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Mega-Sena sorteia nesta quarta prêmio
acumulado de R$ 170 milhões
A
Marcello Casal jr/Agência Brasil

Mega-Sena vai sortear
nesta quarta-feira, dia
8 o prêmio acumulado
de R$ 170 milhões; o maior
deste ano.
As seis dezenas do concurso 2.149 serão sorteadas, a
partir das 20h (horário de
Brasília) no Espaço Loterias
Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São
Paulo.
Segundo a Caixa, o prêmio,
que está acumulado pela 13ª

vez consecutiva, é o terceiro
maior da história da Mega-Sena, sem considerar a Mega
da Virada. Caso aplicado na
poupança, o valor renderia
mais de R$ 631 por mês.
As apostas podem ser feitas
até as 19h (horário de Brasília) de amanhã, dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em
todo o país. A aposta simples,
com seis dezenas, custa R$
3,50.

Cidade institui
Taubaté supera 52 mil doses Procuradoria-Geral
de vacinas contra influenza
08.05 Av. dos
Bandeirantes- Jd.
Independencia
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Obs Os locais de ﬁscalização
estão sujeitos a alterações sem
aviso prévio

Defensoria Pública em
São José dos Campos
promove na sexta-feira
Audiência Pública sobre
Políticas Públicas à População
em situação de rua
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Circuito Senac de Bebidas apresenta
palestras sobre cachaça e cerveja

O

Senac Taubaté realiza
nos dias 10 e 17 de
maio, a 6ª edição do
Circuito Senac de Bebidas,
com o objetivo de dissemi-
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nar o conhecimento sobre
o universo das bebidas,
alinhado às tendências do
mercado de alimentação,
além de refletir sobre a

Outono piora
doença na córnea

importância desses produtos no contexto social e
como geradores de negócios e de oportunidades.
Leia mais no site do DT
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Um absurdo de som: 7x mais potente.
Um absurdo de tela: 40% maior.
Um absurdo de cinema: Sala XD Cinemark.

Confira no Via Vale Garden Shopping.
24/04/2019 16:35
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Rotary Club de Taubaté: Notícias

Club de Taubaté

pereira_jose2007@hotmail.com

O Rotary Internacional:
Administração

• CAMÕES FILHO

É Jornalista

Reescrevendo
Bertold Brecht O

Rotary Internacional é administrado pela Secretária, que
compreende o secretário-geral
e cerca de 800 funcionário que trabalham para apoiar clubes e distritos
de todo o mundo. A Sede Mundial do
Rotary fica em Evanston, EUA, em um
edifício chamado One Rotary Center,
que inclui um auditório de 190 lugares, arquivos e um conjunto executivo com salas de conferências para o
Conselho Diretor do RI e Conselho
de Curadores da Fundação Rotária,
além de escritórios para os principais
líderes da organização.

Primeiro eles levaram

os direitos dos trabalhadores
Mas não me importei com isso
Eu não era trabalhador.
Em seguida cortaram as verbas

das escolas e universidades
Mas não me importei com isso
Eu também não era estudante nem professor.
Depois precarizaram as aposentadorias
Mas não me importei com isso
Porque eu não sou aposentado.
Depois aumentaram os desempregados
Mas como tenho meu emprego
Também não me importei.
Agora estão levando meus direitos
Mas já é tarde.
Como eu não me importei com ninguém
Ninguém se importa comigo.

Na Sede, há uma réplica da Sala
711, o local da primeira reunião de
um Rotary Club. Os funcionários
dos sete escritórios internacionais
fazem parte da Secretária e auxiliam
os rotarianos de suas regiões. Os
funcionários do Rotary ajudam os
associados e trabalham para que o
Rotary Internacional e a Fundação
Rotária funcionem sem dificuldades
e com eficácia.
Os representantes de Suporte a
Clubes e Distritos (CDS) oferecem
orientação e respondem a perguntas que os associados e seus líderes

Coluna Espírita

possam ter. Eles também participam
de algumas reuniões de clubes e distritos para se reunirem com rotarianos e darem treinamento.
O One Rotary Center recebe mais de
2.000 visitantes todos os anos. Visitas
guiadas em vários idiomas acontecem
de segunda a sexta-feira. No Brasil
o escritório do Rotary Internacional
fica em Sâo Paulo.
Venha conhecer e participar de uma
reunião do Rotary Club de Taubaté.
Reunião: Quarta-feira. Horário: 20h.
Local: Casa da Amizade, Rua da Saudade, 81 – centro.

E-mail: agenor.dt@hotmail.com • Agê

Apontamentos Espíritas

“Direito no jornal”

• José Passini - Juiz de Fora/MG

Q

• Juliano dos Santos Toledo

Advogado e-mail julianotoledo07@gmail.com

Achado não é
roubado ?

Q

uem nunca ouviu a
famosa frase “achado
não é roubado e
quem perdeu que foi descuidado”?. O dito popular é
comumente usado para justificar a conduta de quem
não cuida de devolver coisas
alheias achadas. Entretanto
temos que ter ciência de que
assim como o roubo a não
restituição de coisas alheias
é enquadrado como ilícitos
penal, tipificados inclusive
Código Penal, a diferença
no caso é que a atitude do
roubador é, por todos repudiada.
O crime está tipificado no
art. 169, II, do Código Penal
Brasileiro “quem acha coisa
alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente,
deixando de restituí-la ao
dono ou legítimo possuidor
ou de entrega-la à autoridade competente, dentro do
prazo de 15 (quinze) dias”,
comete o crime de “apropriação de coisa achada”.
No âmbito penal, quem
encontrar coisa alheia perdida e não a restituir ou
não entregar à autoridade
competente, terá como pena
detenção de 1 mês a 1 ano,
ou multa. Para a consumação do crime, pouco importa prazo estipulado, basta
aquele que achou a coisa
perdida comportar como
se proprietário fosse, do
objeto.
Evidentemente que quem
acha e não devolve bem
alheio não comete o crime
de roubo, mas sim outro
crime. Mas isso não significa
que o dito popular esteja de
acordo com o ordenamento
jurídico, uma vez que seus
termos não são interpretados literalmente na sociedade.
Além da norma penal o

Código Civil em harmonia
ao artigo penal, frustra
aquele que encontrar coisa
de outrem, porque dela não
poderá se apropriar, pois
estaria contrariando a lei.
O referido Código Civil nos
informa; “aquele que achar
coisa alheia deve devolvê-la ao dono ou ao legítimo
possuidor. Na falta desses,
a coisa deve ser entregue à
autoridade competente”.
E para aqueles “malandros” que se utilizam do
desconhecimento como
desculpa é só se reporta ao
art. 3º da Lei de Introdução
ao Código Civil: ”Ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
Mas não fique triste, afinal
nem tudo é motivo para
tristeza, para o “sortudo
honesto”, que encontrou
coisa alheia perdida, isso
por que, existe a possibilidade de recompensar àquele
que achou a coisa perdida.
Tendo direito a uma recompensa de 5% do seu valor.
Entendido isso, ao encontrar coisa de relevante valor
econômico, que não seja de
sua propriedade, e não tendo
notícia do verdadeiro dono,
o mais prudente e indicado
a se fazer é levar o objeto
à autoridade competente,
para que sejam tomadas as
devidas providências. Caso
contrário, cometerá crime
previsto no Código Penal
Brasileiro.
Por fim, a popular frase
“achado não é roubado”,
poderia ser alterada corretamente se dita “achado, não
encontrado o dono da coisa
pelas vias legais, e adjudicado não é furtado”, pois se
é achado, entenda-se que
não houve grave ameaça à
pessoa, por isso, não se pode
referir a roubo.
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uais os prejuízos doutrinários que o duvidoso autor J.
b. roustaing acarreta para a
federação espírita brasileira?
Creio que Roustaing reencarnou
para colaborar com Kardec, mas
preferiu fazer um trabalho próprio.
Em seu trabalho revela-se altamente
influenciado por Espíritos ligados à
teologia católica romana. Sua posição
doutrinária é frontalmente oposta ao
que ensinam os Espíritos através do
trabalho de Kardec. Fiz uma análise
sucinta de Os Quatro Evangelhos de
Roustaing, que ponho à disposição de
quem quiser dela tomar conhecimento, pelo e-mail: jose.passini@gmail.
com
É profundamente lamentável que a
Federação Espírita Brasileira ainda
disponibilize essa obra que pretendeu, desde o seu lançamento, abalar
as sólidas bases da Doutrina Espírita.
É de se notar que nenhum dos grandes benfeitores espirituais que se têm
manifestado por médiuns de alta respeitabilidade tenham feito algum pronunciamento em defesa, de Roustaing,
nem de sua obra nefasta.
Qual sua opinião sobre os eventos
espíritas pagos, a exemplo dos congressos espíritas promovidos pelas
federativas?
Creio que o Espiritismo não necessita desses eventos para a sua divulgação. Allan Kardec, apesar das limitações dos meios de comunicação de sua
época, conseguiu divulgar o Consolador até mesmo fora da França.
Hoje temos imprensa ágil e barata
e dispomos de meios de comunicação
dotados de recursos inimagináveis à
época de Kardec. A divulgação realmente eficaz da Doutrina Espírita é
feita através de estudos sérios e do
trabalho anônimo de evangelização
levado a efeito por abnegados trabalhadores dos centros espíritas. O pagamento de taxas de inscrição sempre
exclui aqueles não dotados de recursos financeiros.
O que falta no movimento espírita brasileiro para que o estudo e
a difusão do esperanto abranjam
maior espaço nos centros espíritas?
Maior conhecimento de que sua
criação se deu no Mundo Espiritual,
e que Zamenhof reencarnou com a

DT

missão definida de trazê-lo à Terra,
conforme se lê na obra Esperanto
como Revelação, psicografada por F.
C. Xavier. A missão do Esperanto não
é só a de facilitar a comunicação entre
os povos, mas também à divulgação
do Espiritismo no mundo. Esse papel
já tem sido assumido pelo Esperanto,
que serviu de língua ponte para tradu-

Previsão de tempo para Taubaté
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Posse

Taubaté institui Procuradoria-Geral

A

Prefeitura de Taubaté
institui oficialmente
ontem, terça-feira,
dia 7, a Procuradoria-Geral
do Município. A cerimônia
aconteceu às 10h no auditório da Escola do Trabalho
Jaboticabeiras II.
A Procuradoria-Geral de
Taubaté foi instituída por
meio da Lei Complementar
nº 436, de 12 de abril de
2019, após aprovação pela
Câmara Municipal. Com
isto, a Secretaria de Negócios Jurídicos de Taubaté
fica extinta, bem como o
cargo de secretário.
Conforme a Lei Complementar determina, a Procuradoria-Geral possui autonomia técnica para definir
a orientação jurídica do
Poder Executivo Municipal. Também é dotada de
autonomia administrativa
para, observadas as normas
aplicáveis à administração
pública municipal em geral,
definir seu respectivo
regime de funcionamento,

 Cultura

organizar seus serviços e
órgãos e praticar os atos
necessários à gestão de
seus recursos financeiros,
materiais e humanos, inclusive no tocante à administração de seu quadro
próprio de procuradores
municipais.
A estrutura organizacio-

nal passa a ser composta
pela Procuradoria Administrativa, Procuradoria
Judiciária, Procuradoria
Tributária e Procuradoria
Trabalhista. Cada Procuradoria será chefiada por
um procurador indicado
pelo procurador-geral. O
procurador-geral do muni-

cípio, nomeado pelo chefe
do Poder Executivo, será
escolhido obrigatoriamente entre os procuradores
estáveis, com, no mínimo,
10 anos de experiência jurídica. O procurador-geral
terá mandato fixo de dois
anos, podendo ser reconduzido por igual período.

II Encontro dos Pilões acontece
em Caçapava dia 11

O

Encontro dos Pilões
é um evento cultural
promovido pela ONG
Associação Eco Vital, de
Caçapava, a partir da 14h,
que busca resgatar e valorizar as histórias, que eram
contadas em volta desses
pilões, e a preservação de
suas memórias.
Os pilões eram utilizados
no dia-a-dia como processadores de alimentos, eram
indispensáveis, diferentemente dos dias de hoje, onde
se tornaram peças meramente decorativas. Hoje são passados em forma de herança
familiar, com valor sentimental, muitos são utilizados para
fazer paçoca, geralmente no
período da Quaresma.
A proposta do evento
é reunir velhos Pilões de
família, aqueles que possam
contar suas histórias e
memórias, a passagem da
tradição, trocar receitas e
preparar paçocas, e falar
sua origem. A gastronomia
referente aos pilões é rica
e variada, as combinações
dos ingredientes locais são
peculiares e variam conforme região.
A paçoca com banana é
uma combinação tradicional,
servida com café quentinho
passado na hora.
O processo a ser apresentado é o de torra em panelas
de ferro sobre uma “trempe”

Mostra

19ª Festa do Pinhão
de Cunha termina
no próximo fim de
semana

Mariangela

M

ariangela Zan é
um dos destaques
da programação
da festa; 10 toneladas de
pinhão, ingrediente principal dos saborosos pratos
servidos durante o evento,
devem ser consumidos até o
encerramento
Um dos eventos mais tradicionais da Estância Climática
de Cunha, a Festa do Pinhão,
começou em 26 de abril com
grande público prestigiando
os shows da 19ª edição. Para
celebrar a colheita desse produto típico da região, a Secretaria Municipal de Turismo e
Cultura da cidade preparou
uma extensa programação
cultural, que termina neste
fim de semana e reúne b oa
música e gastronomia.
Para o último fim de
semana, dias 10, 11 e 12 de

maio, o destaque é a cantora,
violonista e apresentadora
da TV Aparecida, Mariangela Zan (dia 11, às 22horas).
Filha do acordeonista e
compositor Mario Zan, ela
levará para o festival o seu
show Festa na Roça, em
que apresenta a riqueza do
folclore brasileiro por meio
de canções tradicionais da
música caipira de raiz, que
foram eternizadas nas vozes
de grandes ícones musicais.
Também sobem ao palco
para embalar o público Edilson Santos e Banda (dia 10, às
21h30); e os artistas cunhenses Marquinhos e Zé Lino (dia
11, às 16 horas) e Violeiros de
Cunha (dia 12, às 15 horas) O
festival é encerrado com a apresentação de André Moraes e
Banda (dia 12, às 21h30).
Leia mais no site do DT
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(fogão de tropeiro), socar no
pilão para fazer o pó e passar
em coador de pano, a combinação perfeita: “paçoca,
banana e café”. Juntamente
com o preparo da paçoca e
do café, vamos demonstrar
como se descasca café e
arroz, moer milho para quirera e fubá, urucum para o
colorau e sal; uso dos pilões
pelos raizeiros que preparavam combinações de plantas
medicinais, e como as benzedeiras também faziam suas
simpatias.

Teremos exposição de
fotos, objetos, utensílios e
ferramentas antigas.
Realizaremos uma oficina
de como se faz um pilão entalhado, no machado, enchó e
formão.
Haverá ainda exposição e
venda de artesanatos indígenas das Aldeias Guarani Mbya
de Ubatuba, com a presença
do Cacique e sua família.
O apelo ambiental do
evento é conhecer e saber
mais sobre as árvores com
madeiras ideais, utilizadas

para fazer pilões e apresentar ao público alguns exemplares dessas árvores que
temos plantadas, algumas
já produzindo sementes em
nosso espaço (para produção
de mudas).
O Encontro dos Pilões
tem o objetivo manter vivo
e presente, costumes e práticas que eram necessidade
de uma época. A proposta
também é difundir esses
conhecimentos que vêm se
perdendo ao longo dos anos.
Leia mais no site do DT

ÂÂ A mostra exibe peças do cotidiano que passaram a ser obsoletas em decorrência
da rápida evolução da tecnologia

Q
CMYK

Evento

farofa de pinhao

Exposição que retrata uma era de fósseis
tecnológicos chega ao Taubaté Shopping
uando pensamos em
fósseis nossa mente
vaga, instantaneamente, para uma era passada, voltando aos dinossauros
e aos homens das cavernas.
Porém, o passado pode estar
muito mais presente do
que imaginamos, afinal, os
tempos modernos e o avanço
rápido da tecnologia fazem
com que objetos se tornem
obsoletos em uma velocidade jamais vista antes.
Com o intuito de retratar
tal realidade, o artista Ivan
Porterro exibe, no Taubaté
Shopping, sua exposição
“Fósseis – Passado não tão
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da contemporaneidade em
relação ao avanço da tecnologia, exibindo 12 peças que
há alguns anos eram parte
comum do cotidiano das
pessoas.
A exposição é gratuita e
permanece no shopping até
31 de maio, das 10h às 22h,
na Alameda Cultural, próximo à Livraria Leitura.
Serviço

distante”. A mostra captu-

ra a essência consumista

Exposição “Fósseis – Passado não tão distante”
Data: até sexta-feira (31)
Hora: 10h às 22h
Local: Alameda Cultural

Sesi-SP busca os
novos compositores
brasileiros
ÂÂ Festival da Canção Brasileira faz sua
segunda edição.

O

s interessados podem
se inscrever gratuitamente entre os dias 15
de maio e 30 de junho.
O festival que revelou a
nova safra de compositores
brasileiros no ano passado,
volta em 2019 em busca de
outros talentos e futuros
hits musicais, canções que
representem a nossa cultura,
costumes e povos. Quem está
com aquela música escondida na gaveta ou com inspiração para compor uma nova
pode se inscrever entre os
dias 15 de maio e 30 de junho
exclusivamente pela página
http://captacaoprojetosculturais.sesisp.org.br.
O Festival da Canção Brasileira é uma iniciativa do
SESI-SP em parceria com a
EPTV que visa revelar novos
talentos, fomentar e difundir
a produção musical, além de
incentivar o desenvolvimen-

to da música do nosso País.
Podem concorrer canções
inéditas em português nos
mais diferentes ritmos e estilos: samba, rock, pop rock,
samba rock, forró, frevo, folk,
pagode, jazz, blues, regional,
sertaneja, folclórica, MPB,
entre outros.
O concurso está dividido em
três etapas. A primeira delas
é a inscrição. Os candidatos
enviarão suas canções pelo
sistema, letra e melodia, e uma
banca de jurados selecionará
as 40 melhores para serem
apresentadas ao vivo nos
teatros do SESI em Campinas,
Piracicaba, Rio Claro e Araraquara, nos meses de setembro
e outubro. Das quatro fases
regionais, oito canções (duas
por cidade) vão para a grande
final na unidade do SESI Piracicaba, que será realizada no dia
26 de outubro.
Leia mais no site do DT
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 Sede

Debate

Prefeitura entrega
Defensoria Pública em São José dos Campos
promove na sexta-feira Audiência Pública sobre novo prédio do
Políticas Públicas à População em situação de rua Cadastro Único
Reprodução/Francisco Sepulveda/Agência Brasil

A

Defensoria Pública de
SP realiza nesta sexta-feira, dia 10, em São
José dos Campos, Audiência
Pública para debater sobre
as políticas públicas em favor
da população em situação de
rua no Município.
O evento terá a participação de Defensores Públicos
da cidade e integrantes do
Núcleo Especializado de
Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria, além de
profissionais do Centro de
Atendimento Multidisciplinar (CAM) da instituição.
Foram convidados representantes das Secretarias
Municipais de Saúde, Apoio
Social ao Cidadão, Proteção
ao Cidadão e de Gestão Habitacional e Obras.

Pesquisa

para políticas públicas para
a população em situação de
rua, encaminhando o material produzido aos Poderes
Executivo e Legislativo, a fim
de viabilizar o atendimento à
essas pessoas”.
Serviço:

O evento é gratuito e aberto
para a população em geral,
com início às 9h na Câmara
Municipal de São José dos
Campos, localizada na Rua
Des. Francisco Murilo Pinto,
nº 33 - Vila Santa Luzia.

De acordo com a Defensora Pública Amanda Cavalcante Fervença, “o intuito
do evento é consolidar e
divulgar as informações
colhidas e elaborar propostas de parâmetros mínimos

- Audiência pública sobre
população em situação de rua
- Quando: 10/5 (sexta-feira),
às 9h.
- Onde: Câmara Municipal de
São José dos Campos
- Endereço: Des. Francisco
Murilo Pinto, nº 33 - Vila
Santa Luzia - São José dos
Campos/SP
- Evento aberto ao público
com entrada franca

Extinção de espécies aumenta em escala
sem precedentes, alerta relatório do IPBES

A

s taxas de extinção
de espécies animais e
vegetais estão aumentando em uma escala sem
precedentes. A abundância
média de espécies nativas
na maioria dos principais
hábitats terrestres caiu em,
pelo menos, 20%, principalmente desde 1900. Mais de
40% das espécies de anfíbios, quase 33% dos corais e
mais de um terço de todos os
mamíferos estão ameaçados.
Essa perda é resultado
direto da atividade humana e
constitui uma grave ameaça
ao bem-estar humano em
todas as regiões do mundo,
alerta um grupo de cientistas de 50 países, incluindo
do Brasil. Eles são autores da
primeira avaliação global do
estado da natureza da Plataforma Intergovernamental
sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES,
na sigla em inglês).
O sumário para os formuladores de políticas do

Curso

relatório foi lançado nesta
segunda-feira (06/05), em
Paris, após ter sido aprovado por 132 países durante
a sétima sessão plenária do
órgão, chamado de “IPCC
para a biodiversidade”, que
aconteceu na semana passada na capital francesa.
“A saúde dos ecossistemas
de que toda a humanidade
e as espécies dependem
está se deteriorando mais
rapidamente do que nunca.
Estamos erodindo os próprios alicerces de nossas

economias, meios de subsistência, segurança alimentar,
saúde e qualidade de vida
em todo o mundo”, disse
Robert Watson, presidente
da IPBES.
Elaborado ao longo dos
últimos três anos por 145
especialistas, com contribuições de outros 310 autores,
o relatório avaliou mudanças
na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos – como
o fornecimento de alimentos
e de água – durante as últimas cinco décadas. Para isso,

foi feita uma revisão sistemática de cerca de 15 mil
fontes científicas, governamentais e de conhecimento
indígena e de comunidades
tradicionais.
“Esse é primeiro relatório
intergovernamental que
foca não só a biodiversidade, mas também suas interações com trajetórias de
desenvolvimento econômico
e com fatores que afetam a
natureza, como as mudanças
climáticas”, disse Eduardo
Sonnewend Brondizio, professor da Indiana University,
dos Estados Unidos, à Agência FAPESP.
“Nunca tantos dados, de
diferentes áreas, como das
ciências naturais e sociais,
foram reunidos para fazer
uma avaliação detalhada
da condição do ambiente
em escala global e em uma
perspectiva integrada de
interação com a sociedade”,
disse Brondizio.
Leia mais no site do DT.

Universidade cria Observatório
da Violência

O

curso de Direito
da Unitau criou
no início de 2018
o projeto de extensão
Observatório de Violência. Coordenado pelo Prof.
Me. Avelino Alves Barbosa
Júnior, o projeto tem como
objetivo estudar sobre
diversos tipos de violência no Brasil. Feminicídio,
violência doméstica, violência contra os animais,
violência obstétrica e violência no trânsito são os
principais temas abordados pelos alunos pesquisadores.
Como funciona o Observatório

A equipe é formada por

Produção de conhecimento em conjunto

mais de 31 alunos pesquisadores, entre bolsistas
e voluntários. Eles foram
divididos em cinco grupos
e cada um ficou responsável sobre um tema.
O foco principal é pesquisar e detectar problemas
com violência vivenciados
no Vale do Paraíba e, até
mesmo, no país, e propor
sugestões e melhorias.
O projeto está na fase
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inicial, mas o professor
já enxerga os frutos das
p r i m e i ra s p e s q u i s a s .
“Fizemos uma reunião
com a secretaria de mobilidade urbana de Taubaté.
Eles vieram, fizeram uma
apresentação aos alunos
e, nessa apresentação, o
grupo de violência no trânsito foi convidado a participar do ‘Maio Amarelo’”.

Além de ser coordenador do Observatório de
Violência, o professor
Avelino é um dos fundadores do GAVViS, o Grupo
de apoio às vítimas de violência sexual. Segundo ele,
os dois projetos irão unir
forças para ter um melhor
proveito de suas principais
funções. “O GAVViS é um
projeto de pesquisa que
trabalha com atendimento. O Observatório de Violência não atende, apenas
analisa e propõe. Então
nós vamos somar esforços
para conseguir entender
e interagir para ajudar a
sociedade”.

A

Prefeitura de Taubaté,
por meio da Secretaria
de Desenvolvimento e
Inclusão Social, entrega hoje,
quarta-feira, dia 8, às 10h,
o novo prédio do setor de
Cadastro Único.
O prédio fica na rua Pasqua
Scalzoto Pastorelli, 82,
Jardim das Nações e antes
funcionava para entrega de
cestas básicas de servidores
da prefeitura. Ele foi revitalizado e readequado para
atender com conforto os
munícipes que buscam por
atendimento. O valor total
da obra é de R$375.291,12.
O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (Cadastro Único) é
um instrumento que identifica e caracteriza as famílias
de baixa renda, permitindo que o governo conheça
melhor a realidade socioe-

Segurança

conômica dessa população.
Nele são registradas informações como: características da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, situação de trabalho e
renda, entre outras.
Desde 2003 o Cadastro
Único se tornou o principal
instrumento para a seleção
e a inclusão de famílias de
baixa renda em programas federais, sendo usado
obrigatoriamente para a
concessão dos benefícios
do Programa Bolsa Família,
da Tarifa Social de Energia
Elétrica, do Programa Minha
Casa Minha Vida, da Bolsa
Verde, entre outros. Também
pode ser utilizado para a
seleção de beneficiários de
programas ofertados pelos
governos estaduais e municipais.
Leia mais no site do DT.

Shopping é
novo parceiro
da Campanha
Maio Amarelo

O

Via Vale Garden Shopping é o novo parceiro da Prefeitura de
Taubaté na Campanha Maio
Amarelo 2019. Nos sábados dos dias 11,18 e 25 de
maio, das 16h às 20h, haverá
minicircuito, distribuição de
panfletos e brindes, além de
integração com o robô do
programa permanente de
educação de trânsito.
Com o minicircuito as
crianças podem vivenciar
situações sobre regras básicas, a importância da sinalização viária e os valores
desejados para uma condução ética e segura no trânsito.
Neste ano as ações do Maio
Amarelo foram intensificadas dentro do convênio firmado com o Detran/SP por
meio do Movimento Paulista de Segurança Viária, com
repasses ao município de
multas estaduais, que representam um investimento de
R$ 165.800,00 nesta ação
de educação de trânsito.
Foram implantadas faixas
com mensagens educativas
em diversas vias da cidade,

além da distribuição de panfletos, brindes e campanhas
nas mídias.
A campanha Maio Amarelo teve início no dia 2 de
maio e visa chamar a atenção
da população sobre o risco
de acidentes e mortes no
trânsito e os cuidados que
todos devem observar para
a redução desses índices. A
cor amarela foi escolhida
por ser muito presente nas
sinalizações de trânsito, nas
placas de advertência e no
semáforo, onde o amarelo
indica que o motorista precisa ter atenção.
A cidade de Taubaté reduziu significativamente os
índices de acidentes nos
últimos 6 anos, em torno de
65%, sendo que em 2012
foram registrados 4.853
acidentes e 1.704 em 2018.
Já em 2019 a redução no
primeiro trimestre foi de
26%, quando comparado
com o mesmo período do
ano passado. Os dados são
fornecidos pelo 5º Batalhão
da Polícia Militar.
Leia mais no site do DT.
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Outono piora doença na córnea
ÂÂ Agravamento é causado por doenças respiratórias que atingem metade dos portadores e pelo ressecamento da lágrima. Saiba
como prevenir.

O

acúmulo de poluentes
e a baixa umidade do
ar aumentam em 30%
as doenças respiratórias no
outono e inverno segundo a
OMS (Organização Mundial
da Saúde). De acordo com
o oftalmologista Leôncio
Queiroz Neto do Instituto
Penido Burnier a primeira
reação ocular provocada por
estas alterações climáticas é
o ressecamento da lágrima
que atinge 12% da população. Quem tem ceratocone
sofre mais. Um levantamento
feito por Queiroz Neto com
315 portadores mostra que
24% têm olho seco, ou seja,
o dobro do restante dos brasileiros. “No País, são cerca
de 100 mil pessoas com esta
doença que faz a córnea
tomar o formato de um cone
e responde por 70% dos
transplantes”, comenta. Os
problemas para os ceratocônicos não param por aí. O
levantamento do especialista
também revela que metade
deles têm asma, bronquite
ou rinite, importantes gatilhos para a conjuntivite alérgica.
Grupos de risco

O ceratocone geralmente
aparece na adolescência,
mas pode surgir na infância especialmente entre
crianças com alergia atópica, síndrome de Down ou
asma. De todas as doenças
respiratórias a asma é a mais
frequente no Brasil com uma
prevalência de 20% entre
nossas crianças, segundo o
relatório do Global Asthma
Report que reúne pesquisadores do mundo todo que
acompanham a evolução da
doença.

toda a vida”, argumenta.
Ceratocone

A única terapia que interrompe a progressão do
ceratocone é o crosslink,
uma cirurgia que associa
riboflavina (vitamina B2 ) e
radiação UV (ultravioleta)
para aumentar a resistência
da córnea, explica. Nas córneas muito finas o crosslink
é contraindicada, adverte.
Neste caso, as alternativas
para evitar o transplante são
o implante de um anel que
aplana a córnea ou o uso de
lentes esclerais que se apoiarem na esclera.
Prevenção

As dicas de Queiroz Neto
para proteger seus olhos no
outono são:

Sintomas
Queiroz Neto afirma que
tanto o olho seco como a conjuntivite alérgica provocam
embaçamento da visão, vermelhidão e coceira nos olhos.
A conjuntivite alérgica se
diferencia pelo inchaço das
pálpebras e secreção viscosa. “Ninguém deve coçar os
olhos. Isso porque, a córnea
é uma lente frontal do olho
composta principalmente por colágeno. Esfregar
os olhos enfraquece estas
fibras e deforma o formato
da córnea, levando ao astigmatismo ou ao agravamento
do ceratocone”, explica.

Os sintomas do ceratocone
são a visão desfocada para
perto e longe que pode ser
confundido com astigmatismo, a troca frequente do
grau dos óculos ou lentes
de contato, enxergar halos
noturnos, fotofobia, aumento
da fadiga ocular e olhos frequentemente irritados.
A dica do oftalmologista é
ao primeiro sinal de coceira
aplicar nos olhos compressas frias. Podem ser feitas
com gaze embebida em água
filtrada. Se o desconforto
não desaparecer em até dois
dias é necessário consultar
um oftalmologista.
Tratamentos – Olho seco

O tratamento do olho seco
depende do diagnóstico
preciso de qual camada da
lágrima entrou em desequilíbrio, afirma. Hoje existe
uma tecnologia que permite visualizar as camadas
da lágrima para indicar um
colírio lubrificante com substâncias ativas para diferentes
disfunções. “Severa redução
da camada oleosa da lágrima,
comum em algumas mulheres após a menopausa, pode
demandar a suplementação
com ômega 3. Por isso, correr
até a farmácia para comprar
um colírio lubrificante pode
até piorar o desconforto do
olho seco, principalmente

nas fórmulas com conservantes que irritam a mucosa
ocular”, esclarece.
Conjuntivite alérgica

Já a terapia para conjuntivite alérgica depende da
gravidade. “Colírios anti-histamínicos são indicados para
alergias mais leves. Nos casos
mais severos o ideal são os
colírios com corticóide que
por terem ação mais potente
fazem muitos alérgicos acreditar que são a melhor solução. Ledo engano. “Usar corticóide indiscriminadamente
causa glaucoma, doença que
impõe o uso contínuo de
colírio antiglaucomatoso por

Evite plantas, flores e animais com pelo dentro de
casa.

Mantenha os ambientes
arejados e livres de pó.

Livre-se dos travesseiros
de pena e objetos de decoração que acumulam pó.
Substitua a vassoura por
aspirador de pó e o espanador por panos úmidos.
Não esfregue ou coçar os
olhos.
Forre almofadas e colchões
com capas impermeáveis.

Atenção ao consumo de
água para hidratar o corpo
todo, inclusive os olhos.
Usar óculos com proteção
UV nas atividades externas

Mês de maio é dedicado a prevenção do câncer cerebral,
décimo tipo mais frequente entre os brasileiros
ÂÂ Médica oncologista fala sobre a doença, causas, diagnóstico e possíveis tratamentos

CMYK

M

aio é o mês da prevenção e combate
ao câncer de cérebro, tipo, que segundo o Instituto Nacional de Câncer
(Inca), deve atingir mais de
11 mil pessoas só neste ano.
Ainda de acordo com a entidade, o câncer cerebral é o
décimo mais comum entre
os brasileiros, de ambos os
sexos. Mas, a mortalidade
entre as mulheres é maior,
representando 4,5% dos
óbitos por câncer (sétima
posição). Enquanto os
homens somam 4,3%.
Francis de Oliveira,
médica oncologista clínica da Aliança Instituto
de Oncologia explica que
a enfermidade apresenta
sintomas muito comuns,
como a dor de cabeça. De
acordo com ela, os indícios
aparecem de acordo com o
crescimento do tumor, que
pode comprimir e/ou infiltrar as estruturas ao redor.
A médica pontua os mais
específicos: convulsões,
náuseas ou vômitos, alterações visuais, alterações
cognitivas (compreensão e
entendimento), alterações
na fala, fraqueza ou dormência em algum membro,

como o braço ou a perna, e
ainda alterações no nível de
consciência.
“É importante saber que
a presença desses sintomas
também pode estar associada à outra doença. Uma avaliação mais precisa do seu
médico e da condição clínica do paciente irá determinar o diagnóstico bem
como a análise sistemática
dos exames”, pondera.

Tipos da doença
A especialista acrescenta
que o câncer de cérebro
pode ser primário ou secundário. “Quando o câncer é
originado das células do
cérebro, o tumor é primário.
Quando é originado de células tumorais de outro órgão
que acomete o cérebro por
disseminação hematogêni-

ca, o tumor é secundário”,
ressalta.
Segundo a médica este é
o tipo mais comum, mais
conhecido como metástase
cerebral. “Os cânceres que
mais metastizam são mama,
pulmão, melanoma e rim”,
aponta.
Causas, diagnóstico e
tratamento

Dra. Francis pontua que as
causas do aparecimento do
câncer de cérebro ainda são
pouco conhecidas, porém,
há alguns fatores de risco
já reconhecidos e que não
podem ser descartados. “A
exposição à radioterapia
local prolongada, exposições de categorias ocupacionais como trabalho em
indústrias petroquímicas e
lavradores, traumatismos,
infecções virais (EBV) e síndromes hereditárias específicas (neurofibromatoses,
Síndrome de Li-Fraumeni,
Síndrome de Von Hippel-Lindau)”, cita a médica.
De acordo com ela, existem estudos inconclusivos
sobre a exposição à radiofrequência como telefonia móvel e outros meios
de telecomunicações que
podem contribuir para o
risco de desenvolvimento de câncer cerebral. “O
Câncer cerebral tem um
tempo de crescimento variável, podendo ser avaliado
em dias e até anos. E o diagnóstico precoce ajuda muito
no tratamento”, comenta.
A médica destaca que esse
tipo de câncer é descoberto
através da avaliação clínica/

neurológica, realização de
exames de imagem como
tomografia computadorizada do crânio e ressonância magnética do crânio.
“O diagnóstico definitivo é
confirmado pelo patologista
através do exame histopatológico (exame do material
do tumor coletado pelo
neurocirurgião) e exame de
imuno-histoquímico”, diz a
Dra Francis.
Já o tratamento do câncer
de cérebro pode ser realizado com cirurgia, radioterapia e quimioterapia. A
recuperação pode variar de
acordo de cada paciente e
da situação em específico. O
prognóstico varia consideravelmente de acordo com
o tipo do tumor e da disseminação (infiltração local)
no momento do diagnóstico
e a sobrevida em cinco anos
depende principalmente do
tipo histológico.
“Sabe-se que o câncer em
geral modifica muito a vida
do paciente, principalmente
quando acomete o cérebro,
porque esta alteração com o
físico na maioria das vezes o
paciente fica dependente da
família, além do emocional e
social”, finaliza.
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Moviecom Taubaté Programação
02/05/2019 à 08/05/2019

SALA 1 - VINGADORES:ULTIMATO(3D)DUB
(DISNEY)
Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 183min.
Após Thanos eliminar metade das criaturas
vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor
da perda de
amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark
(Robert Downey Jr.) vagando perdido no espaço
sem
água nem comida, Steve Rogers (Chris Evans) e
Natasha Romanov (Scarlett Johansson) precisam
liderar a resistência contra o titã louco.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h40
Sáb., Dom., Feriado: 19h40
SALA 1 - SUPERAÇÃO - O MILAGRE DA FÉ DUB (FOX)
Drama - Dublado - 10 Anos - Duração:
116min.
John Smith, um menino de 14 anos, passeava
com a família em uma manhã de inverno no
Lago St Louis,
no Missouri, quando, acidentalmente, sofreu
uma queda e se afogou. Chegando ao hospital,
John foi
considerado morto por mais de 60 minutos até
que sua mãe, Joyce Smith, juntou todas as suas
forças e
pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse.
Sua prece poderosa foi responsável por um
milagre
inédito.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h30
Sáb., Dom., Feriado: 14h30
SALA 1 - SHAZAM! DUB (WARNER)
Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 132min.
Billy Batson (Asher Angel) tem apenas 14 anos
de idade, mas recebeu de um antigo mago o
dom de se
transformar num super-herói adulto chamado
Shazam (Zachary Levi). Ao gritar a palavra
SHAZAM!, o
adolescente se transforma nessa sua poderosa

versão adulta para se divertir e testar suas
habilidades.
Contudo, ele precisa aprender a controlar seus
poderes para enfrentar o malvado Dr. Thaddeus
Sivana (Mark Strong).
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00
Sáb., Dom., Feriado: 17h00
SALA 2 - DUMBO - DUB (DISNEY)
Aventura - Dublado - 10 Anos - Duração:
112min.
Holt Farrier (Colin Farrell) é uma ex-estrela de
circo que retorna da guerra e encontra seu
mundo virado
de cabeça para baixo. O circo em que trabalhava
está passando por grandes dificuldades, e ele
fica
encarregado de cuidar de um elefante recémnascido, cujas orelhas gigantes fazem dele
motivo de piada.
No entanto, os filhos de Holt descobrem que
o pequeno elefante é capaz de uma façanha
enorme.
Sáb., Dom., Feriado: 13h30
SALA 2 - VINGADORES: ULTIMATO DUB
(DISNEY)
Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 183min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h50 - 19h20
Sáb., Dom., Feriado: 15h50 - 19h20
SALA 3 - VINGADORES: ULTIMATO DUB
(DISNEY)
Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 183min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h00 - 20h30
Sáb., Dom., Feriado: 15h00 - 20h30
SALA 3 - A MALDIÇÃO DA CHORONA - DUB
(WARNER)
Terror - Dublado - 14 Anos - Duração: 93min.
Na Los Angeles da década de 1970, uma
assistente social criando seus dois filhos sozinha
depois de ser
deixada viúva começa a ver semelhanças entre

CINEMA
Sessão Pipoca
um caso que está investigando e a entidade
sobrenatural
Taubaté Shopping
La Llorona. A lenda conta que, em vida, La
Llorona afogou seus filhos e depois se jogou
no rio, se
debulhando em lágrimas. Agora ela chora
eternamente, capturando outras crianças para
substituir os filhos.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h30
Sáb., Dom., Feriado: 18h30

SALA 4 - VINGADORES:ULTIMATO(ATM)3D
DUB (DISNEY)
Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 183min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h30 - 21h00
Sáb., Dom., Feriado: 14h00 - 17h30 - 21h00
SALA 5 - VINGADORES: ULTIMATO DUB
(DISNEY)
Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 183min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h15 - 20h00
Sáb., Dom., Feriado: 14h15 - 20h00
SALA 5 - DE PERNAS PRO AR 3 (DOWNTOWN
FILMES)
Comédia - Nacional - 14 Anos - Duração:
109min.
O sucesso da franquia Sex Delícia faz com
que Alice (Ingrid Guimarães) rode o mundo,
visitando os mais
diversos países em uma correria interminável.
Sem tempo para se dedicar à família, quem
assume a casa
é seu marido João (Bruno Garcia), que cuida dos
filhos Paulinho (Eduardo Mello) e Clarinha (Duda
Batista), de apenas seis anos. Cansada de tanta
agitação, Alice decide se aposentar e entregar o
comando dos negócios à sua mãe, Marion
(Denise Weinberg). Porém, o surgimento de
Leona (Samya
Pascotto), uma jovem competidora, faz com que
mude seus planos.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h45
Sáb., Dom., Feriado: 17h45

Shopping Pátio Pinda Programação de Filmes
02/05/2019 à 08/05/2019
VINGADORES : ULTIMATO (D)
(DUBLADO) (AVENGERS : ENDGAME)
Classificação: 12 anos, Ano de Produção:
2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: JOE RUSSO,
ANTHONY RUSSO, Duração: 03:03:00h,
com: ROBERT DOWNEY JR., MARK RUFFALO,
SCARLET JOHANSSON CHRIS EVANS, CHRIS
JEMSWORTH, CHRIS PRATT ELIZABETH
OLSEN, ANTHONY MACKIE
SALA 1
Quinta-Feira: 15:30h
Sexta-Feira: 15:30h
Sáb: 15:30h - 22:40h
Dom., Seg., Ter., Qua:: 15:30h
SALA 4

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter., Qua: :
12:50h - 16:30h - 20:10h
VINGADORES : ULTIMATO (L)
(LEGENDADO) (AVENGERS : ENDGAME)
SALA 1
Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter., Qua: :
19:10h
VINGADORES : ULTIMATO 3D (D)
(DUBLADO) (AVENGERS : ENDGAME)
SALA 2
Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter., Qua: :
13:20h - 17:00h - 20:40h

SALA 3
Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter., Qua: :
12:20h - 16:00h - 19:40h
SUPERAÇÃO : O MILAGRE DA FÉ (D)
(DUBLADO) (BREAKTHROUGH)
Classificação: 10 anos, Ano de Produção:
2019, Idioma: INGLÊS, Diretor: ROXANN
DAWSON, Duração: 01:56:00h, com:
CHRISSY METZ, MIKE
COLTER, TOPHER GRACE
SALA 1
Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter., Qua: :
13:10h

propósito do comentário de sexta-feira, o pouco caso da maioria das
TVs e programas com o merchandising, o SBT, via Marcelo Parada, seu diretor
comercial, informa que a área de Branded
Content foi inteiramente reformulada “com

TV Tudo

o intuito de proporcionar o melhor envolvimento possível das marcas com os seus
conteúdos”.
E destaca como exemplos:
1) a ação integrada do quadro “Comprar
é bom, levar é melhor”, game totalmente
gravado dentro de uma loja de departamentos, já indo para a 4ª temporada;
2) todas as ações integradas criadas
para o “Programa da Maisa”, pensadas,
desenvolvidas e implantadas na TV e plataformas digitais;
3) os inúmeros formatos criados para
“Fábrica de Casamentos”, um êxito de
vendas e audiência.
Ressalta ainda que, dada a importância e
significado desta ação, “um produto nobre”,
o SBT tem procurado tratar sempre de
forma inovadora e criativa.
Bom que assim seja. Mas, como se vê,
ainda tratamos com casos de exceção.
Antes, a citação à Globo, SBT agora. E
quanto às demais?

Olha o barulho
Ainda a propósito de merchandising, a
“Starbucks” enfiou um copo de café no meio
do episódio de “Game of Thrones” exibido
domingo. Só mostrou, sem ninguém falar
nada.
Quer mais barulho que aquilo?
Uma em cima
Um dia após a exibição, a ação ainda valeu
uma brincadeira da série nas redes sociais.
Na tradução, “o café que apareceu no episódio foi um erro. Daenerys tinha encomendado um chá de ervas”.
Plano é esse
Tudo caminha para a Rede TV! estrear
o seu programa esportivo diário ainda
durante este mês, mais tardar comecinho
do próximo.
A princípio, terá duração de 20 minutos e
exibição antes do “Rede TV News”.
Bem interessante
Parece que a opinião de alguns comentaristas, durante um jogo, muda de acordo
com a direção da bola.
Nos 5 a 4 do Fluminense contra o Grêmio,
domingo, com o placar se alternando o
tempo todo, o treinador do time carioca,
Fernando Diniz, foi “demitido” de três a
quatro vezes. No fim, virou herói.
Mudança
A Record acaba de contratar os serviços
do diretor de fotografia Élvio Guedes.
Um desfalque bem importante para a dramaturgia do SBT, onde ele estava, que não
conseguiu cobrir a proposta.
Movimentação
A Globo continua mexendo bem com os
valores da sua equipe de esportes, pretendendo com isso valorizar todas as transmissões.
Mais uma prova disso: no próximo domingo, Cleber Machado fará a narração de Internacional e Cruzeiro, jogo em Porto Alegre,
para o Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
Como se sabe
Domingo 4 da tarde, tem Atlético Mineiro
e Palmeiras, em Belo Horizonte, em mais

um daqueles que não terá transmissão por
nenhuma TV. Só rádio.
A Globo, no horário, vai fazer de Vasco e
Santos, no Pacaembu, o jogo da rede, com
narração de Luís Roberto.
Inscrições abertas
A Endemol continuará aceitando até o dia
10, inscrições de todo o Brasil para uma
vaga de técnico do próximo “Dancing Brasil”,
da Xuxa.
Vem aí a edição de número 5 do programa.
Novela é prioridade
Marco Ricca não estará no elenco da próxima temporada da “Escolinha do Professor
Raimundo”, que a Globo começa a gravar na
semana que vem.
Não vai ter como ele conciliar com o trabalho da novela “Órfãos da Terra”, onde faz
o personagem Elias Faiek.
Jogo da Memória
Depois de Petkovic, Marcelinho Carioca, Grafite, Cicinho, Dinei, Obina e Júnior
Baiano, entre outros, chegou a vez de Muricy
Ramalho passar pelo “Jogo da Memória”, no
“Tá na Área”, 17 horas, no SporTV.
Além de reviver lembranças do passado,
ele será questionado por Thiago Benevenutte sobre os principais momentos da sua
carreira.
Dona da festa
Pela primeira vez, o “Prêmio Sexy Hot”
terá uma mulher no comando da apresentação.
A escritora, roteirista, comediante e atriz,
Natália Klein, foi convidada para conduzir
a sexta edição do prêmio, dia 6 de agosto,
em São Paulo, que será transmitido ao vivo
pelo canal do Sexy Hot no Youtube. Este ano
o evento terá como tema “Prazer em todos
os sentidos”.
Vez do cinema
De férias na Record após o trabalho em
“Jesus”, Day Mesquita vai agora se dedicar
à promoção de “Nada a Perder – Parte 2”,
no qual interpreta Ester Bezerra, mulher de
Edir Macedo, vivido por Petrônio Gontijo. O
filme chega aos cinemas em 15 de agosto.

SBT garante que
também trata o
merchandising
com todo carinho e
atenção

A

Bate – Rebate

·
Nesta quarta-feira, o
biólogo Richard Rasmussen, a cantora Paula Mattos,
o humorista Giovani Braz e
Milene Pavorô, do “Ratinho”,
estarão no estande da marca
Baw Waw, durante evento no
Expo Center Norte, em São
Paulo.
·
O diretor Rogério

Gomes vai levar as gravações
de “O Sétimo Guardião” até
semana que vem...
·
...Já se constatou que
não será possível fechar os
trabalhos nesta semana...
·
...O elenco inclusive já
foi avisado para não “desaparecer”.
·
Vários profissionais
que trabalhavam no extinto
“Programa da Sabrina” foram

SEXO É VIDA
- E O MELHOR DELA AINDA ESTÁ POR VIR -

deslocados para a equipe do
“Domingo Show”...
·
...Assim, a Record
atacou dois problemas: não
demitiu ninguém da Sabrina
e reforçou o Geraldo Luis...
· ...Sabrina só volta ao ar
no segundo semestre com
um novo programa.
·
Marcelo Adnet, após
o fim do “Tá no Ar”, é outro
que volta aos Estúdios
Globo na semana que vem...
·
...Ele reprisa o Rolando Lero nas gravações da
“Escolinha”.
·
Susana Vieira será a
convidada de Tatá Werneck
nesta quinta-feira no “Lady
Night”.

C´est fini

A DISFUNÇÃO ERÉTIL E A EJACULAÇÃO PRECOCE
TÊM TRATAMENTO MÉDICO.
TECNOLOGIA E EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL.
JÁ ATENDEMOS MAIS DE 1 MILHÃO DE HOMENS NO MUNDO.

CMYK

A V I D A N Ã O E S P E R A . A G E N D E U M A C O N S U LT A .

0800 205 1900

Responsável Técnico:
Dr. Orestes Mazzariol Junior – CRM: 115146

Thiago Fragoso está muito
cotado para ser o protagonista da próxima novela de
Daniel Ortiz na Globo, para
o horário das sete.
O ator, um dos mais disputados da emissora, também
aparece na lista de outros
autores, mas tudo indica
que irá liderar mesmo o
elenco dessa produção. Pela
ordem, após “Verão 90”, virá
“Bom Sucesso”, de Rosane
Svartman e Paulo Halm.
Depois, a novela de Ortiz.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

Diário de Taubaté

3- Ficha 051: Aluga-se
Casa na Vila São Geraldo
- Taubaté R$ 1.050,00.
Com 2 Dormitórios Sendo 1 Suíte, Sala de Estar,
Cozinha, Área de Serviço,
Banheiro e Garagem Coberta para 1 Carro. Fone:
3632-2000 / 3633-6474.
www.telesergio.com.br

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

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

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

12- Ficha 117: Venda
Apartamento na Estiva Taubaté R$ 150.000,00.
Com 2 Dormitórios, Sala
de Estar, Cozinha, Área
de Serviço, Banheiro e Espaço para 1 Carro. 36322000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

Vende-se
13- Ficha 006: Venda
Área na Baronesa - Taubaté R$ 1.200.000,00
Com a Medida de 3.216
m2. Fone: 3632-2000 /
3633-6474. www.telesergio.com.br

21- Ficha 224: Venda
Casa no Três Marias Taubaté R$ 200.000,00
Com 3 Dormitórios, Sala
de Estar, Cozinha, Área
de Serviço, 2 Banheiros e
Garagem Coberta para 1
Carro. Fone: 3632-2000 /
3633-6474. www.telesergio.com.br
22- Ficha 228: Venda
Casa no Ana Rosa - Taubaté R$ 235.000,00. Com
1 Dormitório, Sala de
Estar, Cozinha, Área de
Serviço e Banheiro. Fone:
3632-2000 / 3633-6474.
www.telesergio.com.br

Vende-se
18- Ficha 002: Venda
Casa no Condomínio
Tecoara - Taubaté R$
690.000,00. Com 3 Dormitórios Sendo 1 Suíte,
Sala de Estar, Cozinha,
Área de Serviço, Banheiro, Lavabo e Garagem
Coberta para 2 Carros.
Fone: 3632-2000 / 36336474. www.telesergio.
com.br

CARAGUATATUBA - Vende-se casa linda e aconchegante no Bairro Jd. Britânia. Imóvel a 80 m/mar, Terreno de 12X30, com arvores
frutíferas, mobília: sofás da Plenitude design, eletrodomésticos
..lava louças e roupas/, geladeiras, fogão linha Brastemp, cozinha
Todeschini, pouco uso. Casa da frente 2 suítes, salas grandes, Edícula grande com quintal, garagens coberta para vários carros. Preço
$ 530 mil (já está abaixo do valor do mercado). Interessados tratar
com proprietário pelos telefones (12)3887 4767 e (11) 96578 4004.

Casas
VENDO
SOBRADO
PARQUE
FLAMBOYANT - Com 3 dorms, sendo 1 suíte, 2 WC,
cozinha com gabinete,
garagem coberta para
2 carros, 2 lavanderias,
churrasqueira,
quintal
todo com piso anti-derrapante.Documentação
OK. A.C: 125 M2. Aceito
financiamento pela Caixa. R$230.000,00.
Interessados tratar diretamente com proprietário pelos tels: (12) 36742285 / (12)99202-5902,
falar com Ivair.

CENTRO - TREMEMBÉ
Vendo Sobrado Com 3
dorms, sendo 1 suíte,
2 WC, garagem coberta para 2 carros. 110
M2 de área construída.
R$230.000,00. Interessados tratar diretamente
23- Ficha 229: Venda com proprietário pelos
Casa no Continental III - tels: (12)97403-2504 /
Taubaté R$ 220.000,00 3674-2285.
Com 2 Dormitórios, Sala
de Estar, Cozinha Ame- CASA NOVO HORIricana, Área de Serviço, ZONTE - 2 quartos, sala,
Banheiro e Espaço para 2 cozinha, banheiro, área
Carros. Fone: 3632-2000 / de serviço, garagem
3633-6474. www.teleser- coberta. R$700,00 com
gio.com.br
IPTU incluso. Interessados tratar diretamente
24- Ficha 230: Venda com proprietário pelo tel:
Casa no Condomínio (12) 99115-1710.
Primavera - Taubaté R$
850.000,00 Com 3 Dor- GUARATINGUETÁ
mitórios Sendo 2 Suítes, JARDIM BELA VISTA,
Sala de Estar/Jantar, Co- com 2 dorms, sendo 1 suzinha, Área de Serviço, íte. Excelente localização.
Lavabo, Quintal e Espaço A.T. 250 M2, A.C. 123,8 M2.
para 2 Carros. Fone: 3632- R$300.000,00. Tratar dire2000 / 3633-6474. www. tamente com proprietátelesergio.com.br
rio pelos tels: (12) 981239904 / 99604-8798.

NOVO HORIZONTE (F.
4052) Casa R$ 170.000,00 Aluga-se
- 3 Dorm. S/1 Suite,
Bh, Lavabo Sala, Coz,
Gar.,area De Serv. Quintal
(12) 3621-1965 (12) 36294194
CENTRO - ALUGO
APTO c/ 02 dorms, sala,
coz., banh. social, w.c,
área serv., 01 vaga gar.,
armários nos quartos, gabinetes coz. e banh.. Ed.
Daniel Danelli. Valor: R$
1.000,00 + IPTU + Cond.
Tratar: (12) 99717-8744.

Vende-se
GURILÂNDIA
Vendo
Apto Residencial Cinderela, com 2 dorms +
dependências, área útil:
54 M2, 1 vaga de garagem, reformado, vago,
1º andar, mobiliado. R$
160.000,00. Interessados
tratar pelo tel / watz: (12)
99703-6979, falar com sr.
Salvato.
VENDE -SE APTO com
2 Quartos, sacada, sala,
cozinha, 1 banheiro, vaga
na garagem. Localizado
no Parque Paduan, próximo ao Orto e Rodoviária. Valor: R$150.000,00.
Aceita-se financiamento.
Contato: Marco Antônio,
Tels.: (12) 3632-4077,
99790-6431, 99146-6155

BOSQUE DA SAUDE
– APTO – 4º andar s/ eleCASA
RESIDENCIAL vador - R$ 150 mil. Tel:
PRIMAVERA
(INDE- 3621-3040.
PENDÊNCIA), 180 M2,
portaria 24h, 5 dorms, GRANJA DANIEL - Apto
sendo 1 suíte, 2 banhei- Novo - 2 dorm.(s),suíte,
ros, sla 2 ambientes, sala sala c/ 2 ambientes, gaalmoço.
Interessados ragem. R$ 170 mil. (12)
tratar com proprietário 99798-7676
após às 12h pelos tels:
(12) 98111-1100 / 36811001.

Vendo camara fria 2 por 2.
Dúvidas / interessados,
entrar em contato pelo
tel: (14) 99606-0872,
falar com Renata

CENTRO - TAUBATÉ
Alugo Ponto Comercial, na Rua Anízio Ortiz
Monteiro, nº 290. Com
260 M2. Bom para restaurante, lanchonete ou
pensão. R$ 3.000,00 sem
luva. Tratar com João
pelo tel: (12) 99781-2209.
ALUGA-SE
GALPÃO
COMERCIAL Av. Faria
Lima, nº1001, em Taubaté. Excelente localização - 280 m2, sendo 100
m2 mezanino copa peq,
escritórios. 3 banheiros
em baixo, 2 em cima.
Porta elétrica, pé direito
7 m. Energia 110/220
volts monof. trif. Prédio
novo, habite-se e Bombeiros ok. Aluguel R$
8.000,00 a negociar. Tel
12 3633.7400 e cel 12999782.1843.

ESPLANADA INDEP. LOTE – 250m2, esquina,
plano - R$ 150 mil. Tel:
3621-3040 .
PORTAL DA MANTIQUEIRA LOTE – 300m2,
plano - R$ 148 mil. Tel:
3621-3040.
ESTORIL – LOTE - Avenida, 465m2 - R$ 225 mil.
Tel:3621-3040.
ESTORIL – LOTE - Avenida, 465m2 - R$ 225 mil.
Tel:3621- 3040

Diversos

17- Ficha 072: Venda
Terreno na Fonte Imaculada - Taubaté R$
220.000,00 Com a Medida de 1.133 m2. Fone:
3632-2000 / 3633-6474.
www.telesergio.com.br

Vende-se

APTO 3 dormitórios, 1
suite, 2 vagas garagem
cobertas , 6º andar, localizado Flamboyant. Infraestrutura comercial completa, próximo a bancos,
supermercados, shopping, escolas, dá para
fazer tudo a pé. Quitado
com documentação OK
, semi mobiliado, piscina
infantil. Interessados entrar em contato pelo tel:
(12) 98170- 4605, falar
com Marcio.

Terrenos

11- Ficha 114: Venda
Apartamento na Granja Daniel - Taubaté R$
220.000,00. Com 2 Dormitórios Sendo 1 Suíte,
Sala de Estar, Cozinha,
Área de Serviço, Banheiro, Espaço para 1 Carro e
Sacada. Fone: 3632-2000
/ 3633-6474. www.telesergio.com.br

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

1-B

COND. JACARANDAS
Permuta-se APTO
Alugo apto 2 quartos,
de 3 dorms em Camsala, cozinha, banheiro e
pinas por CASA de
1 vaga garagem- Cond.
maior valor em TauJacarandas - Aluguel
baté.
600,00 (mais condomiApto R$ 200 mil, quinio e IPTU) Interessados
tado. Excelente localiligar horário comercial.
zação. 1 vaga d garaFones: (12) 36216847 /
gem. Pago diferença
JARDIM
MARACAI- dinheiro.
36227186 Sr. Minoru.
BO Tremembé Vendo
Tratar com sr. MarTerreno Com 250 M2, cos pelo tel: (19)
plano, com escritura.R$ 996695296.
32.000,00. Tratar pelo tel
/ watz: (12) 99703-6979,
falar com sr. Salvato.
Sítio 3 alqueires 7 Voltas,
Bairro Pedra Grande,
com 2 nascentes, posto,
VENDO TERRENO RE- vizinhos, documentaSIDENCIAL OUROVIL- ção OK.
LE TAUBATÉ - Com 300 R$220.000,00.
Tratar
m2 situado no Bairro Qui- com Salvato pelo tel:
ririm ao lado do clube da (12) 99703-6979 watz.
VolksWagem. Toda infra- ______________
Vende-se
estrutura: portaria, parque, recreação, piscina, São Luiz do Paraitinga PASSA-SE PONTO CO- churrasqueira e quadras. 15.000 M2, a 800 mts da
MERCIAL - ESPLANA- Documentação OK. Lote Rodovia. Ótimo local.
DA INDEPENDÊNCIA privilegiado próximo a R$ 120.000,00. Tratar
- Motivo: saúde. Recém portaria: Lote A3 20. Pre- com Salvato pelo tel:
reformado, pronto para ço R$ 170.000,00. Tratar (12) 99703-6979 watz.
trabalhar. Interessados direto com proprietário.:
entrar com contato pelo Paulo Elias pelo Fone:
tel: (12) 99197-6252, falar (11) 982081416.
com Eunice.

Comerciais

5- Ficha 005: Venda
Apartamento na Vila
São José - Taubaté R$
150.000,00. Com 2 Dormitórios, Sala 2 Ambientes, Cozinha, Área
de Serviço, Banheiro e
Garagem Coberta para 1
Carro. Fone: 36322000 /
3633-6474. www.teleser2- Ficha 034: Aluga-se gio.com.br
Apartamento na Vila São
José - Taubaté R$ 600,00 6- Ficha 027: Venda
+ Cond. + Iptu. Com 2 Apartamento na IndeDormitórios, Sala de Es- pendência - Taubaté R$
tar, Cozinha, Área de Ser- 250.000,00. Com 3 Dorviço, Banheiro, Banheiro mitórios Sendo 1 Suíte,
Empregada e Garagem Sala de Estar, Cozinha,
Coberta para 1 Carro. Área de Serviço e BaFone: 3632-2000 / 3633- nheiro. Fone: 36322000 /
6474. www.telesergio. 3633-6474. www.telesercom.br
gio.com.br

Classificados & Publicidade Legal

Aptos

1- Ficha 024: Aluga-se
Casa na Chácara Florida - Taubaté R$ 650,00.
Com 2 Dormitórios, Sala
de Estar, Cozinha, Área
de Serviço, Banheiro e
Garagem Coberta para 2
Carros. Fone: 3632-2000 /
3633-6474. www.telesergio.com.br

Aptos

Vende-se

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

19- Ficha 100: Venda
Casa na Vila São Carlos Taubaté R$ 270.000,00.
Com 2 Dormitórios, Sala
de Estar, Cozinha, Área de
Serviço, Banheiros, Quarto Externo e Garagem
Coberta para 1 Carro.
15- Ficha 021: Venda Fone: 3632-2000 / 3633Terreno no Jardim Oásis 6474. www.telesergio.
– Taubaté R$ 125.000,00 com.br
Com a Medida de 10 x
25 = 250 m2. Fone: 3632- 20- Ficha 154: Venda
2000 / 3633-6474. www. Casa no Maria Augusta
- Taubaté R$ 280.000,00
telesergio.com.br
Com 2 Dormitórios, Sala
16- Ficha 070: Venda de Estar, Copa, Cozinha,
Terreno na Vila São José Área de serviço, Banhei- Taubaté R$ 350.000,00 ro, Banheiro Externo e
Com a Medida de 10 x Garagem Coberta para 1
50 = 500 m2. Fone: 3632- Carro. Fone: 3632-2000 /
2000 / 3633-6474. www. 3633-6474. www.telesergio.com.br
telesergio.com.br
14- Ficha 014: Venda
Área na Vila Nogueira Taubaté R$ 850.000,00
Com à Medida de 12,66 x
85,5 = 1.082,43 m2. Fone:
3632-2000 / 3633-6474.
www.telesergio.com.br

Casas

Aluga-se

9- Ficha 109: Venda
Apartamento no Jardim
Paulista - Taubaté R$
185.000,00. Com 2 Dormitórios Sendo 1 Suíte,
Sala 2 Ambientes, Cozinha, Banheiro e Garagem
Coberta para 1 Carro.
Fone: 3632-2000 / 36336474. www.telesergio.
com.br

Terrenos

Aptos

Aptos

Vale do Paraíba, 8 de Maio de 2019
www.diariodetaubateregiao.com.br

Aluga-se

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

Terreno JARDIM DE ALAH - Bairro
Independência 12M X 25M,
já com Projeto Aprovado com
207 M2 para construção, todo
murado com grade construída.
R$170.000,00. Ótima localização,
em frente ao canteiro de alta
tensão. Interessados tratar
diretamente com proprietário
através dos tels: (12) 36326660 / (12) 99159-6756.

VENDO OU ALUGO LOJAS 15/6 - 55 M2, Vilarejo
Shopping Santo Antonio
do Pinhal. Interessados
entrar em contato pelo
PORTAL DO VALE tel: (11)98201-6581.
LOTE - 300m2, entrada de
R$ 45 mil + repasse, confira. Tel: 3621-3040
JARDIM DAS NAÇÕES
- LOTE - boa localização,
10 x 50 - R$ 265 mil. Tel:
3621-3040.

3413-2400

Temperos secos
para diversos pratos
Azeites aromatizados e sal de ervas
Licores diversos
Alice- tel. 3681.3070
- Taubaté

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

Oportunidade
contrata-se corretores com CRECI.
Lançamento em
Taubaté. Ótimos ganhos.
Contato 16
98163-3004 / 19
99299-3636

Gino Pães e Doces

Delicias da Padaria do Gino
Panetone R$ 9,50
Gotas de Chocolate R$ 13,00

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

Diário de Taubaté
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E REGIÃO

Vaga de Assistente Administrativo I – PCD

Vendo Terreno Condomínio
Independência 10x25, R$ 170 mil. Interessados entrar em
contato pelo tel (12)996022870.

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO
A empresa DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA IORI LTDA, localizada na RUA SOUZA RIBEIRO 150 CENTRO - TREMEMBÉ- SP, inscrita no CNPJ:
11.009.769/0001-97, COMUNICA que o funcionário LUCAS SANTOS DE SIQUEIRA, portador do CPF: 349514278/93, CTPS: 067055, SÉRIE: 00293, admitido em
07/01/2019, está ausente do trabalho desde o dia 11/03/2019, caracterizando
abandono de emprego.

44h semanais, salário R$ 1.453,68 + benefícios
Inscrições pelo link: https://velirh.com.
br/site/oportunidades/vaga/1966/

GERENTE DE CONTAS

COMUNICADO DE EXTRAVIO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019
O SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, comunica aos
interessados que realizará credenciamento de Centros de Formação de Condutores –
CFC’s, para a realização de curso de prática de direção veicular (categoria “D”) aos
alunos do projeto Qualificação Profissional para Cobrador no Transporte Coletivo de
Passageiros, para atender ao SENAT – unidade B82 - Taubaté. Os editais para o
processo de credenciamento estão disponíveis no endereço eletrônico
http://www.sestsenat.org.br/Paginas/cobradores-cfcs-clinicas.

Vitor de Souza Vieira Junior, autônomo, portador do CPF: 223.206.928-19, CNPJ:
14.949.849/0001-10, RCF: 59488, Processo Nº 41409/2017, localizado na Rua Coronel
Pedro Luiz Pereira, nº 123, Jardim das Bandeiras, Taubaté - SP, COMUNICA a perda e
o extravio dos Talões de Notas Fiscais de Prestação de Serviços, de numeração 001
ao 100.

Taubaté e região, seg.a sexta.
Necessário carro próprio, conhecimentos área elétrica, oferecemos treinamento, ajuda de custo e comissão. Enviar CV
para: epierin@gmail.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
Estado de São Paulo

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

LEI NÚMERO 1880 DE 06 DE MAIO DE 2019.
Estado de São Paulo

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIAL À LOA E ACRESCENTAM AÇÕES, PROJETOS,
METAS
E
OBJETIVOS
NA
LEI
DE
DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS – LDO – E NO PPA DO MUNICÍPIO DE
JAMBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 - CONVÊNIOS COM
A CASA MILITAR, ATRAVES DA COORDENADORIA
ESTADUAL DE DEFESA CIVIL – CEDEC
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de JAMBEIRO,
Estado de São Paulo, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do
Inciso III do Artigo 69 da Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder à abertura de
Crédito Especial até o limite estabelecido para a dotação, nos moldes dos artigos 41, II, 42 e 43
da Lei 4.320/64, sob as seguintes classificações e fontes de recursos:
Órgão:
Unidade Executora

07
07.01

Projeto:

1.026

Elemento

4.4.90.51.00

Recurso
Recurso

02.100
01.100

SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
S.E.R. M e OFICINAS
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA ESTRADA
SANTA CRUZ - JAM 030
OBRAS E INSTALAÇÕES
Recursos de a Casa Militar – Coordenadoria
77.211,26
Estadual de Defesa Civil – CEDEC
25.664,25
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL

Art. 2º - O Crédito Adicional aberto pela presente Lei será coberto com
recursos provenientes de Convênio entre o Município de Jambeiro e a Casa Militar, através da
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC e Recursos Próprios do Município.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os recursos constarão obrigatoriamente do Decreto
Executivo que procedera a abertura do Crédito Especial nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei
4.320/64, suplementados se necessário.
Art. 3º - Este Crédito Especial será incluído na programação das ações
contidas na LDO e no PPA do presente exercício.
Art. 4º - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Jambeiro, 06 de Maio de 2019.

CARLOS ALBERTO DE SOUZA.
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra
- ESTADO DE SÃO PAULO -

LEI NÚMERO 1881 DE 06 DE MAIO DE 2019.
Estado de São Paulo

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
ESPECIALÀ LOA E ACRESCENTA AÇÕES, PROJETOS,
E
OBJETIVOS
NA
LEI
DE
DIRETRIZES
METAS
ORÇAMENTÁRIAS – LDO –E NO PPA DO MUNICÍPIO DE
JAMBEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 – TRANSFERÊNCIA
DA FEHIDRO – FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS.

CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de JAMBEIRO,
Estado de São Paulo, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do Inciso
III do Artigo 69 da Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito
Especial até o limite estabelecido para a dotação, nos moldes dos artigos 41, II, 42 e 43 da Lei
4.320/64, sob as seguintes classificações e fontes de recursos:
Órgão:

09

SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora

09.02

Projeto:

1.037

SETOR DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
Elaboração de Projetos Executivos de Travessia na Área Rural
de Jambeiro – Fehidro – Contrato 20/2019.

Elemento

4.4.90.51.00

Obras e Instalações

Recurso

02.100

Governo Estadual – FEHIDRO

Recurso

01.100

Governo Municipal – Contrapartida

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
1º QUADRIMESTRE DE 2019
A Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, em atendimento ao disposto no § 4º, do
Artigo 9º, da Lei Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, torna público a realização
da audiência pública para apresentação à Comissão de Finanças da Câmara
Municipal, da avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do Município, relativas ao
Primeiro Quadrimestre de 2019, que ocorrerá no dia 21 de maio de 2019, com início
às 15:00 horas, no plenário da Câmara Municipal de Natividade da Serra, situada à
Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro.
Natividade da Serra, 07 de Maio de 2019.
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO - Prefeita Municipal
RG

123.321,83
2.516,77

Art. 2º - O Crédito Adicional aberto pela presenteLei será coberto com recursos
provenientes de Transferências da FEHIDRO e de Contrapartida do Município.
Parágrafo Único: Os recursos constarão obrigatoriamente do Decreto
Executivo que procederá a abertura do Crédito Especial nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei
4.320/64, suplementados se necessários.
Art. 3º - Este Crédito Especial será incluído na programação das ações contidas
na LDO e no PPA do presente exercício.
Art. 4º - A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra
- ESTADO DE SÃO PAULO -

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
SERVIÇOS DE SAÚDE
1º QUADRIMESTRE DE 2019

Jambeiro, 06 de maio de 2019.

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal

A Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, em atendimento ao disposto no Artigo 36
da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, torna público a realização da
AUDIÊNCIA PÚBLICA, visando proporcionar a transparência necessária dos montantes
e fontes de recursos aplicados no período, bem como a oferta e serviços de saúde
prestados pelo Município à população, relativas ao Primeiro Quadrimestre de 2019,
que ocorrerá no dia 21 de maio de 2019, à partir das 16:00 horas, no plenário da
Câmara Municipal de Natividade da Serra, situada à Rua dos Fernandes, nº 251 –
Centro, convidando os interessados e a população do Município.
Natividade da Serra, 07 de Maio de 2019.
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO - Prefeita Municipal
VERA LÚCIA DE ANDRADE AMARAL - Presidente do COMUS
RG

Anuncie AQUI (12) 3413-2400
O primeiro jornal do Vale na internet
www.diariodetaubate.com.br

