu Lyra. A
edição conta também com a
participação do historiador
Leandro Karnal, e dos atores

Bruno Gagliasso, Silvero
Pereira e Maeve Jinkings.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

Diário de Taubaté

Vale do Paraíba, 27 de Maio de 2021
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Classificados & Publicidade Legal

1-B

Classificados
EDITAIS

VENDE-SE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COMUNICADO DE DISTRATO SOCIAL

A Associação Protetora de Animais de Taubaté, com fulcro no seu Estatuto,
CONVOCA todos os seus associados para participarem da Assembléia
Geral Extraordinária, a ser realizada em sua nova sede, sito à Rua Correa Gomes, nº
161, Vila Aparecida - Taubaté/SP, no dia 21/05/21
às 19h, em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) mais 1 dos
associados e às 20h em segunda e
última chamada com qualquer quorum para deliberar a seguinte Ordem do dia: Reratificação da Ata da Assembléia realizada dia 09/09/20
com alteração do novo endereço da entidade no referido Estatuto.

A empresa sociedade simples limitada PAZZINI E UMEKI FISIOTERAPIA ASSOCIADA S/S LTDA, com sede e foro na cidade de Taubaté/SP à Rua Carlos Rizzini n° 27
- Jardim das Nações - CEP: 12030-140, registrada no cartório de registro civil de
pessoa jurídica da comarca de Taubaté/SP e devidamente inscrita no CNPJ sob nº.:
11.245.341/0001-43, declara extinta a sociedade na data de 03/03/2021.

Apartamento tipo loft (Studio) em bairro nobre de Campos
do Jordão. Área interna: 50m² , com dois WC, envidraçado,
vista deslumbrante, garagem coberta. Condomínio fechado,
extensa área verde ao lado do edifício principal, gazebo com
churrasqueira e forno de lenha. Valor de condomínio baixo.
Preço: R$ 350.000,00. Contato pelo telefone (11) 99446 4552.

Vera Lucia do Prado
Presidente

Comunicado de Distrato Social
A empresa sociedade simples limitada PAZZINI E UMEKI FISIOTERAPIA ASSOCIADA S/S LTDA, com sede e foro na cidade de Taubaté/SP à Rua Carlos Rizzini n° 27
- Jardim das Nações - CEP: 12030-140, registrada no cartório de registro civil de
pessoa jurídica da comarca de Taubaté/SP e devidamente inscrita no CNPJ sob
nº.: 11.245.341/0001-43, declara extinta a sociedade, que teve encerramento de
suas atividades em 03/03/2021.

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação de
cadastro reserva para o seguinte cargo:
371/21 – Auxiliar de Saúde Bucal
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico:
http://www.sestsenat.org.br/vagas,
durante o período de inscrições, que será de 19/05 a 26/05/2021.
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos
(objetiva e discursiva), análise documental e entrevista.
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)

- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -

2º BIMESTRE DE 2021

Valores expressos em R$

Previsão
Atualizada (a)

Previsão Inicial

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

Saldo a Realizar
(a - c)

No Bimestre (b)

%(b/a)

Receitas Correntes (I)

27.425.000,00

27.425.000,00

4.874.829,83

17,78

9.322.362,75

33,99

18.102.637,25

Receitas Tributárias

2.120.300,00

2.120.300,00

166.956,01

7,87

334.071,94

15,76

1.786.228,06

1.933.600,00

1.933.600,00

149.575,91

7,74

300.153,51

15,52

1.633.446,49

Impostos

%(c/a)

Até o Bimestre (c)

IPTU

442.500,00

442.500,00

15.405,52

3,48

42.404,74

9,58

400.095,26

ISSQN

946.300,00

946.300,00

70.349,78

7,43

149.598,50

15,81

796.701,50

ITBI

215.200,00

215.200,00

23.697,71

11,01

32.447,71

15,08

182.752,29

329.600,00

329.600,00

40.122,90

12,17

75.702,56

22,97

253.897,44

186.700,00

186.700,00

17.380,10

9,31

33.918,43

18,17

152.781,57

140.000,00

140.000,00

20.327,24

14,52

40.771,94

29,12

99.228,06

93.800,00

93.800,00

17.487,09

18,64

44.331,76

47,26

49.468,24

28.732.500,00

28.732.500,00

5.396.472,73

18,78

10.359.064,36

36,05

18.373.435,64

-3.759.800,00

-3.759.800,00

-726.636,11

19,33

-1.458.425,68

38,79

-2.301.374,32

98.200,00

98.200,00

222,87

0,23

2.548,43

2,60

95.651,57

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.475.000,00

27.475.000,00

4.874.829,83

17,74

9.322.362,75

33,93

18.152.637,25

IRRF
Taxas
Contribuições
Receita Patrimonial
Transferências Correntes
( - ) Deduções da Receita
Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital (II)
Alienação de Bens
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
RECEITA TOTAL (III) = (I + II)

