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SP confirma chegada de insumo para mais 
8,7 milhões de vacinas no dia 10 de fevereiro Deputados cobram do 

Governo-SP a preservação 
do comércio de 
beira de estrada

Colocar 20 crianças numa sala de aula 
implica em 808 contatos cruzados em 
dois dias, alerta universidade

Comissão da Câmara analisa denúncia 
sobre os impactos do fechamento da Ford

O fechamento das fábricas 
da Ford no Brasil volta 
a ser discutido nesta 

quarta-feira, 3,  na Câmara 
dos Deputados em Brasília. A 
Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias irá analisar uma 
denúncia sobre os impactos 
do anúncio da montadora. A 
audiência virtual está marcada 
para 15h, com transmissão 
pelas redes sociais.

A audiência foi agendada 
após uma denúncia articulada 
por entidades como Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC 
(SMABC), IndustriALL do 
Brasil e Unisol Brasil. O diretor 
executivo do SMABC, Carlos 
Caramelo, esteve na assembleia 
com os trabalhadores na Ford 
Taubaté nesta segunda-feira, 
1º, para explicar o processo.

“Art icu l a mos  u ma 
denúncia contra a Ford por 
descumprimento a vários 
acordos. Esperamos que a 

Ford respeite o trabalho e os 
trabalhadores do Brasil e que 
possamos reaver os benefícios 
definidos nesses acordos”, 
disse Caramelo.

aA denúncia feita à comissão 
da Câmara destaca pontos 
como a falta de comunicação 
prévia da decisão da 
montadora aos governos 
federal e estaduais, assim 
como ausência de negociação 
com os representantes dos 
trabalhadores. Assinalou ainda 
que o fechamento das fábricas 
da Ford em Taubaté, Camaçari 
e Horizonte configura violação 
de princípios de direitos 
humanos e econômicos da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU). Da mesma 
forma, afronta diretrizes 
da Organização para a 
Cooperação Econômica e o 
Desenvolvimento (OCDE) para 
e mpresas multinacionais.
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Centro e Independência são os bairros 
com mais casos de covid em janeiro
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Para quem você trabalha?
Para ser uma pessoa bem-sucedida, 

é preciso ter consciência de 
que, não importa quem seja 

seu empregador, você trabalha para 
você! O trabalho, na sociedade em 
que vivemos, vai muito além do 
esforço recompensado por um salário, 
envolvendo auto-realização. 

Quando você trabalha com 
entusiasmo, sabendo que sua dedicação 
está sendo reconhecida, que você faz 
parte daquilo que está produzindo, 
sua produtividade aumenta e, por 
conseqüência, aumentam também sua 
empregabilidade e suas chances de 
promoção e de crescimento dentro da 
empresa, isso tudo se refletindo na sua 
compensação financeira! Mas, e se você 
não gostar do que faz?

A boa nova é que é possível fazer 
qualquer coisa se tornar interessante. 
Você só precisa encontrar a motivação 
certa. Se continuar fazendo o que 
sempre fez, vai continuar conseguindo 
o que sempre conseguiu ou menos. 
Se você quer coisas diferentes, tem 
de fazer alguma coisa diferente. E 
um bom caminho para colocar isso 
em prática é desenvolver qualidades 
como flexibilidade e excelência, pois 
são fundamentais para a obtenção do 
sucesso no mundo em que vivemos.

Flexibilidade, porque vivemos num 
mundo repleto de mudanças e é 
preciso aceitá-las e adaptar-se a elas. 
Eu lhe asseguro que você nunca vai 
ser bem-sucedido fazendo uma coisa 
à qual não se adapta. E excelência, 
porque, para se destacar, você precisa 
fazer mais do que apenas cumprir 
o seu papel. Você precisa fazer com 
qualidade, sempre atento à demanda 
do mercado, pensando sempre à frente, 
propondo mudanças e antecipando 
tendências. Não interessa se o negócio 
é seu ou de outra pessoa. Envolva-se e 
veja como seus resultados serão cada 
vez mais positivos. Colaborando com 
o crescimento da empresa em que 
trabalha, você contribui também para 
o seu crescimento pessoal. 

Saber disso é tão importante para 
você, empregado, quanto para o 
seu empregador. Para uma empresa 
dar certo, ela precisa não apenas 
de investimento e lucro, mas de 
colaboradores motivados e produtivos. 
Uma das formas de garantir essa 
sinergia é tendo os objetivos e os 
valores da empresa bem definidos para, 
então, contratar pessoas que possam 
contribuir para que tais objetivos se 
cumpram a partir dos valores praticados 
na corporação.

Um estudo realizado nos Estados 
Unidos concluiu que, se uma 
empresa duplicasse o salário de 
seus colaboradores, depois de 
um ano eles estariam fazendo as 
mesmas reclamações. Isso prova que 
a retribuição não deve ser apenas 
financeira. Para produzir mais, uma 
pessoa precisa sentir-se realizada em 
seu trabalho.

Para manter uma equipe motivada 
e trabalhando à todo vapor, é 
preciso reconhecer que, além de um 
salário, as pessoas querem poder, 
responsabilidade, autoridade, desafios 
e paixão. Ao pensar a respeito de seu 
trabalho, tenha esses pontos em mente. 
Pare ver-se trabalhando para alguém 
e sinta-se na atividade. Permita-se 
sentir-se apaixonado por aquilo que 
faz. E se não conseguir, procure outra 
coisa para fazer, que seja compatível 
com suas expectativas mais íntimas, 
que consiga fazê-lo vibrar. Só assim 
você terá certeza de está no caminho 
certo para conquistar não apenas o 
sucesso, mas também para realizar 
sua missão e seu objetivo de vida. E 
quando isso se cumpre, não importa 
quem seja seu empregador, pois você 
estará trabalhando para a sua realização 
pessoal, acima de tudo.

 “A melhor coisa que não me 
aconteceu”
• Ricardo Orestes Forni – Tupã/SP

Não. O articulista não está 
passando mal. A frase do título 
acima não é de minha autoria. 

Segundo consta, ela foi dita por 
Clive Owen quando não conseguiu o 
papel para representar no cinema o 
famoso James Bond. Por ter perdido 
a representação desse herói famoso 
por seus “milagres” nos filmes, acabou 
conquistando coisas melhores.

Com você já se passou o mesmo? 
Ou seja, você não conseguiu realizar 
determinado sonho e, tempos depois, 
concluiu que foi melhor que tivesse 
sido dessa maneira? Por exemplo, não 
conseguimos realizar uma viagem 
planejada e acalentada por muito 
tempo. Entristecemo-nos no momento 
do acontecimento. Mas, depois, com 
o rolar do calendário dos homens 
paramos e dizemos a frase: “Foi até 
melhor não ter viajado mesmo!” Ou, 
então, um carro ou um imóvel que não 
adquirimos. Na ocasião nos sentimos 
frustrados, tristes mesmos. Mas, 
depois, um dia lá na frente concluímos 
que não ter entrado na posse desse ou 
daquele bem material foi até melhor. É 
difícil aceitarmos esse raciocínio, não é 
verdade? Mas que acontece, acontece. E 
se é difícil aceitar tais acontecimentos 
em relação aos bens materiais, quando 
se trata dos valores espirituais é um 
“Deus nos acuda”! No livro Encontros e 
Desencontros, de Richard Simonetti, tem 
uma história intitulada O Bem Maior, 
que relata o drama de uma senhora que 
demorou muito para engravidar. Após 
os devidos cuidados, finalmente teve 
sucesso na realização do seu sonho! Iria 
ser mãe. Agradeceu profundamente aos 
Espíritos amigos pela intercessão na 
solução do seu problema de esterilidade. 
Quando a gravidez ia pelo quinto mês de 
gestação, ela recebe um recado através 
de uma pessoa do Centro Espírita que 
frequentava: a espiritualidade amiga 
iria visitá-la em uma determinada noite 

para o devido trabalho de assistência 
que a gravidez necessitava. Ela ficou 
imensamente feliz! Tinha certeza de 
que os Espíritos continuavam zelando 
para que ela realizasse o desejo imenso 
de ser mãe. Em uma determinada noite 
acordou com muita cólica no baixo 
ventre. A bolsa amniótica que protegia 
o feto havia se rompido e ela entrara 
em trabalho de parto prematuro. Ficou 
extremamente infeliz e, como sempre 
acontece, interrogou mentalmente os 
Espíritos que precisam ter ombros 
largos para receber a culpa dos 
problemas que nos afligem: “Afinal - 
pensava ela -, os amigos espirituais não 
iriam visitá-la em uma determinada 
noite para auxiliá-la?” “Pois, então! - 
continuava protestando intimamente 
– “como podia ter a bolsa se rompido e 
colocado em risco a vida do filho que era 
o seu sonho maior? Que espécie de ajuda 
vieram os Espíritos prestar, afinal de 
contas?” Ao chegar ao hospital recebeu 
os socorros necessários e o parto acabou 
realmente se concretizando. Perdera o 
filho que tanto desejava. Entretanto, 
o médico, após o exame do produto 
daquela gestação precocemente expulso 
do útero, deu-lhe a notícia de que o filho 
já estava morto há muitos dias dentro 
do seu ventre e necessitava dali ser 
retirado. Pôde ela entender (o que já é 
uma vitória!) que os Espíritos tinham 
vindo intervir favoravelmente em uma 
situação irremediável.

Tenho a mais absoluta certeza 
de que, ao retornarmos ao mundo 
dos Espíritos, olhando para trás, 
principalmente contemplando a última 
reencarnação à semelhança de alguém 
que alcançou o pico de um monte e olha 
para o vale, teremos que agradecer a 
Providência Divina pelas coisas que 
julgávamos melhores e que jamais nos 
aconteceram. Por exemplo, milhares de 
criaturas ou até mesmo milhões delas, 
adentram as casas de loteria em geral 

com o sonho dourado de ser um feliz 
ganhador. Você duvida que algumas 
delas, ou muitas, suplicam a ajuda dos 
desencarnados para adivinhar qual o 
bilhete que vai ser premiado ou quais 
os números que irão anunciar um novo 
milionário? Já pensou no que faríamos 
com a tentação de milhões ganhos de 
maneira tão fácil? Quantas portas para o 
desequilíbrio que esse dinheiro poderia 
abrir dependendo, é claro, da opção 
particular de cada um? Na questão de 
número 1001 de O Livro Dos Espíritos, 
encontramos a seguinte afirmativa em 
um determinado trecho da resposta: 
Deus, submetendo-o à prova da fortuna, 
tão difícil e tão perigosa para o seu 
futuro, quis lhe dar por compensação 
a felicidade da generosidade da qual 
ele pode gozar desde este mundo. Aí 
está de maneira bastante clara que o 
dinheiro é uma prova difícil e perigosa. 
Então, a melhor coisa que pode ocorrer 
para a imensa maioria dos que buscam 
a fortuna através desse tipo de jogos é 
exatamente não acontecer de ganharem. 
Perdem os bens materiais, mas não 
se comprometem moralmente como 
poderia ocorrer com o dinheiro farto 
nas mãos.

