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Obs Os locais de fiscalização estão sujeitos 
a alterações sem aviso prévio
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Um absurdo de som: 7x mais potente.

Um absurdo de tela: 40% maior.

Um absurdo de cinema: Sala XD Cinemark.

Confra no Via Vale Garden Shopping.

CINEMARK XD.
A FICÇÃO NUNCA FOI TÃO REAL.
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HOJE NOS CINEMAS

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Wed Apr 12 10:53:04 2017                     

Luan Santana 

Discussão da Reforma da 
Previdência passa para dia 2 de maio
Para evitar a obstrução 

na comissão da refor-
ma da Previdência, os 

deputados da oposição e da 
base aliada entraram em 
acordo. Com isso a discussão, 
que aconteceria nesta quarta, 
foi adiada para a semana que 
vem. Assim, a votação do 
texto na comissão especial 
só vai acontecer no dia 2 de 
maio.

Na semana do dia 2 de maio, 
a base aliada queria que o 
texto já estivesse pronto para 
ser votado em plenário, mas 
os parlamentares acabaram 
aceitando o acordo proposto 
pela oposição para garantir 
que não houvesse nenhum 
tipo de obstrução.

Portanto, todos os requeri-
mentos que possam obstruir 
a votação serão cancelados. 
Ainda assim, a oposição disse 
que vai usar de todos os arti-
fícios que estão previstos no 
regimento para debater e 
evitar que o texto seja apro-
vado.

Os opositores  entregaram 
ao presidente da comissão 
que discute a reforma da 
Previdência na Câmara dos 
Deputados, Carlos Marun 
(PMDB-MS), e ao relator, 
Arthur Maia (PPS-BA), deze-
nas de caixas com 300 mil 
assinaturas de cidadãos bra-
sileiros que se manifestaram 
contra a reforma da Previ-
dência.

Carlos Marun e Arthur Maia

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Vale registra redução de 
24,5% no número de mortes 
em acidentes de trânsito

O Movimento Paulis-
ta de Segurança no 
Trânsito – programa 

do Governo do Estado de 
São Paulo que tem como 

o objetivo reduzir pela 
metade o número de óbitos 
no trânsito até 2020 – regis-
trou queda de 4,8% nas 
fatalidades em decorrên-

cia de acidentes em todo o 
Estado, no primeiro trimes-
tre de 2017. 
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Animais poderão ser 
vacinados e cadastrados 
para castração neste fim 
de semana no Taubaté 
Shopping

Congresso de Municípios e Festa 
do Pinhão esquentam o turismo 
em Campos do Jordão 
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Coluna do Crisante

•	Oswaldo	Crisante	Xavier	dos	Santos
Email: oswaldocrisante@hotmail. com

Foi jogador profissional de futebol. É professor aposentado. Especialização em 
técnico profissional de futebol, voleibol, atletismo e ginástica olímpica. Cursos 

de pós graduação na área de Educação Física. Complementação pedagógica. 
Cursos em filosofia e motivação. Compositor, poeta e Contador de Histórias.
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Chuvas Isoladas - Muitas 
nuvens com curtos 
períodos de sol e chuvas em 
algumas áreas.

29ºC 
17ºC

O dia será de possibilidade de pancadas 
de chuva à tarde no oeste e norte de 
SP e oeste de MG. Tempo nublado com 
possibilidade de chuva no norte de MG, 
litoral do ES, nordeste do RJ e litoral sul de 
SP. Dia de sol e nebulosidade variável no 
litoral norte de SP e litoral sul do RJ. Nas 
demais áreas da região o dia será de sol 
entre poucas nuvens. Temperatura em 
declínio na região. Temperatura máxima: 
30°C no norte de MG. Temperatura 
mínima: 14°C no sul de MG. 

Santo Verbo

•	Tibério	de	Sá	Leitão
 Jornalista

Email:  tb_sal@hotmail.com

Coluna Espírita
•	AgêE-mail: agenor.dt@hotmail.com

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA
CNPJ 33.582.750/0001-78

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2017
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base 
no Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição 
Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o 
artigo 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que 
possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade 
econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 
1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-Lei, para realizarem o pagamento das Guias de 
Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2017, devida por força do 
Decreto-Lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, 
impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2017, em qualquer estabelecimento integrante do 
sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural 
- CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2017), constituirá o produtor rural em mora e o 
sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. 
As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas 
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 
1996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de 
extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá 
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura e/ou Pecuária do Estado onde 
têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua 
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual 
impugnação administrativa contra a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser 
encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede 
da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, 
CEP: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura e/ou Pecuária do seu Estado, podendo ainda, ser 
enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura 
e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 10 de abril de 2017
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da CNA

Mauricio de Sousa lança livro em Uberaba

Por conta deste mês de tantos e 
expressivos registros na historio-
grafia e na vida espírita, a aben-

çoada comunidade de Uberaba nas 
Minas Gerais parecia comprimir-se no 
último dia 02, ao abrigar presenças de 
dezenas de partes do estado que para 
ali foram, como o fazem todos os anos, 
relembrar o nascimento, em 1910, do 
médium Francisco Candido Xavier, 
reverenciado em extensa confraterni-
zação.

• Parecia que o iluminado media-
neiro mesmo na espiritualidade ainda 
fosse a luz a Aguiar seus seguidores nos 
caminhos da doutrina.

• Encontros, alegres reencontros, 
preces, cânticos e louvores enriquece-

ram o dia em seus pontos distintos: a 
lembrança do Chico que nascia, o “Dia 
Internacional do Livro Infantil” que 
transcorria e o admirável Mauricio de 
Sousa que ali fazia o lançamento de sua 
mais recente e brilhante contribuição 
para a conscientização infantil na dou-
trina.

• A preciosa obra, vindo pela edito-
ra “Boa Nova” traz como título “Chico 
Xavier e seus Ensinos”, histórias e 
orientações do missionário uberaben-
se, ao estilo e com os consagrados per-
sonagens do famoso escritor.

• O livro em questão já está em locais 
na cidade de Tremembé e livraria Schu-
tel Taubaté.

• As notícias advindas da Casa Espí-
rita da Prece nos vem pelo amável 
casal MARILDA e MILTON CORNELIO 
DOS SANTOS, que ali estiveram como 
laços conviventes de muitos anos com 
o próprio Chico e agora com Donda, 
Eurípedes, Tana e os demais amigos do 
núcleo, os quais visitam sempre.

• Donda e Eurípedes inclusive, reite-
ram a promessa de estarem em Tauba-
té no 2º Semestre deste ano.

• Serão bem vindos!
--------*--------*--------

A Sra. Corina
Onde andam, nossa jovial Sra. Corina 

Simonetti e as duas graciosidades, suas 
netas no exterior?

O autêntico caipira 
brasileiro

Nenhum artista brasi-
leiro representou tão 
bem o homem caipira 

como Amácio  Mazzaropi. 
Nascido em 9 de abril de 
1912, é uma das personalida-
des , como Monteiro Lobato, 
que está inserida no contexto 
da história de nossa cidade.

No rádio, no teatro, na TV e 
no cinema, Mazzaropi cons-
truiu o seu mundo encanta-
do. Fez sucesso no cinema 
com: “Jeca e a Freira”, “Jeca, o 
Macumbeiro”, “Jeca contra o 
Capeta” e centenas de filmes 
campeões de bilheterias. E 
esteve  em evidência como 
Candinho na novela da rede 
Globo fazendo sucesso há 
pouco tempo. Fez da vida o 
seu palco, onde reinou a ale-
gria e com seu jeito especial 
de ser, envolvia o público 
num “redemoinho” de amor 
que irradiava luz e muita 
energia.

Brilhou também nos palcos 
circenses e, ainda, construiu 
em nossa cidade o maior 
estúdio cinematográfico da 
América do Sul, hoje Hotel 
Mazzaropi

Vou contar duas passagens: 
No primeiro episódio ocor-
rido Mazzaropi conseguiu 
mostrar toda sua sabedoria e 
astúcia. Mas, a segunda levou 
um “chapéu” de um caipira. E 
quem já não levou?

Mazzaropi foi fazer um 
show no circo de uma cida-
dezinha em Minas Gerais , o 
nome não me vem à memória, 
mas é uma história conheci-
da por seus fãs. O problema 
estava no “ cachê”, ele queria 
receber 15 mil cruzeiros para 
sua apresentação e, o dono 
do circo estava oferecendo 
apenas 10 mil cruzeiros. 
Ele percebeu que havia um 
movimento considerável na 
cidade e havia uma ótima 
expectativa para seu show. 

Então, fez a seguinte pro-
posta ao dono do circo:

__   Vamos fechar o negócio. 
Ao invés de você me pagar 
15 mil cruzeiros, eu te pago 
10 mil e fico com a renda do 
espetáculo.

O proprietário do circo 
topou na hora, com a certeza 
que não correria risco com 
a renda. Conclusão: O circo 
ficou lotado, e o artista fez 
várias sessões para atender 
ao público e a renda total foi 
de 50 mil, isso livre das des-
pesas.

A outra passagem se deu na 
cidade vizinha, a uns 80 km 
dali. José Ferreira, conheci-
do como Zé Pintado, tratou 
ali mesmo para que o artista 
fizesse o espetáculo em sua 
cidade, nas mesmas condi-
ções que já havia feito. Ele 
pediu um prazo de uns dois 
meses para agendar, pois 
era mês de fevereiro. Assim, 
combinaram a data para a 
sua apresentação.

Passaram-se dois meses , 
na data marcada, Mazzaropi 
pegou a sua trupe e partiu 
novamente para Minas 
Gerais. Chegando à cidade-
zinha Mazza ficou surpreso,  
porque  não viu nenhuma 
propaganda do espetáculo. 
O seu nome nem aparecia 
na porta do cinema , nem em 
faixas.

Preocupado, pediu ao 
seu funcionário que fosse 
a única pracinha da cidade 
e procurasse Zé Pintado. A 
resposta foi rápida, todos 
conheciam o Zé, e indicaram 
a sua casa. Mazza partiu para 
lá e localizou uma casinha de 
pau a pique, bem afastada 
do centro da cidade. Bateu 
palmas e o Zé Pintado apare-
ceu na porta, surpreso disse:

___Ei Mazzaropi, você por 
aqui!

E ele esbravejando disse :
___Hoje é 1° de abril, a data 

do show!
E o Zé Pintado respondeu:
– Primeiro de abril?
__Mais é hoje que “nois 

combinemo” aquele show, 
Mazza?

--- Ele ordenou ao motoris-
ta:

_Toca o carro já! Acabamos 
de levar um CHAPÉU do Zé....

 FRASE:  Atire a primeira 
pedra aquele que não levou 
um “Chapéu”

A Terra é Mãe, A Terra é o Índio
A reserva indígena Potiguara, no 

litoral norte da Paraíba, muni-
cípio de Baía da Traição, a 78 

quilômetros de distância de João 
Pessoa (PB). O significado da pala-
vra Potiguara é do Tupi: “aquele que 
come camarão, comedor de cama-
rão.”  

A extensão de uma lagoa de água 
doce à beira de um aldeamento, (São 
Miguel) contornada por um extenso 
cajual. Estende-se até o oceano, água 
de mar. Forte, é nome da lagoa que 
passou a ser chamada de Acajutibiró 
que se espalhava até a praia. 

 O vocábulo Acajutibiró, do Tupi, 
pode se traduzir por caju espremido 
ou, variando de contexto como caju 
de bom sabor, fartura de cajus. Como 
se analisa, as traduções desse vocá-
bulo estão em torno do caju, consi-
derado importante para consumo, e 
fruto de símbolo para os silvícolas do 
litoral nordestino.  

O substantivo próprio – Baía da 
Traição – de conceito histórico e con-
troverso. Transmite ao mesmo tempo 
um significado lendário de cajual 
para essa Nação Indígena Potiguara. 
Talvez, um toque de magia, o doce 
sabor de um caju do entorno da lagoa 
encantada da terra de Acajutibiró.

Waldson Pinheiro, ex-jesuíta, pro-
fessor da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. O pesquisa-
dor da área de Letras transmitiu, 
também, um legado linguístico-cul-
tural de idiomas, dentre os quais, a 
língua Tupi. 

Há no Brasil cerca de 180 línguas 
indígenas documentadas e ainda 
faladas até hoje. O mais renomado 
idioma nacional originário é o Tupi-
nambá. A linhagem Tupi abrange 
40 línguas, que é também, um dos 
maiores ajuntamentos linguísticos 
do Brasil. Em um grupo de sete 
famílias de línguas indígenas estão: 
Tupi-Guarani (vinte e uma línguas); 
Arikém (uma língua), Mondé (sete 
línguas), Juruna (uma língua), Mun-
durukú (duas línguas), Ramaráma 
(duas línguas), Tuparí (três línguas). 

A presença dessas línguas indígenas 
possui relevantes contribuições que 
influenciam em nossa maneira de 
falar o Português. Cerca de 80 por 
cento dos vocábulos da fauna e flora 
brasileiras são originárias dessas 
línguas indígenas. Além de verbos 
e substantivos falados, corriqueira-
mente, muitas vezes.   

O Toré é um ritual sagrado do Dia 
do Índio,19 de abril. A oração do Pai- 
Nosso em Tupi é uma versão livre do 
Pai-Nosso em Português. A estrutura 
do idioma Tupi diferencia da Língua 
Portuguesa. É importante procurar 
entender a palavra pelo sentido. E 
não, pela ordem das palavras. A foné-
tica, o som pelas palavras, em Tupi, 
é amar o planeta.  

Pai-Nosso
Oré r-rub, yback-y-pe-t-ekó-ar
Nosso Pai, o que está no céu
I moete-pyr-amo nde r-era T’oîkó

Como o que é louvado Teu nome seja
To-ur nde Reino!
Que venha Teu Reino
T’o-nhe-monhang nde r-emimota-
ra yby-pe
Que se faça a Tua vontade na terra
Yback-y-pe i nhe-monhag îabé !
Como o fazer-se dela no céu!
Oré r-emi-‘u, ara îablõndûara
Nossa comida, a que é de cada dia
E-mi-me’ eng kori orébe
Dá hoje para nós
Nde nhyrõ ore angaîpaba r-esé 
orebé,
Perdoa Tu nossos pecados a nós
Oré r-erekó-memûa-sara-supé
Como aos que nos tratam mal
Oré nhyrô îabe
Nós perdoamos
Oré mó ar-ukar ume îepe tentação 
pupé
Não nos deixes Tu fazer cair em ten-
tação
Oré pysyrõ-te îepe mbá e-aíba sul
Mas livra-nos Tu das coisas más.
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 Leia mais no site do DT.

Para contato: CIEE Taubaté/SP: Rua Doutor Pedro Costa, 270 – Centro – Fone: (12) 3634-8080
Informações e endereços completos da Rede CIEE de Atendimento: www.ciee.org.br

Presidente do Conselho de Administração: Luiz Gonzaga Bertelli
Superintendente Geral: Humberto Casagrande Neto

TaubatéAno III  nº 160

Rua Tabapuã, 540 - S.Paulo/SP 
PABX (11) 3040-9800

FAX (11) 3040-9955

www.ciee.org.br
/oficial.ciee

Informativo Semanal do Centro de 
Integração Empresa-Escola - CIEE
(Entidade filantrópica e de 
assistência social)

O CIEE iniciou na última segunda-feira, 3/4, 
a migração de suas operações para o Ambiente 
Kairós, projeto de inovação tecnológica que 
disponibilizará para estudantes, empresas e 
escolas os mais modernos recursos digitais, com 
acesso por qualquer dispositivo eletrônico e in-
tegrado às redes sociais. O objetivo é aumentar 
a agilidade e qualidade de atendimento, com 
ganhos de tempo e produtividade. Segundo 
Luiz Gonzaga Bertelli, presidente do Conse-
lho de Administração, com a mudança, o CIEE, 
que já é referência em inclusão profissional de 
jovens, agora o será também em tecnologia. Co-
ordenado por César Gomes de Mello, consultor 
da Foconet e conselheiro do CIEE, o projeto de 
inovação demandou nove meses de planeja-
mento e tem implementação integral prevista 
para o final de 2018, com “pacotes de ino-
vação” lançados quinzenalmente. Humberto  
Casagrande Neto, superintendente geral do 
CIEE, destaca que um de seus bons resultados 
será facilitar, aprimorar e agilizar o processo de 
recrutamento, seleção e contratação de estagi-
ários, aprendizes e deficientes pelas organiza-
ções parceiras, entre outros diferenciais. Outro 
deles, apontado por Paulo Baldasso, CEO da 
ADTsys (empresa selecionada para implemen-
tar o Ambiente Kairós), será atender as novas 
exigências em especial do público jovem, que 
privilegia qualidade, rapidez e maior interação.

Humberto Casagrande Neto, Paulo Baldasso, Luiz Gonzaga Bertelli e César 
Gomes de Mello.

CIEE LANÇA NOVO PROJETO DIGITAL

O nome do novo ambiente foi escolhido por 
concurso interno, tendo sido vencedora Carla 
Ferreira Rodrigues, instrutora de aprendiza-
gem da unidade CIEE Presidente Prudente/SP, 
premiada com diploma e um iPhone. A palavra 
Kairós, de origem grega, significa “momento 
certo”. Para ela, simboliza o estágio, “que é o 

momento certo para o jovem se preparar para o 
mundo do trabalho”.

Após vencer l ic i tação  
recém-realizada, o CIEE volta 
a administrar o programa de 
estágio do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, que poderá be-
neficiar até 12,9 mil estudantes 
em 350 municípios distribuídos 
por dez regiões administrativas judiciárias que 
cobrem todo o Estado. Os estagiários recebem 
capacitação prática em diversas áreas de ativi-
dades, desde setores administrativos e cartórios 
até equipes dos juízes e desembargadores. Além 

de estudantes de faculdades, 
são contratados alunos do 
ensino médio, o que garante 
a muitos deles a aquisição de 
habilidades e vivências que 
auxiliam o desenvolvimento 
pessoal, estudantil e profis-

sional. Isso sem falar na renda mensal, em 
forma de bolsa-auxílio, de grande valia para 
cobrir as despesas com os estudos e até auxi-
liar, em muitos casos, o orçamento doméstico, 
contribuindo para evitar a evasão escolar.

CIEE ADMINISTRA OS ESTÁGIOS DO TJ/SP

056_146x260.indd   20 19/04/2017   17:49:04

�1º	trimestre

Vale registra redução de 24,5% no número 
de mortes em acidentes de trânsito

 Â  Segundo Infosiga-SP, em todo o Estado houve queda de 4,8% na comparação com o primeiro trimestre de 2016; homens e 
jovens lideram as estatísticas

O Movimento Paulis-
ta de Segurança no 
Trânsito – programa 

do Governo do Estado de 
São Paulo que tem como 
o objetivo reduzir pela 
metade o número de óbitos 
no trânsito até 2020 – regis-
trou queda de 4,8% nas 
fatalidades em decorrên-
cia de acidentes em todo o 
Estado, no primeiro trimes-
tre de 2017. Os dados refor-
çam a tendência de redução 
já verificada durante todo 
o ano de 2016, quando foi 
registrada queda de 5,6% 
na comparação com 2015. 
O Vale do Paraíba registrou 
queda de 24,5% no caso de 
óbitos no trânsito, caindo 
de 90 casos no primeiro 
trimestre de 2016 para 68 
no mesmo período de 2017. 

Na região, foram 13 mortes 
envolvendo automóveis 
neste ano, contra 24 no 
mesmo período de 2016. 
Com bicicletas, 14 em 2016, 
ante oito neste ano.

 “Com apoio dos municí-
pios e também do Detran-
-SP, Artesp, DER, Polícia 
Militar e parceiros do setor 
privado, seguimos firmes 
no combate à violência no 
trânsito”, afirma o governa-
dor Geraldo Alckmin. “Os 
índices apontam para uma 
importante redução. Foram 
64 vidas salvas neste pri-
meiro trimestre, prova de 
que estamos no rumo certo.”

 Segundo o INFOSIGA-SP 
(Sistema de Informações 
Gerenciais de Acidentes de 
Trânsito do Estado de São 
Paulo), foram registrados 

1.297 óbitos causados por 
acidentes de trânsito no pri-
meiro trimestre. No mesmo 
período do ano anterior, 
foram 1.361 vítimas fatais. 

A análise das ocorrências 
que geraram óbitos também 
aponta para redução da gra-
vidade dos acidentes. Neste 
ano, a média de óbitos por 
acidente com vítima fatal foi 
4,3% menor. “Uma das fren-
tes de trabalho é a conscien-
tização por uma condução 
mais segura. Incentivamos 
atitudes responsáveis como 
o uso do cinto de segurança, 
por exemplo, que literal-
mente salva vidas em uma 
colisão”, explica a coordena-
dora do Movimento Paulista 
de Segurança no Trânsito, 
Silvia Lisboa.

Leia mais no site do DT 

�Lazer

Feriado tem teatro, circo e intervenção 
literária no Sesc Taubaté
O Sesc Taubaté oferece, 

em sua programação 
para o feriado do dia 

21 de abril, o teatro infan-
til Balonário – O Balão do 
Imaginário –, a Intervenção 
Livroteca – Histórias Que 
Cabem na Palma da Mão e o 
espetáculo circense Temos 
Vagas. Todas as atividades 
são gratuitas. 

O teatro infantil Balonário, 
com a Cia Navega Jangada 
de Teatro, tem início às 11h 
e conta a história do boneco 
Zé Gabriel e sua amiga, que 
são baloneiros aventureiros 
e caem em uma pequena ilha 
deserta. Atracados nesta ilha 
estão dois pescadores em um 

pequeno barquinho. Sem 
saber o que fazer ao certo, 
Zé tenta se virar com o que 
possui. 

Das 14h às 17h acontece a 
Intervenção Livroteca – His-
tórias Que Cabem na Palma 
da Mão, uma intervenção 
literária, na qual dois artistas 
caminham por entre o públi-
co carregando instrumentos 
musicais e um livro cada um. 
Mas estes não são livros tão 
comuns... Dentro deles há 
uma “mini biblioteca” reple-
ta de livrinhos que cabem 
na palma da mão. O público 
é convidado a escolher um 
livrinho e descobrir qual 
história há dentro dele. Estas 

pequenas histórias então, são 
contadas utilizando música 
ao vivo, instrumentos de 
efeito e/ou teatro de anima-
ção.

 A partir das 16h tem início 
o espetáculo de circo Temos 
Vagas, com a Cia Navega 
Jangada de Teatro. Na apre-
sentação, dois palhaços 
-  um jornaleiro e um artista 
-  disputam a oportunidade 
de trabalhar no circo. Inicia-
-se a engraçada disputa pela 
vaga, tentando realizar comi-
camente diversos números 
clássicos de circo como: 
O Homem mais forte do 
mundo; A Mulher Barbada; O 
Grande Mágico, entre outros. 

�Passeio

Congresso de Municípios e Festa 
do Pinhão esquentam o turismo 
em Campos do Jordão 

Os turistas lotaram 
Campos do Jordão no 
feriado prolongado de 

Páscoa, em busca de gastro-
nomia e do frio característico 
da pré-temporada de inverno 
na Serra da Mantiqueira. A 
expectativa é que cerca de 
150  mil pessoas passem pela 
cidade até o dia 1 de Maio.

Segundo o Sindicato dos 
Hotéis, Restaurantes, Bares 
e Similares (Sinhores), a 
lotação chegou na Páscoa a 
90% nos cerca de 240 meios 
de hospedagem que há na 
cidade. Já no centro do Capi-
vari, que concentra as atra-
ções turísticas da cidade, a 
ocupação foi de 100%.

Para os próximos dois 
feriados, a ocupação perma-
nece a mesma.

 Congresso de Municípios
Na segunda-feira, dia 

24, terá início o Congresso 
Estadual de Municípios, 
promovido pela Associação 
Paulista de Municípios, que 
também aquecerá a econo-
mia local.

Com a presença já con-
firmada do Presidente da 
República Michel Temer, 
no dia 27 e do Governador 
Geraldo Alckmin no dia 28, 
muitos congressistas estão 
se programando para vir nos 
dias finais e estão estenden-
do as suas estadias e trazen-

do as famílias para passar o 
feriado de Primeiro de Maio 
na cidade.

No dia 28, quem fará a 
palestra mais aguardada do 
dia no Congresso é o prefei-
to de São Paulo, João Dória. 
Será a primeira vez que o 
empresário que é o proprie-
tário do Convention Center, 
onde o Congresso será rea-
lizado, participará do evento 
como Prefeito.

O Congresso de Municípios 
está na sua 61° Edição e terá 
como tema Gestão Eficien-
te. O evento acontece em 
Campos do Jordão entre os 
dias 24 e 28 de abril. 

Leia mais no site do DT
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Quando

a sua saúde 

sexual vai bem, 

tudo vai bem.

sexo
vidaÉ

tecnologia e 

tratamentos médicos 

para disfunção erétil 

e ejaculação precoce.

Responsável Técnico:
Dr. Bruno de Castro Salomão Nagib- CRM: 154527

AGENDE UMA CONSULTA

0800 205 3107

TV Tudo

Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

PROGRAMAÇÃO 
MOVIECOM TAUBATÉ 

20/04/2017 a 26/04/2017

Shopping Pátio Pinda
PROGRAMAÇÃO DE FILMES

20/04/2017 à 26/04/2017 

(Crédito João Miguel Júnior/Globo)

Primeiro filme do 
Tom Cavalcante sai 
ainda este ano

A grande novidade na vida do Tom 
Cavalcante, para os próximos tempos, é o filme 

que vai rodar agora, entre maio e junho, o primeiro 
da vida dele e da Formata, liderada pela parceira 
Daniela Busoli.

O nome de trabalho, inclusive com registro 
solicitado e maiores possibilidades de vir a 
prevalecer, é “Os Parças”.

Danilo Gentili, Tirulipa e o youtuber Whindersson 
Nunes Batista são presenças confirmadas no 
elenco, assim como a direção de Halder Gomes e 
texto de Cláudio Torres Gonzaga.

Pré-produção bem avançada, além de outras 
necessárias  providências, como contrato de 
distribuição com a Downtown Filmes e FOX.

Tudo muito bem encaminhado para que o seu 
lançamento nos cinemas ocorra ainda este ano, 
provavelmente entre outubro e novembro.

CEnA DE FILME
Bianca Rinaldi, o marido Eduardo Menga e 

outras duas pessoas, todas no mesmo carro, 
escaparam de um assalto, sexta-feira, perto do 
Maracanã, no Rio, quando se dirigiam ao hospital 
Quinta D´Or para visitar um amigo.

Fuga com direito a vários disparos em um 
carro que não é blindado. Felizmente acabou 
tudo bem.

PRóxIMA nOVELA
O SBT escolheu “No Limite da Paixão”, levada 

ao ar pela primeira vez em 2003, para ser a 
substituta de “Rubi” na faixa da tarde, a partir do 
dia 22 de maio.

Durante uma semana as duas novelas serão 
exibidas uma colada na outra.

PRIMEIRO PROGRAMA
Luan Santana e Camila Queiroz estarão 

na estreia da nova temporada de “Tamanho 
Família”, neste domingo, na Globo.

Os dois participam de uma prova em que 
usam a força do pensamento para disputar uma 
corrida de carrinhos.

nOVELA AOS DOMInGOS
Para o Viva, domingo também é dia de novela 

e, pela  primeira vez desde a sua estreia, em 
2010, o canal vai exibir, nesse dia, uma maratona 
dos capítulos da semana de “Tieta”.

A novela estreia no dia 1º de maio, no lugar 
de “A Gata Comeu”, enquanto a maratona, aos 
domingos, terá início dia 7, a partir das 19 horas.

LADO DELA
Na Rede TV!, internamente, ninguém trabalha 

com uma solução rápida no caso das operadoras.
Há o entendimento, inclusive nos seus mais 

altos setores, que nada irá se resolver antes de 
uns dois ou três meses. Resta saber quem das 
três, SBT, Record e ela, Rede TV!, está melhor 
preparada fisicamente para suportar tanto 
tempo, com quedas de audiência e faturamento.

E Aí?
Já tem uns três meses que Marcílio Moraes 

entregou uma sinopse na Record sobre a vida 

de Martinho Lutero, um dos principais nomes 
da Reforma Protestante, que ocorreu a partir do 
século XVI.

Por enquanto, não aconteceu nenhuma 
manifestação da emissora a respeito desse 
trabalho. O Marcílio continua na espera.

QuEStÃO DO CuStO - 1
O que foi falado aqui sobre os custos que a 

Copa da Rússia irá representar alcançou grande 
repercussão no dia de ontem e fez lembrar uma 
iniciativa da Band, no caso BandSports, em 2012, 
na Olimpíada de Londres.

Para evitar o uso do IBC, centro de imprensa, 
e os valores que ele representava, o diretor da 
época, Evandro Figueira, alugou um galpão ao 
lado do hotel onde a equipe ficou hospedada.

QuEStÃO DO CuStO – 2
Este é considerado até hoje um dos maiores 

acertos de uma televisão brasileira na cobertura 
de eventos desta natureza.

Tudo funcionou perfeitamente, com os gastos 
caindo pela metade, normatizando toda a 
operação e evitando a muvuca comum e própria 
do IBC. Para a uma Olimpíada, esta iniciativa 
foi permitida; no caso da Fifa, gulosa, existem 
dúvidas.

PREtEnSÃO 
Apesar de existir discreta movimentação na 

Rede TV! sobre produção de séries, inclusive 
com um terreno já reservado para construção 
de estúdio e cidade cenográfica, o negócio 
ainda vai demorar para ganhar contornos mais 
definitivos.

Na melhor das hipóteses é um trabalho que só 
será possível colocar em prática em meados de 
2019.

DIFEREntE
Para evitar coincidências com o formato do 

“Música Boa”, que recebe três convidados, o 
programa de Luan Santana, previsto para estrear 
em agosto no Multishow, deverá contar com 
apenas um por edição.

No máximo, dois.     