Dotação Anual

DESPESAS

Inicial

Despesas Correntes (IV)

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

Atualizada (d)

No Bimestre

Até o Bimestre (e)

No Bimestre

26.134.600,00

26.658.239,01

3.703.182,08

9.355.002,69

3.920.771,72

6.901.277,69

2.735.595,22

17.303.236,32

15.332.000,00

14.396.500,00

2.160.013,60

4.273.980,32

2.160.016,30

4.273.980,32

2.019.270,50

10.122.519,68

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

10.801.600,00

12.260.739,01

1.543.168,48

5.081.022,37

1.760.755,42

2.627.297,37

716.324,72

7.179.716,64

868.900,00

1.524.400,00

105.968,29

198.765,37

95.353,84

184.892,29

89.538,45

1.325.634,63

439.900,00

1.095.400,00

23.728,82

32.695,82

15.514,00

23.933,00

8.419,00

1.062.704,18

Inversões Financeiras

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortização da Dívida

429.000,00

429.000,00

82.239,47

166.069,55

79.839,84

160.959,29

81.119,45

262.930,45

Outras Amortizações

429.000,00

429.000,00

82.239,47

166.069,55

79.839,84

160.959,29

81.119,45

262.930,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

471.500,00

230.750,00

27.475.000,00

28.413.389,01

3.809.150,37

9.553.768,06

4.016.125,56

7.086.169,98

-471.500,00

938.389,01

1.065.679,46

-231.405,31

858.704,27

2.236.192,77

27.475.000,00

28.413.389,01

3.809.150,37

9.553.768,06

4.016.125,56

9.322.362,75

Pessoal/Encargos Sociais
Juros/Encargos da Dívida Interna
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital (V)
Investimentos

Outras Despesas de Capital
Reserva de Contingência (VI)
DESPESA TOTAL (VII) = (IV + V + VI)
SUPERÁVIT/DÉFICIT (VIII) = (III-VII)
TOTAL (IX)
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO.
PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 078/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021.
A comissão de licitações da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal – SP, comunica aos
interessados que se encontra aberta a Licitação para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE MICRODRENAGEM PLUVIAL E CONTENÇÃO DE
EROSÃO NA ESTRADA VICINAL VEREADOR ARLINDO INÁCIO FERNANDES - FASE
01, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Entrega dos Envelopes: até as 09:15 horas do dia 15/06/2021. Abertura dos Envelopes:
09:30 horas do dia 15/06/2021 na Sala de Licitações. O Edital completo poderá ser
retirado na Prefeitura, ou através do site: www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br. Maiores
informações pelos telefones (12) 3666-1918.

Município de Santo Antônio do Pinhal
AVISO DE LICITAÇÃO.
PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 079/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021.
A comissão de licitações da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal – SP, comunica aos
interessados que se encontra aberta a Licitação para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA
EXECUÇÃO
DE
PAVIMENTAÇÃO
E
DRENAGEM
E
OBRAS
COMPLEMENTARES NA AVENDIA DAS HORTÊNCIAS E ORQUIDEAS, CONFORME
AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos
Envelopes: até as 13:15 horas do dia 15/06/2021. Abertura dos Envelopes: 13:30 horas do
dia 15/06/2021 na Sala de Licitações. O Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura,
ou através do site: www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br. Maiores informações pelos
telefones (12) 3666-1918.

Saldo a
Empenhar (d - e)

Pagos até o
Bimestre

Até o Bimestre

Município de Santo Antônio do Pinhal

0,00
230.750,00

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
Contadora

2.825.133,67

18.859.620,95

2.825.133,67

18.859.620,95

EDNA APARECIDA SILVA
Controle Interno
RG
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