Da mesma maneira poderíamos ir 
construindo raciocínio semelhante com 
os títulos de importância do mundo, com 
a beleza física, com a grande cultura da 
pessoa, com a posição social importante 
e tudo o mais que a imaginação de 
cada um pode considerar. Com os 
ensinamentos da Doutrina Espírita 
temos a oportunidade, desde já, de 
chegar à conclusão de que a Providência 
Divina agiu em nosso favor quando a 
melhor coisa que não nos aconteceu 
foi exatamente aquela que não se deu 
segundo a nossa vontade, mas de acordo 
com a determinação Dele. Aliás, não é 
isso que um número imenso de pessoas 
repete todos os dias na oração do Pai 
Nosso, sem se dar conta?

Velha política 
Antes crítico contumaz do 

“toma lá, dá cá” e da velha 
política, o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) e 
seu governo recorreram às 
tradicionais estratégias na 
condução das negociações 
em torno das sucessões 
na Câmara e no Senado. 
Desde que a disputa teve 
início oficialmente, com o 
anúncio de candidaturas, em 
dezembro, mais de R$ 900 
milhões saíram dos cofres 
públicos – com a benção do 
Planalto – para arcar com 
emendas indicadas por 
parlamentares.

Fiéis 
Os pagamentos dos 

valores totais das emendas 
individuais privilegiaram 
partidos fiéis aos candidatos 
chancelados pelo Planalto, 
como Republicanos – do 
bloco de Arthur Lira (PP-AL) 
-, e o DEM, partido de Rodrigo 
Pacheco (MG). 

Salto 
Aliás, chama a atenção o 

aumento do pagamento de 
emendas entre 2019 e 2020 – 
ano de pandemia e de eleições 
municipais. Conforme os 
portais da Transparência do 
Governo Federal e Siga Brasil, 
do Senado, os repasses de 
recursos saltaram de R$ 5,7 
bi para 16,1 bi. 

impositivo  
 Após a aprovação do 

orçamento impositivo 
pelo Congresso, o Planalto 
é obrigado a liberar os 
recursos previstos para as 
emendas indicadas pelos 
parlamentares para seus 
redutos eleitorais em todo o 
país. 

se gritar 
Anda sumido o ministro 

do Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI), general 
Augusto Heleno. E mudo. 
Bem diferente da época da 
convenção nacional do PSL, 
em julho de 2018, quando 
cantarolou: “Se gritar pega 
centrão, não fica um meu 
irmão”.

Capilaridade
O orçamento bilionário, 

a capilaridade e o poder 
diante de prefeitos e 
govenadores do Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
são os principais atrativos 
que fazem o  senador Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) 
cogitar assumir o comando 
da pasta nos próximos dias.

CCj
Principal articulador 

da sucessão no Senado, o 
senador tem predileção na 
reforma ministerial que está 
sendo gestada no Planalto. 
Alcolumbre, no entanto, 
permanece indeciso entre 
assumir o cargo no Governo 
ou permanecer no Senado, 
no comando da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Cidadania 
Outra pasta com orçamento 

bilionário e programas como 
o Bolsa Família, o Ministério 
da Cidadania está reservado 
para o Republicanos da 
Câmara. Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS) assumirá o 

comando da Secretaria-Geral 
da Presidência. 

negacionismo 
Reticente ao uso de 

máscara, o presidente Jair 
Bolsonaro – em postura rara 
– usou a proteção durante 
a cerimônia de abertura 
do Ano Jurídico. E ouviu do 
presidente do STF, Luiz Fux, 
duras palavras interpretadas 
como críticas diretas ao 
governo: “Não devemos dar 
ouvidos às vozes isoladas . 
. . que abusam da liberdade 
de expressão para propagar 
ódio, desprezo às vítimas e 
negacionismo científico”.  

imunização 
 A Articulação dos Povos 

Indígenas do Brasil (Apib) 
recorreu ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
para garantir a imunização 
de todos os indígenas no 
país, independente do lugar 
onde residem. “Desde o 
começo da pandemia, vários 
estudos alertaram para o 
fato de que a população 
i n d í g e n a  a p re s e n t a 
maior vulnerabilidade 
sociodemográfica”, sublinha 
o documento. 

Prêmio 
Foi rejeitado o pedido 

do servidor Bruno Reis 
(lotado na prefeitura de Belo 
Horizonte) de impugnação 
do “Prêmio Cidade Belo 
Horizonte 2020”. No 
despacho da decisão, a 
prefeitura elenca os critérios 
impeditivos de participação 
no concurso: “Servidores 
públicos  efetivos, 
empregados públicos ou 
aqueles que exerçam, mesmo 
que  transitoriamente, 
função pública, com ou sem 
remuneração”.

open 
Lançado pelo Banco Central, 

o Open Banking permitirá a 
transferência de informações 
entre instituições financeiras. 
Segundo o BC, o sistema 
possibilitará o surgimento 
de ferramentas de 
comparação de produtos 
e serviços, aumentando a 
competitividade entre os 
bancos e melhorando a oferta 
aos clientes.

EsPLanaDEira
# ANS, após demandas do 

SINOG, cria grupo de trabalho 
específico para discutir 
Odontologia Suplementar. A 
expectativa das operadoras é 
que seja estabelecido marco 
regulatório diferente do 
aplicado aos planos médico-
hospitalares. # Rede Louvre 
Hotels Group – Brazil anuncia 
novos diretores de marketing 
e venda e operações. # 
Monique Abrantes lança 
para o mercado de festas e 
eventos canal Gastromonix. 
# Nimbi fecha parceria com 
Associação Nacional dos 
Restaurantes.

A seção Esplanadeira 
divulga informações de 
cultura, esporte, mercado, 
ações sociais e outras, sem 
qualquer contrapartida 
de anúncios ou financeira. 
Envio de sugestões 
p a r a  r e p o r t a g e m @
colunaesplanada.com.br
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�Exigência

Deputados cobram do Governo-SP 
a preservação do comércio de 
beira de estrada

 Â Documento enviado à Secretaria de Transportes pede maior ponderação e 
cuidado para com esses trabalhadores, que estão em seus pontos há anos, haja vista a 
pandemia e o desemprego generalizado

As deputadas estaduais 
Leticia Aguiar e Janaína 
Paschoal, ambas do 

PSL, e o deputado Sérgio 
Victor (NOVO), enviaram um 
ofício à secretária executiva 
da Secretaria Estadual de 
Logística e Transportes, 
Priscila Ungaretti, cobrando 
atitudes no sentido de evitar 
pressionar os proprietários 
do Comércio de Beira de 
Estrada para o encerramento 
de suas atividades

Os três parlamentares 
realizaram no dia 13 de 
outubro de 2.020 uma 
reunião com a presença 
da secretária executiva 
da Secretaria Estadual de 
Logística e Transportes, 
Priscila Ungaretti, com 
objetivo de garantir aos 
comerciantes o direito de 
permanecerem nas faixas 
de estradas de domínio do 
Departamento de Estradas 
e Rodagem – DER e em 
terrenos contíguos.

Durante a reunião chegou-
se ao consenso de que se 
fazia necessário encontrar 
uma forma de garantir o 
trabalho dos vendedores de 
beira de estrada, desde que 
não houvesse a venda de 
bebidas alcoólicas.

Desta reunião, nasceu 
um grupo de trabalho, que 
chegou a realizar encontro 
virtual, com o intuito de 
encontrar soluções ao conflito 
estabelecido, com pedido de 
maior ponderação para com 
esses trabalhadores.

Apesar disso, os deputados 
passaram a receber 
mensagens de vários 
vendedores, noticiando terem 
sido notificados de um prazo 
fatal para encerramento de 
suas atividades.

Leia mais no site do DT

�Coreografia

Balé da Cidade de 
Taubaté retoma aulas 
online do Projeto 
Oficinas de Dança

O Balé da Cidade de 
Taubaté retoma, a 
partir desta terça-

feira, 2, as aulas online do 
Projeto Oficinas de Dança. 
Os vídeos poderão ser 
acessados no canal do Balé 
no YouTube, youtube.com/
baledacidadetaubate.

A recomendação pra 
quem ainda não fez as aulas 
anteriores é que comecem 
por elas pra depois seguir 
pras novas.

As novas aulas serão 
disponibilizadas sempre 
após às 17h. Confira a 
programação:

Dia 02.02 – terça-feira – 
Ballet de Repertório com 
Yara Ludovico

Dia 03.02 – quarta-feira – 
Ciclo de Alongamentos com 
Felipe Chepkassof

Dia 04.02 – quinta-feira – 
Dança Contemporânea com 
Paloma Silva

�Carnaval cancelado

Governo de SP anuncia que não haverá feriado 
prolongado de Carnaval em todo o Estado

 Â Decisão segue recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus para 
evitar aglomerações e circulação de pessoas

O Governador João 
Doria anunciou na 
última sexta-feira, 29, 

que o Governo de São Paulo, 
assim como a Prefeitura 
da capital, decidiu não 
conceder ponto facultativo 
nos dias de Carnaval para 
todo o estado. A decisão 
segue recomendação do 
Centro de Contingência do 
Coronavírus.

“Não haverá o feriado de 
Carnaval este ano. Esta é a 
recomendação do Centro de 
Contingência, de 20 médicos, 
cientistas e especialistas, 
para com isso manter sob 
controle a expansão da 
pandemia”, disse Doria.

O feriado está suspenso 
nas repartições e serviços 
públicos, que vão ter 
expediente regular nos dias 
15, 16 e 17 de fevereiro. 
O objetivo é impedir 
aglomerações comuns em 
festejos de Carnaval, bem 
como evitar a circulação de 

pessoas e proteger vidas 
em um momento em que 
casos e óbitos por COVID-19 
crescem em todo o estado.

“Estamos em uma segunda 
onda da COVID-19. Não é 

razoável que festividades e 
encontros venham a ocorrer 
diante de uma situação tão 
trágica e tão difícil. Nós, 
evidentemente, não estamos 
impedindo, nem poderíamos 

proibir as pessoas de 
viajarem. Mas não teremos 
feriado de Carnaval em 
todo o estado de São Paulo”, 
completou o Governador.