 Bate – Rebate
·       A Bandeirantes exibe nesta 

quinta-feira o último episódio 
da primeira temporada de 
“Pesadelo na cozinha”, com 
Erick Jacquin...

·       ... No total, serão 13 
episódios.

·       O repórter Thiago Asmar, 

depois de participar da pré- 
temporada do Boa Vista, time 
do Rio, no começo do ano, 
tem agora outro desafio pela 
frente...

·       ... Já a partir desta semana, 
ele passou a acompanhar o 
treinamento do lutador José 
Aldo, tanto o físico quanto o de 
luta, para nova série do “Globo 

Esporte”...
·       ... Vai ao ar no fim de maio, 

nas duas semanas que irão 
anteceder a luta de Aldo pelo 
UFC no dia 3 de junho...

·       ... Na programação, 
kickboxing, submission, MMA e 
sparing, entre outros.

·       Só para lembrar: esta 
coluna, após o episódio Simba, 
deixou de destacar audiências 
de programas...

·       ... E deixou de destacar 
por entender que os números 
conhecidos, embora reflitam 
o momento atual, podem 
levar a conclusões que não 
correspondem a verdade dos 
programas...

·       ... Isto para não correr o 
risco de cometer uma injustiça 
com quem quer que seja.

 

C´est fini
O “Concertos Matinais”, 

da TV Cultura, começa nova 
temporada no próximo 
domingo.

Apresentado pelo maestro 
Júlio Medaglia, o programa 
leva ao público obras mais 
populares do repertório 
clássico.

Na primeira edição, entre 
outras, a abertura da ópera O 
Navio Fantasma, de Richard 
Wagner, e A Lenda do Caboclo, 
de Heitor Villa-Lobos com 
interpretação de Nelson Freire.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Sala 1 - OS SMURFS E A VILA PERDIDA(3D)
DUB (COLUMBIA PICTURES)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 90min.
Smurfette (Demi Lovato) não está contente: ela 
começa a perceber que todos os homens do 
vilarejo dos Smurfs têm uma função precisa na 
comunidade, menos ela. Indignada, ela parte 
em busca de novas descobertas, e conhece 
uma Floresta Encantada, com diversas criaturas 
mágicas. Enquanto isso, o vilão
Gargamel segue os seus passos.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h40
Sáb., Dom., Feriado: 17h40

Sala 1 - OS SMURFS E A VILA PERDIDA-DUB 
(COLUMBIA PICTURES)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 90min.
Smurfette (Demi Lovato) não está contente: ela 
começa a perceber que todos os homens do 
vilarejo dos Smurfs têm uma função precisa na 
comunidade, menos ela. Indignada, ela parte 
em busca de novas descobertas, e conhece 
uma Floresta Encantada, com diversas criaturas 
mágicas. Enquanto isso, o vilão
Gargamel segue os seus passos.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h45
Sáb., Dom., Feriado: 13h50 - 15h45

Sala 1 - A BELA E A FERA(3D)DUB (DISNEY)
Fantasia - Dublado - 10 Anos - Duração: 129min.
Versão da animação A Bela e a Fera em live action. 
Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela 
(Emma Watson) tem o pai capturado pela Fera 
e decide entregar sua vida ao estranho ser em 
troca da liberdade do progenitor. No castelo ela 
conhece objetos mágicos e descobre que a Fera 
é na verdade um príncipe que precisa de amor 
para voltar à forma humana.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h45
Sáb., Dom., Feriado: 21h45

Sala 1 - O PODEROSO CHEFINHO(3D) DUB 
(FOX)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 98min.
Um bebê falante que usa terno e carrega uma 
maleta misteriosa une forças com seu irmão mais 
velho invejoso para impedir que um inescrupuloso 
CEO acabe com o amor no mundo. A missão é 
salvar os pais, impedir a catástrofe e provar que 
o mais intenso dos sentimentos é uma poderosa 
força.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h40
Sáb., Dom., Feriado: 19h40

Sala 2 - A BELA E A FERA-DUB (DISNEY)
Fantasia - Dublado - 10 Anos - Duração: 129min.
Versão da animação A Bela e a Fera em live action. 
Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela 
(Emma Watson) tem o pai capturado pela Fera 
e decide entregar sua vida ao estranho ser em 
troca da liberdade do progenitor. No castelo ela 
conhece objetos mágicos e descobre que a Fera 
é na verdade um príncipe que precisa de amor 
para voltar à forma humana.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00
Sáb., Dom., Feriado: 19h00

Sala 2 - O PODEROSO CHEFINHO-DUB (FOX)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 98min.
Um bebê falante que usa terno e carrega uma 
maleta misteriosa une forças com seu irmão mais 
velho invejoso para impedir que um inescrupuloso 

CEO acabe com o amor no mundo. A missão é 
salvar os pais, impedir a catástrofe e provar que 
o mais intenso dos sentimentos é uma poderosa 
força.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h40
Sáb., Dom., Feriado: 14h15 - 21h40

Sala 2 - A CABANA-DUB (PARIS FILMS)
Drama - Dublado - 12 Anos - Duração: 132min.
Um homem vive atormentado após perder a sua 
filha mais nova, cujo corpo nunca foi encontrado, 
mas sinais de que ela teria sido violentada e 
assassinada são encontrados em uma cabana 
nas montanhas.
Anos depois da tragédia, ele recebe um chamado 
misterioso para retornar a esse local, onde ele vai
receber uma lição de vida.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20
Sáb., Dom., Feriado: 16h20

Sala 3 - VELOZES & FURIOSOS 8-DUB 
(UNIVERSAL PICTURES)
Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 136min.
Depois que Brian (Paul Walker) e Mia (Jordana 
Brewster) se aposentaram, e o resto da equipe 
foi exonerado, Dom (Vin Diesel) e Letty (Michelle 
Rodriguez) estão em lua de mel e levam uma 
vida pacata e completamente normal. Mas a 
adrenalina do passado acaba voltando com tudo 
quando uma mulher misteriosa (Charlize Theron) 
faz com que Dom retorne ao mundo do crime e 
da velocidade.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h45 - 17h30 - 
20h15
Sáb., Dom., Feriado: 14h45 - 17h30 - 20h15

Sala 4 - VELOZES & FURIOSOS 8 (3D)DUB 
(UNIVERSAL PICTURES)
Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 136min.
Depois que Brian (Paul Walker) e Mia (Jordana 
Brewster) se aposentaram, e o resto da equipe 
foi exonerado, Dom (Vin Diesel) e Letty (Michelle 
Rodriguez) estão em lua de mel e levam uma 
vida pacata e
completamente normal. Mas a adrenalina do 
passado acaba voltando com tudo quando uma 
mulher misteriosa (Charlize Theron) faz com que 
Dom retorne ao mundo do crime e da velocidade.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h00 - 18h45 - 
21h30
Sáb., Dom., Feriado: 13h15 - 16h00 - 18h45 - 
21h30

Sala 5 - A BELA E A FERA-DUB (DISNEY)
Fantasia - Dublado - 10 Anos - Duração: 129min.
Versão da animação A Bela e a Fera em live action. 
Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela 
(Emma Watson) tem o pai capturado pela Fera 
e decide entregar sua vida ao estranho ser em 
troca da liberdade do progenitor. No castelo ela 
conhece objetos mágicos e descobre que a Fera 
é na verdade um príncipe que precisa de amor 
para voltar à forma humana.
Sex., Sáb., Dom., Feriado: 14h10

Sala 5 - O PODEROSO CHEFINHO-DUB (FOX)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 98min.
Um bebê falante que usa terno e carrega uma 
maleta misteriosa une forças com seu irmão mais 
velho invejoso para impedir que um inescrupuloso 
CEO acabe com o amor no mundo. A missão é 
salvar os pais, impedir a catástrofe e provar que 
o mais intenso dos sentimentos é uma poderosa 
força.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h45
Sáb., Dom., Feriado: 16h45

Sala 5 - A CABANA-DUB (PARIS FILMS)
Drama - Dublado - 12 Anos - Duração: 132min.
Um homem vive atormentado após perder a sua 
filha mais nova, cujo corpo nunca foi encontrado, 
mas sinais de que ela teria sido violentada e 
assassinada são encontrados em uma cabana 
nas montanhas.
Anos depois da tragédia, ele recebe um chamado 
misterioso para retornar a esse local, onde ele vai
receber uma lição de vida.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h50 - 21h35
Sáb., Dom., Feriado: 18h50 - 21h35

PROGRAMAÇÃO MOVIECOM - TAUBATé DE 20/04/2017 a 26/04/2017

13:40:52
18/04/2017

Nossos Preços
Normal (Após 18:h00) 10,00 5,00Inteira R$ Meia R$2ª, 3ª, 4ª
Matine (Antes das 17h59) 10,00 5,00Inteira R$ Meia R$
Normal (Após 18:h00) 19,00 9,50Inteira R$ Meia R$5ª
Matine (Antes das 17h59) 19,00 9,50Inteira R$ Meia R$
Normal (Após 18:h00) 21,00 10,50Inteira R$ Meia R$6ª, Sáb., Dom., Feriado
Matine (Antes das 17h59) 19,00 9,50Inteira R$ Meia R$
3D Normal 12,00 6,00Inteira R$ Meia R$2ª, 3ª, 4ª
3D Matine 12,00 6,00Inteira R$ Meia R$
3D Normal 23,00 11,50Inteira R$ Meia R$5ª
3D Matine 23,00 11,50Inteira R$ Meia R$
3D Normal 26,00 13,00Inteira R$ Meia R$6ª, Sáb., Dom., Feriado
3D Matine 24,00 0,00Inteira R$ Meia R$

Página 5 de 5ConsCiência: rel_gabarito_programacao, vsProgramacao

A BELA E A FERA (DuB) 
(DUBLADO) (BEAUTY AND THE 

BEAST)
Classificação: 10 anos, Ano 
de Produção: 2016, Idioma: 

INGLÊS, Diretor: BILL CONDON, 
Duração: 02:09:00h, com: 

EMMA WATSON, EWAN
MCGREGOR, LUKE EVANS DAN 
STEVENS, DAN STEVENS, IAN 
MKELLEN EMMA THOMPSON, 

JOSH GAD, GUGU MBATHA 
RAW

SALA 4
 Quinta-Feira: 21:35h

VELOZES & FuRIOSOS 8 3D 
(DuB) (DUBLADO) (THE FATE 

OF THE FURIOUS)
Classificação: 14 anos, Ano 
de Produção: 2016, Idioma: 

INGLÊS, Diretor: F. GARY GRAY, 
Duração: 02:16:00h, com: VIN 

DIESEL, DWAYNE
JOHNSON, JASON STATHAM 
TYRESE GIBSON, CHARLIZE 

THERON MICHELLE 
RODRIGUES, LUDACRIS N 

NATHALIE EMMANUEL
SALA 2

Quinta-Feira: 13:40h - 16:20h - 
19:00h - 21:40h

VELOZES & FuRIOSOS 8 3D 
(LEG) (LEGENDADO) (THE FATE 

OF THE FURIOUS)
SALA 3

Quinta-Feira: 22:00h

VELOZES & FuRIOSOS 8 
(DuB) (DuBLADO) (tHE FAtE 

OF tHE FuRIOuS)
SALA 3

Quinta-Feira: 14:00h - 16:40h - 
19:20h

O PODEROSO CHEFInHO 2D 
(DuB) (DuBLADO) (tHE BOSS 

BABY)
Ano de Produção: 2016, 

Idioma: INGLÊS, Diretor: TOM 
MCGRAFH, Duração: 01:38:00h, 

com: *
SALA 4

 Quinta-Feira: 17:20h - 19:30h

SMuRFS E A VILA PERDIDA 
(DuB) (DuBLADO) 

(SMuRFS:tHE LOSt VILLAGE)
1/2

Ano de Produção: 2016, 
Idioma: INGLÊS, Diretor: KELLY 
ASBURY, Duração: 01:30:00h, 

com: *
SALA 4

 Quinta-Feira: 13:30h - 15:25h

A CABAnA (DuB) (DuBLADO) 
(tHE SHACK)

Classificação: 12 anos, Ano 
de Produção: 2016, Idioma: 

INGLÊS, Diretor: STUART 
HAZELDINE, Duração: 
02:12:00h, com: SAM 

WRTHINGTON,
OCTAVIA SPENCER, ALICE 

BRAGA TIM MCGRAW, 
RADHA MITCHELL, MEGAN 

CHARPENTIER GAGE MUNROE, 
RYAN ROBBINS

SALA 1
Quinta-Feira: 13:50h - 16:30h - 

19:10h

A CABAnA (LEG) 
(LEGEnDADO) (tHE SHACK)

SALA 1
 Quinta-Feira: 21:50h
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Esporte Local 

•	Rogério	Abifadel	Haik

Garotas do futebol vencem no Joaquinzão

O time de futebol feminino SEEL/
AD/Esporte Clube Taubaté 
venceu o Centro Olímpico, no 

estádio Joaquim de Morais Filho, no 
último dia 16, às 15h.

 Foram dois tentos marcados por 
Natalia e um de Ariane.

 As taubateanas balançaram a rede 
no 1º tempo. Após uma cobrança de 
escanteio, Natalia de cabeça abriu o 
placar.

 Na etapa complementar novamente 
a atacante ampliou depois de bater na 
saída da goleira.

 Antes do apito final, Ariane decretou 
o resultado positivo diante da torcida. 
O time local venceu por 3 a 0.

 “O mais importante que vencer, foi 
convencer e compreender.

Demonstramos a evolução dentro do 
campo, com um elenco que conta com 
jogadoras novas. Estamos satisfeitos 
com o que o time apresentou, porém 
poderíamos fazer mais gols”, afirmou o

treinador Arismar Júnior.
 “A equipe foi obediente, soube, tra-

balhar a bola e teve paciência para 
chegar ao gol. Temos que continuar 

trabalhando forte e tenho certeza que 
vamos longe”, afirmou a artilheira 
Natalia.

 No próximo dia 23, o time de Tauba-
té enfrentará o Juventus, fora de casa. 
O grupo é difícil composto por: Corin-
thians, Embu das Artes, Santos e São 
José dos Campos. Os 4 melhores times 
da chave avançam para próxima fase.

 Os jogos das garotas serão transmi-
tidos pela Web rádio Azul da Central, 
através do site azuldacentral.com.br.

 Agradecimentos aos apoios: Parce-
ria entre o Esporte Clube Taubaté e 

Prefeitura, Top 10 Comunicações, Cuti-
cularia Beryllos, Ulisses Sports, Plano 
de Saúde São Camilo e H2O Fitness.

Taubaté: Vanessa, Alaide, Ericka, 
Franciele, Thalita, Alexia, Sabri-
na, Torres, Natalia, Ionara, Rafaela, 
Milena, Ariane e Mylena Carioca. 
Comissão Técnica:

Coordenador Técnico: Arismar 
Costa.

Técnico: Arismar Júnior.
Preparador Físico: André Loyola.
Massagista: Nerito Bailou.
Mordomo: Vilmar Duarte.

notícias do Legislativo

Vereador  Dentinho 
participa de evento

Ontem no Teatro Metró-
pole aconteceu a 65ª 
cerimônia de abertura 

da Semana Monteiro Lobato. 
O Prefeito Ortiz Junior 

firmou uma parceria com a 
Prefeita da cidade de Montei-
ro Lobato, Daniela de Cássia 
Santos Brito e o Secretário 
Adjunto do Estado de São 
Paulo, Romildo Campello, 
para se realizar a 1ª FLIT 
(Feira Literária Infantil de 
Taubaté) em Taubaté. Essa 
feira já faz parte do calen-
dário da cidade de Monteiro 
Lobato a 6 anos, completan-
do esse ano sua 7ª edição. 
Com essa pareceria, Taubaté 
receberá, em setembro, a 
Feira Literária Infantil em 
conjunto com a cidade de 
Monteiro Lobato. 

A abertura da Semana Mon-
teiro Lobato no Teatro Metró-
pole teve a apresentação da 
Banda Sinfônica regida pelo 

Maestro  Rogério Wanderley 
Brito e uma apresentação 
com personagens do Sítio do 
Pica-Pau Amarelo.

O evento recebeu autori-
dades importante tais como 
o Secretário de Turismo e 
Cultura de Taubaté, Márcio 
Roberto Carneiro, o Vice Pre-
feito da Cidade de Monteiro 
Lobato, Vicente Prisco, a Pre-
feita da Cidade de Monteiro 
Lobato, Daniela de Cássia 
Santos Brito, o Vereador da 
Cidade de Taubaté, Denti-
nho, o Secretário Adjunto do 
Estado de São Paulo, Romildo 
Campello e o Prefeito de Tau-
baté, Ortiz Junior, conforme 
foto.

Esteve presente também na 
cerimônia a Primeira Dama, 
Mariah Ortiz, a Secretária de 
Administração e Finanças de 
Taubaté, Odila Sanches e o 
Vereador Jessé Silva.

�13	°		Edição

Animais poderão ser vacinados e 
cadastrados para castração neste fim 
de semana no Taubaté Shopping

 Â Cãoscientização terá ainda feira de adoção de animais e outras atividades

O segundo fim de 
semana da 13ª edição 
da Cãoscientização 

será marcado por espaços 
para vacinação antirrábica 
e cadastramento para cas-
tração gratuita. No local do 
evento, será possível prote-
ger seu bichinho de estima-
ção contra a raiva sem pagar 
nada. Para isso, basta levar a 
carteirinha de vacinação do 
animal. 

Além disso, durante a 
feira, serão realizados os 
cadastros de animais para 
um mutirão gratuito de cas-
tração. Por meio da parceria 

entre o Taubaté Shopping 
e o Centro de Controle de 
Zoonoses de Taubaté, serão 
disponibilizadas 120 vagas 
para quem deseja castrar o 
seu pet. O empreendimento 
fará a doação dos anestési-
cos, enquanto que os proce-
dimentos médicos serão rea-
lizados pela equipe do CCZ, 
na própria sede do centro. 
Durante o registro, os dados 
dos interessados serão reco-
lhidos e, em poucos dias, a 
data do mutirão será infor-
mada para os donos de cada 
animal cadastrado. 

Leia mais no site do DT.

�Competição

Equipe de Triathlon da AvEx na Prova de 
Natação Equipada do Corpo de Bombeiros

O evento aconteceu 
no último dia 12, 
na Represa do 

Jaguarí, Jacareí. É a mais 
tradicional e impor-
tante prova de Natação 
Equipada do Brasil, foi 
organizada pelo Corpo 
de Bombeiros do estado 
de São Paulo e tem como 
objetivos, aprimoramento 
técnico profissional dos 
integrantes do Corpo de 
Bombeiros, promover a 
integração das unidades 
da Policia Militar com as 
demais organizações mili-
tares e civis, promover a 
integração e a confrater-
nização entre praticantes 
e aficionados da natação 
e comemorar o mês de 
aniversário da cidade de 
Jacareí.

A prova está na sua 31ª 
edição e aconteceu numa 
manhã nublada, chuvo-
sa e com muita lama no 
acesso até o local da lar-
gada. Nesta prova os com-
petidores nadaram 3.500 
mts e diferente da nata-
ção tradicional, o nadador 
utiliza obrigatoriamente 

equipamentos básicos de 
natação, específicos de 
salvamento, são estes : 
snorkel, máscara semifa-
cial, nadadeiras e roupa 
de neoprene ou bóia que 
proporcionem flutuabili-
dade ao atleta.

  A competição reúne 
os melhores nadado-
res do Brasil neste tipo 
de prova  que, exige um 
excelente nível técnico e 
forma física. Dentre 700 
competidores que con-
cluíram a prova, os desta-
ques individuais no Geral 
foram, 1º lugar, o atleta 
Glauco Rangel (tempo 
de 39`12``), quem mais 
vezes venceu edições e 
o melhor do Brasil em 
natação equipada, 2º e 
4º lugar respectivamente 
os nossos nadadores de 
Taubaté, Marcos Campos 
(38`58´´) conhecido cari-
nhosamente como Mar-
quinhos, atualmente um 
dos melhores dos Ranking 
paulista e brasileiro de 
águas abertas e Samir 
Barel (39´49´´). 

Leia mais no site do DT.

Lista de pagamento 
de licença-prêmio 
deverá ser divulgada 
em ordem cronológica
A Prefeitura, Câmara 

de Taubaté, a Univer-
sidade de Taubaté e 

o Instituto de Previdência 
deverão publicar, em ordem 
cronológica, a lista de servi-
dores que aguardam paga-
mento de licença-prêmio, 
de acordo com o projeto nº 
3/2017, de Guará Filho (PR), 
aprovado pelos vereadores 
dia 18.

A proposta determina que 
o prefeito, a Mesa da Câmara, 
o dirigente superior da 
autarquia ou de fundação e 
o presidente do IPMT dispo-
nibilizem em seus respecti-
vos portais na internet a lista 
com previsão de pagamento, 
em ordem cronológica, dos 
servidores que requereram 
a licença-prêmio. Obriga que 
pagamentos sejam efetuados 
respeitando essa ordem.

Emenda do vereador 
Boanerge (PTB) faz corre-
ção textual, suprimindo a 
expressão “ou de fundação” 
e “presidente do Instituto de 
Previdência do Município 
de Taubaté”, por já estarem 
abarcadas na expressão 
“dirigente de autarquia”.

Emenda de Orestes Vanone 
(PV), João Vidal (PSB) e 
Guará Filho, excetua da 
ordem cronológica servidor 
com doença de extrema gra-
vidade, ou com dependente 
nessa condição, o servidor ou 
dependente que tiver neces-
sidade de aquisição de órtese 
ou prótese para acessibili-

dade e servidor que tiver 
a habitação em que reside 
destruída ou interditada em 
função de deslizamentos, 
inundações, incêndio, insa-
lubridade ou condições que 
impeçam a moradia.

A proposta depende de 
segunda votação para que 
seja encaminhada para 
sanção do prefeito.
Confirmação
Foi confirmada, em segun-

da votação, a aprovação 
do projeto nº 6/2017, de 
Noilton Ramos (PPS), que 
inclui no calendário oficial 
de Taubaté o dia municipal 
da reforma protestante, a ser 
comemorado anualmente 
em 31 de outubro.

Também teve aval em 
segunda votação o projeto 
nº 91/2016, do prefeito, que 
denomina Estrada Munici-
pal José Francisco Figueira, 
o projeto nº 18/2016, de 
Rodrigo Luis Digão (PSDB), 
que altera o Regimento 
Interno da Câmara, entre 
outras medidas, unificando 
a Palavra dos Vereadores e a 
Explicação Pessoal.

Outros projetos que foram 
confirmados em segunda 
votação são o de nº 2/2017, 
de Maria das Graças Gonçal-
ves (PSD), que altera regras 
nas edificações de estabeleci-
mentos de lavagem de veícu-
los, e o projeto nº 132/2016, 
de Gorete (DEM), que deno-
mina rua Juvenal Tavares da 
Silva.
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Coluna de Cinema

•	Giuseppe	Turchetti
Cientista da Computação

Autor e responsável no site Censura Geek
www.censurageek.com.br

Velozes e 
Furiosos 8

Depois da tragédia que 
matou o ator Paul 
Walker antes do fim 

das gravações de Velozes e 
Furiosos 7, talvez a maior 
dúvida que pairava sobre a 
franquia era sobre a força 
de continuar sem ele. É 
inegável, inclusive, que a 
fatalidade voltou os holofo-
tes do mundo ao longa que 
se tornou grande ao ponto 
de questionarmos se uma 
sequência chegaria se quer 
aos pés do sétimo filme. 
Nesse cenário de certa des-
confiança é onde podemos 
perceber a real importân-
cia de Velozes e Furiosos na 
indústria cinematográfica.

Trazendo de volta os per-
sonagens que a série agre-
gou com o passar dos anos, 
The Fate of the Furious (no 
original) fala de destino 
desde o título e, por ironia 
do mesmo, coloca o pro-
tagonista Dominic Toret-
to (Vin Diesel) contra sua 
própria equipe. Apesar de 
tornar a trama previsível, a 
escolha funciona em termos 
narrativos para abrir a 
brecha necessária que 
deixa o co-protagonismo de 
Dwayne The Rock Johnson 
brilhar. Junto com Jason Sta-
tham, que também ganha a 
chance de retornar, os dois 
personagens crescem com 
uma rivalidade empolgante 
e divertida, gerando uma 
dinâmica atraente e refres-
cante para a franquia.

E é cada vez mais quando 
achamos que a série Velo-
zes e Furiosos não tem 
por onde inovar é que nos 
deparamos com a coragem 
da produção que insiste em 
se superar filme após filme. 
Apesar de apostar, mais 
uma vez acertadamente, em 
efeitos práticos e realmen-
te arremessar carros pela 
cidade e destruir inúmeras 
propriedades e veículos, 

mantendo certo grau de 
realismo, pelo menos nos 
efeitos visuais, a franquia 
também consegue alçar 
voos mais altos que tangem 
a extrapolação do gênero, 
já exagerado, de ação des-
cabida e quase se torna 
um filme de super-herói. 
É nítida a demonstração 
em tela dos “poderes” que 
cada um possui, bem como 
a reunião da equipe reali-
zada pelo Senhor Ninguém 
(Kurt Russel), que remete 
aos modelos conhecidos 
nos filmes da Marvel.

A vilã da vez, Cipher, vivida 
por Charlize Theron, parece 
um tanto automatizada, 
sem muitas expressões, 
ainda que atinja o objetivo 
de ser a ameaça urgente da 
trama. Seu super-poder, ou 
sua capacidade especial, é 
atrelada ao controle de tec-
nologia, hackeando carros 
com sistema de direção 
automática, criando uma 
horda de carros zumbis que, 
por mais que pareça ridículo 
no plano das ideias (e talvez 
nos trailers), é apenas uma 
parcela pequena do filme, 
que ainda conta com vários 
absurdos divertidíssimos.

Além de provar para o 
mundo que a franquia já 
deixou de ser grande e 
tornou-se gigante, Velozes 
e Furiosos 8 também deixa 
claro que ainda tem fôlego 
para contar mais histórias 
explosivas e megalomaní-
acas. Se o que foi visto em 
tela não for suficiente para 
convencer os mais incré-
dulos, talvez seja uma boa 
ideia dar uma olhada nos 
incríveis 532 milhões de 
dólares arrecadados na 
bilheteria (que vale a res-
salva, nem sempre é sinô-
nimo de qualidade) apenas 
no primeiro final de semana 
do filme no cinema, se tor-
nando o maior da história.

NA CINEMARK VOCÊ TEM DIVERSÃO GARANTIDA E BRINDES EXCLUSIVOS.
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�Aniversário	da	cidade	

Festa do Pinhão de Cunha tem 
programação extensa a partir de hoje

Para celebrar o culti-
vo do pinhão, cidade 
conta com vários atra-

tivos, com destaque para os 
pratos preparados por qui-
tuteiras da roça e chefs de 
restaurantes locais, além de 
apresentações artísticas que 
vão das rodas de viola à MPB

Caldinho, canjiquinha, 
farofa, bolos e mais uma 
dezena de variadas receitas 
feitas com pinhão poderão 
ser saboreadas por quem 
visitar o 17º Pinhão, Viola e 
Prosa na Praça, de hoje, dia  
20 de abril a 7 de maio, na 
Praça da Matriz da Estância 
Climática de Cunha.

A festa, que foi aberta 
oficialmente no dia 15 de 
abril, tem uma programa-
ção extensa a partir de hoje, 
mesmo dia em que a cidade 
completa 159 anos. Para 
comemorar a data, um show 
da Banda Village vai abrir 
o evento, que contará com 
praça de alimentação, onde 
diversas barracas vão ofe-
recer iguarias com pinhão 
especialmente preparadas 
por cozinheiras e quitutei-
ras da roça, incluindo pratos 
doces e salgados, para todos 
os gostos.

Para esta edição, a Secre-
taria Municipal de Turismo 
e Cultura da Estância Climá-
tica de Cunha espera rece-
ber mais de 20 mil turistas 
durante o período da festa, 
que ocorre de sexta a domin-
go e nos feriados de 21 de 
abril e 1º de maio.

Os restaurantes da cidade, 
conduzidos por chefs de 
nível internacional, também 
participam do evento e 
servem receitas criativas à 
base de pinhão. A cada ano 
eles oferecem um cardápio 
diferente e é possível provar, 
por exemplo, truta com 
diversos molhos de pinhão, 
cordeiro e leitoa com farofa 
ou molhos especiais de 
pinhão, tutu com farinha de 
pinhão e muitas outras cria-
ções inovadoras, além dos 
tradicionais pinhões cozidos 
e assados.

Além de saborear as delí-
cias da culinária local, o 
turista também poderá se 
divertir às tardes e noites 
com a extensa programação 
cultural da festa. No fim de 
semana de 21, 22 e 23 de 
abril, os visitantes terão a 

oportunidade de assistir às 
rodas de viola e aos shows 
de Pedro e Jeferson, Cristia-
no e Wellington & Amigos, 
Giliard Fagundes e Banda 
Chapéu Brasil.

Um dos destaques será a 
apresentação no sábado dia 
22, às 22 horas, do músico e 
produtor Miltinho Edilberto, 
que é também pesquisador 
de cultura popular e com-
positor premiado em vários 
festivais: “Prêmio Sharp” 

(Atual Prêmio da Música 
Brasileira), vencedor pela 
internet do “Festival Cultu-
ra: A Nova Música do Brasil” 
(TV Cultura).

Miltinho também possui 
composições utilizadas em 
trilhas de programas da 
Rede Globo como a Novela 
“O Clone”, “Globo Repórter”, 
“Fantástico”, “Big Brother 
Brasil”, “Mais Você”. Além 
de ter se apresentado com 
frequência no premiadíssi-
mo “Sr.BRASIL”, com Rolan-
do Boldrin e “Viola, minha 
viola” com Inesita Barroso 
(TV Cultura). Ele é conside-
rado pela crítica como um 
dos violeiros mais comple-
tos do Brasil.

A cultura do Pinhão
Paralelamente à festa, o 

Parque Estadual da Serra do 
Mar promove a 9ª Exposição 
Pinheiro Brasileiro, do dia 15 
de abril ao dia 31 de julho. 
Com a ajuda de monitores, 

os visitantes vão conhecer 
melhor como é desenvolvi-
mento do pinheiro e do seu 
fruto, o pinhão, uma verda-
deira aula sobre o assunto. 
A exposição também reúne 
peças do artesanato local 
produzidas com a pinha e 
obras que usam o pinhão 
como inspiração.

O Pinheiro Brasileiro, 
conhecido cientificamente 
por araucaria angustifolia, é 
uma da espécie muito antiga 

da flora brasileira. O amadu-
recimento do pinhão aconte-
ce entre os meses de março 
e abril e sua comercialização 
só é permitida a partir do 
dia 15 de abril de cada ano. 
Essa data foi estabelecida 
em função da necessidade 
de preservação da espécie 
e também com a finalidade 
de garantir a alimentação 
da fauna silvestre existente 
nas regiões que apresentam 
incidência desse tipo de flo-
resta nativa.

Em Cunha, a colheita do 
pinhão acontece há muitos 
anos e representa um signi-
ficativo incremento para a 
economia local e, especial-
mente, para a geração de 
renda extra para os produ-
tores rurais.

Sobre a cidade
Rodeada por montanhas 

que abrigam lindas cacho-
eiras e nascentes, a Estân-
cia Turística de Cunha é a 

cidade que conserva a maior 
reserva de Mata Atlântica 
em todo o Brasil, a qual está 
em duas áreas de proteção, 
o Parque Estadual da Serra 
do Mar – Núcleo Cunha e o 
Parque Nacional da Serra da 
Bocaina.

Com 23 mil habitantes, a 
cidade já foi rota dos tropei-
ros que percorriam a Estra-
da Real, levando o ouro de 
Minas Gerais até o porto 
de Paraty e de lá para o Rio 
de Janeiro e Portugal. Hoje, 
sua economia está dividida 
entre a pecuária e as produ-
ções do tradicional pinhão, 
bem como de queijos, mel, 
cogumelos shitake, cordeiro 
e truta. Além da cerâmica de 
alta temperatura, que cre-
dencia a cidade como sendo 
um dos maiores polos cerâ-
micos da América Latina, em 
especial no que se refere à 
técnica de queima que usa os 
fornos noborigama. Outros 
ceramistas, que utilizam 
técnicas diferentes, também 
vieram para a cidade atraí-
dos pela sua importância e 
representatividade, dentro 
do segmento cerâmico artís-
tico e funcional.

Quem visitar a cidade 
pode fazer passeios de 
turismo rural ou de ecotu-
rismo (trilhas), conhecer 
florestas de pinhão e uma 
representativa reserva de 
Mata Atlântica, cultivos de 
cogumelo shitake e truta, 
fazer visita a apiários, de 
fabricação de queijos, bem 
como pesqueiros. Entre os 
destaques para se conhecer 
em Cunha estão o Pico da 
Pedra da Macela (1.840 m 
de altitude, que, em dias de 
céu limpo, possibilita avistar 
o litoral, de Angra dos Reis a 
Paraty), o Parque Estadual 
da Serra do Mar (com suas 
várias trilhas) e as diversas 
cachoeiras da cidade, dentre 
elas a do Pimenta e a do Des-
terro.

Para receber os turistas 
interessados em conhecer 
seus sabores e belezas natu-
rais, Cunha conta com mais 
de 60 pousadas de variados 
níveis de acomodações e 
com diversificados restau-
rantes, que oferecem pratos 
com os ingredientes típicos 
da região e também a tradi-
cional cozinha brasileira e 
até internacional.

�Cultura

IV Festival Internacional de Teatro de 
Sombras traz 11 Cias teatrais a sete cidades 
do Vale de 24 de abril a 5 de maio

 Â Taubaté; Pindamonhangaba; São Luiz do Paraitinga;Tremembé; Natividade da 
Serra; Lagoinha e São José dos Campos

Além das apresenta-
ções dos espetáculos 
serão realizadas resi-

dência artística e Seminário 
internacional com artistas, 
professores e estudantes

Evento único deste gênero 
Teatral do continente Ame-
ricano, o IV FIS – Festival 
Internacional de Teatro de 
Sombras, realizado pelos 
diretores Ronaldo Robles e 

Silvia Godoy, integrantes da 
Cia Quase Cinema, leva ao 
público de sete cidades do 
Vale do Paraíba, no perío-
do entre 24 de abril e 5 de 
maio, espetáculos de teatro 
de sombras gratuitos para 
adultos e crianças.

A abertura oficial do Festi-
val é o próximo dia 28, sex-
ta-feira, às 19h30, em Tau-
baté, no Teatro Metrópole, 

embora, antes da cerimônia, 
em dois horários, às 9h30 e 
às 14h30, será apresentado 
o espetáculo Tutu  vindo da 
Holanda.

As apresentações dos 
espetáculos incluem espa-
ços localizados na zona 
rural que terão a oportuni-
dade de entrar em contato 
com este gênero teatral.

O Festival tem como 

objetivos a formação de 
público, fomento ao teatro, 
compartilhamento da pes-
quisa nesta área (através 
de seminário, intercâmbio 
entre os artistas nacionais 
e internacionais) e capaci-
tação de novos artistas atra-
vés de residência artística 
internacional.

Conheça a programação 
completa no site do DT
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No motor substituiu-se o 
SuperCharger, compressor 
tocado pelo eixo do virabre-
quim, por outro, de capacida-
de aumentada de 2,4 para 2,7 
litros, gerando

14,5 psi – uma atmosfera 
de pressão do ar entrante nas 
câmaras de combustão. E há 
epicurismo tecnológico: nos 
momentos de demanda o ar 
condicionado da cabine muda 
a direção e sopra diretamen-
te sobre o radiador ar/ar, o 
intercooler, para aumentar 
a densidade da mistura nas 
câmaras de combustão. Idem, 
o sistema dito Torque Reser-
ve, fecha a válvula by-pass 
do super compressor para 

aumentar a pressão do sopro, 
e avança a ignição do motor. A 
faixa vermelha dos giros do 
motor, ao contrário de imagi-
nada redução pró-cautela, foi 
elevada a 6.400 rpm.

Transmissão automática 
com 8 velocidades à frente, 
em caso de aplicar o Demon 
em arrancadas, permite 
ao piloto, à linha de larga-
da, frear o carro com o pé 
esquerdo – a maneira correta 
de conduzir um automático 
-, e acelerar o motor com o 
carro imobilizado. O câmbio 
não sofre pressão interna 
gerada pelo motor, e apenas 
quando atinge 2.350 rpm 
ele se engata e faz o carro 

arrancar forte, muito forte. 
O sistema recebeu o nome 

de TransBrake e permeará a 
outros produtos da marca.

Bom trabalho de suspen-
são e pneus Nitto na curiosa 
medida 315x40 em rodas em 
aro de liga leve em 18”. Amor-
tecedores especiais Billstein, 
molas mais macias para, nas 
arrancadas, deslocar o peso 
para a traseira, ajudando a 
dar mais tração. Para lamas 
alargados para recebe-los, e 
no capô a maior tomada de ar 
da indústria automobilística 
– insuficiente para resfriar o 
radiador de ar, e auxiliada por 
captação no farol esquerdo.

Num olhar ao cenário, 
trata-se de um dinossauro 
mecânico à procura de fiéis 
frequentadores da Paróquia 
de Nossa Senhora da Santa 

Octana. Sem preço definido, 
o Demon será vendido – pelo 
menos se anuncia – em con-
tadas 3.300 unidades – deve-
riam ser 6.660 para seguir 
o entendimento bíblico 
associando o número 666 ao 
Diabo -,  e seus proprietários, 
mandatoriamente, deverão 
estagiar na Bob Bondurant 
Racing School para enten-
der um pouco do que fazer, 
e muito do que não fazer ao 
seu comando.

Aura de charme se comple-
ta com atestado pela NHRA 
da performance em arranca-
da e registro de recorde como 
V8 mais potente do mundo 
pelo Guiness.

Lindóia, a grande festa 
do antigomobilismo

Terceiro ano sob nova 
administração, foco correto 
em promoção de vendas de 
peças, acessórios e serviço, 
e o encontro nacional na 
paulista Águas de Lindóia 
assume a cara de ser o mais 
importante do país em seu 
segmento.

Anteriormente Lindóia, 
como chamado sinteticamen-
te, buscava assinalar volumo-
sa presença de veículos para 
utilizar tal número como refe-

rência de relevo. 
Resultado, baixa 
qualidade média, 
espraiada distri-
buição de troféus, 
desvalorizando os 
agraciados.

Há três anos 
a Prefeitura 
rompeu enten-
dimento com o 
antigo organiza-
dor, e contatou 
os promotores 
de evento próxi-
mo, encontro de 

picapes na vizinha 
Lindóia. Domingos, 
Mingo, Abonante e 
seu filho Junior assu-
miram o negócio, 
promoveram enten-
dimentos com expo-
sitores, e tomaram o 
caminho natural de 
ser uma grande feira 
de peças, acessórios, 
serviços e negócios 
com automóveis. 
Deixaram o conceito 
de concorrer com 
o bienal evento de 

Araxá, assumindo a óbvia 
vocação moldada pelos fre-
quentadores.

Complementando criaram 
um vínculo com antigos pilo-
tos Bird Clemente e Wilson 
Fittipaldi Jr, organizando 
palestra e bate-papo, imple-
mentam entendimentos com 
os expositores, e o ponteiro 
da bússola do negócio se 
firmou.

Neste ano, de quinta, 20, a 
domingo 23, as previsões são 
impactantes: 500 veículos 
expostos; 700 indo à venda; 

450 barracas de expositores 
de partes, peças e serviços, 80 
mil metros quadrados de área 
expositiva, e a expectativa 
sólida, porém preocupante, 
de 500 mil visitantes no perí-
odo. É o maior fluxo de pre-
sença no calendário turístico 
da cidade, devendo preparar-
-se para tal quantidade. Há 
deficiência de vagas de hotel, 
estacionamento, lugares em 
restaurantes. A omissão da 
cidade na melhoria de estru-
tura não tolda o interesse de 
Lindóia, um ótimo programa.

Roda-a-Roda
De casa – F-Type, esportivo 

Jaguar, ganha opção de motor 
L4, 2,0 na versão de entrada. 
Novo engenho é projeto da 
empresa indiana e se chama 
Ingenium. Produz 300 cv de 
potência.

Mais - Outras versões, V6 
3,0 Supercharged faz 340 cv e 
de topo, V8 5,0 litros com com-
pressor gerando 550 e 575 cv 
são motores Ford. Ingenium 
utiliza novos conceitos, como 
o fato de o bloco servir para 
motores Otto e Diesel.

Desordem – Justiça boli-
variana da Venezuela interviu 
na fábrica da General Motors, 
em ação tocada por ex con-
cessionário, demandando 
indenização milionária por 
cancelamento de concessão. 
Dadas condições econômicas 
do país fábrica está fechada 
desde final de 2015, apesar 
da empresa manter salário de 
trabalhadores. Ação deve blo-
quear as contas da empresa.

Negócio – Governos da 
Argentina e Colômbia firma-

ram acordo de intercâmbio 
automotor, na prática remes-
sa de veículos O Km de um 
país a outro sem incidência 
de impostos. Colômbia possui 
fábrica de utilitários Hino/
Toyota, GM e Renault, mon-
tados com partes da Ásia e 
Brasil.

... II - Argentina projeta 
exportar 100 mil veículos nos 
4 anos da avença.

Conversas iniciaram há 12 
anos, mas a agilidade de seu 
presidente Mauricio Macri, 
vindo da iniciativa privada, e 
o empurrão dado por Donald 
Trump ameaçando as bases 
do comércio internacional, 
aceleraram resultados. Cele-
brou acordo com o Chile nas 
mesmas bases.

Aqui – Caminho também 
pode ser trilhado pelo Brasil, 
mas a Anfavea, entidade dos 
industriais dos veículos proje-
ta 60 dias para entendimentos 
entre governos.

Brinquedo – Brincadeira 
é negócio sério e grande. Pors-
che e Microsoft assinaram par-

ceria para seis anos em jogos 
de corridas, para maior desta-
que aos automóveis alemães 
nas séries Forza Motorsport 
e Forza Horizon no crescente 
mercado dos eSports.

$$ 1 - FCA, Fiat-Chrysler 
mudarão os escritórios de 
comando da Maserati, e criarão 
espaço ao comando da marca 
Alfa Romeo em Auburn Hills, 
40 km ao norte de Detroit, 
Michigan, USA. Antes as ope-
rações Fiat funcionaram por 
décadas em Englewood Cliffs, 
New Jersey.

Razão – Questões maiores, 
finanças e produtividade, pois 
os executivos Maserati e Alfa 
ficavam longe do comando da 
FCA, na antiga sede da Chrys-
ler, com gastos de manutenção 
e deslocamentos.

Cultura 0 – Área é do 
antigo Walter P Chrysler 
Museum, montado por esta 
marca em homenagem ao seu 
fundador, agregando exempla-
res da história, alguns bons 
representantes de corridas, 
e o muito atrativo Chrysler 

Turbine.
Projeto – Museu não 

era lucrativo e ninguém na 
empresa quis aplicar fórmu-
la de viabilizá-lo, optando 
pelo fechamento. FCA quer 
dinamizar marcas Maserati e 
Alfa no mandatório mercado 
norte-americano. Rede reven-
dedores das marcas é mínima. 
Maserati tem 20 e 108 franchi-
ses; Alfa 9 e 155.

Virtual – Mercedes-Benz 
inaugurou loja virtual com 
catálogo on line na seção Aces-
sórios e Collection. Mais de 
600 itens exclusivos, incluindo 
miniaturas, vestuário, acessó-
rios para apreciadores de Mer-
cedes e AMG.

Expansão – Apesar da con-
tração do mercado brasileiro, 
a grosso modo metade do sul 
americano, Volvo Construction 
Equipment expandiu negócios 
em 2,2%. Informa empresa, 
graças a suas duas marcas: 
Volvo e  a desconhecida SDLG.

Em 2017 intenta lançar 
novos modelos de caminhões 
articulados, escavadeiras 

e vibro acabadoras Volvo e 
máquinas SDLG.

Para organizar – 3a 
Câmara Criminal da Justiça, RS, 
julgando traficante de drogas 
por estar armado sem porte de 
arma, absolveu-o da acusação. 
Considerou o uso necessário 
para proteger seu negócio. 
Processo 70057362683.

Futuro – Pelo visto país 
está a caminho da organização, 
protegendo os trabalhadores, 
mesmo sejam traficantes. 
Próximo passo deve permitir 
aos cidadãos andar armados 
para se defender de políticos, 
funcionários públicos por 
eles indicados e empreiteiros 
formando quadrilhas para 
assaltar o cidadão através do 
tesouro público.

... II – Quais são as chances 
do país melhorar?  Mínimas. 
Atual parlamento nunca 
votará medidas saneadoras 
ou protetoras à sociedade, 
atrapalhando seus negócios. 
Esperança está nas próximas 
eleições, sem votar em qual-
quer um dos citados. A socie-

dade não precisa de bandido, 
muito menos com proteção 
legal.

Simples – Fórmula sane-
adora partirá de premissa 
básica de administração: 
profissionalismo. Para ocupar 
os cargos de mando, apenas 
os funcionários de carreira, 
concursados. Mesmo manti-
da a fórmula atual, inspirada 
na administração pirata para 
dividir o butim dos saques, os 
danos seriam menores.

Razão – Tendo apenas o 
posto máximo nos ministérios 
e órgãos, ministro, presiden-
te de estatais, diretor geral 
teriam ações predatórias 
limitadas, sem levar amigos e 
correligionários para formar o 
time – ou quadrilha.

Cliente – Localiza, maior 
locadora de veículos no país, 
incorporou á sua frota exem-
plares do Toyota Prius, híbrido 
elétrico/Otto. Por enquanto 
apenas em Rio, S Paulo e Belo 
Horizonte. É pioneira no ofe-
recimento.

Demon, um Dodge nada discreto
Difícil classificar, mas 

a meu ver está mais 
para um cala-boca no 

mercado norte-americano. 
Lá o elétrico Tesla SP 1000D 
se intromete como de 
grande aceleração, criando 
nova referência no mercado; 
as arrancadas dos Dragsters 
integram o universo do país 
densamente motorizado. 
Creio mais em bandeira de 
tecnologia e performance 
para a FCA, como o fez com 
os Alfa Romeo 8C, esportivo, 

performático e de produção 
reduzida, tipo lenda urbana.

Se é difícil entender o 
porquê, um pouco de luz se 
faz a partir do nome de batis-
mo no novo Dodge apre-
sentado no Salão de Nova 
Iorque: Demon –Demônio. É 
o tipo de produto cujo ruído 
de funcionamento alimen-
ta sonhos dos admiradores 
– em queda – de porcas, 
parafusos e automóveis. E, 
ao contrário, é fácil enten-
der o excelente trabalho de 

mecânica realizado para 
transformá-lo em carro de 
dupla aptidão, para rodar 
quase normalmente e par-
ticipar de arrancadas sem os 
medos e os riscos mecânicos 
dos carros preparados. Para 
essa aplicação, acionando-
-se chave no painel para 
performance máxima, o 
motor V8, 6,2 litros, Hemi 
– indicando câmaras de 
combustão hemisféricas, 
consumindo gasolina de 
corridas, com 100 octanas, 

produz 840 hp - 850 cv ou 
626 kW – capaz de acelerar 
suas quase 2 toneladas em 
tempos pouco críveis: 0 a 
48 km/h em 1 segundo !; a 
97 km/h em 2,3s; chegar a 
225 km/h em 9,6s. Com a 
mudança da regulagem para 
utilizar gasolina de posto 
de serviço, com 95 octanas, 
como as nacionais, a progra-
mação eletrônica se altera, 
sensor muda os parâmetros 
da ignição para evitar auto 
detonação, a potência cai a 

808 hp - 819 cv e 603 kW. O 
torque se retrai: 1044 para 
972 Nm.

Nestes tempos de elétricos 
e/ou híbridos, sem caminho 
definido, foi ótimo trabalho 
de engenharia em mecânica 
secularmente tradicional, no 
caso sobre o modelo Chal-
lenger em versão Hellcat, 
até agora o mais bravo dos 
Dodges, ao produzir então 
insuperados 707 hp - 716 
cv. Mas para cumprir ordens 
superiores de arrancar 

potência confiável e resul-
tados mensuráveis, os téc-
nicos da Chrysler focaram 
no otimizar o motor, trans-
missão, suspensão, freios. 
Na carroceria, caso o dono 
intente alinhá-lo nas provas 
de arrancada, remoção do 
banco do passageiro; siste-
ma de som, o emagrece 105 
kg ante o Hellcat. Ao fim da 
dieta ainda marcou 1941 kg 
aferidos formalmente pela 
NHRA –National Hot Rot 
Association.

O fogo do inferno: 840 hp (divulgação)

O Demon trabalhando (Divulgação)

Argentina, os bons 
negócios com Merce-
des

Marca alemã voltou a 
liderar vendas em todos 
os segmentos de cami-
nhões na Argentina. 
Empresa tem operação 
industrial no vizinho 
país há mais de 60 anos, 
e hoje é a base sul ame-
ricana de produção das 
vans Sprinter e Vito.

Na prática dos núme-
ros, no primeiro trimes-
tre a Mercedes vendeu 
883 caminhões pesados, 

e 432 entre médios e 
leves. Na soma, as 1.315 
unidades garantem 
liderança, sinalizando 
manutenção deste pata-
mar com vendas cres-
centes mês a mês. Na 
divisão de mercado por 
produto entre as ativida-
des da Mercedes, a ope-
ração Brasil se dedica 
aos caminhões enquan-
to a Argentina centra na 
fabricação de vans, rea-
lizando trocas. A deman-
da dos compradores por 
configuração de produ-

tos é muito assemelha-
da, permitindo atender 
os dois maiores merca-
dos sul Americanos com 
veículos praticamente 
idênticos. A Mercedes é 
a maior exportadora de 
caminhões e ônibus do 
Brasil.

Em ônibus a suprema-
cia é maior, representan-
do 72,4% das vendas. 
Em campo inteiramente 
diverso, a dos automó-
veis de luxo, Mercedes 
continua sendo a maior, 
dominando 37,5% do 

mercado. Triunfo da 
Mercedes-Benz Argen-
tina é exponencial: foi 
maior vendedora de 
caminhões, de ônibus, 
de vans e de automó-
veis.

Bons negócios instiga-
ram a matriz a liberar 
investimentos reunidos 
para aumentar a capa-
cidade de produção na 
Argentina, buscando-se 
50% de estrutura para 
produção e vendas, em 
especial do novo Sprin-
ter e do Vito.

Mercedes na Argentina, liderança em todos os segmentos.
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6- Ficha 008: Ven-
da Apartamento no 
Rancho Grande R$ 
180.000,00. Com 1 Dor-
mitório, Sala 2 Ambientes, 
Cozinha,  Área de Serviço, 
Banheiro, Garagem Co-
berta para 1 Carro e Va-
randa.  Fone: 3633-6474. 
www.telesergio.com.br
 

7- Ficha 025: Venda 
Apartamento na Vila 
são José R$ 180.000,00. 
Com 1 Dormitório, Sala 
de Estar, Cozinha, Área de 
Serviço e Banheiro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br 

8- Ficha 052: Venda 
Apartamento na Estiva 
R$ 122.000,00. Com 2 
Dormitórios, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Espaço para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
36336474. www.teleser-
gio.com.br

9- Ficha 077: Venda 
Apartamento na Cháca-
ra Guisard R$ 190.000,00. 
Com 2 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Espaço para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

10- Ficha 095: Venda 
Apartamento no Cen-
tro R$ 280.000,00. Com 
2 Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala 2 Ambientes, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro, Dispensa e Es-
paço para 1 Carro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

11- Ficha 101: Venda 
Apartamento no Cen-
tro R$ 140.000,00. Com 1 
Dormitório, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço 
e Banheiro. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

12- Ficha 111: Ven-
da Apartamento na 
Vila São Geraldo R$ 
170.000,00. Com 2 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala 2 Ambientes, Cozi-
nha, Área de Serviço e Ba-
nheiro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.

Aluga-se

1- Ficha 029: Aluga-se 
Apartamento na Inde-
pendência R$ 700,00 
+ Iptu + Cond. Com 2 
Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala 2 Ambientes, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

2- Ficha 104: Aluga-se 
Apartamento no Centro 
R$ 700,00 + Iptu + Cond. 
Com 1 Dormitório, Sala 
de Estar, Cozinha, Área de 
Serviço e Banheiro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br
 

3- Ficha 118: Aluga-se 
Apartamento no Centro 
R$ 500,00 + Cond. Com 2 
Dormitórios, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço 
e Banheiro. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

4- Ficha 146: Aluga-se 
Sobrado no Alto São 
Pedro R$ 1.000,00. Com 3 
Dormitórios, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
2 Banheiros, Espaço para 
1 Carro e Varanda.  Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

Ap
to

s

Vende-se

5- Ficha 005: Venda 
Apartamento no Três 
Marias R$ 150.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e 
Espaço para 1 Carro. Fone: 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

18- Ficha 001: Venda 
Casa na Maria Augusta 
R$ 430.000,00. Com 3 
Dormitórios Sendo 1 Suí-
te, Sala de Estar, Copa, Co-
zinha, Área de Serviço, Ba-
nheiro, Garagem Coberta 
para 1 Carro, Espaço p.ara 
1 Carro e Rancho. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

19- Ficha 063: Venda 
Casa na Vila São José 
R$ 275.000,00. Com 3 
Dormitórios, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro, Garagem Co-
berta para 1 Carro e Es-
paço para 2 Carros . Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

20- Ficha 127: Ven-
da Casa no Centro R$ 
350.000,00 Com 2 Dor-
mitórios, Sala de Estar, Co-
zinha, Área de serviço, 2 
Banheiros e Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

21- Ficha 154: Venda 
Casa na Maria Augusta 
R$ 2830.000,00 Com 2 
Dormitórios, Sala de Es-
tar, Copa, Cozinha, Área 
de Serviço,  Banheiro, 
Banheiro Externo e Ga-
ragem Coberta para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

22- Ficha 206: Venda 
Casa no Jardim do Sol 
R$ 200.000,00. Com 2 
Dormitórios, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Servi-
ço, Banheiro, Garagem 
Coberta para 1 Carro e 
Rancho. Fone: 3632-2000 
/ 3633-6474. www.tele-
sergio.com.br 

23- Ficha 246: Venda 
Casa no Jardim Prima-
vera R$ 850.000,00 Com 
3 Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala 2 Ambientes, 
Copa, Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiro, Lava-
bo, Banheiro Emprega-
da, Quarto Empregada, 
Quintal, Garagem Cober-
ta para 2 Carros e Rancho. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

Te
rr

en
os

Vende-se

13- Ficha 014: Venda 
Terreno no Estoril Tau-
baté R$ 55.000,00 Com à 
Medida de 5 x 30 = 150 
m². Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

14- Ficha 020: Venda 
Terreno no Bonfim 
Taubaté R$ 350.000,00 
Com à Medida de 500 m². 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br
 

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

16- Ficha 023: Venda 
Terreno no Alto do Cris-
to Taubaté R$ 130.000,00 
Com à Medida de 5 x 25 = 
125 m². Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

17- Ficha 050: Venda 
Terreno no Condomí-
nio São José Taubaté R$ 
138.000,00 Com à medi-
da de 10 x 25 = 250 m². 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br
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Vende-se

24- Ficha 252: Venda 
Sobrado no Jardim das 
Nações R$ 680.000,00 
Com 3 Dormitórios Sen-
do 3 Suítes, Sala de Estar, 
Hall, Copa, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro, Ba-
nheiro Externo, Deposito, 
Jardim, Garagem Coberta 
para 2 Carros, Espaço para 
2 Carros, Rancho e Piscina. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br
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Aluga-se

Vende-se
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EMPREGOS IMÓVEIS VEÍCULOS OPORTUNIDADES DIVERSOS

ClassicadosClassicados
+2000

OFERTAS

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

Aluga-se

ALUGA-SE CASA em 
Condomínio Fechado, 
com 3 dorms, sendo 1 
suíte, wc social, 1 vaga de 
garagem, sala 2 ambien-
tes, cozinha, 1 wc externo 
para empregada e quintal 
gramado. O imóvel está 
totalmente reformado, 
no “Bel Recanto”, da Av. 
Assis Chatobrian, atrás do 
Hotel Faro. Interessados 
tratar diretamente com 
Maria da Graça pelo tel: 
(12) 3622-1621

 

Ap
to

s

Vende-se

GURILâNDIA Vendo 
Apto  Residencial Cinde-
rela, com 2 dorms + de-
pendências, área útil: 54 
M2, 1 vaga de garagem, 
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 Rodoviá-
ria. 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.

Ca
sa

s

Vende-se

VENDO SOBRADO - 
PARQUE FLAMBOyANT 
- Com 3 dorms, sendo 
1 suíte, 2 WC, cozinha 
com gabinete, garagem 
coberta para 2 carros, 2 
lavanderias, churrasquei-
ra, quintal todo com piso 
anti-derrapante.Docu-
mentação OK. A.C: 125 
M2. Aceito financiamento 
pela Caixa.  R$230.000,00. 
Interessados tratar direta-
mente com proprietário 
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. Interessados 
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 (INDEPEN-
DêNCIA), 180 M2, porta-
ria 24h, 5 dorms, sendo 
1 suíte, 2 banheiros, sla 2 
ambientes, sala almoço. 
Interessados tratar com 
proprietário após às 12h 
pelos tels: (12) 98111-
1100 / 3681-1001.

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.

CENTRO - TAUBATÉ 
Alugo Ponto Comercial, 
na Rua Anízio Ortiz Mon-
teiro, nº 290. Com 260 M2. 
Bom para restaurante, 
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  Tauba-
té. Excelente localização 
- 280 m2, sendo 100 m2 
mezanino copa  peq,  es-
critórios. 3 banheiros em 
baixo, 2 em cima. Porta 
elétrica, pé direito 7 m. 
Energia 110/220 volts 
monof. trif. Prédio novo, 
habite-se e Bombeiros ok. 
Aluguel R$ 8.000,00 a ne-
gociar. 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 RESI-
DENCIAL OUROVILLE 
TAUBATÉ - Com 300 m2 
situado no Bairro Quiri-
rim 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.

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

APTO 3 dormitórios, 1 
suite, 2 vagas garagem 
cobertas , 6º andar, lo-
calizado Flamboyant. 
Infraestrutura comercial 
completa, próximo a ban-
cos, supermercados, sho-
pping, 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

JARDIM DAS NAçõES 
- Apartamentos Térreos, 
Alugo com sala, 1 dorm, 
cozinha, banheiro e gara-
gem. R$550,00, SEM taxa 
de CONDOMÍNIO. (Exijo 
fiador ou caução).  Av. Es-
tados Unidos, nº 320, per-
to do Quartel P.M. Tratar 
pelo tel: (12) 99195-8735.

CENTRO - ALUGO 
APTO c/ 02 dorms, sala, 
coz., banh. social, w.c, área 
serv., 01 vaga gar., armá-
rios nos quartos, gabine-
tes 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. Ja-
carandas - Aluguel 600,00 
(mais condominio e IPTU) 
Interessados ligar horá-
rio comercial. Fones: (12) 
36216847 / 36227186 Sr. 
Minoru.

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

Aluga-se

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, confira. Tel: 
3621-3040

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

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

Em
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MANUTENçãO EM 
COMPUTADORES, No-
tebook e configuração 
Roteador.  Formatação, 
Limpeza, troca de peças e 
etc.  Só entrar em contato. 
Tel: (12) 99192 5610, falar 
com Bruno

Di
ve

rs
os

VENDO 4 PORTAS DE 
AçO de enrolar usadas. 
Ótimo estado. Medida: 
(altura) 4,5m X (largura) 
2,70m. Interessados en-
trar em contato pelo tel: 
(11) 99976-4218.




                



         
          
              
          
            


              
              

               
               
  






 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM                               

ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

19/04/2017

Exercício de 2017

08:59:56

1o - Trimestre / 2017

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 3.344.330,81

TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 3.368.544,04

24.213,23RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS
TOTAL
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)

3.368.544,04
2.021.126,42

RETENÇÕES AO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

1.154.881,82

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS RETENÇÕES

3.368.544,04 1.154.881,82

DESPESAS BRUTAS COM FUNDEB

MAGISTÉRIO (60%)
OUTRAS DESPESAS (40%)

TOTAL DO FUNDEB

1.601.354,12 1.601.354,12 1.481.264,45 1.481.264,45 1.418.846,78
394.306,26 394.306,26 251.380,82 251.380,82 251.380,82

59,24 % 59,24 % 51,44 % 51,44 % 49,58 %

47,54 % 47,54 % 43,97 % 43,97 % 42,12 %
11,71 % 11,71 % 7,46 % 7,46 % 7,46 %

1.670.227,601.732.645,271.732.645,271.995.660,381.995.660,38

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

EMPENHADA EMPENHADA LIQUIDADA LIQUIDADA PAGA
NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO) 

(GANHO) 2.213.662,22

DEDUÇÕES DAS DESPESAS

DESPESAS COM APONSENTADOS (3.1.90.01)
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)

MAGISTÉRIO

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

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,000,000,000,000,00

DESPESAS COM APONSENTADOS (3.1.90.01)
DESPESAS COM PENSÕES (3.1.90.03)

OUTRAS DESPESAS

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

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,000,000,000,000,00

DESPESAS LÍQUIDAS COM FUNDEB

MAGISTÉRIO (60%)
OUTRAS DESPESAS (40%)

TOTAL DO FUNDEB

1.601.354,12 1.601.354,12 1.481.264,45 1.481.264,45 1.418.846,78
394.306,26 394.306,26 251.380,82 251.380,82 251.380,82

59,24 % 59,24 % 51,44 % 51,44 % 49,58 %

47,54 % 47,54 % 43,97 % 43,97 % 42,12 %
11,71 % 11,71 % 7,46 % 7,46 % 7,46 %

1.670.227,601.732.645,271.732.645,271.995.660,381.995.660,38
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ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO

19/04/2017

Exercício de 2017

08:59:56

1o - Trimestre / 2017

DESPESAS BRUTAS APLICADAS NO ENSINO

APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

TOTAL DA DESPESA PRÓPRIAS APLICADA NO ENSINO

53.368,22 53.368,22 53.368,22 53.368,22 53.368,22
251.376,82 251.376,82 111.207,13 111.207,13 100.193,96

23,94 % 23,94 % 21,64 % 21,64 % 21,46 %

0,88 % 0,88 % 0,88 % 0,88 % 0,88 %
4,12 % 4,12 % 1,82 % 1,82 % 1,64 %

18,94 % 18,94 % 18,94 % 18,94 % 18,94 %

DEDUÇÕES DAS DESPESAS

( - ) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO INFANTIL

FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO

TOTAL DAS DEDUÇÕES

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

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

DESPESAS LIQUIDAS APLICADAS NO ENSINO

APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA APLICADA NO ENSINO

53.368,22 53.368,22 53.368,22 53.368,22 53.368,22
251.376,82 251.376,82 111.207,13 111.207,13 100.193,96

23,94 % 23,94 % 21,64 % 21,64 % 21,46 %

0,88 % 0,88 % 0,88 % 0,88 % 0,88 %
4,12 % 4,12 % 1,82 % 1,82 % 1,64 %

18,94 % 18,94 % 18,94 % 18,94 % 18,94 %

( - ) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

1.154.881,82

1.308.444,001.319.457,17

1.154.881,821.154.881,82

1.319.457,171.459.626,86

1.154.881,821.154.881,82

1.459.626,86

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,000,00

1.154.881,82

1.459.626,86

1.154.881,82

1.459.626,86 1.319.457,17 1.319.457,17 1.308.444,00

1.154.881,821.154.881,821.154.881,82

RESUMO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

EMPENHADA EMPENHADA LIQUIDADA LIQUIDADA PAGA
NO PERÍODO ACUMULADO NO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO

DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO

ARRECADAÇÃO
NO PERÍODO ACUMULADORECEITAS DE IMPOSTOS

IMPOSTOS MUNICIPAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

316.229,96 316.229,96
3.878.989,46 3.878.989,46

1.902.145,771.902.145,77

VALOR A APLICAR
NO PERÍODO ACUMULADOAPLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

25% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTO 1.524.341,30 1.524.341,30

TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS 6.097.365,196.097.365,19

(-) RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 1.154.881,821.154.881,82

TOTAL LÍQUIDO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS 4.942.483,37 4.942.483,37
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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) 3978-1190       FAX:  3978-1235         EMAIL: pmjambeiro@uol.com.br 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO  
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 

 
Em atendimento ao Artigo 48 parágrafo único da Lei 101 de 04 de maio de 
2000, e visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante 
incentivo à participação popular na ELABORAÇÃO da LDO - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 do Município de Jambeiro, 
a Prefeitura Municipal de Jambeiro torna público que será realizada 
AUDIÊNCIA PÚBLICA às 10:00 horas do dia 26 de abril de 2017, no Prédio da 
Prefeitura Municipal situada à Rua Cel João Franco de Camargo, Nº 80, 
convidando os interessados e a população do Município. 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA - Prefeito Municipal 
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RECEITAS DO FUNDEB

  Receitas do FUNDEB 789.705,65                      
  Rendimentos de Aplicações Financeiras 2.473,74                          

TOTAL 792.179,39                      TOTAL 828.133,76                 

 Total 792.179,39                      38.428,11                    
 Magistério (60% do Total) 475.307,63                      

EMPENHADA LIQUIDADA PAGA

 Despesas com Valorização do Magistério - 60% 684.419,34 684.419,34 625.524,09

PERCENTUAL APLICADO - 60% 86,40% 86,40% 78,96%

  Outras Despesas do Fundeb - 40% 0,00 0,00 0,00

PERCENTUAL APLICADO 40% 0,00% 0,00% 0,00%

684.419,34 684.419,34 625.524,09

209.111,71                 209.111,71                 150.216,46                 

 Saldo Anterior -                                     Despesas Pagas com o Magistério 625.524,09                 
 Receitas Arrecadadas até o Trimestre 792.179,39                       Despesas Pagas com Outras Despesas -                               

SOMA 792.179,39                      625.524,09                 

166.655,30                 

280.250,46                 

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

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

1- DEMONSTRATIVO DO FUNDEB 

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB

VALORES APLICADOS -  MAIOR/MENOR - 60%

DECRÉSCIMOS

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB

Resultado Apurado

 Perda (+) / Ganho ( - )

RETENÇÕES AO FUNDEB

DESPESAS COM FUNDEB

ACRÉSCIMOS

  Valor Retido até o Trimestre 828.133,76                 

 DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

1º TRIMESTRE DE 2017

SOMA

COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

     Banco do Brasil - conta 10.414 280.250,46                 

113.595,16                 

Arrecadação 25%

198.562,01                 49.640,50                    
2.066.337,94              516.584,49                 
2.193.133,29              548.283,32                 
4.458.033,24              1.114.508,31              

Receitas Vinculadas Saldo Anterior Pagamentos Saldo a Seguir

 Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro 43.272,85                        43.571,89                    132,59                         
 Construção Escola Vargem Grande 3.996,96                          -                               4.076,99                      
 Convênio Transporte de Alunos - Estado 16.913,97                        318.152,90                 171.683,14                 
 Transferências do Salário Educação - QESE 66.801,57                        79.334,99 117.414,30                 
 PNATE - Transporte de Alunos 9.547,17                          5.353,01 10.894,20                    
 Receita PDDE 8.568,34                          0,00 8.739,88                      
 Receita EJA 287,30                              -                               287,30                         
 Convênio Equipamento Mobiliário p/ Educação 94.358,28                        -                               96.247,41                    
 Convênio Infraestrutura Mobiliária - 2016 645,16                              -                               658,07                         
 Aplicação Financeira 25% - Decendial 24.964,04                        10.115,16                    15.724,34                    

TOTAL 269.355,64                      456.527,95                 425.858,22                 

Empenhada Liquidada Paga

1.490.349,69              650.548,05                 629.954,48                 
285,00                         -                               -                               
453,40                         453,40                         453,40                         

29.051,00                    29.051,00                    26.829,43                    
    (+)  Restos a Pagar Ensino (até 31/01/2017) -                               179.281,10                 179.281,10                 

1.520.139,09              859.333,55                 836.518,41                 

725.449,18                 297.820,70                 236.703,88                 
794.689,91                 561.512,85                 599.814,53                 
684.419,34                 684.419,34                 625.524,09                 

12,91                                    

(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

RECEITAS  E  DESPESAS 100%

SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%

    306 - Pessoal  Merenda

MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%

6.700,04                               

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE

(+)DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA 

    367 - Ensino Especial

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

TOTAL

    361 - Ensino Fundamental
    362 - Ensino Infantil

Despesas Realizadas no Trimestre

Receitas + Aplicação

472.922,07                          

875,46                                  
613.030,53                          

-                                        
171,54                                  

2- DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

    Receitas Municipais
    Transferências da União
    Transferências do Estado

129.947,72                          

RECEITAS

DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO

1.889,13                               

431,63                                  
80,03                                    

     Banco do Brasil - conta 10.414

684.419,34                 684.419,34                 625.524,09                 
38.428,11                    38.428,11                    38.428,11                    

1.517.537,36              1.284.360,30              1.263.766,73              
RG

34,04% 28,81% 28,35%
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO

Prefeita Municipal

TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)

(+)DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA 

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)

FABIANA APARECIDA LEMES GIL JONATHA RICARDO DE SANTANA
Contadora Secretário de Educação

Acumulado (R$) Acumulado (R$)

17.288,44                650.548,05             
23.648,34               -                          
94.129,29               453,40                    
38.460,95               29.051,00               
10.087,61               179.281,10             

22,11                      ( = ) 859.333,55             
4.299,54                 

1.936.513,35          ( - ) Despesas com Recursos do QESE, Convênios e Outros 290.284,80             
10.625,73               ( - ) Despesas com Rendimentos de Aplicações - Conta LDB 7.535,90                 

118.756,26             ( = ) Total da Despesa Vinculada do Ensino 297.820,70             
1.559,74                 
9.508,59                 ( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 561.512,85             

 ( + )       Restos a Pagar do Ensino 2016 - Pagos até 31/01/2017

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO  -  PUBLICAÇÃO  (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

  Multa e Juros provenientes de impostos da Divida Ativa
  F.P.M.- Fundo de Participação dos Municípios 
  Simples Nacional

  Desoneração de Exportações (LC-87/96)

  Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza
  Imposto de Renda Retido na Fonte

RECEITAS ARRECADADAS

  Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU
12.365 - Educação Infantil
12.361 - Ensino Fundamental

DESPESAS DO ENSINO

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

Total da Despesa no Ensino
  Dívida Ativa de Impostos
  Multa e Juros provenientes de impostos

12.306 - Merenda Escolar - Pessoal e Encargos
12.367 - Educação Especial

1º TRIMESTRE DE 2017

  Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

  I.T.R. - Imposto Territorial Rural
  Parcela FPM - Processo nº 121717-16/2010

9.508,59                 ( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 561.512,85             
1.949.358,21          ( + ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 38.428,11               

226.795,86             ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB (Menor Receita) 684.419,34             
16.979,22               ( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO - 25% 1.284.360,30          

4.458.033,24          

605.494,63             28,81%
7.535,90                 

789.705,65              FUNDEB
2.473,74                 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB (%) 78,96%

1.405.209,92          Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB (%) 78,96%

5.863.243,16          333.842,12             

Jonatha Ricardo de Santana
Secretário Municipal de Educação Prefeita Municipal

  QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais

Contadora

  Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB

Maria Lourdes de Oliveira Carvalho Fabiana Aparecida Lemes Gil

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

  Desoneração de Exportações (LC-87/96)
  I.C.M.S. - Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços
  I.P.V.A. - Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor
  I.P.I. - Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) (%)
  Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais

RG

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

  Recursos recebidos do FUNDEB

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Jambeiro 
Estado de São Paulo 

Rua Cel. João Franco de Camargo, 80 – Fone/Fax (12) 3978.1321 
CEP 12.270-000 – Jambeiro – SP 

 

TERMO ADITIVO Nº 02/2017 AO CONTRATO Nº 04/2015 
(Carta Convite Nº 04/15) 

 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JAMBEIRO 
CONTRATADA: CASP-VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SISTEMAS 
PÚBLICOS LTDA. - ME 
OBJETO: O presente termo aditivo é para a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de softwares profissionais. 
VALOR: R$ 2.527,93 (Dois mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e 
três centavos) mensal  
DATA ASSINATURA: 10/04/2017 
VIGÊNCIA: 03 meses 
 

Ronildo Aparecido Teixeira 
Presidente Câmara Municipal de Jambeiro 
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SAO PAULO                
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA
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Categoria Econômica

Exercício de 2017

Betha Sistemas

4.0.0.0.0.00.00.00.00.00  RECEITAS 2.377.091,89
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00    RECEITAS CORRENTES 2.659.071,17
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00       RECEITA TRIBUTARIA 62.925,24
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00          IMPOSTOS 58.084,88
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00             IMPOSTOS S/ PATRIMÔNIO E A RENDA 41.751,41
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00                Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 17.288,44
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00                IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA15.079,57
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00                   IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15.079,57
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00                Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir 9.383,40
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00             IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 16.333,47
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00                Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 13.204,90
4.1.1.1.3.06.00.00.00.00                Iss/Icms/Simples Nacional - Lei 9.317/96 3.128,57
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00          TAXAS 4.840,36
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00             TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.834,27
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00                Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv 1.834,27
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00             TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.006,09
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00                Outras Taxas de Prestação de Serviços 3.006,09
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00       RECEITA PATRIMONIAL 13.625,95
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00          RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 10.327,95
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00             REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 10.327,95
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00                REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS5.529,08
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00                   REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE S1.629,82
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00                      Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. SAUDE 15% TESOURO 548,01
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00                      Rec Rem Dep Banc. Rec. Vinc - SAÚDE ESTADO 238,04
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00                      Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAÚDE UNIÃO 843,77
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00                   REM. DEP BANC. RECURSOS VINCULADOS - MDE 3.810,34
4.1.3.2.5.01.05.01.00.00                      Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ENSINO 25% - TES 317,50
4.1.3.2.5.01.05.02.00.00                      Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ENSINO - ESTADO 1.064,25
4.1.3.2.5.01.05.03.00.00                      Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ENSINO UNIÃO 2.428,59
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00                   Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinculados - CIDE 16,61
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00                   REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - PROMOÇÃO S688,98
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00                      Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FSS ESTADO 348,88
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00                      Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS UNIÃO 340,10
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00                   RECEITA REMUN. DEP. BANC. OUTROS RECURSOS VINCULAD-616,67
4.1.3.2.5.01.99.02.00.00                      Rec. Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - ESTADO 35,47
4.1.3.2.5.01.99.03.00.00                      Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - UNIÃO -652,14
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00                REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO4.798,87
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00                   Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad 4.798,87
4.1.3.9.0.00.00.00.00.00          OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 3.298,00
4.1.3.9.1.00.00.00.00.00             Receita de Aluguéis de Máq. e Equip. Patrulha  Agr 3.298,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00       TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.573.705,27
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00          TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.131.437,41
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00             TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 927.841,06
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00                PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 623.025,76
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00                   Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 504.171,78
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00                   Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 97,72
4.1.7.2.1.01.06.00.00.00                   Processo nº 121717-16/2010 - Parcela FPM 118.756,26
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00                TRANSF. DA COMPENS. FINAN. P/ EXPLORAÇÃO REC. NATU202.600,70
4.1.7.2.1.22.11.00.00.00                   Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos 135.732,98
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00                   Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais 401,90
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00                   Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo 2.844,01
4.1.7.2.1.22.50.00.00.00                   Cota-Parte Royalties p/ Participação Especial 55.903,92
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00                   Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 7.717,89
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00                TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO  SUS - FUNDO A FUNDO44.784,44
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00                   PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 29.646,33
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00                      Piso de Atenção - PAB Fixo 15.486,33
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00                      Programa Saúde da Família - PSF 4.000,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00                      Programa Agente Comunitária de Saúde - PACS 5.070,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00                      Teste rápido de gravidez -100,80
4.1.7.2.1.33.11.99.00.00                      Outros Programas de Atenção Básica 5.190,80
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00                   ATENÇÃO MAC. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.351,15
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00                      Teto Financeiro MAC Ambulatorial e Hospitalar 3.351,15
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00                   VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4.486,02
4.1.7.2.1.33.13.11.00.00                      Vigilância Sanitária 4.486,02
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00                   ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3.900,94
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00                      Programa Assistência Farmacêutica Básica 3.900,94
4.1.7.2.1.33.15.00.00.00                   GESTÃO DO SUS 3.400,00
4.1.7.2.1.33.15.10.00.00                      Gestão do SUS - PMAQ 3.400,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00                TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 2.860,00
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00                   Bloco de Gestão Bolsa Família - Cad. Único - IGD 2.860,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00                TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FDNE 51.400,63
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4.1.7.2.1.35.01.00.00.00                   Transferências do Salário Educação - QESE 34.956,14
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00                   Transferências do FNDE - PNAE 5.666,40
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00                   Transferências do FNDE - PNATE 6.558,09
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00                   Transferências do FNDE - PNAEP 1.865,60
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00                   Transferências do FNDE - PNAEM 2.354,40
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00                Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 3.169,53
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00             TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 902.458,63
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00                PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 902.458,63
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00                   Cota-Parte do ICMS 845.952,28
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00                   Cota-Parte do IPVA 51.549,20
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00                   Cota-Parte do IPI sobre Exportação 4.957,15
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00             TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 301.137,72
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00                Transferências de Recursos do FUNDEB 301.137,72
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00          TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 442.267,86
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00             TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 442.267,86
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00                TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO170.193,60
4.1.7.6.2.02.01.00.00.00                   Programa Transporte de Alunos - Ensino Fundamental 157.000,00
4.1.7.6.2.02.02.00.00.00                   Convênio Merenda Escolar - Estado 13.193,60
4.1.7.6.2.10.00.00.00.00                TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A CESP 272.074,26
4.1.7.6.2.10.01.00.00.00                   Convênios Cesp - Travessia Aquática - Balsa 272.074,26
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00       OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.814,71
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00          MULTAS E JUROS DE MORA 1.701,81
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00             MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 14,81
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00                Multas/Juros de Mora s/ o ISS 14,81
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00             MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.687,00
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00                Multas/Juros de Mora Dívida Ativa s/ IPTU 1.201,80
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00                Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 102,71
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00                Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ Outros T 382,49
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00          INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.637,93
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00             RESTITUIÇÕES 1.637,93
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00                Outras Restituicoes 1.637,93
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00          RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.256,09
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00             RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 4.256,09
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00                Receita da Dívida Ativa s/ IPTU 2.849,56
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00                Receita da Dívida Ativa do ISS 379,24
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00                RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 1.027,29
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00                   Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ 1.027,29
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00          RECEITAS DIVERSAS 1.218,88
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00                OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1.218,88
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00                   Outras Receitas 1.218,88
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00    DEDUÇÕES DE RECEITAS -281.979,28
4.9.5.0.0.00.00.00.00.00       FUNDEB -281.979,28
4.9.5.1.0.00.00.00.00.00          DEDUÇÕES DO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -281.979,28
4.9.5.1.1.00.00.00.00.00             DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE - UNIÃO -101.487,76
4.9.5.1.1.01.00.00.00.00                DEDUÇÕES DO FUNDEB - UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS CORREN-100.853,86
4.9.5.1.1.01.02.00.00.00                   Deduções do Fundeb - Cota Parte FPM -100.834,33
4.9.5.1.1.01.05.00.00.00                   Deduções do Fundeb - Cota Parte do ITR -19,53
4.9.5.1.1.36.00.00.00.00                Dedução do Fundeb - Cota Parte ICMS Desoneração -633,90
4.9.5.1.2.00.00.00.00.00             DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE - ESTADO -180.491,52
4.9.5.1.2.01.00.00.00.00                DEDUÇÕES DO FUNDEB - ESTADO - TRANSFERÊNCIAS CORRE-180.491,52
4.9.5.1.2.01.01.00.00.00                   Dedução do fundeb - Cota Parte ICMS -169.190,43
4.9.5.1.2.01.02.00.00.00                   Dedução do Fundeb - Cota Parte IPVA -10.309,66
4.9.5.1.2.01.04.00.00.00                   Dedução do Fundeb - Cota Parte IPI -991,43

Total: 2.377.091,89

NATIVIDADE DA SERRA ,  19/04/2017

PREFEITO MUNICIPAL
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO

CONTADOR-1SP-274817/0-4
FABIANA APARECIDA LEMES GIL
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PROCESSO SELETIVO Nº 03/2017 
 
 

1 

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

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

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2017 

 
 

DISPÕE SOBRE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO                                                
DESTINADO A CONTRATAÇÃO, PELO REGIME CELETISTA, DE ACORDO COM A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ATO NORMATIVO Nº 005/2009 E DEMAIS LEGISLAÇÃO 
PERTINENTE. 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL TRÊS RIOS, POR SEU PRESIDENTE – CARLOS ALBERTO DE SOUZA - E PELA COMISSÃO ORGANIZADORA 
DE PROCESSOS SELETIVOS DO CONSÓRCIO, NOMEADOS PELO ATO NORMATIVO NÚMERO 155/2017 FAZ SABER QUE FARÁ REALIZAR O PROCESSO 
SELETIVO Nº 03/2017, PARA CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO DE NO MÁXIMO 12 (DOZE) MESES, SEM GERAR DIREITO À ESTABILIDADE, PARA 
PRESTAR SERVIÇOS A MUNICÍPIO INTEGRANTE DO CONSÓRCIO, CONFORME VAGAS RELACIONADAS NESTE EDITAL, E DAS QUE SOBREVIEREM DURANTE 
O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. 

 
1 - DAS INSCRIÇÕES 
1.1 As inscrições estarão abertas de 20 de Abril de 2017 a 27 de Abril 2017, no horário das 09h00min às 16h00min horas, nos 

locais: 
 
a) “Departamento de Desenvolvimento Social”, Situado na Avenida Major João Elias Calazans, nº 365 – Centro – Paraibuna - 

SP; 
b) “Setor de Obras (SALADEIRO)” Situado na Avenida Benedito Nogueira Santos, nº 17- Centro, Paraibuna – SP.   

 
2. PROVA  
2.1. AS PROVAS ESCRITAS SERÃO REALIZADAS NA CIDADE DE PARAIBUNA: 

DIA:  30 de Abril de 2017   
HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS:  09h00min horas 
LOCAL: EMEF IRMÃ IRENE ALVES LOPES-“IRMÃ ZOÉ” RUA GERALDO SANTANA, 55 – CENTRO - PARAIBUNA - SP. 

Os portões serão fechados impreterivelmente às 08:45 horas, não sendo permitida, sob hipótese alguma, a entrada de retardatários. Para 
maior conforto e facilidade de acesso, os candidatos inscritos deverão comparecer ao local das provas com 15 (quinze) minutos de 
antecedência, munidos do protocolo de inscrição, documento de identidade, lápis e caneta esferográfica azul.   
 
2.2. AS PROVAS PRÁTICAS SERÃO REALIZADAS NA CIDADE DE PARAIBUNA: 
           DIA:     07 de Maio de 2017   
           HORÁRIO DE INÍCIO DAS PROVAS:  08h00min horas 
           LOCAL: “Setor de Obras (SALADEIRO)” Situado na Avenida Benedito Nogueira Santos, nº 17- Centro - Paraibuna – SP.   
2.2.1.  . Prova prática para os cargos abaixo para a execução dos seguintes serviços: 
 

a) Aux. Serviços gerais: 
 Descer e subir encostas, degraus e ladeiras, com ferramentas, juntar e retirar com enxada, pás, vassouras, areias e entulho e 

transportar até caçambas; 
 Cortar com facão e foice, galhos e ramos e transportar até caçamba; 
 Carpinagem e roçada com enxada e foice ou penado; 
 Conhecimento de Ferramentas e suas utilizações. 
 Conhecimento de EPI’s e suas utilizações.      

    
         b) Operador de Trator Agrícola: 

 Conhecimento (verificação de água, óleo do motor, filtros de ar e combustível) e habilidades das rotinas do cargo. Montar e 
desmontar equipamento agrícola, operar trabalho em campo de infraestrutura mecanização agrícola. 

c) Operador de Retro Escavadeira: 
 Conhecimento (verificação de água, óleo do motor, filtros de ar e combustível) e habilidades das rotinas do cargo. Operar o 

equipamento em condições usual de trabalho. 
 

d) Operador de Maquina Pesada: 
 Conhecimento (verificação de água, óleo do motor, filtros de ar e combustível) e habilidades das rotinas do cargo. Operar o 

equipamento em condições usual de trabalho. 
 
A NOTA FINAL SERÁ ESTABELECIDA PELA MÉDIA DAS PROVAS ESCRITA E PRÁTICA 
E para que ninguém alegue ignorância, fica a disposição para maiores informações o edital completo para consulta em murais do setor de 
obras e de desenvolvimento sócia, em lugares de maior circulação do município de Paraibuna, no site do consórcio 
www.consorciotresrios.com.br. 

JAMBEIRO, 20  DE ABRIL  DE 2017. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO 
 

 

ORDEM CARGOS Nº DE 
EMPREGOS SALÁRIO 

01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 12 R$     937,00 

02 OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA 02   R$ 1.361,95 

03 OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA 01 R$ 1.972,81 

04 OPERADOR DE MAQUINA PESADA 01 R$ 1.972,81 

 
 
CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRÊS RIOS 

Extrato do Contrato/ Contrato de Rateio/ Contratante: Prefeitura Municipal de Santa 

Branca/ Contratado: Consórcio Intermunicipal Três Rios / Objeto: Constitui objeto 

deste contrato o repasse de recursos financeiros destinados ao custeio do 

CONSÓRCIO, para a execução de suas finalidades.  / Valor: R$ 38.500,00/ Vigência: 

01/02/2017 a 31/12/2017. 

 
 

Município da Estância Climática de 
Santo Antônio do Pinhal – SP 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2017 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 014/2017 

A comissão permanente de licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, 
Estado de São Paulo, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO PARCELADA DE MOVEIS DE 
ESCRITÓRIO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA. Data da realização: 08/05/2017 às 09:30 horas no Paço 
Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal, 
em horário comercial, ou através do site oficial no endereço eletrônico: 
www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 3666-1122 
/ 3666-1918.  

Município da Estância Climática de 
Santo Antônio do Pinhal – SP 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2017 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 015/2017 

A comissão permanente de licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, 
Estado de São Paulo, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA, PODENDO SER PRORROGADO NAS FORMAS DA AUTORIZAÇÃO 
CONTIDA NO ARTIGO 57, II, DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. Data 
da realização: 03/05/2017 às 16:00 horas no Paço Municipal. O Edital completo poderá 
ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal, em horário comercial, ou através do site 
oficial no endereço eletrônico: www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br. Maiores informações 
pelos telefones (12) 3666-1122 / 3666-1918.  

Município da Estância Climática de 
Santo Antônio do Pinhal – SP 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2017 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 016/2017 

A comissão permanente de licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, 
Estado de São Paulo, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO PARCELADA DE SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA. Data da realização: 03/05/2017 às 09:30 horas no Paço 
Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal, 
em horário comercial, ou através do site oficial no endereço eletrônico: 
www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 3666-1122 
/ 3666-1918.  

Município de Santo Antônio  
do Pinhal – SP 

 

Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro - Santo Antonio do Pinhal – SP CEP 12450-000 
Tel/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1918 - E-mail licitação@pmsap.sp.gov.br 
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JULGAMENTO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 

A Comissão de Licitações de Santo Antônio do Pinhal, comunica aos interessados sobre o 
julgamento da habilitação das empresas participantes na licitação para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DAS MARGENS DO RIO DA 
PRATA - PATIO GARAGEM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL 
E SEUS ANEXOS. Tendo em vista as manifestações das empresas FERA CONSTRUTORA 
GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA E MACOR ENENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO 
LTDA e ainda Relatório Técnico emitido pela Secretaria de Infraestrutura, a empresa SFC 
SONDAGENS, FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA foi inabilitada pela ausência de 
cumprimento de dos termos do edital em especial a clausula 9.1.3.3. As demais empresas 
continuam habilitadas. A comissão irá aguardar o prazo para recurso garantido pelo art. 109 da 
Lei de Licitações. Maiores informações pelos telefones (12) 3666-1918. 
 

Município de Santo Antônio  
do Pinhal – SP 

 

Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro - Santo Antonio do Pinhal – SP CEP 12450-000 
Tel/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1918 - E-mail licitação@pmsap.sp.gov.br 
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JULGAMENTO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017 

A Comissão de Licitações de Santo Antônio do Pinhal, comunica aos interessados sobre o 
julgamento da habilitação das empresas participantes na licitação para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DAS MARGENS DO RIO DA 
PRATA - CASA DA AGRICULTURA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS. Tendo em vista as manifestações das empresas FERA 
CONSTRUTORA GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA E MACOR ENENHARIA CONSTRUÇÕES 
E COMERCIO LTDA e ainda Relatório Técnico emitido pela Secretaria de Infraestrutura, a 
empresa SFC SONDAGENS, FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA foi inabilitada pela 
ausência de cumprimento de dos termos do edital em especial a clausula 9.1.3.3. As demais 
empresas continuam habilitadas. A comissão irá aguardar o prazo para recurso garantido pelo art. 
109 da Lei de Licitações. Maiores informações pelos telefones (12) 3666-1918. 
 