2º BIMESTRE DE 2021

@diariodetaubate

Valores expressos em R$

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

ESPECIFICAÇÃO

TOTAL DOS 12
MESES

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

2.181.546,26

2.486.691,10

3.159.715,16

2.661.378,81

2.693.394,39

2.683.979,76

2.189.299,47

3.394.503,15

2.833.866,73

2.345.455,76

3.336.895,64

2.264.570,30

32.231.296,53

159.868,09

341.483,88

582.027,72

452.481,34

522.178,16

231.005,06

104.852,21

135.928,53

103.201,47

63.914,46

86.810,33

80.145,68

2.863.896,93

Receita de Contribuições

9.455,34

10.182,74

9.747,15

10.856,29

10.135,03

10.630,70

13.510,96

9.887,99

10.459,48

9.985,22

9.400,05

10.927,19

125.178,14

Receita Patrimonial

1.283,13

5.568,73

4.111,77

2.187,77

8.493,33

8.586,03

2.133,62

5.109,88

4.510,95

22.333,72

6.384,77

11.102,32

81.806,02

RECEITAS CORRENTES ( I )
Receita Tributária

Receita de Serviços

-

Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.990.792,43

2.104.373,51

2.563.113,75

2.193.509,45

2.151.248,67

2.433.289,41

2.068.396,44

3.243.511,64

2.715.575,96

2.247.015,67

3.234.140,47

2.162.332,26

29.107.299,66

20.147,27

25.082,24

714,77

2.343,96

1.339,20

468,56

406,24

65,11

118,87

2.206,69

160,02

62,85

53.115,78

239.926,87

241.703,29

230.373,78

263.966,97

265.234,29

293.126,78

316.949,63

393.403,34

378.715,21

353.074,36

418.699,52

307.936,59

3.703.110,63

( - ) DEDUÇÕES ( II )
Transferências do FUNDEB
Emendas Parlamentares

-

Subtotal

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

239.926,87

241.703,29

230.373,78

263.966,97

265.234,29

293.126,78

316.949,63

393.403,34

378.715,21

353.074,36

418.699,52

307.936,59

3.703.110,63

1.941.619,39

2.244.987,81

2.929.341,38

2.397.411,84

2.428.160,10

2.390.852,98

1.872.349,84

3.001.099,81

2.455.151,52

1.992.381,40

2.918.196,12

1.956.633,71

28.528.185,90

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
Contadora

EDNA APARECIDA SILVA
Controle Interno
RG
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DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

2º BIMESTRE DE 2021

Saldo de Exercícios
Anteriores
PODER / ÓRGÃO
Processados

PODER EXECUTIVO

Inscrição ao Final do
Exercício

Movimentações até o Bimestre

Não
Processados

Pagamentos
Liquidação

Processados

Cancelamentos

Não
Processados

Processados

Não
Processados

Processados

Saldo até o Bimestre

Não
Processados

Processados

Não
Processados

428.997,62

953.575,50

417.414,84

428.997,62

417.414,84

0,00

223.590,10

0,00

0,00

0,00

312.570,56

Prefeitura Municipal

428.997,62

953.575,50

417.414,84

428.997,62

417.414,84

0,00

223.590,10

0,00

0,00

0,00

312.570,56

01 Tesouro - 01.110 - Geral

242.875,78

21.468,85

0,00

242.875,78

0,00

0,00

8.903,70

0,00

0,00

0,00

12.565,15

01 Tesouro - 01.220 - Ensino Fundamental

104.911,35

427.239,24

417.414,84

104.911,35

417.414,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.824,40

70.523,61

0,00

0,00

70.523,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290.181,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290.181,01
0,00

01 Tesouro - 01.310 - Saúde
02 Estado - Transf. Convênios - Vinculados - 02.100 - Convênios
05 Federal - Transf. Convênios - Vinculados - 05.100 - Convênios
05 Federal - Transf. Convênios - Vinculados - 05.301 - Saúde Atenção Básica

TOTAL:
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

0,00

214.686,40

0,00

0,00

0,00

0,00

214.686,40

0,00

0,00

0,00

10.686,88

0,00

0,00

10.686,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

428.997,62

953.575,50

417.414,84

428.997,62

417.414,84

0,00

223.590,10

0,00

0,00

0,00

312.570,56

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
Contadora

EDNA APARECIDA SILVA
Controle Interno
RG
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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
(Artigo 52, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º BIMESTRE DE 2021
Cód.
Função

0

1

31

4

0
61

Dotação Anual

DESPESAS

Cód.
Subf.

1

Valores expressos em R$

Funções/Subfunções

Inicial

Realizadas até o Bimestre

Realizadas no Bimestre

Atualizada

Empenhado

Liquidado

Empenhado

Saldo a
empenhar

Liquidado

LEGISLATIVO

1.100.000,00

1.100.000,00

127.207,43

150.075,62

374.004,32

318.150,62

725.995,68

Ação Legislativa

1.100.000,00

1.100.000,00

127.207,43

150.075,62

374.004,32

318.150,62

725.995,68

ADMINISTRAÇÃO

5.308.500,00

5.328.500,00

798.080,62

788.221,14

1.938.927,19

1.506.701,95

3.389.572,81

176.000,00

176.000,00

16.628,96

16.628,96

38.660,95

38.660,95

137.339,05

4.285.000,00

4.305.000,00

656.546,65

634.537,50

1.563.285,21

1.179.582,69

2.741.714,79

847.500,00

847.500,00

124.905,01

137.054,68

336.981,03

288.458,31

510.518,97

24.000,00

24.000,00

3.323,32

3.323,32

7.477,47

7.477,47

16.522,53

Ação Judiciária

4

121

Planejamento e Orçamento

4

123

Administração Financeira

5

0

5

153

8

0

8
8

DEFESA NACIONAL
Defesa Terrestre

24.000,00

24.000,00

3.323,32

3.323,32

7.477,47

7.477,47

16.522,53

ASSISTÊNCIA SOCIAL

576.700,00

598.700,00

60.360,44

51.630,84

126.622,93

96.637,52

472.077,07

243

Assistência à Criança e ao Adolescente

100.000,00

122.000,00

15.523,12

15.599,63

32.599,33

32.555,98

89.400,67

244

Assistência Comunitária

476.700,00

476.700,00

44.837,32

36.031,21

94.023,60

64.081,54

382.676,40

10

0

SAÚDE

5.391.600,00

5.833.239,01

1.065.917,46

980.985,40

2.243.133,89

1.801.397,66

3.590.105,12

10

301

Atenção Básica

4.986.600,00

5.395.729,01

1.015.197,69

931.907,40

2.119.612,72

1.702.427,26

3.276.116,29

10

302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

326.000,00

358.510,00

48.169,77

46.528,00

115.316,77

90.766,00

243.193,23

10

303

Suporte Profilático e Terapêutico

47.000,00

47.000,00

2.550,00

2.550,00

8.204,40

8.204,40

38.795,60

10

304

Vigilância Sanitária

32.000,00

32.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

8.449.400,00

8.649.400,00

937.609,17

1.289.974,30

2.589.934,97

1.984.806,61

6.059.465,03

596.600,00

796.600,00

110.113,62

108.252,96

196.292,24

151.603,26

600.307,76

7.617.900,00

7.585.900,00

780.984,75

1.135.210,54

2.310.544,72

1.750.105,34

5.275.355,28

211.400,00

211.400,00

40.475,85

40.475,85

73.394,76

73.394,76

138.005,24

12

0

12

306

EDUCAÇÃO
Alimentação e Nutrição

12

361

Ensino Fundamental

12

365

Educação Infantil

12

367

Educação Especial

13

0

13

392

15

0

15

452

17

0

17

512

20

0

20

606

23

0

23

695

23.500,00

55.500,00

6.034,95

6.034,95

9.703,25

9.703,25

45.796,75

CULTURA

321.000,00

424.000,00

33.635,54

3.429,72

36.635,54

3.972,27

387.364,46

Difusão Cultural

321.000,00

424.000,00

33.635,54

3.429,72

36.635,54

3.972,27

387.364,46

URBANISMO

3.126.900,00

3.519.400,00

343.878,00

407.849,16

1.304.613,75

754.564,81

2.214.786,25

Serviços Urbanos

3.126.900,00

3.519.400,00

343.878,00

407.849,16

1.304.613,75

754.564,81

2.214.786,25

SANEAMENTO

719.000,00

719.000,00

55.199,53

97.235,05

308.413,15

191.722,68

410.586,85

Saneamento Básico Urbano

719.000,00

719.000,00

55.199,53

97.235,05

308.413,15

191.722,68

410.586,85

AGRICULTURA

417.000,00

417.000,00

101.182,39

77.438,42

177.399,20

143.700,23

239.600,80

Extensão Rural

417.000,00

417.000,00

101.182,39

77.438,42

177.399,20

143.700,23

239.600,80

COMÉRCIO E SERVIÇOS

58.000,00

58.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.000,00

Turismo

58.000,00

58.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.000,00
930.332,11

26

0

TRANSPORTE

1.337.400,00

1.337.400,00

273.921,19

155.534,41

407.067,89

259.685,64

26

782

Transporte Rodoviário

1.337.400,00

1.337.400,00

273.921,19

155.534,41

407.067,89

259.685,64

930.332,11

27

0

DESPORTO E LAZER

174.000,00

174.000,00

8.835,28

10.428,18

39.537,76

17.352,52

134.462,24

27

812

Desporto Comunitário

174.000,00

174.000,00

8.835,28

10.428,18

39.537,76

17.352,52

134.462,24

99

9

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

471.500,00

230.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230.750,00

99

999

Reserva de Contingência
TOTAL

471.500,00

230.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230.750,00

27.475.000,00

28.413.389,01

3.809.150,37

4.016.125,56

9.553.768,06

7.086.169,98

18.859.620,95

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS

FABIANA APARECIDA LEMES GIL

EDNA APARECIDA SILVA

Prefeito Municipal

Contadora

Controle Interno
RG
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RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

2º BIMESTRE DE 2021

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R$
Previsão Atualizada

RECEITAS FISCAIS

Inicial

Realização

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre

Período Exercício
Anterior

Receitas Correntes

27.425.000,00

27.425.000,00

4.874.829,83

9.322.362,75

Receitas de Capital

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

380.000,00

27.475.000,00

27.475.000,00

4.874.829,83

9.322.362,75

8.587.193,54

Subtotal:

8.207.193,54

(-) Deduções
Receitas de Operações de Crédito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rendas de aplicações Financeiras

44.900,00

44.900,00

8.115,87

21.340,15

4.173,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortização de Empréstimos
Receitas de Alienação de Ativos

44.900,00

44.900,00

8.115,87

21.340,15

4.173,92

27.430.100,00

27.430.100,00

4.866.713,96

9.301.022,60

8.583.019,62

Subtotal
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS

Dotação Anual

DESPESAS FISCAIS

Inicial

Despesas Correntes

Despesas de Capital

No Bimestre

Até o Bimestre

Período Exercício
Anterior

26.134.600,00

26.658.239,01

3.920.771,72

6.901.277,69

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

26.133.600,00

26.657.239,01

3.920.771,72

6.901.277,69

7.280.768,95

868.900,00

1.524.400,00

95.353,84

184.892,29

269.191,80

429.000,00

429.000,00

79.839,84

160.959,29

264.420,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Juros e Encargos da Dívida
Subtotal

Despesas Liquidadas

Atualizada

7.280.768,95

(-) Deduções
Amortização de Dívida
Concessão de Empréstimos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

439.900,00

1.095.400,00

15.514,00

23.933,00

4.770,90

Aquisição de Título de Capital já Integralizado
Subtotal
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS

IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)

230.750,00
27.752.639,01

3.936.285,72

6.925.210,69

7.285.539,85

0,00

856.600,00

-322.539,01

930.428,24

2.375.811,91

1.297.479,77

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA

384.300,00

SALDO

RESULTADO NOMINAL
ESPECIFICAÇÃO
I.

471.500,00
26.573.500,00

Dívida Consolidada

II. Deduções:(*)
Ativo Disponível
Haveres Financeiros

Em 31/12/2019 (a)

RESULTADO NOMINAL

Bimestre Anterior
Bimestre Atual (c)
(b)

4.331.182,71

4.247.352,63

4.165.113,16

4.769.411,11

6.020.972,73

6.835.530,87

5.198.408,73

6.020.972,73

6.835.530,87

0,00

0,00

0,00

(-) Restos a Pagar Processados

428.997,62

0,00

0,00

III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)

-2.670.417,71

-438.228,40

-1.773.620,10

IV. Receita de Privatizações

0,00

0,00

0,00

V. Passivos Reconhecidos

0,00

0,00

0,00

-438.228,40

-1.773.620,10

-2.670.417,71

Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)

Janeiro até o Bimestre (c - a)

No Bimestre (c - b)

-896.797,61

-2.232.189,31

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA

478.100,00

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
Contadora

EDNA APARECIDA SILVA
Controle Interno
RG

Diário de Taubaté

Vale do Paraíba, 27 de Maio de 2021
www.diariodetaubateregiao.com.br

Classificados & Publicidade Legal
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE
2º BIMESTRE DE 2021

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

1º QUADRIMESTRE DE 2021

RECEITAS

RECEBIDOS

RECURSOS ORDINÁRIOS - 15%

1.138.842,99

75.702,56

11.355,38

5.600,94

840,14

157,10

23,57

28.420,42

4.263,06

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU
Multa e Juros - IPTU
Dívida Ativa de Impostos - IPTU

1º QUADRIMESTRE DE 2021

I – COMPARATIVOS:

% APURADA

7.592.286,58

Imposto de Renda Retido na Fonte

3-B

EXERCÍCIO ANTERIOR

Receita Corrente Líquida

1º QUADRIMESTRE DE 2021

27.413.016,69

28.528.185,90

R$
Despesas Totais com Pessoal

%

R$

%

14.718.596,78

53,69

14.207.103,49

49,80

8.226,28

1.233,94

Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)

14.062.877,56

51,30

14.634.959,37

51,30

32.447,71

4.867,16

Limite Legal (art. 20)

14.803.029,01

54,00

15.405.220,39

54,00

124.850,16

18.727,52

Multa e Juros - ISSQN

0,00

0,00

0,00

0,00

1.329,04

199,36

Dívida Ativa de Impostos - ISSQN

1.395,63

209,34

Multa e Juros da Divida Ativa - IPTU
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza

Multa e Juros da Divida Ativa - ISSQN
F.P.M.- Fundo de Participação dos Municípios

357,73

53,66

3.596.855,07

539.528,26

I.T.R. - Imposto Territorial Rural
I.C.M.S. - Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços
I.P.V.A. - Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor

3.634,85

545,23

3.364.849,87

504.727,48

299.101,57

44.865,24

27.691,71

4.153,76

I.P.I. - Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação
RECURSOS VINCULADOS - 100%

350.654,27

PAB - Fixo

179.249,88

Programa Agente Comunitário de Saúde - PACS

24.200,00

Teto Financeiro MAC Ambulatorial e Hospitalar

13.144,60

Serviços de Atendimento Móvel à Urgência - SAMU

87.676,00

Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde

8.859,35

Programa Assistência Farmacêutica Básica

9.976,20

COVID-19 - Transferências do Sus - União

-

Programa Controle de Glicemia - Fundo a Fundo

959,25

Programa Sorria São Paulo - Fundo a Fundo

Excesso a Regularizar
Despesa Líquida Inativos e Pensionistas
Total Despesa Líquida
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)

0,89

242.416,18

0,85

12,00

3.423.382,31

12,00

Excesso a Regularizar
Dívida Consolidada Líquida
Saldo devedor

4.331.182,71

15,80

4.165.113,16

14,60

Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)

32.895.620,03

120,00

34.233.823,08

120,00

Excesso a Regularizar

0,00

0,00

0,00

0,00

Concessões de Garantias

0,00

0,00

0,00

0,00

6.030.863,67

22,00

6.276.200,90

22,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montante
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)
Excesso a Regularizar

18.000,00

Programa Dose Certa - Fundo a Fundo - Estado

475,20

Programa Atenção Básica Variável - Fundo a Fundo

6.642,00

COVID-19 - Transferências do SUS - Estado

-

Rendimentos de Aplicação Financeira

1.471,79

TOTAL DA RECEITA REALIZADA
DESPESAS

1.489.497,26

EMPENHADAS

LIQUIDADAS

Operações de Crédito (exceto ARO)

802.099,52

Saldo devedor

Obrigações Patronais

243.239,70

243.239,70

181.017,89

Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)

Rateio em Participação de Consórcio Público - SAMU

205.083,95

162.294,94

162.294,94

Diárias - Pessoal Civil

Excesso a regularizar

28.144,00

27.594,00

27.594,00

Material de Consumo

265.268,90

179.798,26

179.707,26

Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita

139.364,33

73.200,10

73.200,10

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física

144.916,59

87.945,41

87.945,41

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

360.094,56

213.010,77

213.010,77

49.333,34

11.615,96

11.615,96

5.589,00

599,00

599,00

2.243.133,89

1.801.397,66

1.739.084,85

TOTAL DAS DESPESAS
MENOS Despesas com Consórcios (Recursos Vinculados)
TOTAL DAS DESPESAS LÍQUIDAS

87.676,00

87.676,00

87.676,00

2.155.457,89

1.713.721,66

1.651.408,85

( - ) MENOS Despesas pagas com recursos 100%
Despesas realizadas com recursos próprios

812.328,22

540.594,03

529.609,98

1.343.129,67

1.173.127,63

1.121.798,87

VALOR APLICADO A MAIOR / MENOR

204.286,68

PERCENTUAL APLICADO

34.284,64

17,69%

-17.044,12

15,45%

14,78%
SALDO C/C

CONTA CORRENTE VINCULADA - BANCOS (SAÚDE)
Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados da Saúde - 15%

43.891,76

Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas do Estado

379.347,27

Saldo em Conta Corrente - Bancos Vinculados em Programas da União

811.011,79

TOTAL EM CONTA CORRENTE VINCULADA - SAÚDE

1.234.250,82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE COM O COVID-19
RECEITAS RECEBIDAS DA UNIÃO E DO ESTADO

-

COVID-19 – Transferências do Estado

-

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

-

DESPESAS
EMPENHADAS

LIQUIDADAS

PAGAS

Despesas com Recursos Municipais

380,00

380,00

380,00

Despesas com Recursos do Estado

7.682,50

7.656,60

7.565,60

Despesas com Recursos da União
TOTAL DAS DESPESAS

88.434,97

48.008,19

48.008,19

96.497,47

56.044,79

55.953,79
RG

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
Contadora

EDNA APARECIDA SILVA
Controle Interno

TOTAL

1.405.229,25

0,00

1.996.973,01

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EDNA APARECIDA SILVA

Contadora

Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL/ SP
PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 04/2021
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, por meio da Aplicativa Serviços de Apoio, Gestão e Administração EIRELI - EPP,
torna público o Edital de Classificação Preliminar do Processo Seletivo nº 04/2021, conforme segue:
PEB
CL
1
2
3
4
5
6

II EDUCAÇÃO ESPECIAL
NOME DO CANDIDATO
ANA ISA DE FARIA
ADRIENE GLAUCIA DE MIRANDA PUPPIO
LUCIANA ANDRÉ
FERNANDA DORA GONCALVES
ROSIANI IZABEL LUCIO
SILMARA CÁSSIA SILVA

INSC
1005
1029
1011
1031
1004
1023

NF
67,50
58,50
52,50
52,50
50,00
50,00

TI

I
Não
Não
Não
Não
Não
Não

1,00

DESEMPATE
CE
CB
DN
37,50
30,00
08/11/1987
37,50
20,00
05/09/1990
35,00
17,50
25/03/1971
25,00
27,50
19/08/1984
35,00
15,00
27/07/1984
25,00
25,00
23/02/1988

Não houve classificação de candidatos nas vagas reservadas às pessoas com deficiência.
O candidato que desejar interpor recurso em face das notas da prova de títulos e da classificação, disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, com
início no dia útil seguinte à publicação deste edital, conforme o disposto no Capítulo 10 do edital de abertura do Processo Seletivo.
Santo Antônio do Pinhal, 26 de maio de 2021.

PEB II - EDUCAÇÃO ESPECIAL

1.458.425,68

TOTAL

1.458.425,68

Perda (+) / Ganho ( - )

1.405.229,25

Magistério (70% do Total)

1
A
21
C

2
B
22
D

3
C
23
B

4
D
24
A

5
D
25
B

6
A
26
C

7
B
27
D

53.871,57

8
C
28
A

9
B
29
D

10
A
30
A

11
D
31
A

12
C
32
C

13
C
33
C

14
B
34
B

15
A
35
B

16
C
36
D

17
C
37
C

18
B
38
B

19
D
39
B

20
A
40
A

14
B
34
D

15
A
35
C

16
C
36
D

17
C
37
C

18
B
38
B

19
D
39
A

20
A
40
D

PEB II - ENSINO RELIGIOSO

983.660,48

DESPESAS COM FUNDEB
DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB

EMPENHADA

LIQUIDADA

941.785,06

Despesas com Valorização do Magistério - 70%
PERCENTUAL APLICADO - 70%

67,02%

941.785,06

884.855,89

67,02%

Outras Despesas do Fundeb - 30%

62,97%

102.905,98

PERCENTUAL APLICADO 30%

PAGA

7,32%

102.905,98

96.673,19

7,32%

1
A
21
B

2
B
22
C

3
C
23
D

4
D
24
C

5
D
25
C

6
A
26
A

7
B
27
D

6,88%

Santo Antônio do Pinhal, 26 de maio de 2021.
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB

1.044.691,04

1.044.691,04

981.529,08

(41.875,41)

(41.875,41)

(98.804,59)

VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB
ACRÉSCIMOS

DECRÉSCIMOS

Saldo Anterior
Receitas Arrecadadas até o Trimestre

Despesas com o Magistério
Despesas com Outras Despesas

1.405.229,25

SOMA

981.529,08
-

SOMA

1.405.229,25

981.529,08

Resultado Apurado

423.700,17

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE

588.229,25

Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.631-2

DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO

164.529,08

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)
RECEITAS

Arrecadação

Receitas Municipais
Transferências da União
Transferências do Estado
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%

25%

300.153,51

75.038,38

3.600.489,92

900.122,48

3.691.643,15

922.910,79

7.592.286,58

1.898.071,65

RECEITAS E DESPESAS 100%
Receitas + Aplicação

Saldo Anterior

Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro
Construção Escola Vargem Grande
Convênio Transporte de Alunos - Estado
QESE Transporte de Alunos
PNATE - Transporte de Alunos
Receita PDDE
Receita EJA
Receita de Convênios - FNDE
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação
Aplicação Financeira 25% - Decendial

Saldo a Seguir

1,25

-

4.430,19

5,46

-

190,91

272.701,92

489.854,64

195.785,86

217,87

0,27

-

218,14

9.497,05

11,72

-

9.508,77

287,30

-

-

287,30

-

-

-

129,07

-

104.585,62

TOTAL

Pagamentos

1.011,28

1.012,53
4.435,65

254.990,84

17.901,99

22.551,48

663.089,02

104.714,69

915.525,80

800.568,66

748.314,54

967.779,92

1.525.600,66

1.269.204,21

1.025.856,86

1.768.948,01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Despesas Realizadas no Trimestre

Empenhada

361 - Ensino Fundamental
362 - Ensino Infantil
367 - Ensino Especial
TOTAL

693.474,92

73.394,76

73.394,76

73.394,76

9.703,25

9.703,25

9.703,25

51.356,67

51.356,67

47.924,48

1.400.308,36

839.868,98

824.497,41

227.929,57

TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)

Paga

705.414,30

306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda

MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS
(+)DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)

Liquidada

1.265.853,68

16.789,46

16.789,46

1.172.378,79

823.079,52

807.707,95

1.044.691,04

1.044.691,04

981.529,08

53.871,57

53.871,57

53.871,57

2.270.941,40

1.921.642,13

1.843.108,60
RG

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

29,91%

25,31%

24,28%

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS

FABIANA APARECIDA LEMES GIL

EDNA APARECIDA SILVA

Prefeito Municipal

Contadora

Controle Interno

DF
Não
Não
Não
Não
Não
Não

DESEMPATE
I
CE
CB
DN
DF
Não
32,50
30,00
16/06/1981
Não
Não
35,00
25,00
18/06/1987
Não
Não
27,50
22,50
24/01/1987
Não
Específicos / CB = Nota de Conhecimentos

DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO

Total

Receitas Vinculadas

0,00

7,00

GABARITO OFICIAL (APÓS RECURSOS) DAS PROVAS OBJETIVAS APLICADAS EM 16/05/21

Valor Retido até o Trimestre

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL/ SP
PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 04/2021

RETENÇÕES AO FUNDEB
675,14

0,00
1.918.911,17

ANDERSON JOSE MENDONÇA
Prefeito Municipal de Santo Antônio do Pinhal /SP

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

1.404.554,11

0,00

FABIANA APARECIDA LEMES GIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receitas do FUNDEB

0,00

Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Rendimentos de Aplicações Financeiras

0,00

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS

cÜxyx|àâÜt `âÇ|v|ÑtÄ wx atà|ä|wtwx wt fxÜÜt

RECEITAS DO FUNDEB

0,00

RG

FLÁVIA CRISTINA PEREIRA ORTIZ
Secretária Municipal de Saúde

2º BIMESTRE DE 2021

0,00
16,00

PEB II ENSINO RELIGIOSO
CL
NOME DO CANDIDATO
INSC
NF
TI
1 NELMA FURTADO DA COSTA
1036 62,50
2 CRISTIANO LUIZ DA SILVA
1001 62,00
2,00
3 WALDENIR APARECIDO PALMA
1022 50,00
NF = Nota Final / TI = Nota de Títulos / I = Idoso / CE = Nota de Conhecimentos
Básicos / DN = Data de Nascimento DF = Candidato com Deficiência.

VALOR

COVID-19 – Transferências da União

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO COVID-19

0,00
4.564.509,74

Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)

PAGAS

802.099,52

Equipamentos e Material Permanente

0,00
16,00

Excesso a regularizar

802.099,52

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ

0,00
4.386.082,67

Realizadas no período
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)

Vencimentos e Vantagens Fixas

(-)

242.762,76
3.289.562,00

8
C
28
B

9
B
29
C

10
A
30
A

11
D
31
C

12
C
32
B

13
C
33
A

