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Seplan desenvolve projeto de 
ampliação da ESF Continental

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Secretaria de obras retoma os 
trabalhos no Jardim Mourisco

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Prefeitura de Taubaté envia para Câmara Municipal 
projeto de lei em benefício das atividades educacionais

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

CMAS realiza audiência 
pública nesta quarta-feira, 13

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Conta de luz deve ter bandeira verde 
até o fim do ano, diz ONS

 Â Diretor-geral do órgão citou volume dos reservatórios

Cinco dias após o pre-
sidente Jair Bolsonaro 
anunciar o fim de ban-

deira de escassez hídrica na 
conta de luz e a entrada em 
vigor da bandeira verde a 
partir de 16 de abril, o Ope-
rador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS) informou que 
ela deve vir pra ficar. Novas 
mudanças não são esperadas 
até o fim de ano. Isso significa 
que provavelmente as tarifas 
não voltarão a sofrer acrésci-
mos em 2022.

“Essa é a expectativa”, disse 
nesta segunda-feira, 11, Luiz 
Carlos Ciocchi, diretor-geral 
do ONS. A entidade é respon-
sável por coordenar e contro-
lar as operações de geração e 
transmissão de energia elé-
trica do Sistema Interligado 
Nacional (SIN).

O sistema de bandeiras 
tarifárias é o que define o 
real custo da energia. Quando 
as condições de geração de 
energia não são favoráveis, 
é preciso acionar as usinas 
termelétricas, elevando os 

custos. Assim, cobranças 
adicionais têm por objetivo 
cobrir a diferença e também 
funcionam para frear o con-
sumo.

Quando vigora a bandeira 
verde, não há acréscimos na 
conta de luz. Já na bandeira 
amarela, o consumidor paga 
um adicional de R$ 0,01874 
para cada quilowatt-hora 
(kWh). A bandeira vermelha 
é dividida: no patamar 1, o 
acréscimo é de R$ 0,03971 
e no patamar 2 é de R$ 
0,09492.

No ano passado, foi criada a 
bandeira de escassez hídrica, 
que fixa um acréscimo de R$ 
14,20 a cada 100 kWh consu-
midos. Ela estava vigente há 
sete meses, desde setembro. 
Segundo o governo federal, a 
medida era necessária para 
compensar os custos da gera-
ção de energia, que ficaram 
mais caros em consequência 
do período seco em 2021, 
apontado como o pior em 91 
anos.
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crédito da foto: Agência Brasil

Rússia
Guerra na Ucrânia: a 
rebelião religiosa por 
trás da invasão russa

crédito da foto: GETTY IMAGES

Kirill, patriarca de Moscou e máximo representante da Igreja Ortodoxa Russa

SP alcança o segundo lugar em 
ranking mundial de vacinação

crédito da foto: Divulgação Governo de SP

Feira de oportunidades 2022 da 
Unitau abordará o tema “Diversidade 
e inclusão nas empresas: o que esperar 
para o futuro?”

crédito da foto: Divulgação Unitau
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Coluna Espírita

• AgêE-mail: agenor.dt@hotmail.com

Coluna Lair Ribeiro
• Dr. Lair Ribeiro

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

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

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

e-mail: lrsintonia@terra.com.br
Tel. 0-55-11-3889.0038
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Câncer de mama: acerte este alvo!
O câncer de mama é a maior causa 

de morte de mulheres entre 35 e 
54 anos de idade. Só nos Estados 

Unidos são diagnosticados cerca de 180 
mil novos casos de câncer de mama a 
cada ano, sendo responsáveis por 48 mil 
mortes anualmente, perdendo apenas 
para os casos de câncer de pulmão. 

Mesmo com os avanços da Medicina, 
a prevenção ainda é a melhor arma que 
as mulheres têm para lutar contra esse 
mal. Nem todos os fatores que predis-
põem ao desenvolvimento de câncer 
de mama podem ser controlados, mas 
há muitos fatores desencadeantes da 
doença que podem e devem ser contro-
lados ou, até mesmo, evitados. 

O câncer de mama tem incidência 
maior no Ocidente e nos países desen-
volvidos, atingindo mais mulheres bran-
cas a partir dos 50 anos. A incidência 
da doença antes dessa idade é maior 
em mulheres negras do que em bran-
cas, e em mulheres antes dos 20 anos, é 
rara. À medida que a mulher envelhece, 
aumentam as chances de desenvolver 
a doença.

Outros fatores que aumentam signi-
ficativamente o risco da doença são: 
ocorrência prévia de casos na família; 

a altura e o peso da mulher (mulheres 
com mais de 1,67 m de altura e de 70 
quilos apresentam 3,6 vezes mais risco 
do que mulheres com altura e peso 
menores); exposição a radiação; repo-
sição hormonal (o estrogênio estimula 
o crescimento, a divisão e a proliferação 
das células mamárias, e o câncer nada 
mais é que uma exagerada e descontro-
lada proliferação de células). 

Além desses, há os fatores relaciona-
dos ao ambiente e ao estilo de vida, que 
também podem desencadear a doença. 

A exposição a substâncias químicas 
tóxicas é o principal fator ambiental. 
Estamos constantemente em contato 
com elas. Veja onde encontrá-las: no ar, 
na água que ingerimos e que entramos 
em contato; nos alimentos frescos, cul-
tivados com fertilizantes e pesticidas, e 
nos industrializados, repletos de con-
servantes e outros produtos; nos mate-
riais de limpeza com aditivos químicos 
e alvejantes; em alguns medicamentos, 
etc. Isso, sem falar em alcoolismo e taba-
gismo. 

Outro fator ambiental é a exposição 
a campos eletromagnéticos, e estes, 
hoje, estão cada vez mais presentes em 
nosso dia-a-dia: a maioria das pessoas 

passa horas diante do computador, não 
desgruda os olhos da TV e tem o celular 
incorporado à sua rotina diária!

Entre os fatores de risco relacionados 
a estilo de vida, os principais são má 
alimentação e obesidade. Quanto à má 
alimentação, é bom saber que o con-
sumo exagerado de gorduras aumenta 
o risco de câncer, pois eleva a produ-
ção de estrogênio e retém resíduos de 
hormônios e de produtos químicos no 
organismo, e que o consumo excessivo 
de açúcar aumenta a produção de insuli-
na, que, como o estrogênio, participa do 
crescimento e da proliferação do tecido 
mamário que ocorre nos tumores. E 
quanto à obesidade, saiba que bastam 
cinco quilos acima do peso normal para 
que uma mulher, após os 30 anos de 
idade, aumente em 25% o risco de ter 
câncer de mama (se o excesso de peso 
for maior, este índice pode subir para 
100%, principalmente levando-se em 
consideração a idade e o tempo em que 
a mulher se encontra obesa). 

Cuide da sua qualidade de vida e, 
assim, você estará cuidando da sua 
saúde. 

Tudo trabalha na Natureza
• Altamirando Carneiro – São Paulo/SP

No Livro III - As Leis Morais, em 
O Livro dos Espíritos, de Allan 
Kardec, encontramos no item II 

do capítulo III - Lei do Trabalho - inte-
ressantes considerações a respeito do 
assunto. 

O trabalho é uma necessidade. E, por 
trabalho, devemos entender toda ocu-
pação útil. Sem o trabalho, seríamos 
todos beócios, ainda estaríamos na 
nossa infância intelectual. Tudo traba-
lha na Natureza, até os animais. “Sério?” 
- perguntarão alguns. Sim, só que o tra-
balho dos animais é limitado aos cuida-
dos da conservação. Mas, enquanto se 
entregam a prover as suas necessidades 
materiais, são agentes que colaboram 
com os desígnios do Criador. 

Se o trabalho dos animais não conduz 
ao progresso, o do homem, sim. O tra-
balho, aí, tem duplo objetivo: a conser-
vação do corpo e o desenvolvimento do 
pensamento, que o eleva acima de si 
mesmo. 

Numa nota de rodapé deste capítulo 
de O Livro dos Espíritos, na tradução 
de J. Herculano Pires, ele explica que o 
Espiritismo considera o trabalho como 

uma necessidade da evolução humana 
e da evolução terrena. Trabalhar é pro-
gredir, desenvolver-se, conquistar a 
felicidade.

O trabalho proporciona a evolução 
espiritual do homem. 

O item 2 do capítulo XXV de O Evange-
lho segundo o Espiritismo diz que a afir-
mação Buscai e Achareis é semelhante 
a: Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te aju-
dará. “É o princípio da lei do trabalho 
e, por conseguinte, da lei do progresso, 
porquanto o progresso é filho do traba-
lho, visto que este põe em ação as forças 
da inteligência.

No poema O Trabalho, Olavo Bilac diz: 

Tal como a chuva caída
Fecunda a terra, no estio, 
Para fecundar a vida 
O trabalho se inventou.

Feliz de quem pode, orgulhoso, 
Dizer: “Nunca fui vadio:
E, se hoje sou venturoso, 
Devo ao trabalho o que sou!”

É preciso, desde a infância, 

Ir preparando o futuro;
Para chegar à abundância,
É preciso trabalhar.

Não nasce a planta perfeita, 
Não nasce o fruto maduro;
E, para se ter a colheita,
É preciso trabalhar. 

Lemos e guardamos, sem, no entanto, 
termos anotado de quem se trata a frase, 
que “viver é a arte de preencher espaços 
vazios”. Esses espaços são aqueles em 
que achamos que não temos nada para 
fazer. 

Esses momentos ociosos podem ser 
preenchidos de várias maneiras, como, 
por exemplo, a leitura de um livro, de 
um jornal, de um boletim, de uma men-
sagem etc... 

Costuma-se dizer que mente vazia é 
oficina do diabo. Consideremos o diabo 
como o Espírito inferior, o obsessor, e 
veremos que a mente vazia é, realmente, 
um campo fértil para esses Espíritos nos 
influenciarem, com as suas ideias. 

Bolsonaro turbina orça-
mento da Codevasf

Controlada por partidos 
do Centrão, a Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Par-
naíba (Codevasf) teve salto 
expressivo no orçamento 
durante o governo de Jair 
Bolsonaro (PL). Os recursos 
passaram de R$ 1,29 bilhão, 
em 2019, para R$ 2,11 
bilhões (despesas previstas) 
neste ano. Em 2020, foram R$ 
1,62 bilhão e, no passado, R$ 
1,77 bilhão, conforme dados 
do Portal da Transparência. 
A empresa atua no finan-
ciamento de projetos como 
a construção de cisternas e 
obras de irrigação. Os cargos 
de diretoria e superintendên-
cias são loteados por parti-
dos aliados do Planalto. 

apadrinhado  
Diretor-presidente da 

Codevasf, o engenheiro Mar-
celo Andrade Moreira Pinto 
foi indicado por caciques 
do antigo DEM, agora União 
Brasil. 

primo  
Quem comanda a superin-

tendência da empresa em 
Alagoas é João José Pereira 
Filho, primo do presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL). 

desafetos  
No evento Brazil Confe-

rence, realizado em Boston 
(EUA) no fim de semana, tive-
ram que colocar Sergio Moro 
e Cristiano Zanin (advogado 
de Lula) em dias diferentes. 
Nem se olharem na plateia 
queriam. 

soro 
A Associação Brasileira dos 

Centros de Diálise e Trans-
plantes (ABCDT) notificou o 
Ministério da Saúde sobre a 
falta de frascos de soro fisio-
lógico, insumo necessário 
para o tratamento de diálise. 
A entidade recebeu denún-
cia de clínicas de mais de 25 
cidades sobre a falta de soro 
nos estoques e a impossibili-
dade de reposição do mate-
rial. 

sensível 
 À Coluna, o presidente da 

Associação, Marcos Vieira, 
alerta: “Entendemos que 
isto é uma ameaça à vida de 
pacientes que fazem diálise. 
Solicitamos ao Ministério 
da Saúde que tome as provi-
dências necessárias para nor-
malizar o mercado e evitar o 
desabastecimento numa área 
da saúde tão sensível”. 

peso 
Senadores que retiraram 

assinaturas da CPI do MEC 
colocaram na balança o peso 
do apoio evangélico nas elei-
ções deste ano. A comissão, se 
instalada, vai mirar a atuação 
de pastores na intermedia-
ção de emendas. Assinaram 
e depois voltaram atrás os 
senadores Oriovisto Guima-

rães (Podemos-PR), Styven-
son Valentim (Podemos-RN), 
Weverton Rocha (PDT-MA) 
e Rose de Freitas (MDB-ES). 

aceno  
Em aceno ao mercado 

financeiro, o ex-presidente 
Lula e os coordenadores de 
sua pré-campanha não falam 
mais em revogar a reforma 
trabalhista. O discurso petis-
ta agora é fazer uma  “revi-
são” na legislação modificada 
durante o governo de Michel 
Temer.   

Carta 
Lideranças indígenas estão 

em pé de guerra contra o 
Congresso Nacional, onde 
tramitam projetos que alte-
ram regras de exploração 
de terras, licenciamento 
ambiental e uso de agrotóxi-
cos. A Frente Parlamentar em 
Defesa dos Povos Indígenas 
lançou carta aberta contra 
o PL 191/20, que permite a 
mineração em reservas. “O 
projeto apresenta evidentes 
problemas jurídicos e de 
inconstitucionalidade e des-
considera tratados interna-
cionais dos quais o Brasil é 
signatário”, diz a carta.  

sufoco no metrô 
A atriz Claudia Raia foi vista 

ontem dentro do metrô da 
linha Ipanema, e desceu no 
Largo da Carioca, reconhe-
cida por fãs. Alguns, porém, 
decidiram implicar com a 
artista. Não conseguimos 
contato com a assessoria até 
o fechamento da Coluna. 

zema
O governador de Minas 

Gerais, Romeu Zema (Novo), 
já perdeu o apoio de pelo 
menos uma dúzia de depu-
tados estaduais por causa de 
declarações do seu secretário 
de Governo, Igor Eto. 

ucranianos no Brasil
O Brasil já concedeu 74 

vistos e 27 autorizações de 
residência humanitária para 
cidadãos ucranianos. O êxodo 
provocado pela guerra com a 
Rússia já levou 2,5 milhões de 
pessoas a fugir para a Polô-
nia e outras 600 mil para a 
Romênia, só para citar os dois 
países que mais receberam 
refugiados da Ucrânia. 

esplanadeira
# Levantamento da TIM 

aponta que a maioria dos 
brasileiros (63%) é a favor do 
voto obrigatório nas eleições. 
# Gazit Brasil investe em tec-
nologia para interagir com 
clientes. # Lampejo Filmes 
cria site com vídeos e textos 
da escritora Ilana Eleá. # 
Encerram amanhã inscrições 
para Programa de Formação 
em Biologia e Ecologia Quan-
titativas, do Instituto Serrapi-
lheira. # Pormade investe na 
geração de energia renovável 
e diminuição de emissão de 
gases de efeito estufa. Reflexões sobre o trabalho híbrido e a 

modernização das relações de emprego

• Maria Olinda Maran Longuini*

No último dia 28 de março, a 
modernização das leis traba-
lhistas ganhou uma nova luz. 

Foi publicada a Medida Provisória nº. 
1.108/2022 que alterou, entre outros 
pontos significativos, as regras do tele-
trabalho, reconhecendo o trabalho na 
forma híbrida. Essa nova mudança é 
reflexo das transformações recentes das 
relações trabalhistas provocadas, prin-
cipalmente, pela revolução tecnológica 
e pela pandemia da Covid-19.

 Essas novas alterações são também 
reflexos da Reforma Trabalhista, que 

foi promulgada em 13 de julho de 2017, 
mas ainda é cercada de críticas, incom-
preensões e de más intepretações. Isso 
porque muitos procuram usar esse 
moderno instrumento legal como fer-
ramenta ideológica e política.

 Cabe esclarecer, então, que a Reforma 
Trabalhista -- Lei 13.467/17 - e todas 
as modernizações trabalhistas propos-
tas desde 2017 têm um único espíri-
to: respeito ao trabalhador e um novo 
fôlego aos empregadores. A ideia central 
é diminuir a burocracia e os conflitos 
para conseguir gerar novas vagas no 

mercado de trabalho.
Modernizar uma regra trabalhista 

não significa suprimir direito, mas, sim, 
traduzir novos meios legais para novos 
tempos. E o trabalho híbrido é o princi-
pal exemplo disso. Com o crescimento 
exponencial do teletrabalho e do home 
office, por conta dos efeitos da pande-
mia da Covid-19, milhões de trabalha-
dores tiveram que se adequar a uma 
nova realidade na relação de emprego. 
Tiveram que trocar escritórios pelas 
salas e quartos de suas residências.

 leia mais no site do dt
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EsportesEsportes
ProJudô: Temos 
mais faixas pretas 
4º DAN e 1º DAN

Aconteceu no domin-
go,  dia 10 de abril, no 
Ginásio São José, em 

São José dos Campos a ceri-
mônia de entrega de faixa 
preta da Federação Paulista 
de Judô.

Participaram do evento os 
senseis (professores) Antô-
nio Carlos Guedes, Vicente de 
Paula Oliveira, Regis Cândido 
da Silva todos 5º Dan, Fabio 
de Camargo Santos - 4º Dan, 
Roberto Costa Filho e Daniel 
da Silva Monteiro ambos 2º 

Dan.
Completaram esse seleto 

grupo de professores os 
agraciados: Sensei Shosaku 
Ikijiri que foi promovido para 
faixa preta 4º Dan e Marcus 
Vinicius da Gama Bentes pro-
movido para 1º Dan.

A diretoria da Associação 
ProJudô parabeniza os pro-
movidos e enaltece os traba-
lhos realizados por eles com 
as aulas de judô nos polos 
espalhados pela cidade de 
Taubaté.

crédito da foto: Divulgação

São José disputa o 
Brasileiro Sub-17 de 
futebol feminino

O São José Futebol Femi-
nino/Atleta Cidadão 
disputa o Campeonato 

Brasileiro Sub-17, que começa 
nesta quarta-feira, 13, em San-
tana do Parnaíba-SP, reunindo 
os principais clubes do país. A 
equipe joseense estreia contra 
o Grêmio nesta na quarta às 
14h.

O torneio terá 12 equipes, 

que foram divididas em três 
grupos com quatro integran-
tes cada. O São José está no 
grupo B ao lado do Grêmio, 
Internacional e Cresspom. No 
grupo A estão Corinthians, 
Minas Brasília, Esmac e Santos. 
Os integrantes do grupo C são 
Flamengo, São Paulo, Ferrovi-
ária e Atlético-MG.

leia mais no site do dt

A base do time sub-16 do Atleta Cidadão foi mantida para a disputa do 
Brasileiro Sub-17 que começa nesta quarta-feira 

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de São José dos Campos

Esportinga e Lion FC estão na 
final do torneio de aniversário 
da cidade de futebol de campo

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da 
Secretária de Esportes 

e Recreação, realizou neste 
final de semana, dias 9 e 10, 
os jogos das semifinais do 
Torneio de Aniversário da 

Cidade de Futebol de Campo. 
Com os resultados, as equipes 
Esportinga e Lion FC estão 
classificadas para a grande 
decisão.

leia mais no site do dt

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Caraguatatuba

�Economia

Salários em queda limitam 
crescimento econômico do Brasil

 Â Corte dos rendimentos tira dinheiro dos setores de comércio e serviços e dificulta 
recuperação pós-pandemia

Os brasileiros amargam 
um cenário adverso 
com inflação e desem-

prego em níveis elevados e 
queda da renda dos trabalha-
dores. A “tempestade perfei-
ta” surge diante do processo 
de recuperação econômica 
após as perdas causadas pela 
pandemia do novo corona-
vírus e tende a dificultar o 
crescimento efetivo do PIB 
(Produto Interno Bruto) 
— soma de todos os bens e 
serviços produzidos no país 
— nos próximos anos.

Em fevereiro, o salário 
médio de admissão dos tra-
balhadores com carteira assi-
nada caiu a R$ 1.878,66, remu-
neração 3,15% menor do que 
a de janeiro e que representa 
uma perda real de 11,78% em 
12 meses. Ao mesmo tempo, o 
rendimento médio real recebi-
do pelos brasileiros figura em 
R$ 2.511, o valor mais baixo já 

registrado para um trimestre 
encerrado em fevereiro.

Ao avaliar o impacto econô-
mico dos dados na produção, 
Fausto Augusto Junior, diretor 
técnico do Dieese (Departa-

mento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômi-
cos), afirma que investimento 
e renda do trabalho são as 
únicas formas de alavancar o 
crescimento do PIB de uma 

nação.
“Quando você coloca recur-

sos na parte de baixo da pirâ-
mide, esse dinheiro é injetado 
na economia. 

leia mais no site do dt

Salário médio dos brasileiros fi gura em R$ 2.511

crédito da foto: MARCELLO CASAL JR - AGÊNCIA BRASIL - 13.10.2020

�Política 

Partidos devem enviar lista de 
filiados até 18 de abril, diz TSE

 Â Atualização deve ser feita pelo Sistema de Filiação Partidária

Os partidos políticos 
devem enviar à Jus-
tiça Eleitoral até 18 

de abril a lista atualizada de 
filiados. O prazo é mais uma 
formalidade que deve ser 
cumprida pelas legendas que 
vão participar as eleições de 
outubro.

De acordo com o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), a 
atualização deve ser feita 
pelo Sistema de Filiação Par-
tidária (Filia), no qual o par-
tido inclui o nome do filiado, 
a data de filiação e o número 
do título de eleitor.

Para concorrer às eleições 
de outubro, os candidatos 
deveriam ter a filiação defe-
rida pelas legendas até 2 de 
abril, seis meses antes do 
pleito.

O primeiro turno será rea-
lizado no dia 2 de outubro, 

quando os eleitores vão às 
urnas para eleger o presi-
dente da República, governa-

dores, senadores, deputados 
federais, estaduais e distri-
tais. Eventual segundo turno 

para a disputa presidencial e 
aos governos estaduais será 
em 30 de outubro.

crédito da foto: © José Cruz/Arquivo Agência Brasil

�Entretenimento 

Parque Estadual de São Paulo recebe 
maior Roda-Gigante da América Latina

 Â Atração no Cândido Portinari faz parte das ações para revitalização do entorno do 
rio Pinheiros

A empresa São Paulo 
Big Wheel (SPBW), 
classificada por meio 

de chamamento público, ini-
ciou a montagem da maior 
roda-gigante já instalada no 
Brasil. A “Roda São Paulo” 
ficará abrigada em uma área 
de 4,5 mil metros quadrados, 
no Parque Candido Portina-
ri, ao lado do Parque Villa-
-Lobos, zona oeste da capital. 
Com inauguração prevista 
até junho de 2022, o projeto 
integra as ações do Governo 
do Estado para revitalizar a 
região do Rio Pinheiros.

“Essa iniciativa é mais uma 
parceria do Governo com 
a iniciativa privada para 
ampliar as opções de lazer 
da população e fomentar o 
turismo na capital. Vale lem-
brar que, de acordo com o 
contrato firmado, também 
haverá ações e tarifas sociais 
para que comunidades 

do entorno também use o 
espaço.”, destacou o secretá-
rio de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, Marcos Penido.

A Roda Gigante será oficial-
mente a maior da América 

Latina superando as instala-
dos em cidades como Paris, 
Toronto e Chicago. De acordo 
com a empresa responsável, 
a roda tem um design único, 
leve e sustentada por cabos 

ou estais especialmente 
pensados para se integrar à 
paisagem urbana. 

leia mais no site do dt

crédito da foto: Divulgação Governo de SP
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Notícias do Legislativo

Audiência debate 
planejamento da Unitau 
para os próximos anos

A Câmara de Taubaté 
realiza audiência 
pública na quarta-

-feira, 13, a partir das 14h, 
para discutir o planeja-
mento e os investimentos 
previstos pela Universidade 
de Taubaté (Unitau) para os 
próximos anos.

O evento foi solicita-
do pela vereadora Talita 
Cadeirante (PSB), autora do 
requerimento 535/2022. 
No documento, ela avalia 
a necessidade de debater 
o futuro da autarquia de 
ensino para que “servido-

res, alunos, Poder Público e 
a sociedade possam de fato 
conhecer e se apropriar da 
Universidade”.

Para participar da audiên-
cia, verifique as regras em 
nosso site, com acesso em 
http://bit.ly/RegrasdoPle-
nario. Também pode enviar 
questionamento pelo What-
sApp (12) 3625-9525 ou 
pelo site da Câmara duran-
te a transmissão ao vivo 
(clique em “TV Câmara” e 
depois em “Ao Vivo”).

leia mais no site do dt.

Regime Especial de Trabalho 
Policial terá limite de 20% para 
comandante e subcomandante

O presidente  da 
Câmara de Tauba-
té, Paulo Miranda 

(MDB), promulgou o trecho 
da Lei 5.703 que define, para 
o pagamento do Regime 
Especial de Trabalho Poli-
cial (RETP), limite de 20% 
da referência salarial para 
comandante e subcoman-
dante da Guarda Civil Muni-
cipal. A publicação está no 
Boletim Legislativo 1.442, 
do dia 8.

O RETP é um adicional 
pago ao servidor da Guarda 
que se sujeitar ao cumpri-
mento de função de risco à 
vida e à saúde, atuação em 
locais ou horários variáveis, 
fins de semana ou feriados, 
e em casos de depoimentos 

durante o horário de folga 
junto a órgãos policiais e 
fóruns.

Para os guardas, a lei 
determina que o valor é de 
50% da referência salarial, 
e a limitação para 20% nos 
casos de comandante e sub 
foi definida por emenda dos 
vereadores Adriano Coletor 
Tigrão (Cidadania), Paulo 
Miranda e Marcelo Macedo, 
do MDB.

O prefeito, autor do pro-
jeto original, havia vetado 
a limitação, mas o veto foi 
derrubado pelo Plenário, e 
a regra passa a valer com a 
promulgação realizada pelo 
presidente da Câmara.

leia mais no site do dt

�Dados preocupantes 

Brasil é o segundo país no 
mundo em número de mortes 
por tuberculose, aponta OMS

 Â Com pandemia, os casos de doença no pulmão foram investigados como Covid e 
liberados após teste negativo sem que fossem feitos exames para outras doenças

O Dia Mundial de Com-
bate à Tuberculose 
(24 de março) chegou 

acompanhado de dados pre-
ocupantes. Segundo levanta-
mento divulgado pela OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde), o número de mortes 
por tuberculose subiu 20% 
entre 2019 e 2020, saltando 
de 1,2 milhão para 1,5 milhão 
de casos.

No mesmo período, o 
levantamento mostra que 
o número de pessoas que 
sofrem de tuberculose e 
não foram diagnosticadas 
e notificadas subiu 29%, 
passando de 2,9 milhões 
para 4,1 milhões de doentes. 
Em 2020, o Brasil registrou 
66.819 novos casos de tuber-
culose, o segundo país do 
mundo com mais registros, 
de acordo com a OMS. 

Atualmente, a tuberculose 
segue sendo uma das doen-

ças infecciosas mais mortais 
do planeta, com aproxima-
damente 30 mil casos e 4,5 
mil mortes registradas todos 
os dias.

Para o especialista em 
moléstias infecciosas Valdes 
Roberto Bollela, professor 
da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto (FMRP) 

da USP, o crescimento no 
número de casos de tubercu-
lose no mundo foi agravado 
pela pandemia de Covid-19.

leia mais no site do dt.

crédito da foto: Agência Brasil

�Campanha 

Buriti Shopping Guará arrecada absorventes 
para combate à pobreza menstrual

 Â  Posto de arrecadação está instalado no corredor da loja Ri Happy; doações serão 
direcionadas a bairros e escolas de Guaratinguetá

O Buriti Shopping 
Guará começou nesta 
segunda-feira, 11, 

uma campanha de arreca-
dação de absorventes em 
Guaratinguetá. A iniciativa 
é realizada em parceria com 
a Assessoria da Mulher e a 
Rádio Metropolitana.

As doações serão recebi-
das em um ponto de coleta 
instalado no corredor da loja 
Ri Happy, no piso térreo do 
shopping. Os absorventes 
arrecadados serão entregues 

pela Assessoria da Mulher à 
famílias e escolas vulnerá-
veis do município.

A ação tem como obje-
tivo combater a pobreza 
menstrual, que de acordo 
com o relatório Livre para 
Menstruar, elaborado pelo 
Girl Up, prejudica uma em 
cada quatro adolescentes no 
Brasil com a falta de absor-
ventes.

leia mais no site do dt.

�Economia 

Pesquisa mostra que turismo e exportação 
geraram mais empregos no país

 Â O levantamento da CNC analisou os 5.570 municípios brasileiros

Municípios com voca-
ção turística ou que 
se destacam na pro-

dução e exportação de com-
modities (produtos agrícolas 
e minerais comercializados 
no mercado internacional) 
estão contribuindo para a 
redução do desemprego 
no país, revela pesquisa da 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC). O levan-
tamento analisou os 5.570 
municípios do país, dos 
quais foi feita uma seleção de 
cidades que empregam pelo 
menos 10 mil trabalhadores 
formais. O resultado encon-
trado abrangeu mais de 660 
municípios.

“A gente analisou municí-
pio a município como evoluiu 
o estoque de empregados”, 
disse nesta segunda-feira, 

11, à Agência Brasil o econo-
mista da CNC Fabio Bentes. 
Foi considerado o período 
de julho de 2020, quando o 

Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged) começou a registrar 
saldos positivos, depois da 

primeira onda da pandemia 
do novo coronavírus (covid-
19), até fevereiro de 2022.

leia mais no site do dt

crédito da foto: © Tomaz Silva/Agência Brasil

�Solidariedade 

Feirão “Mesa Taubaté” 
arrecada mais de 900 kg de 
alimentos neste domingo

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

O Feirão do Automó-
vel “Mesa Taubaté” 
arrecadou no último 

domingo, 10, mais de 900 
kg de alimentos, que foram 
repassados para o Fundo 
Social de Solidariedade de 
Taubaté (FUSSTA) para o 
preparo das sopas que são 
distribuídas em oito bairros 
da cidade pelo “Projeto Mesa 
Taubaté”.

Ao todo foram arrecadados 
609 kg de arroz, 127 kg de 
feijão e 167 kg de macarrão, 
somando 903 kg de alimen-
tos. Participaram desta expo-
sição 440 veículos, sendo 371 
carros e 69 motos.

Iniciado no dia 30 de maio 
do ano passado, este foi o 43º 
Feirão realizado e durante os 
três primeiros meses deste 

ano já foram arrecadados 
cerca de 10 toneladas de ali-
mentos. Até o momento mais 
de 32 toneladas de alimentos 
já foram recebidos durante 
essa iniciativa.

Para participar da exposi-
ção de veículos, os proprietá-
rios de carros devem doar 2 
kg de alimentos para o veícu-
lo ficar na área aberta, 3 kg de 
alimentos para ficar na área 
coberta e os proprietários de 
motos devem contribuir com 
1 kg de alimento, entre arroz, 
feijão e macarrão.

O Feirão do Automóvel 
Mesa Taubaté acontece todos 
os domingos, das 8h às 12h, 
no Mercatau, que fica na Rua 
Professora Escolástica Maria 
de Jesus, 100, Jardim Eulália.



Diário de Taubaté 5Vale do Paraíba, 12 de Abril de 2022
www.diariodetaubateregiao.com.br

C
M

Y
K

E REGIÃO

Rússia
Guerra na Ucrânia: a rebelião religiosa 
por trás da invasão russa

 Â A forte agressão da Rússia contra a Ucrânia teve consequências políticas, econômicas e sociais profundas e irreversíveis no 
país presidido por Volodymyr Zelensky.

Mas, enquanto as tropas 
estão lutando em solo 
ucraniano, um confli-

to menos visível também está 
acontecendo no país.

É uma rebelião religiosa que, 
segundo especialistas, não tem 
precedentes e que afeta direta-
mente a muito popular Igreja 
Ortodoxa Russa, altamente 
influente em Kiev.

Desde o início da invasão, 
vários bispos e padres fiéis a 
essa Igreja expressaram sua 
rejeição a Kirill, o patriarca 
de Moscou e máximo repre-
sentante dessa instituição 
religiosa.

Muitos crentes ucranianos 
até mesmo pararam de orar 
por ele durante os cultos, sím-
bolo mais forte de desobediên-
cia no mundo ortodoxo.

Mas por que esses sinais de 
revolta são importantes? Quão 
relevantes são eles no contexto 
da guerra? E por que a Ucrânia 
é tão crucial para a Igreja Orto-
doxa Russa? Entenda aqui.

Kirill, um aliado de Putin
Atualmente, existem duas 

grandes comunidades ortodo-
xas na Ucrânia: a Igreja Orto-
doxa Ucraniana do Patriarcado 
de Moscou (UOC-MP) — que 
está sob a jurisdição da Igreja 
Ortodoxa Russa (ROC) — e 
a Igreja Ortodoxa Ucraniana 
(UOC).

Esta última foi criada em 
2018, após se separar de sua 
contraparte russa depois de 
mais de 300 anos vinculada 
a ela, o que representou um 
passo importante para que-
brar a subordinação religiosa 
à Rússia.

Mas, de acordo com os últi-
mos dados oficiais, a UOC-MP 
continua a ser a maior do país, 
com cerca de 12 mil paróquias. 
A UOC, por sua vez, tem cerca 
de 7 mil.

Até antes da invasão, isso 
significava que a Rússia conti-
nuava a exercer uma influência 

substancial no âmbito espiri-
tual ucraniano.

Isso é ainda mais importan-
te considerando que a Ucrânia 
tem a terceira maior popula-
ção ortodoxa do mundo (atrás 
da Rússia e da Etiópia), de 
acordo com a Pew Research.

Neste país, 8 em cada 10 
adultos (78%) se identificam 
como ortodoxos.

Mas a agressão liderada por 
Vladimir Putin — que, aliás, 
destruiu centenas de igrejas 
com seus ataques aéreos — 
chegou a abalar o poder da 
UOC-MP.

O ponto de ruptura foi 
desencadeado depois que o 
patriarca de Moscou, Kirill, não 
condenou as ações militares. 
Pelo contrário, ele abençoou as 
tropas russas e, até agora, não 
pediu um cessar-fogo.

O máximo representante 
da Igreja Ortodoxa Russa é 
um antigo aliado de Putin. 
Em 2012, por exemplo, ele 
chamou o governo de Putin 
de “milagre de Deus”.

“O patriarca russo vê a 
guerra na Ucrânia como uma 
espécie de guerra cultural 
entre uma concepção ociden-
tal de vida e uma concepção 
oriental”, diz Thomas Bremer, 
professor de teologia ecumê-
nica e pesquisador da Igreja 
Ortodoxa Russa na Universida-

de de Münster, na Alemanha.
De acordo com vários estu-

diosos, Kirill, como Putin, 
compartilha uma visão de 
um “Russkiy Mir” (ou “Mundo 
Russo”) onde ucranianos e 
russos são um “mesmo povo”.

Sua missão, então, é reuni-
-los para enfrentar as ameaças 
que vêm do exterior.

“Kirill forneceu ideias e ide-

ologia a Putin”, afirma Cyril 
Hovorun, padre ortodoxo 
ucraniano que ensina eclesio-
logia, relações internacionais e 
ecumenismo na Universidade 
de Estocolmo.

“Pessoalmente, acho que, 
sem a contribuição da Igreja 
Ortodoxa Russa, a guerra teria 
sido impossível porque ela a 
justifica. Putin tem essa auto-
confiança também porque a 
Igreja o encorajou”, acrescenta.

Rebelião interna

A atitude de Kirill — e de 
outros líderes religiosos que o 
apoiam — gerou uma ampla 
rejeição entre os crentes ucra-
nianos.

Até mesmo o metropolita 
Onófrio de Kiev — que repre-
senta a UOC-MP na Ucrânia 
— condenou veementemente 
as ações russas e apelou dire-
tamente a Putin, pedindo o fim 
imediato da “guerra fratricida”.

Ele também fez um chamado 
ao próprio Kirill para ajudar a 
resolver o conflito.

“É uma rebelião interna, 
uma fragmentação única da 
Igreja”, diz Hovorun, da Uni-
versidade de Estocolmo.

“Kirill parece ignorar por 
completo todas as mortes, a 
destruição. Ele não pronun-
ciou uma única palavra em 
apoio às vítimas ucranianas”, 
acrescenta o acadêmico.

Isso fez com que várias dio-
ceses na Ucrânia parassem de 
orar pelo patriarca, o que é um 
importante ato de desobedi-
ência.

“Geralmente, na liturgia, o 
mais alto hierarca é menciona-
do, se ora por ele. Mas muitos 
pararam de fazê-lo. Vi vídeos 
na internet onde os padres 
dizem: ‘ele nos decepcionou 
e não é mais nosso patriarca, 
não podemos confiar nele’”, diz 
Thomas Bremer.

“E esse é um passo muito 
ousado”, acrescenta.

Esta rebelião cruzou as fron-
teiras ucranianas e desenca-
deou uma oposição interna 
sem precedentes a Kirill na 
própria Igreja Ortodoxa Russa.

Cerca de 300 padres e diáco-
nos russos assinaram recen-
temente uma carta aberta 
intitulada “padres russos pela 
paz”, pedindo um “cessar-fogo 

imediato”.
“Pensamos com amargura 

no abismo que nossos filhos 
e netos na Rússia e na Ucrânia 
terão que superar para voltar 
a ser amigos, respeitar e amar 
uns aos outros novamente”, diz 
a carta.

“Toda a Igreja Russa está um 
pouco abalada. Embora muitos 
apoiem a guerra, há uma cres-
cente dissidência em relação 
às políticas de seu patriarca”, 

explica Cyril Horovun.
“E em outros lugares, nas 

estruturas da Igreja Russa fora 
da Rússia, algo semelhante 
também está acontecendo. 
Nos países bálticos, por exem-
plo, eles estão tentando se 
distanciar de Moscou, expres-
sando sua desconfiança do 
patriarca”, acrescenta.

Por que a Ucrânia é tão 
importante?

A Ucrânia não é apenas mais 
um país no mundo para Vla-
dimir Putin ou para a Igreja 
Ortodoxa Russa.

A visão dominante do 
nacionalismo russo é que a 
Ucrânia é uma nação irmã e, 
além disso, que é o coração da 
“nação russa”.

Em particular, a capital Kiev 
tem um significado espiritu-
al muito importante para os 
ortodoxos.

Em 2019, Kirill comparou 
Kiev ao significado de Jerusa-
lém para o cristianismo global, 
de acordo com a agência de 
notícias russa Tass.

“É isso mesmo. O que Jeru-
salém significa para o cristia-
nismo, Kiev significa para a 
ortodoxia russa”, diz Thomas 
Bremer.

“A Ucrânia é uma parte 
muito importante da metodo-
logia russa. Para eles, o país faz 
parte do seu mito fundador”, 

explica Cyril Horovun.
Por conta disso, Kirill justi-

ficou o que os russos chamam 
de “operação militar especial” 
na Ucrânia como uma forma 
de “salvar” aquele país do 
mundo ocidental e de seus 
valores.

Em um de seus sermões, o 
patriarca destacou que uma 
das razões do conflito é a 
suposta oposição de seu povo 
às “paradas gays”.

“A Igreja de Kirill apresenta 
a Rússia como defensora dos 
valores tradicionais e familia-
res contra o Ocidente supos-
tamente decadente e corrupto 
que apoia o grupo LGBT e todo 
tipo de distorção ética”, explica 
Horovun.

“Para eles, o Ocidente é 
quase como uma encarna-
ção da força do mal. E Putin 
também tem essa imagem em 
mente”, acrescenta.

O que pode acontecer?

Várias dioceses dentro da 
UOC-MP já expressaram sua 
intenção de independência da 
Igreja Ortodoxa Russa.

Alguns querem inclusive 
convocar um conselho de 
bispos com o objetivo de tomar 
uma decisão que caminhe para 
abandonar sua relação histó-
rica com a instituição liderada 
por Kirill.

No entanto, de acordo com 
o serviço ucraniano da BBC, 
há outros que pedem para 
manter a “cabeça fria”, apon-
tando que é impossível cons-
truir uma nova Igreja durante 
a guerra.

O que está claro é que, após 
a invasão, haverá um antes e 
um depois nas relações entre 
os ortodoxos russos e ucrania-
nos.

“Se os russos ganharem o 
controle da Ucrânia, o que é 
possível, eles terão uma igreja 
na Ucrânia na qual eles não 
confiam. Haverá bispos que 
disseram ‘não confio mais 
em você’”, observa Thomas 
Bremer.

“Possivelmente, eles terão 
que mudar o episcopado e 
muitos dos bispos. E acredito 
que muitos padres e fiéis não 
irão mais à igreja porque não 
têm mais confiança na ortodo-
xia russa”, conclui.

crédito da foto: GETTY IMAGES

Kirill, patriarca de Moscou e máximo representante da Igreja Ortodoxa Russa

Ucrânia tem terceira maior população ortodoxa do mundo, atrás da Rússia e da 
Etiópia

crédito da foto: GETTY IMAGES

crédito da foto: GETTY IMAGES

Patriarca Kirill com o presidente russo Vladimir Putincrédito da foto: GETTY IMAGES

O metropolita Onófrio de Kiev
 crédito da foto: GETTY IMAGES

Membros e fi éis da Igreja Ortodoxa Russa  crédito da foto: GETTY IMAGES

Kiev, a capital da Ucrânia, tem um signifi cado especial para a Igreja Ortodoxa 
Russa

 crédito da foto: GETTY IMAGES

Muitas igrejas ucranianas foram destruídas por ataques russos
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Educação
Feira de Oportunidades 2022 da Unitau abordará o 
tema “Diversidade e inclusão nas empresas: 
o que esperar para o futuro?”

Nos dias 26 e 27 de Abril, 
a Unitau promoverá a 
Feira de Oportunida-

des 2022. Neste ano, o evento 
abordará o tema “Diversida-
de e inclusão nas empresas: O 
que esperar para o futuro?” e 
acontece de maneira híbrida. 
As atividades on-line aconte-
cerão via Youtube no perío-
do da manhã, no canal da TV 
Unitau, e as presenciais acon-
tecerão à noite, no campus do 
JUTA.

Com palestras e rodas de 
conversas com profissionais 
sobre diversidade e como ela 
deve ser aplicada no meio 
corporativo, os encontros 
têm o objetivo de promover 
reflexões sobre assuntos 
urgentes e que fazem parte 
da opinião pública, como 
o racismo e a inclusão de 
pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho, por 
exemplo. Essa oportunidade 
permite que os estudantes 
tenham uma percepção mais 

ampliada sobre as realidades, 
desafios e soluções do merca-
do. “Acreditamos que a Feira 
proporciona um ambien-
te favorável para a troca 

de saberes sobre carreira, 
melhores práticas profissio-
nais, mercado de trabalho e 
empregabilidade”, explica a 
Professora Dra. Máyra Cecilia 

Dellú, Pró-reitora estudantil, 
membro da comissão orga-
nizadora à frente do evento.

leia mais no site do dt.

crédito da foto: Divulgação Unitau

Educação de Pinda investe R$ 7,7 milhões 
em Jogos Pedagógicos e Matemáticos para 
a rede municipal
A Secretaria de Educação 

da Prefeitura de Pinda-
monhangaba está efe-

tuando a entrega de milhares 
de jogos pedagógicos e mate-
máticos para todas as 65 uni-
dades escolares, núcleos de 
atendimento pedagógico e 
CMEIs - Centros Municipais 
de Educação (creches).

Para essa ação a Prefeitu-
ra investiu R$ 7,7 milhões e 
renovou o material educati-
vo com a aquisição de jogos 
como quebra-cabeças, jogo 
da velha, tabuada, alfabeto, 
blocos lógicos, material dou-
rado, fantoches, entre outros, 
possibilitando para a criança 
uma maior interação entre si 
e com os colegas, tendo em 
vista que alguns jogos são 
para uso em dupla ou grupos.

As CMEIs também recebe-
rão materiais destinados aos 
pequenos, como dados, tape-
tes sensoriais, apoio para os 
bebês, quebra-cabeças des-
tinados aos pequenos com 
pegador, jogos de encaixe, etc.

De acordo com a Secre-
taria de Educação, os jogos 
matemáticos possibilitam o 
aprendizado de forma lúdica, 

em que mesmo através de 
uma brincadeira, todos os 
conceitos são colocados a 
prova e possibilita assimila-

ção de novos conteúdos.
leia mais no site do dt.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Pindamonhangaba

Unitau abre inscrições para Vestibular de 
Inverno 2022 de medicina com vagas para 
Taubaté e Caraguatatuba
A Universidade de Tau-

baté (Unitau) abriu, 
nesta segunda-feira, 

11, as inscrições do Vestibu-
lar de Inverno 2022 para o 
curso de Medicina. Os candi-
datos podem se inscrever até 
o dia 3 de junho. A novidade, 
em 2022, é o lançamento 
do processo seletivo para o 
campus de Caraguatatuba.

Inscrições
O vestibulando deve aces-

sar este link para fazer a ins-
crição. No preenchimento do 
formulário, deve ser selecio-
nado o campus de interesse, 
Taubaté ou Caraguatatuba. O 
candidato poderá optar por 
somente um campus, são 60 
vagas para cada, totalizando 
120. A inscrição só é concluí-
da após o pagamento da taxa 
de R$380,00.

Mais informações podem 
ser obtidas no Manual do 

Candidato.
Processo seletivo
As provas da primeira fase 

serão aplicadas somente em 
Taubaté para todos os can-
didatos, no dia 12 de junho, 

domingo, das 9h às 13h, nos 
Departamentos de Gestão e 
Negócios e de Engenharia 
Civil da Unitau. A avaliação 
tem 80 questões objetivas de 
múltipla escolha nas seguin-

tes áreas de conhecimento: 
Língua Portuguesa, História, 
Geografia, Língua Estrangeira 
(Inglês), Biologia, Matemáti-
ca, Física e Química.

leia mais no site do dt.

crédito da foto: Divulgação Unitau

Inscrições para Assistente 
de Alfabetização 
terminam na quarta-feira, 
em São José dos Campos 

As inscrições para o 
credenciamento de 
assistentes voluntá-

rios do Programa Tempo de 
Aprender vão até esta quar-
ta-feira, 13. Os profissionais 
irão atuar como apoio no 
processo de Alfabetização 
dos estudantes de 1° e 2° 
anos do Ensino Fundamental 
regular e apoio ao professor 
Alfabetizador nas escolas do 
Fundamental, contribuindo 
no desenvolvimento da leitu-
ra, escrita e matemática dos 
alunos. 

A inscrição é gratuita, o 
edital com todas as infor-
mações pode ser consultado 
neste link (https://www.sjc.
sp.gov.br/servicos/gover-
nanca/portal-da-transparen-

cia/editais-de-chamamento-
-e-qualificacao/educacao-e-
-cidadania/). 

Podem se inscrever bra-
sileiros maiores de 18 anos 
que tenham formação de 
nível médio completo. Os 
interessados em atuar como 
voluntário devem se inscre-
ver até o dia 13 de abril pre-
enchendo um formulário do 
Google e anexando os docu-
mentos solicitados. 

O programa Tempo de 
Aprender é um programa de 
Alfabetização da PNA (Polí-
tica Nacional de Alfabetiza-
ção) do MEC cujo propósito 
é melhorar a qualidade em 
todas as escolas públicas do 
país. 

leia mais no site do dt.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de São José dos Campos

Senac Taubaté oferece 
mais de 600 bolsas de 
estudo em 2022

 Â Oportunidade abrange cursos de curta 
duração e cursos técnicos em diversas 
áreas do conhecimento

Para incentivar o 
desenvolvimento da 
comunidade local 

e oferecer uma formação 
profissional de qualidade 
à população, o Senac Tau-
baté ofertará, ao longo de 
2022, mais de 600 bolsas 
de estudo 100% gratuitas 
para cursos de curta dura-
ção e cursos técnicos, por 
meio do Programa Senac de 
Gratuidade.

As oportunidades abran-
gem diversas áreas do 
conhecimento, entre elas 
gestão e negócios; tecnolo-
gia da informação; comuni-
cação e marketing; desen-
volvimento social; saúde; 
design, artes e arquitetura; 
meio ambiente, segurança e 
saúde no trabalho.

“O Programa Senac de 
Gratuidade proporciona 
uma oportunidade de trans-
formação na vida das pes-
soas que foram impactadas 
financeiramente pela pan-
demia e que buscam uma 
qualificação profissional 
para entrada no mercado 
de trabalho”, ressalta Karina 

Dalprat, gerente do Senac 
Taubaté.

Entre os destaques estão 
os cursos livres Assistente 
Administrativo, Empreen-
dedor em Pequenos Negó-
cios, Programa Educação 
para o Trabalho: Novas Arti-
culações, Cuidador Infantil, 
Assistente de Tecnologias 
da Informação, Cuidador 
de Idoso, Empreendedor 
em Pequenos Negócios. E 
também os cursos Técnico 
em Recursos Humanos, Téc-
nico em Segurança do Tra-
balho e Técnico em Admi-
nistração.

“Os cursos técnicos pos-
sibilitam uma formação 
completa e inserção mais 
rápida no mundo do tra-
balho quando comparados 
com outras modalidades de 
ensino. Já os cursos de curta 
duração possuem uma carga 
horária enxuta e têm como 
principal objetivo promover 
a atualização profissional”, 
destaca a gerente.

Como se candidatar às 
bolsas de estudo

leia mais no site do dt.
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Bate – Rebate C´est fini

TV Tudo

Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 MoviecoM TaubaTé PrograMação
07/04/2022 à 13/04/2022

Sala 1 - SONIC - O FILME 2 - DUB (PARAMOUNT 
PICTURES)

Aventura - Dublado - Livre - Duração: 122min.
Sonic - O Filme 2 é uma sequência dos acontecimentos do 

primeiro live-action de Sonic The Hedgehog,
baseado no videogame de sucesso. Após conseguir se 

estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto
para mais liberdade e quer provar que tem o necessário 

para ser um herói de verdade. Seu teste virá
quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa 

enquanto saem de férias, o que coincide com o
retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, 

Knuckles, à procura de uma esmeralda com o
poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo 

companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em
uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia 

nas mãos erradas.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h50

Sáb., Dom., Feriado: 17h50

Sala 1 - OS CARAS MALVADOS (DUB) (UNIVERSAL 
PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 100min.
Em Os Caras Malvados, Sr. Lobo, o Sr. Cobra, o Sr. Piranha, o 

Sr. Tubarão e a Sra. Tarantula tramam
um grande plano para aplicar um ousado golpe.

Sáb., Dom., Feriado: 15h40

Sala 1 - ANIMAIS FANTÁSTICOS (DUB) OS SEGREDOS DE 
DUMBLEDORE (WARNER)

Aventura - Dublado - 12 Anos - Duração: 142min.
Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore é a 

sequência das aventuras de Newt Scamander
(Eddie Redmayne), um magizoologista que carrega em sua 

maleta uma coleção de fantásticos animais
do mundo da magia descoberta em suas viagens. Dessa 

vez, ele é convocado por Albus Dumbledore
(Jude Law) na luta contra o vilão Grindelwald (Mads 

Mikkelsen). A trama verá o célebre bruxo de
Hogwarts, que sabe da busca por controle de Grindelwald 

e, incapaz de detê-lo sozinho, ele confia no
magizoologista para liderar uma intrépida equipe de 

bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma
missão perigosa, na qual eles encontrarão velhos e novos 

animais fantásticos, além de enfrentar a
crescente legião de seguidores do vilão. O novo filme 

conecta de vez o mundo de Newt Scamander e
Harry Potter e aprofunda a vida do lendário Diretor de 

Hogwarts, Dumbledore.
Qua.: 20h20

Sala  1 - BATMAN - DUB (WARNER)
Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 176min.

The Batman segue o segundo ano de Bruce Wayne (Robert 

Pattinson) como o herói de Gotham, Batman,
causando medo nos corações dos criminosos, levando-o 

para as sombras de Gotham City. Com apenas alguns 
aliados de confiança - Alfred Pennyworth (Andy Serkis), 
o tenente James Gordon (Jeffrey Wright) - entre a rede 

corrupta de funcionários e figuras importantes da 
cidade, o vigilante solitário se estabeleceu como a única 
personificação da vingança entre seus concidadãos. Mas 
em uma de suas investigações, Bruce acaba envolvendo 
o Comissário Gordon e ele mesmo em um jogo de gato e 

rato ao investigar uma série de maquinações sádicas, uma 
trilha de pistas enigmáticas, revelando que Charada estava 
por trás disso tudo. Porém, a investigação acaba o levando 
a descobrir uma onda de corrupção que envolve o nome 

de sua família, pondo em risco sua própria integridade 
e as memórias que tinha sobre seu pai, Thomas Wayne. 

Conforme as evidências começam a chegar mais perto de 
casa e a escala dos planos

do perpetrador se torna clara, Batman deve forjar novos 
relacionamentos, desmascarar o culpado e fazer

justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito 
tempo assola Gotham City.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 20h20
Sáb., Dom., Feriado: 20h20

Sala 2 - MORBIUS (LEG) (COLUMBIA PICTURES)
Aventura / Ação - Legendado - 14 Anos - Duração: 

105min.
Baseado no personagem de mesmo nome da Marvel 

Comics, Michael Morbius (Jared Letto) sempre
sofreu com uma condição rara em seu sangue que o faz 

andar de bengala e desde criança ser excluído
por outros, mas sua vida solitária foi preenchida por livros. 

Após se formar na faculdade, Doutor Morbius
é renomado na área de biomedicina e tenta achar uma cura 

para sua rara condição, afim de não apenas
se ajudar, mas ajudar outras pessoas que também sofrem 

como ele. Experimentando com o DNA de
morcegos, Morbius espera achar a cura e se usa como teste 

para o soro. Usando o DNA que isolou e
uma mistura de eletrochoque, a cura foi um sucesso 

temporário, mas os efeitos colaterais acabaram
transformando-o em um pseudo-vampiro e que agora 

precisa sobreviver como um. Apesar de ganhar
capacidades iguais a de um morcego, Morbius precisa de 

sangue humano para sobreviver, os efeitos
colaterais também o fez mudar fisicamente, ganhando 

presas e uma pele pálida. Além disso, a cada
pessoa que ele morde, ela também vira um ser igual a ele.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 21h50
Sáb., Dom., Feriado: 21h50

Sala 2 - SONIC - O FILME 2 - DUB (PARAMOUNT 
PICTURES)

Aventura - Dublado - Livre - Duração: 122min.
Qui., Sex., Seg., Ter.: 19h20
Sáb., Dom., Feriado: 19h20

Sala  2 - ANIMAIS FANTÁSTICOS (DUB) OS SEGREDOS DE 
DUMBLEDORE (WARNER)

Aventura - Dublado - 12 Anos - Duração: 142min.
Qua.: 19h20

Sala  2 - BATMAN - DUB (WARNER)
Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 176min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h50
Sáb., Dom., Feriado: 15h50

Sala  3 - MORBIUS (DUB) (COLUMBIA PICTURES)
Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 105min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h10
Sáb., Dom., Feriado: 14h30 - 19h10

Sala  3 - SONIC - O FILME 2 - DUB (PARAMOUNT 
PICTURES)

Aventura - Dublado - Livre - Duração: 122min.
Qui., Sex., Seg., Ter.: 16h40 - 21h20
Sáb., Dom., Feriado: 16h40 - 21h20

Qua.: 16h40

Sala  3 - ANIMAIS FANTÁSTICOS (LEG) OS SEGREDOS DE 
DUMBLEDORE (WARNER)

Aventura - Legendado - 12 Anos - Duração: 142min.
Qua.: 21h20

 
Sala 4 - MORBIUS (ATMOS) DUB (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 105min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 - 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h50 - 21h30

Sala 4 - SONIC - O FILME 2 (ATMOS) DUB (PARAMOUNT 
PICTURES)

Aventura - Dublado - Livre - Duração: 122min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 - 19h00

Sala 5 - MORBIUS (DUB) (COLUMBIA PICTURES)
Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 105min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h00
Sáb., Dom., Feriado: 18h00

Sala  5 - SONIC - O FILME 2 - DUB (PARAMOUNT 
PICTURES)

Aventura - Dublado - Livre - Duração: 122min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h30 - 20h10

Sáb., Dom., Feriado: 15h30 - 20h10

Conmebol joga contra patrimônio ao 
deixar Sul-Americana só sua TV

A licitação da Libertado-
res da América e Sul-
-Americana, período 

2023-2026, foi lançada e as 
TVs interessadas têm até o 
próximo dia 20, meio-dia do 
Paraguai – uma hora menos 
que Brasília - para entregar 
as suas propostas. A maio-
ria, como normalmente 

acontece, prefere sempre 
deixar para os 45 do segun-
do tempo.

Mas o interessante é que, 
ao contrário da Libertadores 
em curso, a Sul-Americana 
também ainda nesta tempo-
rada terá as suas transmis-
sões limitadas à TV Conme-
bol, o que, convenhamos, 

não é o mais apropriado.
Uma competição desta 

relevância, que reúne equi-
pes importantes de todo o 
continente, quanto mais 
ostensivo o seu lugar na 
vitrine, melhor será para 
todos. Um número infinita-
mente superior de pessoas 
irá acompanhar aos seus 

jogos, assim como será 
muito maior a exposição das 
marcas e patrocinadores, 
algo que é fundamental para 
o esporte nos dias atuais.

Por melhor que seja a 
adesão à TV Conmebol, 
jamais poderá ser compa-
rada ao alcance dos canais 
convencionais e pagos.

Não por acaso também, 
apenas os assinantes da 
Claro e Sky têm acesso. Os 
das demais operadoras, 
como os da Vivo, por exem-
plo, não. A informação é 
que, no ano passado, não 
houve acordo nas condições 
comerciais. Será que, para 
o bem de todos e felicidade 

geral dos torcedores, não 
vale reavaliar imediatamen-
te essas condições? É claro 
que vale. Está tudo muito no 
início ainda. Por que conti-
nuar perdendo?

 

Vale dizer
O fato da Sul-Americana, 

em jogo atualmente, não 
estar na TV aberta também 
se deve ao contrato feito 
pela Globo, de 2019 - 2022 e 
depois rescindido, que não se 
interessou pela competição. 
Quis apenas a “Libertadores”.

Agora, na nova licitação, 
informa-se, o interesse nas 
duas competições já come-
çará a contar pontos.

Cronômetro
O SporTV/Premiere agora 

tem uma linha, crescendo na 
vertical, do lado esquerdo da 
tela, que indica o tempo de 
jogo.

Melhor pesquisar porque 
não agradou. Até chega a 
incomodar.

laços estreitos

A casa de shows Villa Mix e 
uma conhecida marca de cer-
veja irão apoiar Lívia Andra-
de em um projeto musical 
para a Band.

O programa, como aqui se 
antecipou, entrará nas noites 
de sábado.

no limite
Nova edição do “No Limite”, 

na Globo, com estreia no dia 
3 de maio, já tem chamadas 
no ar.

Apresentação agora será 
do ex-Big Brother Fernando 
Fernandes, com exibições às 
terças e quintas. A também 
ex-BBB Ana Clara fará o 
especial “A Eliminação”, aos 
domingos.

não tem nada
Nos interiores da Band 

existem comentários sobre 

mudanças no “Show do 
Esporte” e descontentamen-
to da Glenda Kozlowski com 
o andar da carruagem.

Consultada, a direção do 
departamento informa que 
nada disso procede. Assegura 
que o programa está bem e a 
Glenda, feliz. Que isso é coisa 
de algum “agitador”.

Cinema
Chega aos cinemas de todo 

o Brasil, no dia 28, o filme 
“Incompatível”, com Gabriel 
Louchard, Nathalia Dill, 
Gabriel Godoy e Giovanna 
Lancellotti.

É uma comédia sobre revi-
ravoltas amorosas, escrita 
por Paulo Cursino e que tem 
direção de Johnny Araujo.

será?
Rádio corredor, no SBT, 

em edição extraordinária 
informa que mudanças estão 
sendo previstas no jornalis-
mo.

Entre elas, voltar com 
Carlos Nascimento na banca-
da do “SBT Brasil” e colocar 
a Carla Vilhena do lado dele.

espeCial
Já em relação ao especial 

do Dia das Mães, que irá ao 
ar no dia 6 de maio no SBT, 
com apresentação de Carla 
Vilhena, o detalhe interes-
sante é que o programa será 
realizado por uma equipe 
quase que inteiramente for-
mada por mulheres, muitas 
delas já mamães. Direção de 
Janaina Pepe, que trabalha na 
equipe do “Eliana”.    

olha essa
Conforme promessas, a 

Globo deixou em aberto a 
possibilidade dos autores, 
recentemente demitidos, 
poderem voltar, um dia, via 
contrato por obra.

Mas sob condições: quer 
exclusividade nos projetos e 
irá submetê-los a uma “fila”.

o que deu
Na Rede TV! ninguém sabe 

o que será do novo “Encren-
ca”. Os resultados são muitos 
ruins e as possibilidades de 
alguma melhora são próxi-
mas de zero. Porém, nenhu-
ma responsabilidade cabe 
à sua equipe. Dentro das 
condições oferecidas, todos 
procuram entregar o melhor.

A ideia do programa é que 
é ruim. Está errada.

rasCunho
O grande erro da direção 

da Rede TV! foi, por desafo-
ro ou querer dar uma volta 
nos que saíram, colocar no ar 
um formato similar ao antigo 
“Encrenca”.

Tudo às pressas e de qual-
quer jeito. Deu nisso. Primei-
ro que o ideal era criar algo 
completamente diferente, 
mas não. Se insistiu em uma 
cópia, muito mal feita, do 
outro.

GraVando
Passado o período de pre-

paração, Miguel Coelho grava 
suas primeiras cenas para a 
segunda temporada da série 
“Reis”, da Record.

O ator, que foi um dos pro-
tagonistas de “Gênesis”, agora 
interpreta Jônatas, um dos 
filhos do Rei Saul, papel de 
Carlo Porto.

·       A estreia do novo “Gol Show”, 
dentro do “Programa do Ratinho”, 
ficou para maio no SBT.

·       Globo NE e Globoplay trans-
mitem sábado, após o “Jornal Hoje”, 
com apresentação de Pedro Bial e 
direção de Jo Mazzarolo, a Paixão de 
Cristo de Nova Jerusalém.

·       Silvio Santos acatou a sugestão 
dos seus diretores em acabar com o 
“Bom Dia & Cia”. De fato, a audiência 

não vinha bem...
·       ... Mas parou por aí. Reprisar o 

“Conexão Repórter” e o “SBT Brasil” 
no fim da madrugada são determi-
nações dele...

·       ... Assim como deixar o “Pri-
meiro Impacto” das 6h00 às 12h00.

·       Confirmando: Christina Rocha 
será a entrevistada de hoje no “Pro-
grama de Todos os Programas”, às 
18h, ao vivo, nas redes sociais do R7.

·       E o que deu a “Pracinha” do 
SBT? O piloto foi gravado, agradou, 
mas até agora – parece – que nada.

·       A TV Jovem Pan estreou ontem 
o “Top 20”, destacando os fatos mais 
importantes....

·       ... É mais um divisor de progra-
mas. Só 10 minutinhos de duração 
para separar o “Morning Show” do 
esporte.

·       Rodada dupla hoje no SBT: 

Real Madrid e Chelsea, pela Cham-
pions League, a partir das 15h45...

·       ... E, à noite, 21h30, rede divi-
dida, Palmeiras x Independiente 
Petrolero e Flamengo x Talleres, 
jogos da Libertadores.

·       Tiago Leifert e Daiana Garbin 
serão os padrinhos da 20ª Corrida 
e Caminhada GRAACC, dia 8 de 
maio, com largada às 7h, em frente 
ao Parque do Ibirapuera, em SP.

O Afroreggae deu início à 
preparação com elenco da 
série “O jogo que mudou a 
história”. A produção é des-
tinada à Globoplay e reúne 
nomes como Otavio Muller 
e Bukassa Kabengele.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

�Música 

Em abril, Shopping Pátio Pinda 
vira palco de shows covers de 
Bon Jovi e Marília Mendonça

 Â Terça Show terá apresentações ao vivo e gratuitas nos dias 12 e 
26 de abril na Praça de Alimentação do centro de compras e lazer

O mês de abril chegou 
com uma programa-
ção especial para 

os clientes do Shopping 
Pátio Pinda. Nos próximos 
dias 12 e 26 de abril, no 
Terça Show, que acontece 
na Praça de Alimentação, 
serão apresentados dois 
shows, sendo o primeiro, 
um tributo a Bon Jovi, com a 
Banda I Believe, e o segun-
do, um tributo à Marília 
Mendonça, com a cantora 
Lorena Alexandre. As duas 
apresentações são 
gratuitas e começam 
às 19h30.

Criada em 2018, a 
Banda I Believe Bon 
Jovi Tributo se apre-
senta no dia 12 de 
abril. A banda conta 
com som de alta quali-
dade e a apresentação 
tem preocupação com 
todos os detalhes, 
como pedestal branco 
característicos do Jon 
Bon Jovi, violão Taka-
mine preto com a tra-

dicional marca AP 95, talk 
box, pele personalizada da 
bateria, chapéus e demais 
acessórios.

Com carreira iniciada aos 
18 anos, a cantora Lorena 
Alexandre se apresenta no 
Shopping Pátio Pinda no dia 
26 de abril, com o tributo à 
Marília Mendonça. Foi em 
2019 que a cantora, em suas 
apresentações, começou a 
ser comparada com Marí-
lia Mendonça nos shows. 
“As pessoas me paravam, 

gritavam, me igualando à 
Marília Mendonça; inclu-
sive, existe uma matéria 
em que a Marília Mendon-
ça, em 2019, me oficializa 
a cover oficial dela”, diz 
Lorena. A partir dessas cir-
cunstâncias, Lorena passa 
a se dedicar na produção 
de vídeos cover de Marília 
Mendonça, hoje um tributo 
ainda mais especial.
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Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação 
de cadastro reserva nacional para atuar em Taubaté/SP. 

  
Nº 532/22 – INSTRUTOR SENAT (máquinas) 

 
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: 

http://www.sestsenat.org.br/vagas, durante o período de inscrições,  que será de 
12/04 a 19/04/2022. 

 
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos 

específicos, avaliação documental e entrevista. 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO faz saber a quem 
possa interessar que: 

* às 09 horas do dia 25 de ABRIL DE 2022, realizará a ABERTURA dos envelopes 

referentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022, que tem como objeto a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, NA ÁREA PÚBLICA, E ATENDIMENTO 

AO PROJETO AUDESP, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, 

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. 

Os Editais encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal 
(http://www.saojosedobarreiro.sp.gov.br), ou ainda poderá ser solicitado através do e-
mail: licitacao@saojosedobarreiro.sp.gov.br. 

O Edital e maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações, 
situado a Rua José Bento Teixeira nº 45, Centro, neste Município, de segunda à sexta-
feira, no horário das 09:00 às 16:00, ou pelo telefone (0xx12) 3117-1288, RAMAL 209.  

São José do Barreiro, 11 de abril de 2022.  

Vinicius Marques Oliveira - Pregoeiro 

 

  

 

  Receitas do FUNDEB 1.251.122,48                           
  Rendimentos de Aplicações Financeiras 8.170,05                                  

TOTAL 1.259.292,53                                     1.351.233,51                     

 Total 1.259.292,53                           100.111,03                        
 Magistério (70% do Total) 881.504,77                              

EMPENHADA LIQUIDADA PAGA

 Despesas com Valorização do Magistério - 70% 867.371,50 867.371,50 795.930,80

PERCENTUAL APLICADO - 70% 68,88% 68,88% 63,20%

  Outras Despesas do Fundeb - 30% 28.929,96 28.929,96 26.367,54

PERCENTUAL APLICADO 30% 2,30% 2,30% 2,09%

896.301,46 896.301,46 822.298,34

(14.133,27)                         (14.133,27)                         (85.573,97)                         

 Saldo Anterior -                                            Despesas com o Magistério - 70% 795.930,80                        
 Receitas Arrecadadas até o Trimestre 1.259.292,53                            Despesas com Outras Despesas - 30% 26.367,54                          

SOMA 1.259.292,53                           822.298,34                        

436.994,19                        

482.592,53                        

45.598,34                          

Arrecadação 25%
249.076,96                        62.269,24                          

3.477.545,45                     869.386,36                        
3.278.626,44                     819.656,61                        

7.005.248,85                     1.751.312,21                     

Receitas Vinculadas Saldo Anterior Pagamentos Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro 1.047,91                                  -                                      1.067,86                             
Construção Escola Vargem Grande 4.541,60                                  -                                      4.628,07                             
Convênio Transporte de Alunos - Estado 182.148,83                              178.036,91                        364.592,02                        
QESE Transporte de Alunos 894.172,70                              136.400,66                        960.893,57                        
PNATE - Transporte de Alunos 223,35                                     -                                      227,60                                
Receita PDDE 9.735,88                                  -                                      9.921,25                             
Receita EJA 287,30                                     -                                      287,30                                
Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação 31.533,70                                879,08                                32.412,78                          
Aplicação Financeira 25% - Decendial 2.364.061,89                           438.461,51                        3.065.992,54                     

TOTAL 3.487.753,16                                752.899,08                             4.440.022,99                          

Empenhada Liquidada Paga
2.008.961,22                     698.835,50                        682.839,78                        

16.371,31                          16.371,31                          16.371,31                          
-                                      -                                      -                                      

76.554,90                          76.554,90                          70.059,30                               Pagamento de Restos a Pagar Ensino (até 31/01/2017)

2.101.887,43                          791.761,71                             769.270,39                             

1.136.940,79                     314.437,57                        314.437,57                        
964.946,64                        477.324,14                        454.832,82                        
896.301,46                        896.301,46                        822.298,34                        
100.111,03                        100.111,03                        100.111,03                        

1.961.359,13                     1.473.736,63                     1.377.242,19                     
RG

28,00% 21,04% 19,66%
Evail Augusto dos Santos

Prefeito Municipal

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB 

1º TRIMESTRE DE 2022

RETENÇÕES AO FUNDEB

  Valor Retido até o Trimestre 1.351.233,51                     

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS  DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO

RECEITAS DO FUNDEB

TOTAL

 Perda (+) / Ganho ( - )

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB

VALORES APLICADOS -  MAIOR/MENOR - 70%

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS DECRÉSCIMOS

SOMA

Resultado Apurado

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2

DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS
    Receitas Municipais
    Transferências da União
    Transferências do Estado

SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%

RECEITAS  E  DESPESAS 100%

Receitas + Aplicação
19,95                                       
86,47                                       

360.480,10                              
203.121,53                              

4,25                                         
185,37                                     

-                                           

Kelly Cristina da Silva

1.140.392,16                           

1.705.168,91                               

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre

    361 - Ensino Fundamental
    362 - Ensino Infantil
    367 - Ensino Especial
    306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal  Merenda

TOTAL

MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Rec. Fundeb não aplicado
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

(+)DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA 
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)

TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO
Fabiana Aparecida Lemes Gil Edna Aparecida Silva

Contadora Controle Interno

Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA DE FINANÇAS
Rua José Fernandes da Silva, n.º 28 | centro | CEP 12.180-000 

Natividade da Serra | SP | PABX (12) 3677 9700
www.natividadedaserra.sp.gov.br  - contabilidade@natividadedaserra.sp.gov.br

Acumulado (R$) Acumulado (R$)

79.834,88               2.008.961,22         
24.690,67              16.371,31              
50.070,00              -                         
94.481,41              76.554,90              

-                         ( = ) 2.101.887,43         
3.472.945,36         ( - ) Despesas com Recursos do QESE, Convênios e Outros 1.136.940,79         

4.600,09                ( = ) Total da Despesa Vinculada do Ensino 1.136.940,79         
  I.C.M.S. - Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 2.953.561,81         ( = ) 964.946,64            
  I.P.V.A. - Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 302.608,78            ( + ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 100.111,03            

22.455,85              ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB (Menor Receita) 896.301,46            
7.005.248,85         ( = ) 1.961.359,13         

541.698,03            28,00%
69.576,66              

1.251.122,48         
8.170,05                Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB (%) 71,18%

1.870.567,22         Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB (%) 68,88%

8.875.816,07         1.258.560,00         

1º Trimestre de 2022

 FUNDEB

Total da Despesa com Recursos Próprios Total da Despesa com Recursos Próprios 

TOTAL APLICADO NO ENSINO - 25%

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) (%)

Total da Despesa no Ensino

Secretária Municipal de Educação Prefeito Municipal Contadora

Edna Aparecida Silva
Controle Interno

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

Kelly Cristina da Silva Evail Augusto dos Santos Fabiana Aparecida Lemes Gil

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

  QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais

RG

  Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais
  Recursos recebidos do FUNDEB
  Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

  F.P.M.- Fundo de Participação dos Municípios + 1%
  I.T.R. - Imposto Territorial Rural

  I.P.I. - Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação

  Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza
12.367 - Educação Especial

  Imposto de Renda Retido na Fonte

12.306 - Merenda Escolar - Pessoal e Encargos
  Multas e Juros provenientes de Impostos

  Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU
12.361 - Ensino Fundamental

  Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO

RECEITAS ARRECADADAS DESPESAS DO ENSINO

PUBLICAÇÃO    (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

SECRETARIA DE FINANÇAS
Rua José Fernandes da Silva, n.º 28 | centro | CEP 12.180-000 

Natividade da Serra | SP | PABX (12) 3677 9700

Bom dia. 
 
Por favor, faça a publicação desse contrato. 
 
Obriga. 
 
 
Espécie: Contrato nº 05/2022 
Contratante: Câmara Municipal de Paraibuna 
Contratada: SAMUEL GUSMÃO PRADO -ME 
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 
Valor: R$ 14.802,95 
Vigência: 12 meses 
Data da assinatura:28/03/2022 
Assinam pela Câmara de Paraibuna: Ronaldo José Fonseca e pela SAMUEL GUSMÃO PRADO -
ME 
--  
Fabiana Esteves 
Assistente Legislativo - Imprensa 
Câmara Municipal de Paraibuna 
Praça Monsenhor Ernesto Almírio Arantes, 43, centro. Paraibuna- S.P 
(12) 3974-2400 

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

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

   
 

 
 

                 PORTARIA Nº 9789, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar o servidor municipal Sr. 
ADRIANO GARCIA DE ALENCAR, portador do RG  45.248.651-8 
e do CPF 432.604.518-00, do cargo de Chefe da Seção de 
Esporte e Lazer, a partir do dia 31 de março de 2022. 

 
 

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

Jambeiro, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 31 de março de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 

 
 

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

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

   
 

 
 

                 PORTARIA Nº 9790, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar o servidor municipal Sr. 
ANDRÉ LUIS ALMEIDA GUIMARÃES, portador do RG  
27.025.660-X e do CPF 247.758.258-52, do cargo de Chefe da 
Seção de Compras e Licitações, a partir do dia 31 de março de 
2022. 

 
 

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

Jambeiro, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 31 de março de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 

 
 

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

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

   
 

 
 

                 PORTARIA Nº 9791, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar o servidor municipal Sr. 
ANDRÉ PORTES DA SILVA, portador do RG 14.347.325 e do 
CPF 978.071.928-87, do cargo de Braçal, conforme Emenda 
Constitucional 103 de 12 de novembro de 2019, a partir do dia 
31 de março de 2022. 

 
 

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

Jambeiro, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 31 de março de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 

 
 

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

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

   
 

 
 

                 PORTARIA Nº 9792, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar o servidor municipal Srª. 
ANDREZA PEREIRA GARCIA BARROS, portadora do RG 
33.249.179-1 e do CPF 283.730.628-23, do cargo de Assessor 
de Assistência Social , a partir do dia 31 de março de 2022. 

 
 

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

Jambeiro, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 31 de março de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 

 
 

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

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

   
 

 
 

                 PORTARIA Nº 9793, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar a servidora municipal Srª. 
ANGÉLICA DA SILVA MOREIRA, portadora do RG 45.957.083-3 
e do CPF 428.747.828-23, do cargo de Assessor de Compras e 
Licitações, a partir do dia 31 de março de 2022. 

 
 

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

Jambeiro, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 31 de março de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 

 
 



Diário de Taubaté2 - B Classificados & Publicidade Legal
Vale do Paraíba, 12 de Abril de 2022

www.diariodetaubateregiao.com.brE REGIÃO
Diário de Taubaté

EDITAIS

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

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

   
 

 
 

                 PORTARIA Nº 9794, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar o servidor municipal Sr. 
ANTÔNIO HÉLCIO RIBEIRO, portador do RG 8.945.600-2 e do 
CPF 000.223.018-60, do cargo de Pedreiro II , conforme Emenda 
Constitucional 103 de 12 de novembro de 2019, a partir do dia 
31 de março de 2022. 

 
 

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

Jambeiro, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 31 de março de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 
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R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP 

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

   
 

 
 

                 PORTARIA Nº 9795, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar o servidor municipal Sr. 
CARLOS ALBERTO BORGES, portador do RG 26.202.419-6 e 
do CPF 074.764.638-46, do cargo de Braçal, conforme Emenda 
Constitucional 103 de 12 de novembro de 2019, a partir do dia 
31 de março de 2022. 

 
 

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

Jambeiro, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 31 de março de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 

 
 

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  
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                 PORTARIA Nº 9796, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar o servidor municipal Sr. 
CHARLES GREGÓRIO MACEDO, portador do RG 44.797.795-7 
e do CPF 353.755.108-80, do cargo de Assessor de Gabinete, a 
partir do dia 31 de março de 2022. 

 
 

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

Jambeiro, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 31 de março de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 

 
 

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

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

   
 

 
 

                 PORTARIA Nº 9797, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar o servidor municipal Sr. 
JOSÉ GERALDO DOS SANTOS, portador do RG 16.199.521-4 e 
do CPF 019.150.188-38, do cargo de Braçal, conforme Emenda 
Constitucional 103 de 12 de novembro de 2019, a partir do dia 
31 de março de 2022. 

 
 

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

Jambeiro, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 31 de março de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 
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                 PORTARIA Nº 9798, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar a servidora municipal Srª. 
LUCIANA GONÇALVES ALMEIDA, portadora do RG 34.830.157-
1 e do CPF 309.305.178-90, do cargo de Chefe da Seção de 
Educação, a partir do dia 31 de março de 2022. 

 
 

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

Jambeiro, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 31 de março de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 
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                 PORTARIA Nº 9799, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar a servidora municipal Srª. 
LUCY KELLY DE PAULA, portadora do RG 27.260.928-6 e do 
CPF 255.633.138-08, do cargo de Chefe da Seção de Agricultura 
Abastecimento e Meio Ambiente, a partir do dia 31 de março de 
2022. 

 
 

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

Jambeiro, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 31 de março de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 

 
 

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

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

   
 

 
 

                 PORTARIA Nº 9800, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar o servidor municipal Sr. 
RODRIGO RAFAEL FERREIRA DE MORAES, portador do RG 
40.047.121-8 e do CPF 330.707.428-82, do cargo de Chefe da 
Seção de Obras, a partir do dia 31 de março de 2022. 

 
 

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

Jambeiro, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 31 de março de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 
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                 PORTARIA Nº 9801, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar o servidor municipal Sr. 
ROGÉRIO RIBEIRO DE PAULA, portador do RG 19.970.474-0 e 
do CPF 119.480.448-97, do cargo de Chefe da Seção de Cultura 
e Turismo, a partir do dia 31 de março de 2022. 

 
 

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

Jambeiro, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 31 de março de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 
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                 PORTARIA Nº 9801, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar o servidor municipal Sr. 
ROGÉRIO RIBEIRO DE PAULA, portador do RG 19.970.474-0 e 
do CPF 119.480.448-97, do cargo de Chefe da Seção de Cultura 
e Turismo, a partir do dia 31 de março de 2022. 

 
 

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

Jambeiro, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 31 de março de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 
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                 PORTARIA Nº 9802, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar a servidora municipal Srª. 
ROSA MARIA DA SILVA CUERVO VIGIL, portadora do RG 
6.634.325-2 e do CPF 062.439.178-78, do cargo de Assessor 
Educacional, a partir do dia 31 de março de 2022. 

 
 

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

Jambeiro, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 31 de março de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 
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                 PORTARIA Nº 9803, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar a servidora municipal Srª. 
PRISCILA RIOS MORENO, portadora do RG 33.323.521-6 e do 
CPF 282.838.948-03, do cargo de Chefe da Seção de Saúde, a 
partir do dia 31 de março de 2022. 

 
 

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

Jambeiro, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 31 de março de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 
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                 PORTARIA Nº 9804, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar a servidora municipal Srª. 
VANESSA DE OLIVEIRA PELEGRINO, portadora do RG 
30.672.678-6 e do CPF 306.069.618-79, do cargo de Chefe 
Administrativo Programa Saúde da Família , a partir do dia 31 
de março de 2022. 

 
 

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

Jambeiro, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 31 de março de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 
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                 PORTARIA Nº 9805, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar a servidora municipal Srª. 
APARECIDA LAUDELINA MORAES, portadora do RG 
22.591.713-0 e do CPF 128.371.478-77, do cargo de Chefe da 
Seção de Merenda Escolar, a partir do dia 31 de março de 2022. 

 
 

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

Jambeiro, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 31 de março de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 
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                 PORTARIA Nº 9806, DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar a servidora municipal Srª. 
MARIA GORETE CASSIANO DOS SANTOS, portadora do RG 
19.912.143 e do CPF 150.178.318-19, do cargo de Chefe da 
Seção de Desenvolvimento Social , a partir do dia 31 de março 
de 2022. 

 
 

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

Jambeiro, 31 de março de 2022. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 31 de março de 2022. 

 
 

       Kelly Fernanda Morais Ribeiro  
                                      Agente Administrativo 

 
 