Leia mais no site do DT

�Saúde
Cardiopatas, diabéticos, grávidas: 
saiba quem pode ou não tomar a 
vacina contra Covid-19

 Â Especialista do HCor explica recomendações 
para os chamados grupos de risco

Com a realidade do 
início da vacinação 
contra Covid-19 

no Brasil, pacientes dos 
chamados grupos de risco 
começaram a se questionar 
se podem ou não se vacinar.

Muito além das questões 
incoerentes baseadas 
em fake news sobre os 
imunizantes produzidos 
pelo Instituto Butantan 
com o laboratório chinês 
Sinovac, e pela Universidade 
de Oxford com a Fiocruz, 
essa população tem 

dúvidas importantes 
sobre contraindicações e 
interações medicamentosas, 
por exemplo.

De acordo com o líder 
médico da Infectologia do 
HCor, Guilherme Furtado, a 
recomendação para quase 
100% das pessoas, estejam 
elas ou não em grupos de 
risco, é para que se vacinem. 
No entanto, é claro, há 
algumas poucas exceções. 
Abaixo, o infectologista 
aponta quais são elas:

Leia mais no site do DT

�Vacinação

Deputada Leticia 
Aguiar pede inclusão 
de PCDs no grupo 
prioritário da vacina

 Â Parlamentar pede ao Governador 
de São Paulo que todas as Pessoas com 
Deficiência sejam incluídos no grupo 
prioritário de vacinação

A deputada Leticia 
Aguiar oficiou o 
Governador João 

Doria (PSDB) e os prefeitos 
de 39 cidades do Vale do 
Paraíba, para que pessoas 
com necessidades especiais 
de qualquer origem, visual, 
física, auditiva, intelectual e 
autistas sejam considerados 
como grupo prioritário na 
campanha de vacinação da 
Covid-19. O Ministério da 

Saúde, Vice-Governador, 
Rodrigo Garcia as Secretaria 
de Saúde e Secretaria 
dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, também 
receberam o documento.

De acordo com a 
parlamentar, a solicitação 
vem de encontro com a 
Constituição Federal e na Lei 
nº13.146/15 – Lei Brasileira 
de Inclusão. 

Leia mais no site do DT

�Estradas

Número de acidentes em rodovias 
federais cai, mas letalidade aumenta

 Â Balanço da CNT mostra estabilidade no total de mortes nas estradas

O número de acidentes 
de trânsito registrados 
em rodovias federais 

ao longo de 2020 foi menor 
que o de 2019, mas o de 
mortes em consequência 
dessas ocorrências manteve-
se estável. A constatação é 
da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT) e consta 
do balanço anual divulgado 
nesta segunda-feira, 1º, pela 
entidade.

Segundo o Painel CNT 
de Consultas Dinâmicas de 
Acidentes Rodoviários, no ano 
passado, foram registrados 

63.447 acidentes em estradas 
federais, número 5,9% 

inferior às 67.427 ocorrências 
registradas em 2019 e que 

mantém a tendência de queda 
iniciada em 2014 (169.194).

De acordo com a CNT, o grau 
de letalidade desses acidentes 
foi maior, já que o total de 
mortes ficou praticamente 
inalterado, baixando de 
5.332 óbitos em 2019 para 
5.287 em 2020. A redução foi 
de apenas 0,8%, com média 
de 14 pessoas mortas por 
dia nas rodovias federais. Só 
entre 2007 e 2020, 99.365 
brasileiros perderam a vida 
em acidentes nas estradas 
federais.

Leia mais no site do DT

© Arquivo/Agência Brasil
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Notícias do Legislativo

Câmara de Taubaté 
nomeia membros 
do Conselho da TV
A Câmara de Taubaté 

publicou na sexta-
feira, 29, a relação 

dos membros do Conselho 
Público de Comunicação da 
TV Câmara. O mandato será 
de dois anos.

O vereador João 
Henrique Dentinho (PSL) 
será o representante 
parlamentar e presidente 
do Conselho, e Vivi da 
Rádio (Republicanos) foi 
designada suplente.

Entre os funcionários 
efetivos da Câmara foram 
designados o técnico 
de comunicação André 
Bastos Camargo, a chefe de 
redação Tânia Cação Vinhas 
e o diretor de comunicação 
Júlio César Zacarias Rocha.

Entre os membros da 
sociedade civil foram 

escolhidos os jornalistas 
Glaucia Moraes da Costa, do 
Diário de Taubaté, e Valmir José 
Marques, do jornal Gazeta da 
Estiva, será suplente; Cláudia 
Valéria de Castro Perroni Leite 
Melo, da OSCIP Rede Cidade 
de Comunicação e Cidadania; 
o professor Wanderlan 
Ramos de Carvalho Filho, da 
Universidade de Taubaté; e 
como suplente o professor 
Thiago Vasquez Molina, da 
Unitau.

O Conselho é órgão 
destinado a promover 
a participação direta 
da comunidade no 
funcionamento da TV 
Câmara Taubaté, com 
atribuição de propor, 
fiscalizar e deliberar sobre 
o conteúdo editorial.

Leia mais no site do DT.

CPI sugere não 
renovação com 
ABC e ampliação 
de concessionárias
O relatório f inal 

d a  C o m i s s ã o 
Parlamentar de 

Inquérito (CPI), instituída 
pela Câmara de Taubaté 
para apurar problemas 
apontados na prestação de 
serviços da empresa ABC 
Transportes, recomenda 
que a Prefeitura não 
prorrogue o contrato 
que se encerra em 2024 
e que seja realizada 
nova licitação, inclusive 
precedida de estudo 
sobre a possibilidade de 
o município comportar 
a atuação de mais uma 
concessionária para oferta 
deste serviço.

O documento foi 
publicado no Boletim 
Legislativo no dia 29 e 
teve como relator João 

Henrique Dentinho (PSL). 
A CPI foi presidida por 
Douglas Carbonne (DEM) 
e teve como integrantes 
Guará Filho (PSDB), 
Loreny (Cidadania), Nunes 
Coelho (Republicanos), 
além dos suplentes Adauto 
da Farmácia (Cidadania) e 
João Vidal (PSB).

O requerimento que 
instaurou a Comissão foi 
aprovado em março de 
2018 e apontava problemas 
como desrespeito ao 
contrato, atrasos nos 
horários das linhas, falta 
de ônibus, proporção de 
veículos adaptados para 
cadeirantes em número 
menor do que estabelecido 
em contrato e má 
conservação de veículos.

Leia mais no site do DT

Em relatório, CPI da 
Sabesp recomenda mais 
transparência da companhia

A C o m i s s ã o 
Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que 

investigou reclamações 
relacionadas à Sabesp 
nos dois últimos anos 
r e c o m e n d o u ,  e m 
relatório conclusivo, 
que a companhia de 
saneamento passe a 
ressarcir em 48 horas os 
usuários que comprovarem 
prejuízos causados pelo 
fornecimento de água 
suja e que informe, em 
conta, os procedimentos 
para solicitar esse 
ressarcimento.

O relatório foi publicado 
no Boletim Legislativo 
na sexta-feira, 29. Nele, 
a CPI enumera outras 
recomendações, tais como 
a revisão do valor das 
multas a serem aplicadas no 

caso de descumprimento 
contratual, especialmente, 
nas situações de 
fornecimento de água 
suja ou imprópria para 
uso e, como última 
medida, a intervenção na 
prestação dos serviços, 
para assegurar a sua 
regularidade e adequação.

A CPI anotou ainda a 
necessidade de fiscalização 
e acompanhamento mais 
eficiente da Prefeitura 
de Taubaté, de forma 
que verifique e interceda 
com agilidade nas falhas 
detectadas na prestação 
de serviços oferecidos pela 
Sabesp.

O relatório será 
encaminhado à Prefeitura 
e à Sabesp, para 
conhecimento. 

Leia mais no site do DT.

�Educação

Governo de SP cria Comissão Médica da 
Educação para orientar volta às aulas presenciais

 Â Médicos e especialistas formam grupo que vai tratar especificamente de assuntos 
relacionados à retomada das aulas no Estado de SP

O Governador João 
Doria anunciou nesta 
segunda-feira, 1º, a 

criação da Comissão Médica 
da Educação de SP, que vai 
nortear as decisões sobre a 
volta às aulas presenciais em 
todo o Estado.

“Essa comissão é formada 
por especialistas com 
destaque nas áreas de 
pediatria, infectologia e 
epidemiologia e contribuirá 
para garantir suporte técnico 
e científico para que a volta às 
aulas seja realizada de forma 
responsável e absolutamente 

segura na rede estadual de 
Educação”, disse Doria.

As atribuições da comissão 
serão monitorar e orientar as 
ações de prevenção, vigilância 

e controle referentes à COVID-
19 nas unidades escolares do 
Sistema de Ensino do Estado 
de São Paulo. Isso inclui, além 
da rede estadual, as escolas 

municipais e particulares.
“A decisão sobre interromper 

temporariamente as 
atividades de ensino em 
um determinado local e o 
momento para retorná-las 
será tomada junto à Comissão 
Médica da Educação de São 
Paulo, considerando o nível 
de transmissão local e a 
capacidade de resposta da 
área de saúde, com o aval final 
do Centro de Contingência 
do Coronavírus”, destacou 
o Secretário de Educação, 
Rossieli Soares.

Leia mais no site do DT.

�Encontro

Acit se reúne com diversos setores na 
busca de soluções para os empresários

A Associação Comercial 
e Industrial de Taubaté 
tem trabalhado 

incansavelmente pela 
manutenção da economia da 
cidade e na busca por soluções 
e melhores práticas para 
auxiliar os empresários nesse 
momento de pandemia que o 
mundo está passando.

O presidente Ricardo 
Vilhena vem participando, 
semanalmente, das reuniões 
do Comitê de Covid, organizado 
pela Prefeitura Municipal 
com servidores municipais e 
integrantes representativos da 
sociedade

Na semana passada, o 
Presidente da Acit participou, 
também, de uma reunião 
com o Prefeito de Taubaté, 
José Saud, juntamente com 

Wael Mamoud, Presidente 
da Associação Comercial e 
Industrial de Jacareí, para 
debater assuntos relacionados 
à melhoria da economia e do 

comércio e buscar soluções 
que sejam pertinentes à região 
como um todo.

Wael assume, no lugar de 
Ricardo Vilhena, o cargo de vice 

presidente da regional RA6 da 
Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo (FACESP) nessa nova 
gestão, sempre com foco no 
trabalho em conjunto, que 
continua sendo prioridade, 
visando o desenvolvimento 
da região do Vale do Paraíba, 
Serra da Mantiqueira e Litoral 
Norte.

Ricardo esteve presente, 
ainda, num encontro com 
a Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
de Taubaté, Lucia Pezella, 
juntamente com o Deputado 
Estadual Sérgio Victor, para 
tratar, mais uma vez, dos 
impactos da pandemia na 
economia, buscando auxiliar 
no plano de trabalho municipal.

Leia mais no site do DT

Ricardo Vilhena - presidente da ACIT, Wael - Presidente da Associação de Jacareí e José Saud

�Doação de sangue

Governo incentiva doação de sangue antes 
de imunização contra covid-19

 Â Depois de vacinados, doadores devem respeitar período sem doar

O Ministério da Saúde 
está incentivando os 
brasileiros a doarem 

sangue antes de serem 
vacinados contra a covid-19, 
em função do impedimento 
temporário para doação após 
o recebimento de certos tipos 
de vacinas. 

De acordo com informação 
divulgada nesta segunda-
feira, 1º, pela pasta, o período 
de inaptidão é necessário 
porque o micro-organismo 
da imunização, ainda que na 
forma atenuada, circula por 
um tempo determinado no 
sangue do doador. Em caso de 
pacientes imunossuprimidos, 
há risco de o receptor 
desenvolver a doença para a 
qual o doador foi vacinado.

O coordenador de 
Sangue e Hemoderivados 
do Ministério da Saúde, 
Roberto Firmino, disse que 
o intervalo se justifica porque 
“o modo de fabricação das 
vacinas pode levar riscos a 
um paciente que receba o 
sangue, tendo em vista que 
seu sistema imunológico já 

se encontra debilitado pela 
própria condição de saúde. 
Ao receber uma vacina, o 
organismo imediatamente 
d e s e nvo lve  re a ç õ e s 
necessárias para que o 
imunizante tenha efeito, e 
estas reações podem levar 
a resultados imprecisos 
dos exames sorológicos 
ou tornar irreconhecível 
efeitos adversos da vacina 
ou alterações pós doação”, 
explicou.

De acordo com o tipo de 
vacina aplicada, a norma no 
Brasil determina períodos 

diferentes de intervalo para 
uma doação de sangue. Após 
vacinas de vírus ou bactérias 
inativados, toxoides ou 
recombinantes, o tempo 
previsto de inaptidão é de 
48 horas. Já após vacinas de 
vírus ou bactérias vivos e 
atenuados, deve-se esperar 
quatro semanas para doar 
sangue.

O imunizante produzido 
pelo Instituto Butantan em 
parceria com o laboratório 
chinês Sinovac funciona 
com vírus inativado, de 
modo que se encaixa no 

período de 48 horas. Já o 
tempo de inaptidão para as 
pessoas que receberem o 
imunizante da AstraZeneca/
Oxford, produzido no Brasil 
pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), é de quatro 
semanas, por se tratar de 
uma vacina de vetores virais.

Rodolfo Firmino destacou 
que a população precisa estar 
ciente sobre os períodos de 
restrição para doação de 
sangue após receber a vacina. 
“Por isso, enfatizamos a 
importância de os doadores 
fazerem suas doações antes 
de receberem a vacina. A 
doação de sangue é segura e 
não contraindica a vacinação, 
podendo, inclusive, receber 
a vacina logo em seguida à 
doação”, afirmou Firmino.

Queda de doadores
Em decorrência da 

pandemia do novo 
coronavírus e devido à menor 
circulação de pessoas nas 
ruas, o Ministério da Saúde 
registrou diminuição de 
doadores nos hemocentros. 

Leia mais no site do DT

© EBC
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Pandemia de Coronavírus
Colocar 20 crianças numa sala de aula implica em 808 
contatos cruzados em dois dias, alerta universidade

 Â Grupo de especialistas em planejamento da Universidade de Granada estima os riscos da retomada das aulas em setembro na 
Espanha e pede uma organização que pense “além do primeiro dia”

O fim progressivo da 
quarentena na Europa 
levanta dúvidas sobre 

como proceder. Entre os 
dilemas que mais preocupam 
está o retorno das crianças 
e jovens às aulas, previsto 
para setembro na Espanha. 
A ministra da Educação 
espanhola, Isabel Celaá, 
anunciou há alguns dias que 
o Governo não considerava 
necessário o uso de máscaras 
ou a manutenção de uma 
distância física mínima nos 
primeiros quatro anos do 
ensino fundamental, pois são 
grupos assimiláveis como 
famílias ou que mantêm 
convivência. No entanto, 
os cálculos matemáticos 
de pesquisadores da 
Universidade de Granada 
(UGR) apresentam resultados 
que contradizem a ideia de 
um pequeno grupo familiar.

 Supondo uma família 
espanhola média, composta 
por dois adultos e 1,5 filhos 
menores ―dado usado nas 
operações matemáticas, 
assumindo que há 10 alunos 
com um irmão na sala de 
aula e outros 10 são filhos 
únicos―, no primeiro dia de 
aula cada aluno será exposto 
a 74 pessoas. Isso ocorrerá 
exclusivamente se não 
houver contato com alguém 
fora da sala de aula e da casa 
da família.

“No segundo dia”, 
explica Alberto Aragón, 
coordenador do projeto, “a 
interação chegaria a 808 
pessoas, considerando 
exclusivamente as relações 
sem distanciamento nem 
máscara da própria classe 
e as das classes de irmãos e 
irmãs”. A projeção em papel 
excede 15.000 contatos em 
três dias.

Se o número de crianças 
na sala de aula subir para 
25, como muitos Governos 
autônomos espanhóis 
anunciaram, porque se 
trata da proporção habitual, 
o número de pessoas 

envolvidas aumentaria para 
91 no primeiro dia e 1.228 
no segundo. O contágio de 
uma pessoa desse grupo 
acarreta um risco automático 
para todo o grupo, portanto, 
espera-se que qualquer 
situação de alerta leve ao 
fechamento da sala ou mesmo 
de toda a escola, se houver 
espaços ou professores em 
comum.

No entanto, a realidade é 
que nenhum desses cenários 
está sendo considerado no 
planejamento de retorno 
às aulas no momento. Para 
Alberto Aragón, professor 
da UGR e especialista em 
organização de empresas e 
planejamento, a preparação 
para a volta em setembro 
não é só insuficiente, mas 
também foi deixada nas 

mãos das escolas, algo que 
“obviamente” excede sua 
capacidade organizacional e 
de recursos.

O professor levanta 
questões como: o que deve 
ser feito se uma criança 
tossir? Quando os professores 
serão submetidos a um 
teste? Todos os dias? Às 
vezes? Se adoecem? Ele 
também comenta sugestões 
feitas sem detalhes, como 
dar aulas ao ar livre, o que 
não tem resposta neste 
momento: “Nem parece que 
estejam sendo preparadas”, 
explica ele. “Neste momento, 
sabemos apenas que as 
aulas serão retomadas e que 
algumas referências foram 
apresentadas, mas pouco 
mais que isso”, observa 
Aragón.

O retorno às aulas para 
1,7 milhão de alunos do 
ensino infantil, 2,9 milhões 
do ensino fundamental, 2 
milhões do ensino médio 
e cerca de 600.000 do 
curso preparatório para a 
universidade, segundo dados 
do Ministério da Educação 
para o atual ano letivo, 
requer um planejamento 
consciente, argumentam os 
especialistas. Mas, de acordo 
com o trabalho de pesquisa 
da equipe de Granada, nada 
disso está sendo realizado.

O s  p e s q u i s a d o re s 
analisaram os planos 
de retorno às aulas das 
instituições do Governo 
central e dos Governos 
autônomos, e destacam: 
“Muita ênfase foi dada ao 
objetivo de abrir as salas de 

aula em setembro, mas faltam 
todos os outros componentes 
do bom planejamento”. 
Aragón explica que, de 
fato, o primeiro dia está 
planejado, mas “é necessário 
ir além desse primeiro dia de 
retorno às aulas e é preciso 
pensar no segundo e nos dias 
seguintes”. Será então que as 
escolas terão que enfrentar 
situações que vale a pena já 
terem previsto.

Se não houver uma 
estratégia para o dia seguinte 
ao início das aulas, diz o 
pesquisador, “e se começa 
já, será muito difícil ter 
sucesso no caminho da volta 
às aulas”. Agora é necessário 
decidir “se vão contratar 
mais professores, quais 
espaços extraordinários 
podem ser usados ou, 

por exemplo, se os alunos 
receberão computadores. É 
importante reconhecer que 
a organização da volta às 
aulas possui características 
que a tornam especialmente 
complicada, e, precisamente 
por isso, deve resultar em 
planos mais rigorosos”, 
alerta.

Outra coisa que preocupa 
Aragón é que ainda não 
foi determinado o que 
acontecerá se as aulas 
tiverem que ser suspensas. 
“Não há plano de ação. 
Vamos voltar à necessária 
improvisação de março deste 
ano? Em um segundo surto, 
não seria mais surpresa. 
Deveríamos ter um quadro 
de referência muito mais 
específico”, explica ele. Para 
esses especialistas da UGR, 
a complexidade da doença 
e o limitado investimento 
complementar disponível 
também tornam essencial ter 
planos sólidos para possíveis 
cenários de fechamento, algo 
que ainda não existe.

Comparação com outros 
países

A comparação com 
outros países também é 
interessante. Dinamarca e 
Israel, que já retornaram 
às aulas, servem como 
modelo de estudo. No caso 
da Dinamarca, “com um bom 
planejamento e recursos 
suficientes”, diz Aragón, as 
classes são agora com 10 
alunos, que saem de cinco 
em cinco para o recreio e com 
uma organização temporal 
e espacial que minimiza 
os contatos. “Eles estão se 
saindo bem e reduziram o 
risco ao mínimo.” No caso 
de Israel, com um modelo 
de retorno semelhante ao 
previsto para a Espanha, 
“nos primeiros dois ou três 
dias, 100 escolas tiveram que 
ser fechadas”. Muitas vezes, 
segundo o professor, mais 
por prevenção por causa de 
tosses ou febres do que por 
doença.

Esquema das relações de uma turma do ensino fundamental com 20 alunos, metade dos quais com um irmão, passados dois dias da volta à escola. EL PAÍS

É importante colocar professores como 
prioridade da vacinação, diz especialista
Diretora do Centro 

de Excelência e 
Inovação em Políticas 

Educacionais da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), 
Cláudia Costin, afirmou 
em entrevista à CNN, que 
o retorno seguro às salas 
de aula não pode descartar 
questões importantes, como 
a inclusão dos professos em 
grupos prioritários para a 
vacinação contra a Covid-19 
e fornecimento de material 
digital para o ensino híbrido 
em escolas públicas.

“Quem tem que definir 
o momento correto de 
retomar cada atividade são 
as autoridades sanitárias. Se 
eles consideram que estamos 
pronto para um retorno 
seguro, é importante deixar 
as escolas preparadas”, 
avaliou a especialista.

Nesta segunda-feira, 1º, as 
escolas particulares de todo 
o estado de São Paulo e do 
Rio de Janeiro retomaram as 
aulas presenciais.

Para Cláudia, é preciso que 
essa volta às aulas atenda 
aos critérios sanitários 
para evitar disseminação 
de Covid-19 entre alunos e 
professores, mas, para além 
disso, deve se considerar os 
professores como prioridade 
para receber imunização.

“É verdade que tanto na 
Europa quanto na África não 
se ficou tanto tempo longe 
das escolas e eles voltaram 
sem a vacina. Mas agora que 
temos vacinas disponíveis, 
é importante colocar os 
professores como prioridade 
na vacinação”, disse.

“Outro ponto é estabelecer 
alguma forma de ensino 
híbrido compatível com 
os recursos que alunos de 
escola pública tenham - ou 
seja, fornecer tablets, chips 
[de celular] para que, nos dias 
que eles não têm aula, dado 
o rodízio, possam continuar 
os estudos como os alunos 
de escolas particulares”, 
concluiu.
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Nem Band, nem nenhuma outra TV 
acertou transmissão das eliminatórias

Tem muita fumaça, 
mas até agora, é 
possível assegurar, 

a TVWA não fechou nada 
com TV nenhuma para a 
transmissão de 56 jogos das 

eliminatórias do próximo 
mundial de futebol.

Vale deixar claro, aqueles 
fora daqui, com exceção da 
Argentina.

Reuniões com a direção 

da Band, de fato, já 
aconteceram. Sobre a 
última, sexta-feira passada, 
a informação é que o dono 
Johnny Saad NÃO concordou 
com os valores exigidos e 

uma próxima conversa só 
irá acontecer, SE ele resolver 
mudar de posição.

Paralelamente a isso, sabe-
se, pessoas ligadas à TVWA, 
do empresário Walther 

Abrahão, já entraram 
também em contato com 
outras emissoras, mas não 
há nada que aponte para um 
resultado positivo até agora.

O acerto ou não com 

alguma TV aberta, garantem 
os seus representantes, 
em nada vai alterar o 
desenvolvimento do 
negócio.

 Posição
A TVWA informa que a 

negociação com a Band 
envolve o pacote inteiro, 
com 56 jogos.

Segundo as mesmas 
fontes, para as outras TVs, 
apenas as partidas do Brasil 
poderiam interessar. O fato 
é que nenhuma negociação 
avançou até agora.

E ouTra
O s  r e s u l t a d o s 

d a  L i b e r t a d o r e s , 
especialmente a final, 
deram uma boa animada 
na direção do SBT, em 
relação à compra de novas 
propriedades esportivas.

O campeonato carioca, 
por exemplo, está muito 
próximo.

Com CuiDaDos
As gravações de “Gênesis” 

deverão se estender até 
abril, segundo previsões 
da equipe da novela. São 
muitos os detalhes que 
envolvem o andamento 
da sua produção, como 
musicais e efeitos.

Porém, entre os 
principais, os protocolos 
de saúde por causa da 
pandemia, seguidos à risca.    

CaPíTuLo DE hojE
Em “Gênesis” nesta 

terça-feira, Lúcifer (Igor 
Rickli) acaba convencendo 

Semíramis (Francisca 
Queiroz), que ela é uma 
deusa.

Ainda no capítulo de hoje, 
parte da Torre de Babel 
desaba, em um acidente 
durante a construção.

ExigênCia
Figurantes chamados 

para gravações de novelas, 
poucos, na verdade, também 
foram enquadrados nos 

atuais protocolos.
Além da exigência de 

exames, precisam ter idade 
até 59 anos.

Fora Da gELaDEira
A demora no lançamento 

da série “Filhas de Eva”, com 
Renata Sorrah, Giovanna 
Antonelli e Vanessa 
Giácomo, internamente, 
na Globo, levantou vários 
comentários, incluindo 

pesadas críticas ao roteiro.
Porém, para surpresa de 

alguns, o seu lançamento 
foi confirmado para dia 19, 
no Globoplay.

músiCas Para CinEma
Oswaldo Montenegro 

leva sua premiada carreira 
no cinema para um musical 
na TV, destacando 38 faixas 
e cenas de filmes aos quais 
dirigiu.

O especial vai ao ar 
neste sábado, às 22h30, no 
canal por assinatura Music 
Box Brazil, com reprise 
domingo, às 10h15.

CELEbriDaDEs
O SBT anuncia para o 

próximo dia 20, às 22h30, 
a exibição do “Bake Off 
Celebridades”.

Maisa e Dony De Nuccio 
estão entre os participantes.

Prêmio
A Record TV Cabo Verde 

foi uma das vencedoras 
do Prêmio Nacional de 
Publicidade, em sua quarta 
edição, realizado no último 
sábado.

Ganhou na categoria 
Responsabilidade,  com 
um vídeo institucional 
de conscientização à 
prevenção do câncer de 
próstata.

•      Globo mantém a estreia 
de “Um Lugar ao Sol”, da Lícia 
Manzo...

•      ... Pela ordem, irá 
substituir a segunda parte 
de “Amor de Mãe”...

•      ... Porém são muitas 
ainda as dificuldades de 

contar com todos os atores 
nas gravações.

•      Ontem foi o primeiro 
dia de Cezar Scarpato na 
direção do “Programa do 
Ratinho”...

•      ... Chegou cheio de 
vontade de mexer em muita 

coisa. Principalmente nas 
mais delicadas.

•      A participação do 
Ronaldo Fenômeno no 
“Arena”, sábado, espera do 
jogo, foi combinada pelo 
próprio Benjamin Back...

•      ... Até então ninguém 

do SBT sabia de quem se 
tratava.

•      Vai ter futebol 
na Globo, Corinthians 
e Ceará, na noite desta 
quarta. E “BBB” mais 
curto, depois do “Segue o 
Jogo”.

Zé Vaqueiro, estourado 
com o hit “Letícia”, será 
uma das atrações do “A 
Noite É Nossa”, programa 
do Gerado Luis na Record, 
nesta quarta-feira.

No YouTube o cantor já 
soma mais de 500 milhões 
de visualizações.

A atriz Maria Gladys, por 
sua vez, concedeu uma 

entrevista ao Geraldo, em 
Minas. 

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Francisca Queiroz

Crédito: Blad Meneghel

Tribuna livre

• Coluna do Leitor

Senhores 
conselheiros
Tentamos sem sucesso 

uma reunião com o 
prefeito Saud para 

saber o futuro da CULTURA 
DE TAUBATÉ já que o 
TURISMO será dissassociado 
e passará a ser um 
“puxadinho” da Secretaria 
de Desenvolvimento. 
Sol ic i tamos reunião 
com o Alcaide para 
discutir os passos da 
cultura para não sermos 
surpreendidos. Agora surge 
a informação extra oficial 
(já que oficialmente fomos 
ignorados) de que é desejo 
da atual gestão transferir 
a cultura para ser um 
“puxadinho” da Secretaria de 

Educação acabando com as 
atividades do Centro Cultural 
cujas ações supostamente 
seriam realizadas nos 
bairros. Não sabemos se 
procede a informação mas 
não podemos aceitar tudo 
calado e temos que EXIGIR 
uma reunião com Saud para 
conhecer OFICIALMENTE 
o destino da Cultura em 
seu governo na reforma 
a dmi ni s t ra t iva .  Nã o 
aceitaremos imposição de 
cima para baixo e vamos 
RESISTIR! A luta apenas 
começou! Mário Jefferson 
Leite Melo ATIVISTA 
CULTURAL VAI TER LUTA 
SIM...

3413-2400

�Carnaval

Encuca a Cuca realiza dia 
carnavalesco com o tema 
Assombração Online
O bloco Encuca a 

Cuca, um dos mais 
famosos de São 

Luiz do Paraitinga, realiza 
no próximo sábado, 
dia 7 de fevereiro, uma 
programação online, que 
começa às 10h e termina 
após uma live às 22h, para 
comemorar seus 39 anos. 
Com o tema Assombração 
Online, a programação 
acontece na página do 
Facebook do bloco, no 
endereço m.facebook.com/
mundoenkukakuka.

Fundado no dia 14 de 
novembro de 1981 o Encuca 
a Cuca nasceu em São Luiz 
do Paraitinga em meio a uma 
atmosfera de muito samba, 
rainha de bateria e mestre 
sala. A partir desse modelo 
de carnaval, importado do 
Rio de Janeiro, o Encuca a 
Cuca surgiu para resgatar 
os mitos e lendas do povo 
de São Luiz e fortalecer o 
carnaval com a identidade 
cultural do luizense.

O primeiro cortejo do 
Encuca ocorreu no carnaval 
de 1982. Para participar 
desse carnaval, o Encuca 
travou uma batalha com o 
poder público municipal da 
época, que era resistente 
à entrada de qualquer 
outra manifestação que 

não estivesse aos moldes 
das agremiações de samba. 
Após diversas discussões, o 
Encuca a Cuca foi autorizado 
a realizar o seu cortejo 
pelas ruas de Paraitinga, 
com o primeiro boneco do 
Carnaval de São Luiz com o 
nome de Kuka. Esse boneco 
personificou a tal maldição 
de rabo e chifre pregada 
por um vigário na década 
de 1930.

Nos anos seguintes 
o Encuca a Cuca foi 

materializando lendas 
macabras em grandes 
bonecos, como o Kuka, 
Cobra Grande, Bicho 
Papão, Cabra-Cega, Porca 
dos Sete Leitõezinhos, 
Diabo, Lobisomem, Cabrá, 
Urubu, Coruja, Bruxa, 
Juca Espanta, Gato Preto, 
Noé, Loira do Banheiro,  
Macaco Chimpanzé, Corpo 
Seco do Além, Mulher de 
Branco, Miota e outros, 
que passaram a compor  
os cortejos do Encuca 

a Cuca,  mergulhando o 
luizense em uma nova 
atmosfera carnavalesca 
com muitas lendas, magias 
e marchinhas.

Neste ano de pandemia, 
o Encuca a Cuca decidiu 
manter a tradição, usando 
a forma moderna das lives 
para sua apresentação.

Confira a programação:

ASSOMBRAÇÃO ONLINE | 
7 de Fevereiro de 2021

10h - Famig toca Mundo 
Encuca a Cuca

12h - Sessão de Fotos 
Macabras dos Bonecos 
Lendários (fotos de Nathan 
Rodrigues)

13h - Bloco Jatobá toca 
Mundo Encuca a Cuca

15h - RadioTeatro: Mundo 
dos Encucadinhos

17h - Artistas Luizenses 
tocam marchinhas até 
congadas do Encuca

20h - Batismo dos Novos 
Bonecos e Cortejo do 
Encuca a Cuca

22h - Live de comemoração 
do Assombração Online

P a r a  p a r t i c i p a r 
acesse facebook.com/
mundoenkukakuka.

Para mais informações, 
fale com João Gualberto no 
telefone (12) 99704-4633.
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Vendo casa com 2 pon-
tos comerciais no bair-
ro Jardim Canuto Bor-
ges, em Taubaté, com 
área total de 257m2. A 
casa possui 5 cômodos, 
sendo 1 suíte, quintal 
com garagem para 2 
carros. Os 2 pontos co-
merciais já estão pron-
tos para utilização. 
Toda documentação 
OK. Ótima oportunida-
de de negócio. Contato 
direto com o proprietá-
rio: (12)3621-6102

7- Ficha 066: Venda 
Apartamento no Centro 
- Taubaté R$ 280.000,00. 
Com 2 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
36322000 / 36336474. 
www.telesergio.com.br

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

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

Ap
to
s

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

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

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

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

17- Ficha 072: Venda 
Terreno na Fonte Ima-
culada - Taubaté R$ 
220.000,00 Com a Me-
dida de 1.133 m². Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br
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18- Ficha 002: Venda 
Casa no Condomínio 
Tecoara - Taubaté R$ 
690.000,00. Com 3 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala de Estar, Cozinha, 
Área de Serviço, Banhei-
ro, Lavabo e Garagem 
Coberta para 2 Carros. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

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

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

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

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

Te
rr
en

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

14- Ficha 014: Venda 
Área na Vila Nogueira - 
Taubaté R$ 850.000,00 
Com à Medida de 12,66 x 
85,5 = 1.082,43 m². Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br
 

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

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

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

24- Ficha 230: Venda 
Casa no Condomínio 
Primavera - Taubaté R$ 
850.000,00 Com 3 Dor-
mitórios Sendo 2 Suítes, 
Sala de Estar/Jantar, Co-
zinha, Área de Serviço, 
Lavabo, Quintal e Espaço 
para 2 Carros. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br
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CASA TÉRREA COND. 
CAMPO DOS CONDES 
LOUVRE Casa Nova, 150 
m2, 1 Suite + 2 Dorms, 
WC e Lavabo, Sala Ampla 
bem iluminada, e ventila-
dor, Cozinha, AS, Espaço 
Gourmet com Churras-
queira, Quintal e 2 Vagas 
Cobertas. R$550.000,00. 
Interessados entrar em 
contato com proprietário 
pelo tel: (11) 99522-1018.

NOVO HORIZONTE (F. 
4052) Casa R$ 170.000,00 
- 3 Dorm. S/1 Suite, 
Bh, Lavabo Sala, Coz, 
Gar.,area De Serv. Quintal 
(12) 3621-1965 (12) 3629-
4194
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GURILÂNDIA Vendo 
Apto  Residencial Cin-
derela, com 2 dorms + 
dependências, área útil: 
54 M2, 1 vaga de gara-
gem, reformado, vago, 
1º andar, mobiliado. R$ 
160.000,00. Interessados 
tratar pelo tel / watz: (12) 
99703-6979, falar com sr. 
Salvato. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

já com Projeto Aprovado com 
207 M2 para construção, todo 

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

em frente ao canteiro de alta 
tensão. Interessados tratar 

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

6660 / (12) 99159-6756. 

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

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

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

Aluga-se

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

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

Co
m
er
ci
ai
s

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

Aluga-se

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

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

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

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

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

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

Di
ve

rs
os

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

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

Temperos secos 
para diversos pratos

Azeites aromatiza-
dos e sal de ervas
Licores diversos

Alice- tel. 3681.3070 
- Taubaté

Gino Pães e Doces

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

Delícias da Padaria do Gino

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

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

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

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

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

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

Pé e Mão 
R$ 20,00

Atendimento a domicílio com horário agendado. 

Telefone / watsap: 

(12) 98257-8372 Gabi

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

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

Para contratar: 12 996490561 ou email taubate.centro@maryhelp.net DT
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        PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE 

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

   
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

COMUNICADO DE EXTRAVIO

Sebastião Donizete Rabelo Nunes, autônomo, portador do CPF: 138.491.578-81, Ins-
crição Municipal: 31053/93, localizado na Rua José Marcelino de Moraes Filho, nº 30, 
Jardim Maria Augusta, Taubaté - SP, COMUNICA a perda e o extravio de Talões de 
Notas Fiscais de Prestação de Serviços, de numeração 001 ao 1750.

COMUNICADO DE EXTRAVIO

A empresa Cristiana de Camargo Mecânica ME, cadastrada no CNPJ:12.383016/0001-
00, Inscrição Municipal: 58129, sito a Rua Imaculada Conceição nº 07, Alto de São 
João, Taubaté/SP, COMUNICA a perda e extravio dos talões de nota fiscal de serviços 
série A, de numeração 001 ao 1000.

COMUNICADO
 

ROUBO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL
 
Venho comunicar que no dia 22 de janeiro de 2021, aconteceu o roubo da CARTEIRA 
DE IDENTIDADE FUNCIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL do Servidor Público 
Federal, Flávio Roberto Bezerra, lotado no Departamento de Polícia Rodoviária Fe-
deral, Superintendência de São Paulo - SP, na Delegacia de Cachoeira Paulista - SP.

DATA 1º LEILÃO 09/02/21 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 11/02/21 ÀS 10H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro O�cial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e JUCESP sob nº 
1086, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A. inscrito no 
CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, 
hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização do leilão: somente on-line via www.lei-
laovip.com.br. Localização do imóvel: Caraguatatuba-SP. Br. Massaguaçú. Loteamento Park Imperial. 
Terreno com 540,29m². Rua das Guaiçaras. Lote 46 da quadra 23. Matr.: 49.674 do RI local. Obs.: Consta na Av. 
5 da citada matrícula, uma área de preservação de área verde, correspondente a 11,48%, com 62,02m², como 
Reserva Legal. Existem débitos de aproximadamente R$ 10.000,00, referente a Condomínio encontra-se ajuizado 
conforme Ação de Execução de Título Extrajudicial processo nº 1007536-94.2019.8.26.126 da 1ª Vara Cível de 
Caraguatatuba-SP, os quais serão de responsabilidade do vendedor o seu pagamento, bem como a baixa da 
respectiva ação. Caso haja o exercício de direito de preferência, os débitos e a baixa da ação, serão de exclusiva 
responsabilidade do ex-�duciante. Ocupada (AF) 1º Leilão: 09/02/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 454.411,60 
2º Leilão: 11/02/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 421.204,94 (caso não seja arrematado no 1º leilão). 
Localização dos imóveis: Taubaté-SP. Bairro Barranco. Jardim das Nações. Av. Itália, 928. Condomínio The 
One Of�ce Tower: 1) Sala nº 2007 (20º pavimento) com direito ao uso de 02 vagas de garagem. Área priv.: 
62,740m². Matr.: 142.106 do RI local. 2) Sala nº 2008 (20º pavimento) com direito ao uso de 02 vagas de garagem. 
Área priv.: 62,740m². Matr.: 142.107 do RI local. Obs.: Existem débitos de aproximadamente R$ 54.000,00 de 
IPTU e Condomínio, referente ao Condomínio encontra-se ajuizado conforme Ação de Execução de Título 
Extrajudicial processo nº 1003569-62.2020.8.26.0625 da 5ª Vara Cível do Foro de Taubaté-SP, os quais serão de 
responsabilidade do vendedor o seu pagamento, bem como a baixa da respectiva ação. Caso haja o exercício de 
direito de preferência, os débitos e a baixa da ação, serão de exclusiva responsabilidade do ex-�duciante. O 
vendedor providenciará sem prazo determinado, as baixas das Av. 1 - Hipoteca e Av. 2 - Patrimônio de afetação, 
constantes nas citadas matrículas. Ocupadas. (AF). 1º Leilão: 09/02/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 
786.000,00 2º Leilão: 11/02/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 831.826,22 (caso não seja arrematado no 1º 
leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O 
interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao 
evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de 
interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e 
despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 
11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos 
sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3993-
-5252 Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho - Leiloeiro O�cial JUCEMA nº 12/96 E JUCESP nº 1086

 
 

 

  
 
 

  

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  J A M B E I R O  
E s t a d o  d e  S ã o  P a u l o  

 
 
 

                    Estado de São Paulo 
 
 
 

 LEI NÚMERO 1962 DE  01 DE FEVEREIRO DE 2021. 
   

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL À LOA E 
ACRESCENTA AÇÕES, PROJETOS, METAS E OBJETIVOS NA LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO – E NO PPA DO MUNICÍPIO DE 
JAMBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE. 
 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de JAMBEIRO, Estado de 

São Paulo, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 
 

Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Especial 
até o limite estabelecido para a dotação, nos moldes dos artigos 41, II, 42 e 43 da Lei 4.320/64, sob as 
seguintes classificações e fontes de recursos: 

 
Órgão: 05 SERVIÇOS DE SAÚDE 

Unidade Executora: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função 10 SAÚDE 

Sub- Função 301 ATENÇÃO BÁSICA 

PROJETO: 1.049 
Emenda parlamentar 2020.61.16160 – OBRAS NA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAMBEIRO- Resolução SS 55-2020. 

Recurso 02.301 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 134.000,00 

 
Art. 2º - O Crédito Adicional aberto pela presente Lei será coberto com recursos 

provenientes do Superávit Financeiro do exercício anterior.  
Parágrafo Único: Os recursos constarão obrigatoriamente do Decreto Executivo que 

procederá a abertura do Crédito Especial nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. 
 
Art. 3º - Este Crédito Especial será incluído na programação das ações contidas na LDO 

e no PPA do presente exercício. 
 
Art. 4º - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
Jambeiro, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

  

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  J A M B E I R O  
E s t a d o  d e  S ã o  P a u l o  

 
 
 

                    Estado de São Paulo 
 
 
 

 LEI NÚMERO 1962 DE  01 DE FEVEREIRO DE 2021. 
   

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL À LOA E 
ACRESCENTA AÇÕES, PROJETOS, METAS E OBJETIVOS NA LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO – E NO PPA DO MUNICÍPIO DE 
JAMBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2021, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE. 
 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de JAMBEIRO, Estado de 

São Paulo, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 
 

Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Especial 
até o limite estabelecido para a dotação, nos moldes dos artigos 41, II, 42 e 43 da Lei 4.320/64, sob as 
seguintes classificações e fontes de recursos: 

 
Órgão: 05 SERVIÇOS DE SAÚDE 

Unidade Executora: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função 10 SAÚDE 

Sub- Função 301 ATENÇÃO BÁSICA 

PROJETO: 1.049 
Emenda parlamentar 2020.61.16160 – OBRAS NA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAMBEIRO- Resolução SS 55-2020. 

Recurso 02.301 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 134.000,00 

 
Art. 2º - O Crédito Adicional aberto pela presente Lei será coberto com recursos 

provenientes do Superávit Financeiro do exercício anterior.  
Parágrafo Único: Os recursos constarão obrigatoriamente do Decreto Executivo que 

procederá a abertura do Crédito Especial nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. 
 
Art. 3º - Este Crédito Especial será incluído na programação das ações contidas na LDO 

e no PPA do presente exercício. 
 
Art. 4º - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
Jambeiro, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

  

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  J A M B E I R O  
E s t a d o  d e  S ã o  P a u l o  

 
 
 

                    Estado de São Paulo 
 
 
 

 
 LEI NÚMERO 1963 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021. 

   
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL À LOA E ACRESCENTA AÇÕES, PROJETOS, 
METAS E OBJETIVOS NA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS – LDO – 2021 E NO PPA DE 2018 - 2021, DO 
MUNICÍPIO DE JAMBEIRO, REFERENTE AO CONVÊNIO COM 
O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 
 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de 

JAMBEIRO, Estado de São Paulo, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte lei: 

 
Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito 

Especial até o limite estabelecido para a dotação, nos moldes dos artigos 41, II, 42 e 43 da Lei 
4.320/64, sob as seguintes classificações e fontes de recursos: 

 
 

Órgão:  08 SERVIÇOS MUNICIPAIS 

Unidade Executora:  08.01 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS 

Projeto: 1.046 Obras de Construção de Praça de Eventos no Município de 
Jambeiro. 

Recurso 05.800 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 147.582,49 

Recurso 01.100 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 32.418,76 

 
Art. 2º - O Crédito Adicional aberto pela presente Lei será coberto com recursos 

provenientes de Convênio entre o Município de Jambeiro e o Ministério de Desenvolvimento 
Regional e Recursos próprios do Município. 

 
  Parágrafo Único: Os recursos constarão obrigatoriamente do Decreto Executivo 

que proceder a abertura do Crédito Especial, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. 
 

Art. 3º - Este Crédito Especial será incluído na programação das ações contidas na 
LDO de 2021 e no PPA de 2018 e 2021. 

 
             Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
Jambeiro, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 

                                                                                         CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
                                                                                       Prefeito Municipal 

 
 

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

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

   
 

 
 

PORTARIA Nº 9519, de 08 de janeiro de 2021. 
 

 
Dispõe sobre substituição eventual e 
temporário de Servidor Municipal. 

 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 
RESOLVE: 

 
 

                  Art. 1º- Nomear o SR. ROGÉRIO RIBEIRO 
DE PAULA, portador do RG. 19.970.474-0 e do CPF: 
119.480.448-97, para substituição Eventual e Temporária do 
cargo de Chefe da Seção de Compras e Licitações, pois o 
funcionário encontrava-se de licença saúde a partir do dia 08 
de janeiro de 2021 a 30 de janeiro de 2021.   

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

Jambeiro, 08 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 08 de janeiro de 2021. 

 
 

 
       Angélica Aparecida Idalino  

                                      Oficial Administrativo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA 
Rua José Fernandes da Silva, 28 – Tel: (12)3677-9700 – Fax: 3677-2100 – CEP12180-000 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 003/2021 - Edital nº 004/2021 – Proc. Adm. Mun. n° 
006/2021 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário por item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 12 de fevereiro de 2020. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Natividade da Serra - SP, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, Centro, 
Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Natividade da Serra – SP, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, 
Centro, Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000, ou retirado GRATUITAMENTE no site 
www.natividadedaserra.sp.gov.br. 
 
 

CARTA CONVITE Nº 01/2021 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, torna pública a ADJUDICAÇÃO da 
Carta Convite nº 01/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES 
DO MUNICIPIO EM RELAÇÃO À ASSESSORIA TÉCNICA NA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. DEVERÁ DAR ATENDIMENTO AOS PROCESSOS 
RELACIONADOS COM OS SERVIÇOS QUE ENVOLVEM SOLUÇÕES E DECISÕES 
RELATIVOS À ENGENHARIA, NOTADAMENTE AQUELES REFERENTES A CONVÊNIOS 
FEDERAIS E ESTADUAIS QUE POR SUA VEZ POSSUEM CARACTERISTICAS 
SINGULARES, ALHEIAS AS ROTINAS DESTA SECRETARIA. OFERECER ALTERNATIVAS 
E DEFINIÇÕES PARA OS ASSUNTOS DIRETAMENTE LIGADOS ÀS CONSTRUÇÕES E 
OBRAS DE CARATER PRÓPRIO OU CONTRATADO, RESOLVENDO DESDE O 
PLANEJAMENTO, PROJETOS, ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E 
EXECUTIVO. DAR APOIO ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
(EDUCAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS) COM ATENDIMENTO NAS SOLUÇÕES DOS 
PROJETOS PREVISTOS EM CONVÊNIOS. ELABORAR CONTEUDOS E ACOMPANHAR A 
FORMALIZAÇÃO DE CONVENIOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PODENDO 
SER PRORROGADO NAS FORMAS DA AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 57, II, DA 
LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, a licitante vencedora: BOUZON 
ENGENHARIA ME pelo preço global de R$ 63.600,00 (Sessenta e três mil e seiscentos 
reais); e a HOMOLOGAÇÃO da presente Licitação para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos.  

ANDERSON JOSE MENDONÇA – Prefeito Municipal 

             Prefeitura do Município de Santo Antonio do Pinhal 
          CNPJ 45.701.455/0001-72 

 
 

 
 
 
 
 
 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 
 
 
 
 
    
 O Município de Santo Antonio do Pinhal, Estado de São Paulo, à vista do Resultado publicado no dia 
27 de Janeiro de 2.021, HOMOLOGA o Processo Seletivo Simplificado para Contratação temporária n.º 
01/2021, realizado no dia 24 de Janeiro de 2.021. 
  
 Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 
 
 

Santo Antonio do Pinhal – SP, 01 de Fevereiro de 2.021. 
 
 
 
 
 
 

ANDERSON JOSE MENDONÇA 
Prefeito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP          

                                                    CNPJ: 45.701.455/0001-72           
 

 
 
 
 
 

TERMO DE PRORROGAÇÃO DO  CONCURSO PÚBLICO 002/2018 
 
 
 
 
 
 

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DO  
CONCURSO PUBLICO 02/2018,  HOMOLOGADO EM 15 
de Fevereiro de 2.019. 

 
 
 
    

A Prefeitura do Município de Santo Antonio do Pinhal, Estado de São Paulo, por seu titular, 
o Senhor Prefeito Municipal Anderson Jose Mendonça resolve:  

 
PRORROGAR, por mais dois anos, a contar de 15 de Fevereiro de 2.021, o prazo de 

validade do Concurso Público 02/2018, conforme Edital de homologação de 15 de Fevereiro de 
2.019, publicado em jornal de circulação local em 16 de Fevereiro de 2.019, nos termos do inciso III, 
do artigo 37 da Constituição Federal e do item 1.1 do Edital 02/2018.  

 
 
  REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 
 
 
 

                  Santo Antonio do Pinhal – SP, 01 de Fevereiro de 2.021 
 
 
 
 

Anderson José Mendonça 
Prefeito 
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CAMARA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

LRF, art. 48 – Anexo 6

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

R$ 1

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR

Receita Corrente líquida 32.197.253,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 32.197.253,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 32.197.253,58

DESPESA COM PESSOAL % SOBRE A RCLVALOR

Despesa Total com Pessoal - DTP 2,94946.966,19

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 6,001.931.835,21

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 5,701.835.243,45

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 5,401.738.651,69

DÍVIDA CONSOLÍDADA % SOBRE A RCLVALOR

Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 0,00 0,00

GARANTIAS DE VALORES % SOBRE A RCLVALOR

Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS % SOBRE A RCLVALOR

Operações de Crédito Internas e Externas 0,000,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 0,000,00

Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,000,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,000,00

RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO
LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS
A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
0,0016.690,64Valor Total

PEDRO LUIZ CASSIANO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL CONTROLE INTERNO

ADAUANE ALMEIDA RAMOS

ASSESSORA CONTÁBIL

ALEXSANDRA PEREIRA HIGA
109.716.698-80 302.159.288-06 268.732.688-79

6º BIMESTRE  DE 2020 REPUBLICADO

No Bimestre (b) %(b/a) Até o Bimestre (c) %(c/a)

27.148.600,00 27.148.600,00 4.873.449,65 17,95 27.413.016,69 100,97 -264.416,69
1.368.000,00 1.368.000,00 240.780,74 17,60 2.976.958,42 217,61 -1.608.958,42
1.155.000,00 1.155.000,00 222.873,28 19,30 2.901.309,32 251,20 -1.746.309,32

344.000,00 344.000,00 50.661,38 14,73 286.967,27 83,42 57.032,73
372.000,00 372.000,00 80.225,37 21,57 2.124.072,52 570,99 -1.752.072,52
165.000,00 165.000,00 31.304,27 18,97 209.594,26 127,03 -44.594,26

         IRRF 274.000,00 274.000,00 60.682,26 22,15 280.675,27 102,44 -6.675,27
213.000,00 213.000,00 17.907,46 8,41 75.649,10 35,52 137.350,90
140.000,00 140.000,00 23.398,95 16,71 125.167,93 89,41 14.832,07
112.500,00 112.500,00 7.243,50 6,44 58.066,16 51,61 54.433,84

29.239.500,00 29.239.500,00 5.311.908,08 18,17 27.673.389,98 94,64 1.566.110,02
-3.887.400,00 -3.887.400,00 -710.352,97 18,27 -3.475.521,34 89,40 -411.878,66

176.000,00 176.000,00 471,35 0,27 54.955,54 31,22 121.044,46
105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 1.087.451,99 1.035,67 -982.451,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 1.087.451,99 1.035,67 -982.451,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.253.600,00 27.253.600,00 4.873.449,65 17,88 28.500.468,68 104,58 -1.246.868,68

Inicial Atualizada (d) No Bimestre Até o Bimestre (e) No Bimestre Até o Bimestre
Despesas Correntes  (IV) 26.117.900,00 26.615.678,69 2.953.433,72 22.701.876,70 4.916.178,81 22.686.098,66 22.257.101,04 3.913.801,99
   Pessoal/Encargos Sociais 15.568.500,00 16.478.912,06 3.302.316,92 15.563.144,41 3.332.479,05 15.563.144,41 15.242.747,81 915.767,65
   Juros/Encargos da Dívida Interna 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
   Outras Despesas Correntes 10.548.400,00 10.135.766,63 -348.883,20 7.138.732,29 1.583.699,76 7.122.954,25 7.014.353,23 2.997.034,34
Despesas de Capital  (V) 698.600,00 3.428.692,94 633.286,37 3.101.600,74 525.914,42 2.163.803,28 2.163.803,28 327.092,20
   Investimentos 398.600,00 2.693.292,94 558.688,08 2.378.939,37 440.790,98 1.441.141,91 1.441.141,91 314.353,57
   Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   Amortização da Dívida 300.000,00 735.400,00 74.598,29 722.661,37 85.123,44 722.661,37 722.661,37 12.738,63
     Outras Amortizações 300.000,00 735.400,00 74.598,29 722.661,37 85.123,44 722.661,37 722.661,37 12.738,63
   Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência (VI) 437.100,00 0,00 0,00

DESPESA TOTAL  (VII) = (IV + V + VI) 27.253.600,00 30.044.371,63 3.586.720,09 25.803.477,44 5.442.093,23 24.849.901,94 24.420.904,32 4.240.894,19

SUPERÁVIT/DÉFICIT (VIII)  =  (III-VII) -437.100,00 2.790.771,63 1.286.729,56 2.696.991,24 -568.643,58 3.650.566,74

TOTAL (IX) 27.253.600,00 30.044.371,63 3.586.720,09 25.803.477,44 5.442.093,23 28.500.468,68 24.420.904,32 4.240.894,19

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
Prefeita Municipal

RG

Pagos até o 
Bimestre

Previsão Inicial

Saldo a 
Empenhar (d - e)

Controle Interno

Dotação Anual

MARCOS MOUTELLAFABIANA APARECIDA LEMES GIL
Contadora

( - ) Deduções da Receita

Despesas Empenhadas
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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 -

     Taxas

Saldo a Realizar 
(a - c)RECEITAS Previsão 

Atualizada (a)

   Alienação de Bens

Valores expressos em R$

RECEITAS REALIZADAS

Despesas Liquidadas

         ITBI  

   Receita Patrimonial

Receitas Correntes (I)
   Receitas Tributárias
     Impostos

   Outras Receitas de Capital

   Contribuições

         ISSQN
         IPTU

   Outras Receitas Correntes

DESPESAS

   Transferências de Capital

Receitas de Capital (II)

RECEITA TOTAL  (III) =  (I + II)

   Transferências Correntes

6º BIMESTRE  DE 2020 REPUBLICADO
DESPESAS

Funções/Subfunções Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado

1 0 LEGISLATIVO 1.200.000,00 1.200.000,00 157.776,02 186.986,25 922.893,54 922.893,54 277.106,46

1 31 Ação Legislativa 1.200.000,00 1.200.000,00 157.776,02 186.986,25 922.893,54 922.893,54 277.106,46

4 0 ADMINISTRAÇÃO 5.207.500,00 5.919.112,06 727.652,54 1.096.341,61 5.362.608,17 5.362.608,17 556.503,89

61 Ação Judiciária 175.000,00 102.000,00 27.122,52 27.122,52 96.920,17 96.920,17 5.079,83

4 121 Planejamento e Orçamento 4.302.000,00 4.939.212,06 580.807,40 909.299,96 4.419.123,13 4.419.123,13 520.088,93

4 123 Administração Financeira 730.500,00 877.900,00 119.722,62 159.919,13 846.564,87 846.564,87 31.335,13

5 0 DEFESA NACIONAL 24.000,00 24.000,00 4.581,83 4.581,83 22.724,33 22.724,33 1.275,67

5 153 Defesa Terrestre 24.000,00 24.000,00 4.581,83 4.581,83 22.724,33 22.724,33 1.275,67

8 0 ASSISTÊNCIA SOCIAL 646.300,00 650.300,00 74.304,23 104.428,74 472.970,87 472.970,87 177.329,13

8 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 100.000,00 100.000,00 21.952,49 29.012,49 96.516,01 96.516,01 3.483,99

8 244 Assistência Comunitária 546.300,00 550.300,00 52.351,74 75.416,25 376.454,86 376.454,86 173.845,14

10 0 SAÚDE 5.285.500,00 6.825.786,94 1.012.550,14 1.487.699,37 6.244.236,67 6.244.236,67 581.550,27

10 301 Atenção Básica 5.285.500,00 6.825.786,94 1.012.550,14 1.487.699,37 6.244.236,67 6.244.236,67 581.550,27

12 0 EDUCAÇÃO 8.550.200,00 8.245.500,00 945.221,62 1.453.917,95 6.235.668,54 5.808.429,30 2.009.831,46

306 Alimentação e Nutrição 543.000,00 544.100,00 17.833,12 30.878,86 281.767,37 281.767,37 262.332,63

12 361 Ensino Fundamental 7.598.200,00 7.112.400,00 848.650,35 1.344.300,94 5.536.855,67 5.109.616,43 1.575.544,33

12 365 Educação Infantil 213.000,00 393.000,00 66.236,68 66.236,68 381.647,47 381.647,47 11.352,53

12 367 Educação Especial 196.000,00 196.000,00 12.501,47 12.501,47 35.398,03 35.398,03 160.601,97

13 0 CULTURA 318.000,00 111.000,00 -52,64 1.419,26 83.381,56 83.381,56 27.618,44

13 392 Difusão Cultural 318.000,00 111.000,00 -52,64 1.419,26 83.381,56 83.381,56 27.618,44

15 0 URBANISMO 3.193.500,00 4.607.872,63 345.840,46 675.832,80 4.187.637,01 3.661.300,75 420.235,62

15 452 Serviços Urbanos 3.193.500,00 4.607.872,63 345.840,46 675.832,80 4.187.637,01 3.661.300,75 420.235,62

17 0 SANEAMENTO 677.000,00 714.700,00 88.252,29 149.104,69 682.160,06 682.160,06 32.539,94

17 512 Saneamento Básico Urbano 677.000,00 714.700,00 88.252,29 149.104,69 682.160,06 682.160,06 32.539,94

20 0 AGRICULTURA 420.500,00 429.500,00 84.889,13 85.635,55 420.647,28 420.647,28 8.852,72

20 606 Extensão Rural 420.500,00 429.500,00 84.889,13 85.635,55 420.647,28 420.647,28 8.852,72

23 0 COMÉRCIO E SERVIÇOS 50.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

23 695 Turismo 50.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

26 0 TRANSPORTE 1.025.000,00 1.128.000,00 134.218,79 180.777,96 1.058.384,56 1.058.384,56 69.615,44

26 782 Transporte Rodoviário 1.025.000,00 1.128.000,00 134.218,79 180.777,96 1.058.384,56 1.058.384,56 69.615,44

27 0 DESPORTO E LAZER 219.000,00 173.600,00 11.485,68 15.367,22 110.164,85 110.164,85 63.435,15

27 812 Desporto Comunitário 219.000,00 173.600,00 11.485,68 15.367,22 110.164,85 110.164,85 63.435,15

99 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 437.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 999 Reserva de Contingência 437.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27.253.600,00 30.044.371,63 3.586.720,09 5.442.093,23 25.803.477,44 24.849.901,94 4.240.894,19

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
Prefeita Municipal

RG

Controle Interno

TOTAL

Cód. 
Função

Dotação Anual Realizadas no Bimestre

Contadora
FABIANA APARECIDA LEMES GIL

Cód. 
Subf.
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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

 (Artigo  52, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)

Valores expressos em R$

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

MARCOS MOUTELLA

Realizadas até o Bimestre Saldo a 
empenhar

6º BIMESTRE  DE 2020
RESULTADO PRIMÁRIO REPUBLICADO Valores expressos em R$

Inicial Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
27.148.600,00 27.148.600,00 4.873.449,65 27.413.016,69 27.367.199,75

105.000,00 105.000,00 0,00 1.087.451,99 400.000,00
27.253.600,00 27.253.600,00 4.873.449,65 28.500.468,68 27.767.199,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62.300,00 62.300,00 8.250,00 11.481,28 29.764,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62.300,00 62.300,00 8.250,00 11.481,28 29.764,37
27.191.300,00 27.191.300,00 4.865.199,65 28.488.987,40 27.737.435,38

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre
26.117.900,00 26.615.678,69 4.916.178,81 22.686.098,66 26.263.608,12

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

26.116.900,00 26.614.678,69 4.916.178,81 22.686.098,66 26.263.608,12
698.600,00 3.428.692,94 525.914,42 2.163.803,28 1.124.830,51

300.000,00 735.400,00 85.123,44 722.661,37 474.374,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

398.600,00 2.693.292,94 440.790,98 1.441.141,91 650.455,67
437.100,00 0,00 0,00

26.515.500,00 29.307.971,63 5.356.969,79 24.127.240,57 26.914.063,79

675.800,00 -2.116.671,63 -491.770,14 4.361.746,83 823.371,59

RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO Em 31/12/2019 (a)  Bimestre 
Anterior (b) Bimestre Atual (c)

I.   Dívida Consolidada 5.629.572,59 5.269.402,71 4.331.182,71
II.  Deduções:(*) 980.932,98 5.697.122,82 4.769.411,11
        Ativo Disponível 2.705.381,88 5.698.117,49 5.198.408,73

        Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

        (-) Restos a Pagar Processados 1.724.448,90 994,67 428.997,62

III. Dívida Consolidada Líquida (I-II) 4.648.639,61 -427.720,11 -438.228,40
IV. Receita de Privatizações 0,00 0,00 0,00

V.  Passivos Reconhecidos 0,00 0,00 0,00

Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V) 4.648.639,61 -427.720,11 -438.228,40
(*) 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.

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
Prefeita Municipal Controle Interno

RG

III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS

Dotação Anual

RECEITAS FISCAIS Período Exercício 
Anterior

(-) Deduções

Despesas Liquidadas

Despesas de Capital
(-) Deduções

     Concessão de Empréstimos

     Aquisição de Título de Capital já Integralizado

      Subtotal
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS

Receitas Correntes
Receitas de Capital
     Subtotal:

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

     Receitas de Operações de Crédito 

Previsão Atualizada

Janeiro até o Bimestre  (c - a)

Realização

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

SALDO RESULTADO NOMINAL

DESPESAS FISCAIS

VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA 675.800,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL 

     Subtotal

IV -  RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)

Despesas Correntes

      Subtotal

Período Exercício 
Anterior

(-)  Juros e Encargos da Dívida

     Amortização de Dívida

    Amortização de Empréstimos

     Receitas de Alienação de Ativos

     Rendas de aplicações Financeiras

No Bimestre  (c - b)

Contadora

-10.508,29 -5.086.868,01

FABIANA APARECIDA LEMES GIL MARCOS MOUTELLA

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA 856.310,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR


