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Em decisão inédita, TST diz que
motorista não é empregado do Uber
 Serviço é flexível e não exige exclusividade da empresa

(Foto: Divulgação)

Emprega Taubaté

Inflação para famílias com renda
mais baixa ficou em 0,55%

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Auxiliar de Cozinha –
Fundamental Completo
– 6 Meses de Experiência e
disponibilidade para trabalhar
no horário noturno
Auxiliar de Estoque – Médio
Completo – 6 Meses de
Experiência e conhecimento na
área de Auto Peças
Munícipes já cadastrados que tenham
interesse em alguma das vagas acima,
ir até o Balcão com RG, Curriculum
atualizado e Carteira de Trabalho.

empresa.
O TST considerou ainda
que o pagamento recebido
pelo motorista não é um
salário, e sim uma parceria
comercial na qual o rendimento é dividido entre o
Uber e o motorista. Esse é
um dos principais pontos
da defesa do aplicativo, que
alega não ser uma empresa
de transporte.
Dessa maneira, o tribunal revogou decisão da 15ª
Turma do Tribunal Regional
do Trabalho da 2ª Região
(TRT2), segunda instância da
Justiça trabalhista com sede
em São Paulo, que em agosto
de 2018 havia reconhecido o
vínculo empregatício entre o
motorista Marco Vieira Jacob
e o Uber.
Na ocasião, o TRT2 compreendeu que o motorista
não tem a autonomia que
é alegada pelo Uber, sendo
obrigado por exemplo a
seguir diversas regras de
conduta estabelecidas pela
empresa.
Leia mais no site do DT

ALTARODA

DT

no tempo

COLUNA AUTOMOBILÍSTICA

Qui

27º
21º

P

or unanimidade, a
Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu ontem,
dia 5 negar o vínculo empregatício de um motorista com
o aplicativo de transporte
Uber. Trata-se da primeira
decisão da última instância
trabalhista sobre o tema.
A medida tem efeito imediato somente para o caso de
um motorista específico, mas
abre o primeiro precedente
do tipo no TST, de onde se
espera uma unificação do
entendimento sobre o assunto na Justiça do Trabalho.
Isso porque, em instâncias
inferiores, têm sido proferidas decisões conflitantes a
respeito dos aplicativos de
transporte nos últimos anos.
Todos os ministros que
participaram do julgamento no tribunal seguiram o
voto do relator, ministro
Breno Medeiros. Para ele, o
motorista não é empregado
do Uber porque a prestação
do serviço é flexível e não é
exigida exclusividade pela

• Fernando Calmon

fernando@calmon.jor.br e www.facebook.com/fernando.calmon2

%

Novo seguro deve mudar
automobilística – mercado,
avaliações
veículos, segredos, téc
Os erros
dodepassado

90%

A coluna Alta Roda aborda semanalmente temas de variado
Leia mais no site do DT

Marco Fenerich oficializou
filiação
segurança, legislação, tecnologia, comportamento e economia.
ao Podemos e é pré-candidato a
Campanha Xô
Está dimensionada com 4.900 caracteres e é publicada nas 52 sem
prefeitura de Taubaté
Escorpião
retorna dia 10
Roda começou em 1999
e, desde então, firmou-se como referê
• Página 4

CPTEC - Centro de
Previsão de Tempo e
Estudos Climáticos
Crédito Divulgação

especializado por sua independência e análises objetivas.

O editor, Fernando Calmon, é jornalista especializado desde 1
consultor técnico de automóveis, de comunicação e de mercado

ainda, correspondente para a América do Sul do site inglês Just-Aut

Alta Roda é distribuída sem qualquer custo. Em contrapartida, o órg

CANAL 1
Rita Guedes

A

Prefeitura de Tauba- bairros ao longo do ano com
retoma
da rodapé,
ações educativas
para oriense compromete a veicular, téno
altoa partir
ou no
a marca
e/ou
próxima segunda- tação à população, remoção
-feira, dia 10 de fevereiro, a de inservíveis, limpezas de
empresa apoiadora nacional,
na
dimensão áreas
de públicas
3 cm exde bocas
2 colunas
de
operação Xô
Escorpião.
A edição de 2020 da cam- lobo.
panha deve abranger 36
mais no site do DT
Leiase
mais
no site do
quando
tratar
deDTformato
não-standard) e Leia
banners
em sites na m
Surto de coronavírus oriundo na China já se espalhou pelo mundo

60 pixels.

SOM 7X MAIS POTENTE
TELA 40% MAIOR

Para confirmar seu interesse, basta contatar diretamente o Fern

Confira no Via Vale Garden Shopping.

telefones (11) 3021 6424 e 99125 9098, e-mail fscalmon@gma
Marks (13) 3251 4154, e-mail roberto.marks@gmail.com
CMYK

Somente noS cinemaS

1200194_XD_Star_Wars_JN_Diario_Taubate_297x70mm.indd 5

Compre
já o seu
ingresso.
18/12/2019 15:38

Diário de Taubaté

2

Vale do Paraíba, 6 de Fevereiro de 2020
www.diariodetaubateregiao.com.br

E REGIÃO

“Crônicas e Contos do Escritor”

J. Robson J.

• WALMOR PARENTE

robsontaubate@outlook.com

reportagem@colunaesplanada.com.br

Coronavírus
Parlamentares que chefiaram o Ministério da Saúde
avaliam que o Brasil está
preparado para enfrentar o
coronovírus, mas divergem
sobre o projeto enviado pelo
Planalto ao Congresso para
regulamentar a quarentena
e receber os brasileiros que
estão em Wuhan, na China,
centro da epidemia. Para o
ex-ministro Alexandre Padilha, o projeto sugere um
“macarthismo sanitário”, ao
apontar que é responsabilidade do cidadão denunciar
pessoas contaminadas. O
deputado Ricardo Barros,
também ex-ministro, avalia
que a proposta é adequada.
Restrição
Entre outras medidas, o
projeto (PL 23/2020) prevê
isolamento, quarentena, restrição temporária de entrada
e saída do país e a realização
compulsória de coletas de
amostras.
Comissão
Senadores da Comissão de
Relações Exteriores vão convidar os ministros da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta,
e das Relações Exteriores,
Ernesto Araújo, para prestar
informações sobre medidas
adotadas para prevenção
e tratamento de eventuais
casos do coronavírus.
Grilagem
A Medida Provisória (MP
910/19) da regularização
fundiária estimula grilagem
de terras e ampliará conflitos
no campo, segundo a Procuradoria Federal dos Direitos
do Cidadão. Em documento
encaminhado ao Congresso,
o órgão do Ministério Público aponta que a medida do
governo federal “aprofunda
inconstitucionalidades”.
Maia x Weintraub
Não adiantaram os pedidos de emissários do governo para que o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEMRJ), reduzisse os ataques
ao ministro da Educação,
Abraham Weintraub.

Bandeira
O presidente da Câmara já
taxou o chefe da educação de
“desastre” e, recente, disse
que Weintraub “representa a
bandeira do ódio”. A postura
bélica de Maia tem o respaldo
de caciques do DEM. O partido comandou a Educação no
governo Temer.
Secom
Desgastado, o secretário
da Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten,
deverá ser ouvido pela CPI
das Fake News nas próximas
semanas. O requerimento de
convocação - presença obrigatória - foi aprovado em
outubro do ano passado. A
oposição também pretende
pedir a quebra de sigilos do
secretário.
Mensagem
A mensagem presidencial
ao Congresso não fez menção
à educação. O deputado Bacelar (Pode-BA), que preside a
comissão especial do Fundeb
(PEC 15/15), interpreta a
ausência (na mensagem)
como “sinal de que a educação não é prioridade”.
Veículos
As vendas de veículos
caíram 1,61% em janeiro
em comparação ao mesmo
mês de 2019. Foram emplacadas 298,4 mil unidades,
contra 303,3 mil no ano passado, segundo a Federação
Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores (Fenabrave).
Voto
O Grupo Voto realiza em
Brasília, no dia 12 de fevereiro, o Seminário de Abertura
do ano de 2020. O evento terá
palestras sobre prioridades e
desafios do governo federal e
do Congresso Nacional.
ESPLANADEIRA
# O advogado tributarista
Manoel de Souza Barros foi
nomeado pelo presidente da
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), Felipe Santa
Cruz, para o Conselho Federal do Direito do Agronegócio.

Mensagem do Dia

• Monsenhor Jonas Abib

Fundador da Comunidade Canção Nova e presidente da Fundação
João Paulo II, mantenedora do Sistema Canção Nova de
Comunicação, em Cachoeira Paulista (SP). É um dos religiosos que
mais se destacou utilizando os meios de comunicação na ação
evangelizadora da Igreja Católica, na América Latina. Autor de 48
livros, Cd´s e DVD´s, além de várias palestras em áudio e vídeo.

O que é a oração ao
ritmo da vida?

T

odo o nosso ser precisa tomar uma atitude orante; aquela
que perpassa todo o nosso
dia e a nossa atividade.
É a oração que brota
espontaneamente daquilo que vivemos em cada
momento.
Oramos buscando luzes,
inspiração para o que
temos que fazer.
Escutamos para saber
os desejos, as ordens e os
propósitos de Deus.
Pedimos a Sua orientação, a Sua guia; reclamamos a Sua presença,
a Sua intervenção nos
momentos difíceis e nas
decisões complicadas…
Rogamos, buscando força
e coragem.Gritamos por

Ele nas horas duras, nos
momentos de desânimo,
nas situações críticas.
Pedimos perdão pelas
desatenções, pelos erros.
Arrependemo-nos da infidelidade, dos medos, das
resistências.
Estouramos de alegrias
nas horas do sucesso, nas
intervenções de Deus no
nosso dia-a-dia de trabalho. Rezamos pelos
outros, por aqueles com
quem e para quem trabalhamos.
É um contínuo diálogo
com Aquele com quem
vivemos e para quem trabalhamos. Esse diálogo é
oração; é oração ao ritmo
da vida.
Deus abençoe!Seu irmão
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Coronavírus e a falta de higiene

M

as é cada coisa que aparece
nesse mundão, né? É gripe
suína, é frango resfriado, vaca
louca, chupa cabras, ET de varginha...e
agora...coronavírus.
Tanta gente já morreu, tanto sofrimento para pessoas e suas famílias, eita
coisa triste.
Não tenho nada contra a cultura de
cada povo, mas..., mas..., mas, mais que
qualquer coisa é necessário ter higiene.
Recentemente vi um vídeo pelo whats,
que disseram ser do mercado de Whuan,
na China, que dizem ser a origem desse
coronavírus. Como disse, não tenho
nada contra a cultura de cada povo e
também nem sei se o vídeo é verdadeiro ou apenas mais uma detestável fake
news (aliás, odeio esse negócio), mas
pelo vídeo, esse mercado é um absurdo,
uma completa falta de higiene. Animais
são abatidos em pleno mercado e ficam
ali, expostos, pingando sangue no chão
e pessoas passam, pisam no sangue e
seguem adiante.
No vídeo, aparecia ratos no espeto
(argh), escorpiões (me diz..., como é possível comer isso?), baratas (pode imaginar alguém comendo? E as anteninhas
e perninhas? Usam como fio dental?),
cobras (eca!) e, pasmem, morcegos...
enormes, ainda com asas e patas e tudo
o mais, tão nojentos que só de ver no
vídeo já embrulha o estômago, imagine
ao vivo? E as pessoas comem isso, meu
Deus do céu.
E tudo ao ar livre, cobertos de moscas,
provavelmente varejeiras...e as condi-

ções de higiene? Nenhuma. Higiene? Pra
quê? Como podemos esperar que não
ocorram contaminações?
Porém, não é só lá não, por aqui,
também cometemos absurdos...gente
que não lava as mãos, manipulam
carnes, legumes e outras comidas
com celulares (com telas certamente
imundas e contaminadas) nas mãos e
moscas pra todo lado. Outro vídeo do
whats (nunca podemos afirmar ser falso
ou verdadeiro), mostra três ou quatro
camundongos se deleitando nas pizzas
e petiscos de uma padaria. Vitrines de
supermercado também já foram vítimas
de roedores e filmadas por clientes.
São raras as pessoas que se utilizam
do álcool gel para higienizar as mãos.
E olha que, por aí, é fácil ver gente
espirrando nas mãos, assoando, coçando o nariz e, até mesmo, coçando as
partes íntimas. Socorro!
Imagine a contaminação em corrimões (apenas lembrando que a palavra corrimão admite dois plurais...
corrimãos e corrimões), bom continuando..., estávamos falando sobre locais
com alto índices de contaminação..., ah,
sim..., maçanetas, torneiras, botões de
descargas e etc...
Imagine que beleza as telas dos celulares? Os volantes dos carros deixados
em estacionamentos ou restaurantes
com manobristas? Vai saber como estão
suas mãos.
Eu me lembro de uma época em que
trabalhava como vendedor externo e
um cliente meu, um pequeno comér-

Coluna Espírita

cio, cujo proprietário, seu João (claro,
nome fictício) muito gente boa. Toda
vez que eu chegava no comércio dele,
me cumprimentava apertando minha
mão efusivamente.
Certo dia, quando cheguei ao
comércio do seu João, estava desesperado para fazer um xixi e pedi
para usar o banheiro da loja e ele,
prontamente, autorizou e lá fui eu
me aliviar. Abri aquele sorriso ao término do serviço e fui procurar a pia
para lavar as mãos e, pasmem, não
havia. A pia do banheiro, além de não
funcionar, estava repleta de coisas e
imunda com cara de quem não via
água há alguns anos. Eu lembrei de
todas as vezes que o desgraçado do
seu João pegou na minha mão para
me cumprimentar, pode imaginar
isso?
E tem mais imundície, quer ver?
Pense naquelas pessoas que levam
seus cachorros para defecarem nas
calçadas dos outros e não retiram
a sujeira? Culpa dos cachorros? De
jeito nenhum, a culpa é do animal de
duas pernas (com todo respeito aos
animais) sem educação que leva o
pobre cachorro e não retira a sujeira.
E, sabe...tem uma coisa patética que
sempre vejo na praça em frente da
casa da minha mãe...tem um indivíduo que leva o cachorro pra fazer o
cocô, leva o saquinho plástico e...não
recolhe a sujeira. O saquinho plástico
é só pra disfarçar, Ah, faça-me o favor.
Não custa nada ter higiene, né?
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Mediunidade
José Passini - Juiz de Fora/MG

Q

uem lê o “Livro dos Médiuns”,
“No Domínio da Mediunidade”
e toda a obra de Francisco Cândido Xavier, e de outros médiuns como
Yvonne do Amaral Pereira, Divaldo
Pereira Franco, José Raul Teixeira, além
de Zilda Gama e outros mais antigos, fica
impressionado com o volume de informações seguras, expostas em linguagem nobre, equilibrada, esclarecedora,
libertadora.
Nessa literatura, vê-se a mediunidade sendo usada para o esclarecimento de Espíritos que vagam sem rumo,
em sofrimento, aqui na Crosta, ou no
Mundo Espiritual.
Com base nos ensinamentos desses
livros foram estabelecidas reuniões de
desobsessão, a que os antigos davam o
nome de reunião ou sessão de caridade, que se constituíam verdadeiramente
num piedoso trabalho de enfermagem
espiritual. Quantos Espíritos perturbados, que vagavam a esmo, e outros, prisioneiros de ideias de ódio, de vingança,
eram esclarecidos, libertados. Tanto
aqueles que exercitavam a perseguição,
quanto os que dela eram vítimas, recebiam esclarecimentos à luz do Evangelho. Um trabalho amoroso, de alcance
incalculável em que eram beneficiados
não apenas encarnados, mas também
desencarnados.
Aquelas reuniões mediúnicas poderiam até ser chamadas de enfermarias
espirituais, pois nelas eram sanados
desequilíbrios psíquicos, as chamadas
obsessões, e também muitos males
físicos decorrentes da ação nefasta de
um agente espiritual que, consciente ou
inconscientemente, atuava na mente ou
no corpo físico do encarnado.
Atualmente, essas reuniões estão
se tornando menos frequentes. Estão
perdendo algum espaço para outras atividades como pintura mediúnica, reuniões exclusivamente para cura física, ou
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para psicografia.
Hoje, há um número infinitamente
maior de médiuns que se dedicam à psicografia, do que havia há trinta anos. Em
muitos casos, produzem livros em que
se nota a clara manifestação de Espíritos
inconsequentes, zombeteiros e mesmo
oriundos das Trevas. Esses Espíritos,
através de afirmativas mirabolantes,
muitas vezes vazadas em linguagem
chula, vulgar, agressiva, irreverente,
demonstram claramente o desejo de
denegrir o nome do Espiritismo.
Há um volume apreciável de obras
romanceadas que em nada contribuem
para a evangelização, nem mesmo para
a ilustração do leitor. Houve uma multiplicação imensa nesse campo. Está na
moda escrever livros sensacionalistas
que descrevem cenas degradantes, onde
quase sempre é posto em evidência o
poder das Trevas. Há obras em que é
relatada a retirada de Espíritos compromissados com o mal, destinados
a um planeta inferior, em descrições
mórbidas e atemorizantes. São estoriazinhas que não alcançariam o volume de
vendas que conseguem se não usassem
– indevidamente – o nome do Espiritismo.
Nesse particular, é justo seja lembrada a irresponsabilidade de muitos dirigentes de centros, de coordenadores
de clubes de livros e de responsáveis
por livrarias espíritas. Em verdade, não
deveria ser dado a público – em nome
do Espiritismo – nada que não tivesse
passado pelo exame cuidadoso dessas
pessoas que, por certo, responderão
mais tarde pela sua falta de zelo.
Ainda no campo da psicografia, instalou-se em alguns centros uma busca
de contato, de notícias, principalmente
de familiares desencarnados, a que se
poderia denominar “correio do além”.
Nessa prática, são solicitados dados do
desencarnado “a fim de facilitar sua

localização”, dizem alguns médiuns,
num flagrante atentado a tudo o que
se aprendeu até hoje sobre o exercício
mediúnico sério.
No livro “Chico Xavier Responde”,
págs. 70 / 71, um médium invigilante
pergunta ao pretenso Chico desencarnado, que estaria sendo por ele entrevistado: — Como médium, Chico, na
recepção das mensagens ditas particulares, você necessitava de um contato
prévio com os familiares encarnados do
Espírito comunicante?
Ao que Chico teria respondido: —
Ainda que fosse mínimo.
E volta o médium-entrevistador a perguntar: — Com qual objetivo?
E aí ele coloca na boca do Chico essa
resposta, que é uma verdadeira profanação à memória do médium: — De
estabelecer sintonia, facilitando o mecanismo que se coloca em funcionamento no diálogo que se estabelece entre
encarnados e desencarnados.
Isso não é verdade! Há inúmeros
testemunhos de pessoas que ficavam
aguardando o final das reuniões públicas – tanto em Pedro Leopoldo, quanto
em Uberaba – para pedirem notícias de
familiares desencarnados, mas antes
mesmo que se comunicassem com o
médium, no final da reunião, muitas
vezes eram surpreendidas com a leitura
da mensagem desejada. É por demais
conhecida a frase de Chico, quando
alguma pessoa lhe solicitava notícias
de desencarnados: Não tenho nenhum
poder sobre os Espíritos, pois o telefone
toca de lá para cá.
Infelizmente, a publicação do citado
livro encorajou muitos grupos espíritas
a estabelecerem esse correio do além,
do qual até fazem anúncio.
À vista disso, urge, mais do que nunca,
seja fielmente observada a recomendação de Jesus: “Vigiai e orai para que não
entreis em tentação” (Mt, 26:41).
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Ensino

Melhorias

Rede Municipal de ensino de
Pamos e ESFs
Taubaté retoma as aulas amanhã recebem reformas

A

s aulas da Rede
Municipal de Ensino
de Taubaté têm

Autorização

início na próxima sexta-feira, dia 7 de fevereiro.
Ao todo, 42.461 alunos

estão matriculados nas
122 escolas, entre educação infantil, ensino fun-

damental e Educação de
Jovens e Adultos (EJA),
incluindo as quatro unidades conveniadas.
Para o ano de 2020
foram investidos mais
de R$ 1 milhão em kits
escolares que já estão nas
unidades e serão entregues aos alunos. Também
serão entregues os livros
do Programa Nacional do
Livro e do Material Didático (PNLD).
Ontem e hoje, dias 5 e
6 de fevereiro, os professores estão reunidos
nas escolas para realizar
o planejamento escolar.
Mais de 40 temas já foram
trabalhados em formações
realizadas com os oficineiros do programa de ensino
integral.
Entre o final de 2019 e
início deste ano, 21 escolas
municipais foram revitalizadas. Somente em 2020
foram efetivadas mais de
2.300 convocações para a
educação infantil.

Prefeitura de Taubaté cadastra
ambulantes para o Carnaval

A

té o dias 10 de fevereiro, o Departamento de
Fiscalização de Posturas de Taubaté realiza cadastramento dos interessados
em atuar como ambulantes
nas festividades de Carnaval,
das 8h às 11h30 e das 14h
às 17h.
Serão emitidas 100 autorizações, feitas em duas
etapas de credenciamentos. O período de 3 a 6 de
fevereiro é destinado aos
ambulantes que já possuam
a licença ativa no município e seus auxiliares. Estes
devem apresentar cópia da
licença, CPF, RG e uma foto
3x4. O auxiliar deve apresentar também comprovante de
residência.
Caso as vagas não sejam
completamente preenchidas, o segundo período será
aberto para outros interessados, de 7 a 10 de fevereiro.

 Blitz

É necessário apresentar as
cópias do RG, CPF, comprovante de endereço e uma
foto 3x4. A data limite para
retirada das autorizações
é no dia 12 de fevereiro,
quarta-feira.

Nos dias dos eventos não
será fornecida energia elétrica para uso dos comerciantes. Botijões de gás e
cilindros serão inspecionados pela Defesa Civil, conforme normas do Corpo de

Bombeiros.
O ambulante credenciado
poderá atuar nas matinês,
desfiles de blocos, na Escolha da Corte de Momo e no
Carnaval na Avenida do Povo
e adjacências.

Taubaté integra Semana Estadual de
Mobilização contra o Aedes aegypti

CMYK

E

ntre os dias 10 e 14 de
fevereiro, a Prefeitura
de Taubaté participa da Semana Estadual de
Mobilização Social contra o
Aedes aegypti com a blitz da
dengue.
Para isto, o Controle de
Animais Sinantrópicos (CAS)
de Taubaté preparou um
cronograma de atividades
de divulgação e orientação
a serem realizadas em locais
com grande circulação de
pessoas nas áreas com os
maiores indicadores na Análise de Densidade Larvária
(ADL) de verão. Centros de
compras e supermercados
também devem ser alvo das
ações de conscientização.
As ações de combate ao
mosquito acontecem na
semana que vem em paralelo
à retomada da campanha Xô
Escorpião. Durante a passagem do caminhão cata treco
pelas ruas dos bairros Gurilândia, Água Quente e Jaraguá
Novo, os agentes do CAS vão
aproveitar as orientações
sobre os animais peçonhen-

A

Prefeitura de Taubaté inicia em fevereiro
reformas em seis unidades de saúde. As obras
serão realizadas com recursos federais do programa
Requalifica e totalizam R$
500 mil.
Serão executados pequenos
reparos e melhorias na segurança nos seguintes Postos de
Atendimento Médico e Odontológico (Pamo) e unidades
de Estratégia de Saúde da
Família (ESF): Estiva, Novo
Horizonte, Três Marias II, São

 Projeto

Carlos, Ana Rosa e Paiol.
A grande maioria das unidades vai manter o atendimento à população durante
os serviços, que têm prazo de
execução de 120 dias. A única
exceção é no Paiol. Esta unidade será fechada na próxima
quinta-feira, dia 6 de fevereiro. A partir de sexta-feira, dia
7 de fevereiro, o atendimento
passa a ser feito na unidade
de ESF Pedra Negra. As datas
e horários de agendamento
com médico, enfermeiro e
psicólogo estão mantidos.

Cadastro Único tem
programação para
crianças e adolescentes
em fevereiro

O

projeto Sala Ativa, vinculado ao Núcleo de
Pesquisa, Projetos e
Políticas para a Infância, Adolescência e Juventude (Nuca)
preparou diversas atividades
para o mês de fevereiro. A iniciativa é voltada para as famílias atendidas dentro do setor
de Cadastro Único de Taubaté.
Além dos trabalhos permanentes como a brinquedoteca
e o espaço de leitura, a Saúde
da Criança será um dos assuntos discutido com profissionais da área, principalmente,
o aleitamento materno e a
obesidade infantil. Também
haverá rodas de conversa
sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente e os direitos
sociais. Com a proximidade do
Carnaval, será realizada uma
exposição com participação
de convidados sobre o tema.
O projeto Sala Ativa busca
refletir com as famílias,
durante o atendimento no
setor de Cadastro Único,
questões ligadas aos direitos
sociais, direitos das crianças
e adolescentes e temas sociais
relevantes, bem como promover o acesso à arte e cultura
da região.

O setor de Cadastro Único
está localizado na rua Pasqua
Scalzoto Pastorelli, nº 82,
Jardim das Nações.

Confira a programação do
mês de fevereiro:
Eixo Matutar (Rodas de Conversa)
Estatuto da Criança e do
Adolescente: dias 10 e 17 - 8h
Direitos Sociais: dias 12 (com
Departamento de Habitação)
e 19 (com Gestão SUAS) às 8h
Temas Sociais (Saúde da
Criança): dias 14 e 28 às 8h
- (com técnicos da Casa da
Criança e do Banco de Leite
Humano)
Eixo Recrear (destinado às
Crianças)
Cantinho Lúdico: brinquedoteca e espaço de leitura permanentes
Recreando: brincadeiras,
jogos, contação de estórias
Eixo CadCultura (valorização da arte e da cultura)
Espaço Drummond: espaço
de leitura permanente
Audiovisual: vídeos socioeducativos e música ambiente
Cultura Viva: dia 21 – comemorando o Carnaval (exposição e convidados)

Encontro grupo resgatando
Taubaté 2020

tos para falar também sobre
o aedes.
O CAS também está à disposição da comunidade para
o agendamento de palestras
em condomínios, clubes,
associações, sindicatos, escolas e entidades. Para mais

informações, os interessados
podem ligar no 3635-4091.
O envolvimento da população é fundamental neste
momento para conter o
avanço de casos de dengue em
Taubaté. Balanço atualizado
da Vigilância Epidemiológica

indica que foram registrados
em janeiro 82 casos confirmados de dengue, sendo 71
casos autóctones e 11 casos
importados. No mesmo período do ano passado o registro era de 8 casos, dos quais
2 autóctones e 6 importados.

22 de Março de 2020 -Domingo- Das 09:00 as 12:00 h .
Encontro no Sitio do Pica Pau Amarelo ( Museu Monteiro
Lobato )
Endereço: Avenida Monteiro Lobato, s/n - Chácara do
Visconde Taubaté - SP.
Telefone: (12) 3625-5062
Nome do Encontro :
Café da manhã Grupo “Resgatando Taubaté...” com o “Sertões de Taubaté “
22 de Março de 2020 -Domingo- Das 09:00 as 12:00 h .
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Vôlei Taubaté vence o América Vôlei pela
Superliga Banco do Brasil Masculina
 Equipe taubateana faz 3 sets a 0, chega à 13ª vitória na competição e reassume
A coluna Alta Roda
provisoriamente a liderança

 Mostra

O primeiro set foi de superioridade do EMS Taubaté
Funvic, que manteve ao
longo de todo o período um
bom ritmo de saque, impondo
pressão sobre a recepção e a
defesa do América. A equipe
da casa teve alguns bons
momentos ofensivos, mas não
foi suficiente para ameaçar o

E

sição, como o São José Rugby.
Entre as atividades, haverá
a projeção de um campo de
rugby, no qual o público tem
a oportunidade de entender
a história da modalidade.

Dia da Internet Segura alerta
para cibercrimes contra crianças

 PlayKids propõe reflexão sobre a produção de conteúdo online, os vilões digitais e
a segurança dos pequenos

O

Dia da Internet Segura
(conhecido também
como Safer Day) será
comemorado este ano em
11 de fevereiro. O Safer Day
foi criado pela Rede Insafe e
reúne atualmente mais de
140 países com o objetivo de
mobilizar usuários e instituições no uso livre e seguro da

rede. A discussão sobre o tema
é vasta, já que uma pesquisa
realizada pelo Google revelou
que 40% dos pais dizem temer
o contato dos pequenos com
estranhos.
De acordo com Fernando
Collaço, head de conteúdo e
comunicação da PlayKids , uma
das líderes globais em conteú-

www.jacont.com.br
CMYK

• Fernando Calmon

fernando@calmon.jor.br e www.facebook.com/fernando.calmon2

D
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 A equipe do Jacareí Rugby é apoiada pelo Instituto CCR, por meio da CCR
NovaDutra

Pesquisa

COLUNA AUTOMOBILÍSTICA

epois de comportamento
uma série encaminhar
para a unidade
segurança, legislação, tecnologia,
e economia.

Jacareí Rugby tem história retratada em
exposição em São José dos Campos
sporte de origem inglesa, o rugby começou a
ser praticado no Brasil
no século 19 e há trinta anos
foi iniciado em São José dos
Campos e região. Para retratar essa trajetória e a história do Jacareí Rugby, equipe
apoiada pelo Instituto CCR,
por meio da CCR NovaDutra,
a exposição “Vale do Rugby”
aborda os principais acontecimentos do esporte e da
equipe, até o dia 1º de março,
no Sesc de São José dos
Campos. A entrada é gratuita.
Durante a mostra, o Jacareí
Rugby exibe peças e fotos que
mostram a história do clube
de Jacareí. Além da equipe do
Jacareí Rugby, outras equipes
também participam da expo-

ALTARODA

aborda semanalmente
temas
de variado
Novo
seguro deve
mudar
automobilística – mercado,
avaliações
veículos, segredos, téc
Os erros
dodepassado

O

EMS Taubaté Funvic
conquistou mais uma
vitória na Superliga
Banco do Brasil Masculina de
Vôlei 2019/2020. Jogando na
noite de terça-feira, dia 4, os
taubateanos bateram o América Vôlei (MG) no ginásio
Tancredo Neves, em Montes
Claros (MG), por 3 sets a 0
(parciais de 25x16 / 25x18
/ 25x20).
Com mais este resultado
positivo, o EMS Taubaté
Funvic chega aos 41 pontos
ganhos na Superliga, ultrapassando o Sada Cruzeiro
e reassumindo provisoriamente a liderança da competição.
A vitória sobre o América
Vôlei foi a 13ª na competição,
e agora o Taubaté soma uma
campanha de 13 vitórias e
3 derrotas em 16 jogos disputados.
O jogo: O técnico Renan Dal
Zotto colocou em quadra a
equipe inicial com Rapha,
Lucarelli, Lipe, Maurício,
Lucão, Mohamed e Thales
como líbero. Entraram ao
longo da partida Carísio,
Petrus e Douglas Souza.

Vale do Paraíba, 6 de Fevereiro de 2020
www.diariodetaubateregiao.com.br
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‘Um chopis e dois pastel’: como surgiu o
‘paulistanês’, sotaque falado nas ruas de São Paulo
 É o “dialeto” ou sotaque paulistano, tão diferente de outros, mas tão próprio e característico de quem o expressa, como o
chiado o é para os cariocas. Ele se formou ao longo dos 466 anos da cidade, completados no dia 25 de janeiro de 2020.

C

ada modo de falar
é próprio de uma
comunidade, seja
um bairro, uma cidade, um
estado ou país — basta ver
as diferenças entre o português falado no Brasil e o
de Portugal.
O desenvolvimento do
“paulistanês” é resultado da história da própria
cidade.
No princípio eram os
índios, com suas dezenas
de línguas — cerca de 380
em todo país, na época do
descobrimento — principalmente o tupi ou tupi
antigo, falado pelas tribos
de povos dessa etnia, que
habitavam a maior parte
do litoral do Brasil no
século 16, aí incluído o Planalto de Piratininga, onde
está assentada a cidade de
São Paulo. Entre elas estavam os tupinambás, tupiniquins, caetés, tamoios,
potiguaras, temiminós e
tabajaras.
Depois vieram os colonizadores portugueses, de
várias partes de Portugal,
cada uma com seu linguajar
e sua pronúncia. Mais tarde
chegaram os escravos africanos e suas variadas lín-

GETTY IMAGES

”O sotaque da cidade de São Paulo é uma grande mistura”, diz o músico e pesquisador Ivan Vilela, da Faculdade de Música, da Escola de Comunicações e Artes, da
Universidade de são Paulo (ECA-USP).

pode ser visto na obra de
Juó Bananère [pseudônimo
usado pelo escritor e poeta
brasileiro Alexandre Ribeiro Marcondes Machado
para criar obras literárias
usando o modo de falar
da colônia italiana de São

em direção à capital, ocorrido a partir de 1920, como
a derrocada da cultura do
café, trouxe de volta o falar
caipira para a cidade de
São Paulo, segundo ele.
A historiadora e linguista
Lívia Oushiro, da Universi-

ele ‘ressurgiu’ na periferia ou se nunca desapareceu da cidade”, diz. “Acho
a segunda hipótese mais
provável. Mas, sem dúvida,
a sua presença nas periferias tem a ver com o grande
influxo de migrantes do

dade Estadual de Campinas (Unicamp), tem outra
explicação para a presença,
até hoje, do sotaque caipira
na capital.
“É difícil determinar se

interior à cidade de São
Paulo ao longo da segunda
metade do século 20.”
O tal do ‘R’
Ela explica que no Brasil,
o grande diferenciador de

CMYK

O desenvolvimento do “paulistanês” é resultado da história da própria cidade

guas e, mais recentemente,
os imigrantes de diversos
países, com destaque para
os italianos.
“O sotaque da cidade de
São Paulo é uma grande
mistura”, diz o músico e
pesquisador Ivan Vilela,
da Faculdade de Música,
da Escola de Comunicações
e Artes, da Universidade
de são Paulo (ECA-USP).
“Inicialmente, até o final
do século 19, era o caipira,
que ainda está presente em
todo o interior do estado,
sul de Minas Geras e Triângulo Mineiro, que foi o
eixo de difusão da cultura
bandeirante.”
De acordo com ele, autor
do livro Cantando a Própria
História: Música Caipira e
Enraizamento, o “paulistanês” começa a receber uma
série de injeções linguísticas a partir dessa época.
“Para se ter uma ideia,
em 1883 o censo da população da cidade mostrou
um número maior de italianos do que de brasileiros”, diz. “Eles deixaram
uma marca muito forte no
sotaque paulistano, que

Paulo na primeira metade
do século 20] e quando se
ouve Adoniran Barbosa.”
Vilela explica ainda que o
sotaque caipira foi “expulso” da cidade. “Num processo de modernização,
São Paulo começou a banir
todos esses traços arcaicos, dentre eles a própria
‘língua’ caipira”, diz.
“Paralelamente a isso,
houve a proclamação da
República, com todo seu
ideário positivista, que deu
suporte a ela e interferiu
na relação da população
com a cultura popular que
a cercava. Começou a haver
uma prevalência do saber
erudito sobre o popular.”
Depois começaram a
chegar outras levas de imigrantes, como japoneses,
espanhóis e libaneses. A
consequência foi que em
cada canto da cidade surgiu
uma marca característica.
“Na zona sul, na região de
Santo Amaro, por exemplo,
predomina o sotaque nordestino. Na zona norte a
influência já é mais portuguesa”, afirma Vilela.
Além disso, o êxodo rural

sotaques é a pronúncia da
letra “R”, principalmente
quando em final de sílaba,
em palavras como “porta”
e “mulher”.
“Na capital paulista, há
duas pronúncias principais para esse som: o chamado ‘R retroflexo’, que é
também conhecido como ‘R
caipira’ e que está bastante
presente na fala dos moradores de periferia [pense,
por exemplo, num rapper
falando ‘certo, mano!’]”,
explica. “A outra é o chamado ‘R tepe’, que é usado
principalmente nas regiões
centrais da cidade.”
Esse R soa como na palavra “pirata”, diferentemente do R retroflexo, que é
usado em Piracicaba, por
exemplo, como em “porrrta”.
“O primeiro é considerado um traço mais ‘central’
geograficamente, e pode
ter conotações de classe
(mais alta) e as concomitantes associações de formalidade”, diz o linguista
Thomas Daniel Finbow,
do Departamento de Linguística, da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, da USP. “O retroflexo, por sua vez, é visto
como mais periférico e
informal.”
Uma outra característica
facilmente reconhecível do
“paulistanês” é o jeito de

pronunciar as sílabas “ti”
e “di” — que soam como
“tchi” e “dgi” —, de acordo
com Lívia, que é autora da
tese de doutorado sobre o
tema.
Ela lembra ainda da
ditongação (união, em uma
mesma sílaba, de uma vogal
silábica e uma semivogal)
do “en” em palavras como
“fazenda” e “entendendo”.
“Elas acabam sendo pronunciadas como ‘fazeinda”
e ‘enteindeindo’.”
São Paulo tem também
vocábulos próprios. O
paulitano usa, por exemplo
“’marmita’, ‘busão’ e ‘mexerica’ em vez de ‘quentinha’,
‘coletivo/ônibus’, ‘tangerina/bergamota’ de outras
regiões”, afirma a linguista.
‘Os carro vermelho’
Se observar direito, quem
visita a cidade vai notar
que em algumas regiões,
principalmente naquelas com maior número de
descendentes de italianos,
como os bairros da Mooca e
da Bela Vista (Bixiga), não
se usa muito o plural, como
em “os carro vermelho”.
Isso porque o italiano
não usa o “s” para formar
o plural.
“No caso do italiano, ele
deriva do caso nominativo latino, cujo plural é
formado pelo uso, no final
da palavra, de ‘i’, para o
masculino, e de ‘e’, para
o feminino, e não do ‘s’”,
diz Manoel Mourivaldo
Santiago-Almeida, doutor
e pós-doutor em Letras e
professor titular da USP.
“O português e o espanhol usam o “s”, porque
derivam do acusativo
plural latino, que já o tinha.
Isso é um exemplo de como
a gramática de um idioma
influencia outro.”
Para Finbow, apesar de
em muitos casos fugir das
normas cultas da língua
portuguesa, não se deve
considerar o sotaque
paulistano — ou qualquer sotaque — como
“errado”. “Ele não deveria ser enxergado como
uma série de desvios da
norma padrão, porque as
raízes de alguns traços
das variedades paulistanas antecedem a formação
de uma norma culta e são
fundamentalmente independentes dela”, explica.

”Na zona sul, na região de Santo Amaro, por exemplo, predomina o sotaque nordestino. Na zona norte a inﬂuência já é mais portuguesa”.
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E REGIÃO

Globo garante que
ainda tem nos filmes
um grande negócio

A

TV Globo, através da sua Comunicação e
diferentemente do que pensa a coluna,
assegura que o investimento em filmes
continua como uma das prioridades da programação.
E com a audiência crescendo ao longo dos
anos.
Também informa que, há mais de uma

TV Tudo

Paloma&Modas
TEL: 98884-9148
Lingerie, Masculinas e femininas

MOVIECOM TAUBATÉ PROGRAMAÇÃO
06/02/2020 À 12/02/2020

SALA 1 - BAD BOYS PARA SEMPRE - DUB (COLUMBIA
PICTURES)
Comédia / Ação - Dublado - 16 Anos - Duração: 124min.
Terceiro episódio das histórias dos policiais Burnett (Martin
Lawrence) e Lowrey (Will Smith), que devem
encontrar e prender os mais perigosos traficantes de
drogas da cidade.
Sex.: 16h50 - 19h20 - 21h50
Sáb., Dom., Feriado: 14h20 - 16h50 - 19h20 - 21h50
Qui., Seg., Ter., Qua.: 16h50 - 19h20
SALA 1 - BAD BOYS PARA SEMPRE - LEG (COLUMBIA
PICTURES)
Comédia / Ação - Legendado - 16 Anos - Duração: 124min.
Terceiro episódio das histórias dos policiais Burnett (Martin
Lawrence) e Lowrey (Will Smith), que devem
encontrar e prender os mais perigosos traficantes de
drogas da cidade.
Qui., Seg., Ter., Qua.: 21h50

CMYK

SALA 2 - JUMANJI: PRÓXIMA FASE DUB (COLUMBIA
PICTURES)
Aventura / Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 123min.
Tentado em revisitar o mundo de Jumanji, Spencer (Alex
Wolff ) decide consertar o jogo de videogame
que permite que os jogadores sejam transportados ao
local. Logo o quarteto formado por Smolder
Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin Hart),
Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby
Roundhouse (Karen Gillan) ressurge, agora comandado por
outras pessoas: os avôs de Spencer e Fridge
(Danny DeVito e Danny Glover) assumem as personas de
Bravestone e Finbar, enquanto o próprio Fridge
(Ser’Darius Blain) agora está sob a pele de Oberon.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 - 18h50 - 21h20
Sáb., Dom., Feriado: 16h20 - 18h50 - 21h20
SALA 2 - UM ESPIÃO ANIMAL - DUB (FOX)
Animação - Dublado - 10 Anos - Duração: 102min.
Quando um evento inesperado acontece, Lance Sterling
(voz de Will Smith), o melhor espião do mundo,
precisa unir forças com o inventor Walter (voz de Tom
Holland) para salvar o dia.

Sáb., Dom., Feriado: 14h10
TAUBATÉ 3 - AVES DE RAPINA - DUB ARLEQUINA E SUA
EMANCIPAÇÃO FANTABULOSA (WARNER)
Aventura / Ação - Dublado - 16 Anos - Duração: 108min.
Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee
Smollett), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead),
Cassandra Cain e a policial Renée Montoya (Rosie Perez)
formam um grupo inusitado de heroínas.
Quando um perigoso criminoso começa a causar
destruição em Gotham, as cinco mulheres precisam se
unir para defender a cidade.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h00 - 17h15 - 19h30
Sáb., Dom., Feriado: 15h00 - 17h15 - 19h30
SALA 3 - AVES DE RAPINA - LEG ARLEQUINA E SUA
EMANCIPAÇÃO FANTABULOSA (WARNER)
Aventura / Ação - Legendado - 16 Anos - Duração: 108min.
Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee
Smollett), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead),
Cassandra Cain e a policial Renée Montoya (Rosie Perez)
formam um grupo inusitado de heroínas.
Quando um perigoso criminoso começa a causar
destruição em Gotham, as cinco mulheres precisam se
unir para defender a cidade.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h45
Sáb., Dom., Feriado: 21h45
SALA 4 - AVES DE RAPINA(ATM)DUB
ARLEQUINAESUAEMANCIPAÇÃO FANTABULOSA
(WARNER)
Aventura / Ação - Dublado - 16 Anos - Duração: 108min.
Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee
Smollett), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead),
Cassandra Cain e a policial Renée Montoya (Rosie Perez)
formam um grupo inusitado de heroínas.
Quando um perigoso criminoso começa a causar
destruição em Gotham, as cinco mulheres precisam se
unir para defender a cidade.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h45 - 19h00 - 21h15
Sáb., Dom., Feriado: 14h30 - 16h45 - 19h00 - 21h15
SALA 5 - DUAS COROAS - DUB (A2 FILMES)

CINEMA
Sessão Pipoca

Biografia - Dublado - 12 Anos - Duração: 92min.
No dia 14 agosto de 1941, em Auschwitz, na Polônia, o
Shopping
sacedote Maximiliano KolbeTaubaté
(Adam Woronowicz)
fez uma difícil escolha: dar a sua vida para salvar um pai de
família que mal conhecia. Sem ter ideia do
grande legado que deixaria para as gerações futuras, Kolbe
dedicou sua jornada à compaixão e
solidariedade, e anos depois de sua morte foi proclamado
santo pelo Papa São João Paulo II.
Qua.: 19h10
SALA 5 - FROZEN 2 - DUB (DISNEY)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 103min.
De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas
descobrem uma história do pai, quando ainda era
príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de
uma visita à floresta dos elementos, onde um
acontecimento inesperado teria provocado a sepaação dos
habitantes da cidade com os quatro
elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta
revelação ajudará Elsa a compreender a origem de
seus poderes.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00
Sáb., Dom., Feriado: 14h45 - 17h00
SALA 5 - MINHA MÃE É UMA PEÇA 3 (DOWNTOWN
FILMES)
Comédia - Nacional - 12 Anos - Duração: 111min.
Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e
se reinventar porque seus filhos estão
formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que
segurar a emoção para lidar com um novo cenário
de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano
(Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia
está mais ansiosa do que nunca! Para completar, Carlos
Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que
esteve sempre por perto, agora resolve ficar ainda mais
próximo. “Minha Mãe É Uma Peça 3” conta como
a mãe mais divertida do Brasil reage a todas essas
confusões.
Qui., Sex., Seg., Ter.: 19h10 - 21h30
Sáb., Dom., Feriado: 19h10 - 21h30
Qua.: 21h30

POR ACASO
Na noite de terça, a Record, uma das redes
mais poderosas, às 22h30, na sessão chamada “Cine Record Especial” exibiu “Velozes e
Furiosos”.
Existe outro mais gasto e esmerilhado?
Ficou atrás de Globo e SBT, com o Ratinho
em reprise.
VALE DESTACAR
O SBT, por exemplo, às terças-feiras alcança resultados muito bons com o “Cine Espetacular”.
Mas há o cuidado de respeitar uma janela
mínima de seis meses entre uma exibição
e outra. O que nem sempre acontece em
outras emissoras.
PODEROSA
A Band - talvez no mundo, mas no Brasil
com certeza - é a que reúne o maior número
de emissoras de TV por metro quadrado.
Da sua sede, no Morumbi, em São Paulo,
partem os sinais da Band rede, TV Bandeirantes SP, Terra Viva, BandNews, BandSports e Sex Privé. O SBT, que é o SBT, só tem
uma. Tudo isso, fora as rádios, que também
não são poucas.
POSTURA
Julia Duailibi é sempre o exemplo perfeito
de alguém com elegância e postura correta,
à frente das câmeras. Dá gosto de ver.
Cuidados que nem mesmo na própria GloboNews são obedecidos o tempo todo e por
outras apresentadoras.
VALE A PENA
Se ter canal no YouTube já era, o podcast
também passou a ser uma alternativa para
a realização de trabalhos dos mais interessantes.
Por exemplo: a entrevista de Ivan Moré
com Mauro Naves, à disposição. Vale ouvir.
ANIVERSÁRIO
No dia de ontem, quarta, o canal Fox
Sports completou oito anos de existência.
Está no ar desde 5 de fevereiro de 2012.
E ainda com o seu futuro indefinido. Nada
se pode assegurar sobre ele. Conviver com
essa insegurança, para os seus funcionários,
deve ser desesperadora.
TAMBÉM ONTEM
Estava marcada para esta quarta-feira,
reunião do Cade, onde o assunto Fox Sports
seria novamente colocado em pauta.
Não foi. Será que surgiu alguma novidade?

Bate – Rebate

·
Robson Santos, ex-Band, será o diretor do
programa “CNN 360º”, do
Reinaldo Gottino na CNN
Brasil...
·
... Aliás, a CNN Brasil

década, mantém as mesmas oito sessões de
cinema, exibindo cerca de 900 filmes por temporada, por meio de contratos com todos os
estúdios americanos, bem como os maiores do
mercado independente.
Em 2019, segundo a nota, foram levadas ao
ar 114 produções brasileiras e que, ainda no
ano passado, 198 milhões de pessoas assistiram a um dos seus filmes, enquanto 98 milhões
pelo menos um por semana.
Tudo muito bom, tudo muito bem, mas
aqui, quando se fala em filmes na televisão, a
referência não é feita só ou diretamente à TV
Globo. Mas também ao SBT, Record, Rede TV!,
Band etc., que há tempos se desinteressaram
em manter contratos milionários com as grandes distribuidoras. E isto, claro, sem deixar de
considerar que a TV paga, hoje tem a maioria
dos seus canais em situação das mais delicadas.
Crédito Divulgação

Rita Guedes

É o que se espera.
BEM RECEBIDO
O reality show “Extreme Make Over Brasil
– Casa dos Sonhos” ainda nem estreou no
GNT e já é considerado um sucesso comercial.
Em fase adiantada de gravações, o programa fechou a venda de três cotas, para Coral,
Panasonic e Vivo. O primeiro episódio vai ao
ar em 10 de março.
NOVA TEMPORADA
Patricia Abravanel grava, a partir de
março, a nova temporada do “Topa ou Não
Topa”, o formato das maletas, sucesso da
Endemol Shine.
O programa tem ocupado o segundo lugar
nas noites de sábado.
STREAMING
Rita Guedes integra o elenco da série
“Arcanjo Renegado”, que chega à Globoplay
dia 7 – mas, como “aperitivo”, terá o seu
início destacado em “Tela Quente”, segunda-feira.
Vive Manuela Berengher, uma ambiciosa
deputada, casada, que mantém relacionamento extraconjugal com Gabriel (Leonardo Brício), comandante-geral da PM.

trabalha na contratação de
outros profissionais.
·
Ontem, no UOL, foi
colocada uma foto do Roberto Carlos ao lado de um
Chrysler Imperial 1965...
· ... Carro, principalmente os modelos mais antigos,

sempre foi uma das suas
manias...
· ... Por exemplo, quando
está em São Paulo, ele só
circula com um Ford Escort
1986, preto...
·
... Que ele tem desde
zero quilômetro.
· Novo contrato da Rede
TV! com a DAZN para a Sul-Americana começa a valer
a partir da próxima terça-feira, 11...
·
... Deportivo Cali e
River Plate jogam na Colômbia...
· ... Transmissão da partida de volta no dia 25.

C´est fini
Globo observou uma boa
resposta do público infantil
na audiência de “Salve-se
quem Puder”.
E isso certamente terá
reflexos no espaço de alguns
personagens, como Kyra,
vivida por Vitória Strada,
um tanto atrapalhada, e das
crianças Alice Palmar e Ygor
Marçal – Queen e Mosquito,
respectivamente.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

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
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 /
3633-6474. www.telesergio.com.br

Vende-se

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

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.teleser- 19- Ficha 100: Venda
gio.com.br
Casa na Vila São Carlos Taubaté R$ 270.000,00.
14- Ficha 014: Venda Com 2 Dormitórios, Sala
Área na Vila Nogueira - de Estar, Cozinha, Área de
Taubaté R$ 850.000,00 Serviço, Banheiros, QuarCom à Medida de 12,66 x to Externo e Garagem
85,5 = 1.082,43 m². Fone: Coberta para 1 Carro.
3632-2000 / 3633-6474. Fone: 3632-2000 / 3633www.telesergio.com.br
6474. www.telesergio.
com.br

Vende-se

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.

Classificados & Publicidade Legal

Aptos

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

GUARATINGUETÁ
JARDIM BELA VISTA,
com 2 dorms, sendo 1 suíte. Excelente localização.
A.T. 250 M2, A.C. 123,8 M2.
R$300.000,00. Tratar diretamente com proprietário pelos tels: (12) 98123BOSQUE DA SAUDE
9904 / 99604-8798.
– APTO – 4º andar s/ eleCASA
RESIDENCIAL vador - R$ 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.

RECIFE - PRAIA DE BOA VIAGEM
Alugo apartamento para 3 pessoas (1 cama casal e 1 solteiro), geladeira, microondas, televisão, ventilador, mesa, na
AVENIDA BOA VIAGEM, Nº 5212, PRAIA DE BOA VIAGEM
R$ 70,00 por pessoa / por dia.entrar em contato com
proprietário pelos tels: (81) 99966-2327 / (81) 99731-5535.

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

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

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

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

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

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$230.000,00.
Interessados tratar diretamente com proprietá23- Ficha 229: Venda rio pelos tels: (12) 3674Casa no Continental III - 2285 / (12)99202-5902,
Taubaté R$ 220.000,00 falar com Ivair.
Com 2 Dormitórios, Sala
de Estar, Cozinha Ame- CENTRO - TREMEMBÉ
ricana, Área de Serviço, Vendo Sobrado Com 3
Banheiro e Espaço para 2 dorms, sendo 1 suíte,
Carros. Fone: 3632-2000 / 2 WC, garagem cober3633-6474. www.teleser- ta para 2 carros. 110
gio.com.br
M2 de área construída.
R$230.000,00. Interessa24- Ficha 230: Venda dos tratar diretamente
Casa no Condomínio com proprietário pelos
Primavera - Taubaté R$ tels: (12)97403-2504 /
850.000,00 Com 3 Dor- 3674-2285.
mitórios Sendo 2 Suítes,
Sala de Estar/Jantar, Co- CASA NOVO HORIzinha, Área de Serviço, ZONTE - 2 quartos, sala,
Lavabo, Quintal e Espaço cozinha, banheiro, área
para 2 Carros. Fone: 3632- de serviço, garagem
2000 / 3633-6474. www. coberta. R$700,00 com
telesergio.com.br
IPTU incluso. Interessados tratar diretamente
com proprietário pelo tel:
(12) 99115-1710.

Aptos

2- Ficha 034: Aluga-se
Apartamento na Vila São
José - Taubaté R$ 600,00
+ Cond. + Iptu. Com 2
Dormitórios, Sala de Estar, Cozinha, Área de Serviço, Banheiro, Banheiro
Empregada e Garagem
Coberta para 1 Carro.
Fone: 3632-2000 / 36336474. www.telesergio.
com.br

Vendo casa com 2 pontos comerciais no bairro Jardim Canuto Borges, em Taubaté, com
área total de 257m2. A
casa possui 5 cômodos,
sendo 1 suíte, quintal
com garagem para 2
carros. Os 2 pontos comerciais já estão prontos para utilização.
Toda documentação
OK. Ótima oportunidade de negócio. Contato
direto com o proprietário: (12)3621-6102

20- Ficha 154: Venda
Casa no Maria Augusta
- Taubaté R$ 280.000,00
Com 2 Dormitórios, Sala
de Estar, Copa, Cozinha,
Área de serviço, Banheiro, Banheiro Externo e
Garagem Coberta para 1
16- Ficha 070: Venda Carro. Fone: 3632-2000 /
Terreno na Vila São José 3633-6474. www.teleser- Taubaté R$ 350.000,00 gio.com.br
Com a Medida de 10 x
50 = 500 m². Fone: 3632- 21- Ficha 224: Venda
2000 / 3633-6474. www. Casa no Três Marias Taubaté R$ 200.000,00
telesergio.com.br
Com 3 Dormitórios, Sala
17- Ficha 072: Venda de Estar, Cozinha, Área
Terreno na Fonte Ima- de Serviço, 2 Banheiros e
culada - Taubaté R$ Garagem Coberta para 1
220.000,00 Com a Me- Carro. Fone: 3632-2000 /
dida de 1.133 m². Fone: 3633-6474. www.teleser3632-2000 / 3633-6474. gio.com.br
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
15- Ficha 021: Venda
Terreno no Jardim Oásis
– Taubaté R$ 125.000,00
Com a Medida de 10 x
25 = 250 m². Fone: 36322000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

Casas

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

Vende-se

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

Terrenos

Aptos

Aptos
Aluga-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

Casas

Diário de Taubaté

Vale do Paraíba, 6 de Fevereiro de 2020
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.**

Vendo casa com 2 pontos comerciais no bairro Jardim Canuto Borges, em Taubaté, com área
total de 257 m2. A casa possui 5
cômodos, sendo 1 suíte, quintal com garagem para 2 carros.
Os pontos comerciais já estão
equipados para utilização. Toda
documentação OK. Ótima oportunidade de negócio. Contato
direto com o proprietário no telefone (12)3621-6102.

Gino Pães e Doces

Delícias da Padaria do Gino
Pão francês, doces e bolos
Rocamboles, Salgados...
Rua: José Pedro da Cunha , 139 - JD. Maria Augusta Taubaté/SP TEl: (12) 3632-7204
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E REGIÃO

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE
SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP
CNPJ: 45.701.455/0001-72

- ESTADO DE SÃO PAULO -

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
3º 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
Terceiro Quadrimestre de 2019, que ocorrerá no dia 18 de fevereiro de 2020, com
início às 17:00 horas, no plenário da Câmara Municipal de Natividade da Serra,
situada à Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro.
Natividade da Serra, 05 de fevereiro de 2020.
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO - Prefeita Municipal
RG

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

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

JULGAMENTO FINAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020 - PREGÃO Nº 003/2020
A Comissão de Licitações de Santo Antônio do Pinhal, comunica aos interessados sobre o julgamento das
propostas das empresas participantes na licitação para REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI E POLPAS PARA ATENDER O SETOR DE
MERENDA ESCOLAR E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS
NO TERMO DE REFERÊNCIA, E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. As empresas participantes da
sessão foram credenciadas e habilitadas para lance. Após negociação passou-se para a fase dos invólucros de
habilitação constatando a regularidade das vencedoras. Declarou vencedoras as empresas que ofertaram a
melhor oferta e estavam habilitadas conforme
histórico
no site do Município, todos renunciaram recurso.
MENSAGEM
JUSTIFICATIVA
Maiores informações pelos telefones (12) 3666-1918.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE
SANTO ANTONIO
DO PINHAL
– SP
Temos a honra de encaminhar
a Vossa Excelência,
para sua
apreciação e dos demais
CNPJ: 45.701.455/0001-72
componentes desse Egrégio Colégio Legislativo,
o Projeto de Lei que “altera a Lei nº 745, de 03 de
dezembro de 1997, com suas alterações posteriores, e dá outras providências”.
Trata a presente de adequação da legislação municipal às recentes alterações promovidas
na legislação federal que
dispõe sobre o Imposto
Sobre
JULGAMENTO
FINAL
DEServiços.
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2020 - PREGÃO Nº 009/2020
referidas
essencialmente
quanto
à incidência
do Imposto
A ComissãoEm
desuma,
Licitações
demudanças,
Santo Antônio
do Pinhal,
comunica
aos tributária
interessados
sobre o
Sobre
Serviços
decorrente
das
atividades
dos
planos
de
saúde,
administradoras
de
de
julgamento das propostas das empresas participantes na licitação para REGISTRO DEcartões
PREÇOS,
crédito ou débito, dos serviços de “leasing”, “franchising” e “factoring”, representarão um critério
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BANCOS E POSTES PARA AS RUAS
arrecadatório mais justo, eis que, anteriormente à “nova regra” o imposto era recolhido a poucos
MUNICIPAIS,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE
municípios. De igual forma, terá o condão de aumentar a arrecadação do Município, sem o
REFERÊNCIA,
E
DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Duas empresas se apresentarão para a
aumento de qualquer alíquota, especialmente neste momento de crise econômico-política que o
sessão:país
FERNANDO
FREITAS
e LUMINARIAS
N.SRA. DA GUIA LTDA. As
enfrenta, comDE
queda
brusca naALVES
arrecadação
municipal.
mesmas foram credenciadas, habilitadas para lance. A empresa LUMINARIAS N.SRA. DA GUIA
MENSAGEM JUSTIFICATIVA
LTDA ofertou
lance salientar
aceitávelque,
e abaixo
da médiaLeidepossa
preços
e aoefeito
abrir ao partir
envelope
de habilitação
Importa
para referida
surtir
do ano
de 2018, asfoi
alterações
legislativas necessitam
realizadas histórico
ainda no ano
de 2017,notendo
que taisAs
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a regularidade
da mesma,serconforme
de lances
site em
da vista
Prefeitura.
alterações
devem
obediência
aos informações
princípios tributários
da anualidade
e anterioridade
presentes
renunciaram
o recurso.
Maiores
pelos telefones
(12) 3666-1918.
Excelentíssimo
Senhor
Presidente,
nonagesimal.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Desta forma,
servimo-nos
do presente
solicitar para
dos componentes
dessa
respeitável
Temos
a honra
de encaminhar
a Vossapara
Excelência,
sua apreciação
e dos
demais
P
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O de
aproveitando
a
oportunidade
Casa
a
apreciação
e
aprovação
da
matéria,
em
caráter
de
urgência,
componentes desse Egrégio Colégio Legislativo, o Projeto de Lei que “altera a Lei nº 745,Ide
R. CEL.
JOÃO FRANCO
DE
CAMARGO,
80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP
para
renovar
os
protestos
de
elevada
estima
e
apreço.
dezembro de 1997, com suas alterações posteriores, e dá outras providências”.

3º QUADRIMESTRE DE 2019
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 Terceiro Quadrimestre de 2019,
que ocorrerá no dia 18 de fevereiro de 2020, à partir das 18:00 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, 05 de fevereiro de 2020.
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO - Prefeita Municipal
LINCIRO APARECIDO - Presidente do COMUS
RG

TEL: (012) 3978-2600

FAX: 3978-2604

administracao@jambeiro.sp.gov.br

Ministro de
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Hungria,
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PREGÃO
N°
007/2020
No
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2020,
depois
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constatada
a regularidade dos
Tel/FaxPROCESSO
(12) 3666-1122
/ 3666-1496
e-mail gabinete@pmsap.gov.br
SELETIVO
SIMPLIFICADO
PARA
atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Carlos Alberto de Souza, Prefeito Municipal de Jambeiro/SP, Resolve HOMOLOSELEÇÃO
DE
007/2018.
GAR a Adjudicação
pregoeiro
referente
aosESTAGIÁRIOS
itens do pregãoquanto
emNº.
epígrafe,
qual seja:tributária
AQUISIÇÃOdo
DE Imposto
COMBUSTÍVEIS,
Emproferida
suma, pelo
referidas
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essencialmente
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AUTO
POSTO
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LTDA.
no
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de
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a
empresa
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Contrato de
no prazo
Sobre Serviços decorrente das atividades dos planos de saúde, administradoras
de ocartões
de 05 dias a partir desta publicação.
crédito ou débito, dos serviços de “leasing”, “franchising” e “factoring”, representarão um critério
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jambeiro, Estado de São Paulo, no uso de
arrecadatório mais justo, eis que, anteriormente à “nova regra” o imposto era recolhido a poucos
suas
atribuições
legais
e
de
conformidade
com
o
disposto
na
legislação
municípios. De igual forma, terá o condão de aumentar a arrecadação do Município, sem o
vigente,
torna pública a abertura de inscrições de processo seletivo simplificado para
aumento
de qualquerna
alíquota,
especialmente
momento
econômico-política
que o
seleção
de estagiários,
modalidade
de estágio,neste
de acordo
comde
as crise
normas
e condições do presente
país enfrenta, com queda brusca na arrecadação municipal.
edital.
Importa salientar que, para referida Lei possa surtir efeito a partir do ano de 2018, as

1. alterações
DAS DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES
legislativas necessitam
ser realizadas ainda no ano de 2017, tendo em vista que tais
aosserá
princípios
anualidade
e anterioridade
1.1alterações
O Processodevem
Seletivoobediência
de estagiários
regido portributários
este Edital,da
de forma
que o pedido
de inscrição
dononagesimal.
candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das normas e condições aqui previstas.
1.2 O Processo Seletivo destina-se a possibilidade de preenchimento de vagas de estágio para:
Desta forma, servimo-nos do presente para solicitar dos componentes dessa respeitável
1.2.1 Acadêmicos de Ensino Superior e Pós Graduação curso de Pedagogia.
Casa a apreciação e aprovação da matéria, em caráter de urgência, aproveitando a oportunidade
1.2.2
do processo
seletivo
paraPoderão
renovarparticipar
os protestos
de elevada
estimaestudantes
e apreço. regularmente matriculados no ensino superior
e Pós graduação conforme definições citadas acima, que estejam aptos a contratar com o município de
Jambeiro.
Av. Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro – Santo Antonio do Pinhal – SP

Anuncie AQUI (12) 3413-2400

2. DO ESTÁGIO
CEP 12450-000
(12)de3666-1122
/ 3666-1496
gabinete@pmsap.gov.br
2.1 O estágio teráTel/Fax
a duração
seis meses,
prorrogávele-mail
por igual
período e assim, sucessivamente, até
a soma máxima de dois anos, EXCETO no caso de portador de deficiência, a teor do art. 11 da Lei no
11.788/2008, e poderá ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes mediante
comunicação por escrito.
2.2 A jornada de trabalho será de até 6 horas diárias ou 30 semanais.
3. DO AUXÍLIO E DAS VAGAS
3.1 O Processo Seletivo visa a contratação de 1 ( um) estagiário para trabalhar no setor de educação e
este fará jus uma bolsa-auxílio. Estagiário de Nível Superior e Pós Graduação o valor da bolsa-auxílio
é de R$ 763,20.
4. DA SELEÇÃO
5.1 O Processo Seletivo será de caráter classificatório mediante análise de currículum, que deverão ser
entregues na recepção da Prefeitura Municipal de Jambeiro do dia 08 ao dia 10 de maio de 2018.
5. DA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS
5.1 A convocação do aprovado será de acordo com o quadro de vagas descrito acima.
Jambeiro, 08 de maio de 2018.

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal

