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Ensino domiciliar vira 
lei em Taubaté

crédito da foto: Agência Brasil

Prefeitura publica decreto 
sobre “Operação Igreja”

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Taubaté abre inscrições para a 
18ª Mostra de Teatro de Taubaté

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Prefeitura de Taubaté inicia 2ª fase da busca 
ativa de sintomáticos respiratórios

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Rússia
Guerra na Ucrânia: os mapas 
que mostram território 
recuperado pela Ucrânia após 
ofensiva ‘relâmpago’

crédito da foto: GETTY IMAGES

Ukrainian fl ags were placed on statues in a square in Balakliya, in the Kharkiv 
region of Ukraine

Ministra Rosa Weber assume 
presidência do STF

 Â Rosa Weber é a terceira mulher a ocupar o cargo na história da Corte

A ministra Rosa Weber 
tomou posse nesta 
segunda-feira(12), na 

presidência do Supremo Tri-
bunal Federal (STF). Rosa é 
a terceira mulher a ocupar o 
cargo na história da Corte e 
sucederá o ministro Luiz Fux, 
que completou mandato de 
dois anos. 

A presidente, que também 
chefiará o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), ficará no 
comando do Supremo por 
um ano. Em outubro de 2023, 
quando completará 75 anos, 
a ministra deverá se apo-
sentar compulsoriamente. O 
vice-presidente será o minis-
tro Luís Roberto Barroso. 

A cerimônia de posse foi 
acompanhada pelos pre-
sidentes da Câmara dos 

Deputados, Arthur Lira, e do 
Senado, Rodrigo Pacheco, 
além de outras autoridades 
dos Três Poderes. 

Perfil
Rosa Weber nasceu em 

Porto Alegre e se formou 
em Ciências Jurídicas pela 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Atuou na magistratura tra-
balhista antes de chegar ao 
STF, em 2011, quando foi 
nomeada pela ex-presidente 
Dilma Rousseff. Foi juíza do 
trabalho, passou pelo Tribu-
nal Regional do Trabalho da 
4ª Região e o Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST). Após 
tomar posse no Supremo, a 
ministra também presidiu o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) entre 2018 e 2020.

© Carlos Moura/SCO/STF

TSE nega que Forças Armadas farão 
apuração paralela nas eleições deste ano

TSE esclarece que Forças Armadas terão acesso às mesmas informações dos cidadãos

Reprodução

Campanha Todos Contra a Fome: 
Doações para famílias do 
Piratininga podem ser 
feitas até dia 20

crédito da foto: Divulgação Sindmetau
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Anuncie  AQUI     (12)    99187-3667

Coluna Lair Ribeiro
• Dr. Lair Ribeiro

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

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

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

e-mail: lrsintonia@terra.com.br
Tel. 0-55-11-3889.0038
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• Leandro Mazzini e Walmor Parente
• Com Carolina Freitas e Sara Moreira

Coluna Espírita

E-mail:colunaespiritadt@hotmail.com
• ROGÉRIO MIGUEZ

Mudando a temperatura
Ao colocar um termostato em uma 

geladeira ou em um ar-condi-
cionado, você “dá” inteligência 

para esses aparelhos. Eles funcionam 
até uma certa temperatura e, depois, 
param. Voltam a funcionar e param.

Com os seres humanos é a mesma 
coisa. Todos nós temos um “termostato”.

O sucesso de cada um de nós depende 
do que foi programado em nosso ter-
mostato lingüístico. 

Vou falar de um assunto pessoal: meu 
pai morreu num dia 12 de abril e, anos 
depois, também em um dia 12 de abril, 
nasceu minha filha Christine. Desde 
então, quando chegava o dia 12 de abril, 
eu não sabia se ficava feliz pelo aniver-
sário de Christine ou se me entristecia 
pelo aniversário de falecimento do meu 
pai. Até que num dia 12 de abril, alguém 
comentou: “Interessante, no dia 12 de 
abril, Deus lhe ti¬rou uma pessoa que 
você tanto amava e lhe deu uma pessoa 
que você ama tanto.” Depois que passei 
a encarar dessa forma, o dia 12 de abril 
continuou marcando os aniversários 
de falecimento do meu pai e de nas-
cimento da minha filha. Nada mudou, 
mas mudou com¬ple¬tamente a minha 
interpretação sobre eles.

Não se pode mudar o que não pode 
ser mudado. Mas pode-se mudar a 

maneira de ver, compreender e sentir 
o que ocorreu.

Interpretações e fatos
As interpretações, em nossa vida, 

costumam ser mais importantes que 
os fatos. O mesmo fato, vivido por dife-
rentes pessoas, vai gerar em cada uma 
diferentes reações. Viajando ao passado, 
é possível mudar a interpretação dos 
fatos. E mudando essa interpretação, 
modificamos a maneira de ver o pas-
sado.

A grande maioria das pessoas fala 
que gostaria de mudar, re¬vo¬lucionar, 
transformar, mas, ao mesmo tempo, 
existe uma voz interior competindo, 
tentando a todo custo manter conforta-
velmente congelado aquilo que já está 
codi¬fi¬cado na sua estrutura psicoló-
gica. 

Ao longo da vida, deixando de ser 
criança e tornando-se adulto, você traz 
consigo uma série de crenças posi¬tivas 
e negativas com relação ao mundo, às 
pessoas e a si próprio. Essas crenças, a 
cada instante, vão cons¬truindo a sua 
vida. 

Como um peixe que nunca saiu da 
água, você di¬fí¬cilmente percebe que 
as suas crenças estão determinando o 
que você é. Você e suas crenças se con-
fundem. Quando elas se manifestam, 

você acha que é você quem está se mani-
festando. 

Isso é ruim? Claro que é ruim. Porque, 
enquanto não se libertar das suas cren-
ças, você não consegue mudar. E sem 
mudar, você não pode melhorar a sua 
vida. 

REPROGRAMAÇÃO: O LADO POSITI-
VO!

As crenças que você traz foram codifi-
cadas lin¬güis¬ti¬camente no seu cére-
bro. Ou seja: foi pela linguagem que você 
aprendeu a acreditar nos valores que 
hoje determinam o seu comportamen-
to. Portanto, existe a possibilidade de 
que, também por meio da linguagem, 
essas crenças sejam reprogramadas e 
reco¬dificadas em seu cérebro. 

O que é reprogramar? Reprogramar 
não é nada mais do que mudar uma 
programação anterior. 

Decretos pessoais:
• Ninguém pode fazer você se sentir 

inferior sem a sua permissão. 
• Ninguém pode entrar na sua vida 

para fazer você infeliz. 
• Se alguém provoca em você a sensa-

ção de inferioridade ou de infelicidade, 
é porque você está permitindo. 

• Seus sentimentos são seus; você 
decide o que quer sentir.

Como se explica a divergência de informação que existe 
entre textos produzidos por Erasto, André Luiz e Ernesto 
Bozzano, com relação aos fenômenos de transporte?
• Astolfo O. de Oliveira Filho – Revista Virtual O Consolador – Londrina/PR

Segundo Erasto, conforme está 
dito em O Livro dos Médiuns, no 
tocante aos objetos transportados 

de um recinto a outro, o Espírito pode 
torná-los invisíveis, mas não penetrá-
veis, porque ele não poderia romper 
a agregação da matéria, o que seria a 
destruição do objeto. André Luiz diz-
-nos coisa bem diferente no livro Nos 
Domínios da Mediunidade e Bozzano, 
tratando do assunto, o confirma. 

De fato, o leitor tem razão. A diver-
gência é evidente, o que leva a crer que 
Erasto se equivocou ou evitou, proposi-
tadamente, dar uma informação que a 
ciência de sua época não admitia e, por 
esse motivo, não seria também acolhida 
por Kardec. 

Quem já leu a respeito do método 
kardequiano, compreenderá perfeita-
mente que é preciso cautela diante de 
uma informação que contrarie o conhe-
cimento científico firmado no momento, 
sinalizando ao receptor da informação 
que aguarde o decurso do tempo. 

Não foi por outro motivo que, aludin-
do à progressividade da ciência espírita, 
Kardec consignou em seu livro A Gênese: 
“Caminhando de par com o progresso, 
o Espiritismo jamais será ultrapassa-
do, porque, se novas descobertas lhe 
demonstrassem estar em erro acerca de 
um ponto qualquer, ele se modificaria 
nesse ponto. Se uma verdade nova se 
revelar, ele a aceitará”. (A Gênese, cap. 
I, item 55.) 

O caso do fenômeno de transporte 

parece-nos semelhante ao caso do tema 
possessão, que Kardec também rejeitou 
até determinada época, inclusive em O 
Livro dos Médiuns, para depois admiti-
-la de forma clara, como podemos ver 
no livro A Gênese. 

A diferença entre um caso e outro é 
que, no tocante ao fenômeno de trans-
porte, seria necessário que os fatos 
comprovassem o equívoco de Erasto, 
conquista essa que devemos a Ernesto 
Bozzano e ao seu extraordinário Fenô-
menos de Transporte, obra traduzida 
por Francisco Klörs Werneck e publi-
cada pelas Edições FEESP, cujo estudo 
sequencial e metódico foi publicado em 
nossa revista nas edições 175 a 183. 
Para ver a primeira parte desse estudo, 
publicada na edição 175, basta clicar 
em http://www.oconsolador.com.br/
ano4/175/classicosdoespiritismo.html 

De forma resumida, podemos afirmar 
que Bozzano reuniu provas mais do que 
suficientes de que os “transportes” se 
produzem por força do processo, quase 
instantâneo, de desintegração e rein-
tegração, processo que algumas vezes 
assume forma inversa com desinte-
gração e reintegração de um furo nas 
portas e nas paredes, o que não muda a 
essência do fenômeno. 

Anos depois, André Luiz examinou a 
questão em seu livro Nos Domínios da 
Mediunidade, cap. 28, pp. 268 a 271, em 
que relata o fato a seguir sintetizado. 
Findo o trabalho medicamentoso, um 
Espírito tomou pequena porção das 

forças materializantes do médium sobre 
as mãos e afastou-se, para trazer, daí a 
instantes, algumas flores que foram dis-
tribuídas com os irmãos encarnados, no 
intuito de sossegar-lhes a mente excita-
diça. O Assistente Aulus explicou: “É o 
transporte comum, realizado com redu-
zida cooperação das energias media-
nímicas. Nosso amigo apenas tomou 
diminuta quantidade de força ectoplás-
mica, formando somente pequeninas 
cristalizações superficiais do polegar 
e do indicador, em ambas as mãos, a 
fim de colher as flores e trazê-las até 
nós”. Hilário observou a facilidade com 
que a energia ectoplásmica atravessou a 
matéria densa, porque o Espírito, usan-
do-a nos dedos, não encontrou qualquer 
obstáculo na transposição da parede. 
Aulus lembrou-lhe que também as flores 
transpuseram o tapume de alvenaria, 
penetrando o recinto graças ao concur-
so de técnicos bastante competentes 
para desmaterializar os elementos 
físicos e reconstituí-los de imediato. O 
Assistente informou que, caso houvesse 
utilidade, um objeto poderia ser remo-
vido da sala de sessões para o exterior, 
com a mesma facilidade. “As cidadelas 
atômicas, em qualquer construção da 
forma física, não são fortalezas maciças, 
qual acontece em nossa própria esfera 
de ação. O espaço persiste em todas as 
formações e, através dele, os elementos 
se interpenetram”, explicou Aulus.

Que democracia? 
 
Faltam 19 dias para o 1º 

turno da eleição e a maio-
ria dos candidatos está sem 
dinheiro do fundo eleitoral 
para investir na campanha, 
revela levantamento do 

Instituto Millenium: 59% 
dos candidatos aptos até o 
momento não receberam 
recursos. Enquanto cerca de 
3,4% dos candidatos recebe-
ram o equivalente a 90,7 % 
dos recursos do fundão dis-
tribuídos. Ou seja, 950 candi-
datos tiveram acesso a R$ 2,5 
bilhões. O estudo é baseado 
em informações divulgadas 
pelo Tribunal Superior Elei-
toral.

Carga cara

As estradas do Brasil con-
tinuam um perigo, pelos 
novos números da Federação 
Nacional de Seguros Gerais. 
A busca pela proteção das 
cargas transportadas regis-
trou um dos maiores cresci-
mentos no 1º semestre. Os 
prêmios arrecadados por 
este seguro chegaram a R$ 
2,6 bilhões, com expansão 
de 22,3% frente ao mesmo 
período de 2021. 

Generou limpou 

Feudo de partidos como 
PTB, MDB e PT por anos, 
com registros seguidos nas 
páginas policiais, os Correios 
sofreram uma limpa sob 
comando do general Flo-
riano Peixoto, que assumiu 
no governo de Bolsonaro. A 
estatal, na lista de privatiza-
ção, agora está superavitária 
em bilhões por ano. E come-
çou a pagar bônus de R$ 400 
a diretores e algo em torno de 
R$ 100 a funcionários. Isso 
não acontecia há 10 anos.

Há quem pague 

Um anúncio de empty leg 
(trecho vazio) da táxi aéreo 
VistaJet, que circulou por 
dias grupos de whatsapp, 
mostra que está aquecido 
o mercado dos milionários.  
A empresa ofereceu o jato 
Global 6000 para trecho Los 

Angeles-Guarulhos no feria-
do do dia 7 de Setembro a R$ 
667 mil.  E houve consultas.

Azul é o saldo

Candidato a deputado no 
Maranhão, o cantor Manoel 

Gomes – aquele que ficou 
famoso pela música ‘Caneta 
azul’ – provou que a boçalida-
de da letra rendeu na conta. O 
ex-vigia de fazenda, que nem 
tinha casa própria, declarou 
R$ 542 mil em bens ao TSE. E 
tem poupança de R$ 211 mil 
na Caixa, banco para o qual 
fez propaganda de TV. 

Florestas no SOS

A floresta grita por socor-
ro. A proposta da Associa-
ção Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) que define 
requisitos e procedimentos 
para combate a incêndios 
florestais foi aprovada pela 
Organização Internacional 
de Normalização e a norma 
começará a ser discutida no 
próximo mês pelo Comitê da 
ISO. O mês de agosto regis-
trou 1.661 km² de desmata-
mento no Brasil, aumento de 
81% em relação ao mesmo 
período de 2021, segundo 
Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais. 

ESPLANADEIRA

# Tul anuncia Brenda 
Hernandez como nova Chief 
People Officer. # Maria Eduar-
da Boabaid abre dia 17 expo-
sição “Derrama e Queima”, no 
Centro Cultural Correios RJ. 
# Gemas e pedras brasileiras 
marcam, até dia 16, chegada 
da Primavera, no Shopping 
Cassino Atlântico (RJ). # 
Pará, com 35% do mercado 
de carros de luxo do Norte, 
ganha em Belém duas unida-
des do Motor Group Brasil. # 
Designer Anna Persia Bastos 
expõe peça autoral na Expo-
sição “Niterói na Década do 
Oceano”, no Rio. 

Colaboraram Walmor 
Parente, Carolina Freitas, 
Sara Moreira e Izânio Faça-
nha (charge)
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Tarcísio de Freitas:  – o PSDB já 
deu. E o PT, não dá!
Era pra ser mais uma 

visita de campanha à 
Marília, cidade a 400 

km de S. Paulo – conheci-
da como Capital Nacional 
do Alimento pelas grandes 
industrias nacionais e multi-
nacionais lá instaladas – mas 
houveram surpresas.

De cara o ex-candidato à 
presidente do PROS, o coach 
Pablo Marçal e anunciou, 
já que o PT ‘roubou’ minha 
candidatura a partir de agora 
ele vai apoiar Tarcísio para o 
governo de SP e Bolsonaro 
presidente.

Na sequência, o prefeito 
de Marília, Daniel Alonso, 
quadro histórico do PSDB, 
paulista anunciou no palan-
que sua ‘desfiliação’ do PSDB 
e ato continuo, assinou a 
ficha de filiação ao PL, parti-
do do presidente Bolsonaro 

para a surpresa de Depu-
tados federais, estaduais, 
imprensa e cerca de 1.500 
pessoas que acompanhavam 
o evento. Nesse momento o 

público foi à loucura.
Mas o que significa isso 

na pratica? Bom, o Estado 
de s. Paulo é dividido em 15 
mesoregiões, Marília é uma 

dessas 15 cidades-sede por 
isso ela tem influencia direta 
sobre outros 54 municípios 
paulistas.

Leia mais no site do DT

Tarcísio de Freitas e Prefeito de Marília, Daniel Alonso

Inovação

Filosofia do Vale do 
Silício é tema de palestra 
no HUB de Inovações

No dia 15 de setembro, 
às 19h, o HITT – Hub 
de Inovação Tecnoló-

gica de Taubaté irá receber 
a palestrante Anna Flávia 
Ribeiro, consultora de trans-
formação e moderadora de 
temas relacionados a filoso-
fia aplicada a negócios, entre 
outros assuntos voltados ao 
desenvolvimento humano.

O tema conduzido por ela 
será “Filosofia do Vale do Silí-
cio”. Mas, do que se trata? O 

Silicon Valley, está na Califór-
nia (EUA), numa região que 
concentra grande número de 
empresas que atuam na área 
de tecnologia da informação, 
computação, além de outros 
segmentos de mercado. A 
região é conhecida por desen-
volver modelos acessíveis de 
financiamento, para projetos 
de tecnologia, mais precisa-
mente para Startups.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Educação 

Projeto ‘Foco na Mente’ 
expande e começa a 
atender alunos de outros 
departamentos

O projeto Foco na mente 
surgiu em 2020, com 
a iniciativa de alunos e 

professores do departamento 
de Psicologia da Unitau. Neste 
ano, os encontros estão de 
volta com novidades! Agora, 
alunos(as) de todos os depar-
tamentos e cursos, inclusive do 
campus Caraguatatuba, pode-
rão ser atendidos pelo projeto, 
que, neste semestre, funciona-
rá com atividades remotas e 
presenciais.

Alunos(as) de qualquer perí-

odo dos cursos de graduação 
oferecidos pela Universidade 
podem solicitar o acolhimento 
psicológico. Basta enviar uma 
mensagem para @projeto-
foconamente, no Instagram, 
ou preencher o formulário. 
O acolhimento psicológico 
inicial começa assim que o(a) 
aluno(a) procura a ajuda, 
podendo ser feito de forma 
presencial, na sala que o pro-
jeto mantém no Campus Bom 
Conselho, ou de forma remota.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Unitau

Incêndios
Defesa Civil realiza grande 
operação de combate a queimada 
neste fim de semana em Taubaté

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

A Defesa Civil de Taubaté 
realizou uma grande 
operação de combate a 

queimada no último sábado, 
10, que mobilizou de 14 
homens e cerca de 8 horas 
de trabalhos no controle as 
chamas que consumiram área 
de 130 campos de futebol na 
região rural do município.

Por volta das 20h13 as 

equipes de plantão da Defesa 
Civil foram acionadas via 199 
para atender uma ocorrência 
de fogo na estrada particular, 
Pouso Frio localizada na região 
rural de Taubaté na noite do 
último sábado e que rapida-
mente ganhou força e propor-
ções seguindo em direção as 
residências próximas do local.

Leia mais no site do DT

Lula e Marina negam rompimento pessoal 
e defendem Brasil protagonista no clima

 Â Ao lado de ex-presidente, ex-ministra do Meio Ambiente anunciou apoio à candidatura 
petista em evento nesta segunda-feira, 12, devido à “quadro grave” da política brasileira

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva 
(PT) e a ex-ministra 

Marina Silva (Rede), do Meio 
Ambiente, anunciaram nesta 
segunda-feira, 12, uma alian-
ça para as eleições de 2022. 
Eles negaram ter se afastado 
“pessoalmente” no passado, 
justificaram o reencontro 
nestas eleições como um ato 
em defesa da democracia e 
defenderam a posição do 
Brasil como “protagonista” 
da agenda climática interna-
cional.

“Eu e o presidente Lula 
nunca deixamos de estar 
próximos e conversar, inclu-
sive em momentos dolorosos 
de nossas vidas, isso para 
dirimir qualquer afasta-
mento em termos pessoais. 
Nosso reencontro político e 
programático se dá diante de 

um quadro grave da história 
política, econômica, social 
e ambiental do nosso país”, 
disse Marina em entrevista 
à imprensa realizada na capi-

tal paulista.
Lula, por sua vez, pontuou 

que nunca esteve muito “dis-
tante politicamente e ideolo-
gicamente” da ex-senadora. 

Ele disse que o reencontro 
é importante por conta do 
“momento político violento” 
que o Brasil vive.

Leia mais no site do DT

Crédito da foto: Divulgação CNN / Ricardo Stuckert Divulgação / Lula

Candidatos já investiram R$ 74 mi 
dos próprios bolsos em campanhas

 Â Fora da disputa ao Palácio do Planalto, Pablo Marçal (PROS) foi o candidato que 
mais desembolsou dinheiro: R$ 771 mil

Os candidatos às elei-
ções de 2022 já gasta-
ram do próprio bolso, 

até esta segunda-feira, 12, 
mais de R$ 74 milhões em 
campanhas eleitorais. O 
campeão em investimentos 
é o coach Pablo Marçal, que 
mesmo com a candidatura 
à Presidência da República 
cancelada pela Justiça Elei-
toral, já desembolsou R$ 771 
mil. O montante representa 
0,7% do patrimônio decla-
rado por Marçal ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) — 
R$ 96 milhões.

Eduardo Riedel, candi-
dato ao Governo de Mato 
Grosso do Sul pelo PSDB, é o 
segundo candidato que mais 
gastou do próprio bolso. Com 
patrimônio declarado de R$ 
20 milhões, o empresário do 
agronegócio já investiu R$ 
620 mil na campanha.

O terceiro candidato que 
mais desembolsou recursos 
foi Rafael Parente (PSB), que 
até o fim de agosto era um 
dos nomes que disputava o 
Governo do Distrito Federal. 

Ele gastou R$ 534 mil, mas 
decidiu renunciar à corrida 
eleitoral para apoiar a can-
didatura de Leandro Grass 
(PV).

Em seguida, aparecem 
Valter Miotto (MDB-MS), que 
disputa o cargo de deputado 
estadual, e Roberto Argen-
ta (PSC), que concorre ao 
Governo do Rio Grande do 
Sul, com gastos no valor de 

R$ 500 mil cada.
Saiba quem são os candi-

datos que mais gastaram do 
próprio bolso:

Pablo Marçal (PROS): R$ 
771,5 mil

Eduardo Riedel (PSDB-
-MS): R$ 620 mil

Rafael Parente (PSB-DF): 
R$ 534 mil

Valter Miotto (MDB-MS): 
R$ 500 mil

Roberto Argenta (PSC-RS): 
R$ 500 mil

Ivo Cassol (PP-RO): R$ 
462,8 mil

Álvaro Dias (Podemos-PR): 
R$ 440 mil

Alexandre Silveira (PSD-
MG): R$ 439 mil

Flávia Arruda (PL-DF): 
R$380 mil

Leia mais no site do DT

crédito da foto: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL - ARQUIVO
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Notícias do Legislativo

Semana tem solenidade 
em homenagem a Obreiro 
Evangélico e audiência 
sobre segurança

A agenda desta semana 
da Câmara de Tau-
baté tem solenida-

de e audiência pública. Na 
quarta-feira, 14, será come-
morado o Dia do Obreiro 
Evangélico, a partir das 14h, 
no Plenário Jaurés Guisard.

Serão homenageados os 
pastores Fabio Antoninho 
Schultze, Henrique Laden-
thim, Levi Martins da Silva, 
Luciano Lopes da Silva 
e Ricardo Feyes, e quem 
usará a palavra em nome do 
Poder Legislativo é o verea-
dor Moises Luciano Pirulito 

(PL).
Na quinta-feira, 15, a 

partir das 9h30, a segurança 
pública será tema do debate 
na audiência promovida 
por iniciativa do vereador 
Paulo Miranda (MDB). No 
requerimento de convoca-
ção 1576/2022, ele consi-
dera que o município vem 
apresentando números 
preocupantes em relação 
à violência, como apontam 
notícias recém-apresenta-
das por órgãos de imprensa 
da região.

Leia mais no site do DT.

É lei: nomes de prédios 
da saúde devem lembrar 
profissionais da área

A Lei 5.753, de 6 de 
setembro, determina 
que prédios utilizados 

pelos serviços municipais 
de saúde receberão deno-
minação relativa a médicos, 
profissionais da enferma-
gem, pessoas com serviços 
prestados na área da saúde 
e prestadores de assistên-
cia religiosa. O projeto tem 
autoria do vereador Douglas 
Carbonne (Republicanos).

De acordo com o autor, 
o objetivo é homenagear 
principalmente aqueles que 
estão na linha de frente do 
combate à covid. “É diante 
desse olhar sofrido do outro 
que médicos, enfermeiros e 
demais profissionais ouvem 
o apelo mais profundo da 
humanidade, na sua hora 
mais verdadeira porque 
mais frágil. 

Leia mais no site do DT.

Lei atualiza Plano 
Diretor de Turismo 
de Taubaté
Entrou em vigência no 

dia 9 a Lei 5.754, de 
autoria do prefeito José 

Saud (MDB), que estabelece o 
Plano Diretor de Turismo de 
Taubaté, um dos instrumentos 
para que a cidade se candida-
te à condição de Município de 
Interesse Turístico (MIT) e 
acesse recursos estaduais do 
Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municí-
pios Turísticos. O projeto deve 
ser atualizado a cada três anos.

O documento foi elaborado 
em conjunto entre Prefeitura, 
Conselho Municipal de Turis-

mo (Comtur) e entidades, após 
capacitação oferecida pelo 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial (Senac) de 
Taubaté.

De acordo com o Plano, entre 
os pontos fracos do cenário 
municipal estão a descaracte-
rização arquitetônica do muni-
cípio, a poluição audiovisual, a 
ocupação irregular do solo e a 
falta de marketing turístico, de 
envolvimento da comunidade 
local e de apoio da Universida-
de de Taubaté.

Leia mais no site do DT.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO 
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1011853-77.2018.8.26.0577. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública, do Foro de São José 
dos Campos, Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que 
o(a) CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP 
move uma Desapropriação - Desapropriação de Desapropriação contra HELENA 
NEME VARELLA NUNES, PAULO VARELLA NUNES, LILIAN BARBARA RISKALLA 
DE MIRANDA, ANDRE ALVES MIRANDA, MITRA DIOCESANA DE SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS, objetivando: “ a desapropriação de uma área de 3.651,98m² (três 
mil, seiscentos e cinquenta e um metros e noventa e oito decímetros quadrados), 
localizada na Estrada Municipal Dom José Antônio Couto, s/nº, Bairro do Tatetuba, 
CEP 12226-551, no Município e Comarca de São José dos Campos/SP, cuja 
descrição perimétrica e demais características estão discriminadas no cadastro 
0302/642, no Laudo de Avaliação Administrativo nº 0028 – 11.334/2014 e respectiva 
planta cadastral 348/2015-REP (docs. 06, 07 e 08), constando pertencer aos 
desapropriados, conforme consta na Matrícula nº 120.386, do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de São José dos Campos (documento 09), por ser necessária 
para implantação de um Reservatório – CR Petrobrás, parte integrante do Sistema 
de Esgoto Sanitário do Município de São José dos Campos/SP. II - A área afetada 
está localizada em zona rural, não existindo sobre ela construções e/ou benfeitorias, 
não se aplicando as medidas concernentes à prévia imissão na posse, diante do 
disposto no artigo 6º do Decreto-lei n. º 1.075/70.”, declarados de utilidade pública 
conforme Decreto Municipal nº 17.723 de 02 de fevereiro de 2018 (documento 05), a 
autora está autorizada. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada 
a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão 
Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São José dos Campos, aos 19 de agosto de 2022.

Solidariedade 

Campanha Todos Contra a Fome: Doações 
para famílias do Piratininga podem ser 
feitas até dia 20

 Â Meta é entregar 230 cestas básicas; o Sindmetau é o único ponto de arrecadação 
de alimentos não perecíveis

A arrecadação de ali-
mentos não perecí-
veis para a campanha 

Todos Contra a Fome segue 
até o próximo dia 20. As doa-
ções podem ser entregues 
na sede do Sindmetau (Sin-
dicato dos Metalúrgicos de 
Taubaté e Região), que fica 
na Rua Urupês, 98 (Chácara 
do Visconde), de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h.

Os alimentos arrecada-
dos serão organizados em 
cestas básicas e entregues 
pelo Sindmetau no dia 22 de 
setembro para 230 famílias 
que moram no Parque Pira-
tininga, considerado um dos 
mais carentes de Taubaté.

Todas as famílias foram 
cadastradas e receberam 
um número de protocolo, 
que deverá ser trocado pela 
cesta básica, mesmo proce-

dimento adotado nas ações 
solidárias feitas pelo Sindme-
tau em 2021, no Residencial 
Paraíso e no Jardim Santa 
Tereza. A campanha Todos 
Contra a Fome faz parte do 

projeto Sindmetau Solidário. 
De acordo com o secretário 
de Organização adjunto da 
entidade, Raimundo Dias 
Pires, o Baiano, a iniciativa 
integra o papel social do Sin-

dicato. “Além de defender 
o trabalhador, o movimen-
to sindical busca ajudar a 
sociedade, principalmente 
em momentos difíceis como 
o que estamos vivendo.”

crédito da foto: Divulgação Sindmetau

Economia

Petrobras reduz preço do gás de 
cozinha em R$ 2,60 por botijão
A Petrobras anunciou, 

nesta segunda-Feira 
feira(12), redução de 

4,7% no preço do botijão. O 
gás de cozinha sairá de R$ 
4,23 para R$ 4,03 por quilo-
grama a partir de terça (13.
set) nas refinarias da estatal. 
A redução será de R$ 2,60 
por botijão de 13 quilogra-
mas.

É a 1ª redução no ano para 
o combustível. Segundo a 
Petrobras, o corte está de 
acordo com sua política de 
preços, “que busca o equilí-
brio dos seus preços com o 
mercado, mas sem o repas-
se para os preços internos 
da volatilidade conjuntural 
das cotações e da taxa de 
câmbio”.

© Marcello Casal/Agência Brasil

Piso Salarial

Piso para enfermagem: placar no 
STF está 5 a 3 por suspensão da lei
Os ministros do STF 

(Supremo Tribu-
nal Federal) Edson 

Fachin e Kassio Nunes Mar-
ques acompanharam André 
Mendonça e votaram para 
derrubar decisão provisória 
em que o relator Luís Rober-
to Barroso suspendeu a lei 
do piso salarial nacional da 
enfermagem. O julgamento, 
que começou na sexta-feira 
(10), tem 5 votos a 3 para 
que continuem suspensos os 
pagamentos do piso salarial 
até que sejam feitos cálculos 
sobre as maneiras de finan-
ciar a nova lei.

A análise do processo 
segue até a próxima sexta 
(16), caso não sejam feitos 
pedidos de mais tempo para 
análise. O relator, Luís Rober-

to Barroso, foi acompanha-
do pelos ministros Ricardo 
Lewandowski, Alexandre 

de Moraes, Dias Toffoli e 
Cármen Lúcia para suspen-
der a remuneração mínima 

de R$ 4.750 por mês.
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Rússia
Guerra na Ucrânia: os mapas que mostram território 
recuperado pela Ucrânia após ofensiva ‘relâmpago’

 Â O Exército ucraniano anunciou no último domingo, 11, a reconquista de território equivalente a 3 mil km² durante uma rápida 
ofensiva contra as tropas russas no norte, leste e sul do país - o triplo da área recapturada nas 24 horas anteriores.

A BBC não conseguiu 
verificar de forma 
independente a infor-

mação (já que os jornalis-
tas tiveram acesso negado 
às frentes de batalha), mas 
o Ministério da Defesa da 
Rússia confirmou a retirada 
de suas forças de três cidades 
importantes.

Se confirmado o resultado, 
o ritmo do contra-ataque 
parece ter pego os russos 
desprevenidos.

Leia, a seguir, o que se sabe 
sobre a situação atual.

Contra-ofensiva ucraniana 
no norte e leste

Na noite de quinta-feira 
(8/9), o presidente ucra-
niano, Volodymyr Zelensky 
anunciou a recuperação do 
equivalente a mil km², como 
mostra o mapa acima.

Na noite de sábado (10/9), 
o número aumentou para 2 
mil km², e Zelensky afirmou 
que mais de 30 povoados 

teriam sido “libertados” 
na região de Kharkiv. Uma 
das principais autoridades 
russas encarregadas da 
ocupação russa em Kharkiv 
admitiu que as forças ucra-
nianas obtiveram uma “vitó-
ria significativa”.

Até domingo (11/9), 
segundo a agência de notícias 
Reuters, o comandante-chefe 
da Ucrânia, general Valeriy 
Zaluzhnyi, declarou pelo 
Telegram que as forças de 
seu país teriam recuperado 
o controle de mais de 3 mil 
km² desde o início do mês.

O avanço expressivo, se 
confirmado, mostra que os 
ucranianos triplicaram seus 
ganhos territoriais em pouco 
mais de 48 horas.

O contra-ataque no leste 
permitiu que tropas ucra-
nianas entrassem em cidades 
importantes como Izyum e 
Kupiansk, até então contro-
ladas pela Rússia.

Se confirmada, esta seria a 
mudança de linha de frente 
mais significativa desde que a 
Rússia se retirou de áreas nos 
arredores de Kiev em abril.

O que diz a Rússia?
O Ministério da Defesa da 

Rússia confirmou a retira-
da de suas forças de Izyum 
(como visto no mapa acima) 
e Kupiansk, para que as 
tropas pudessem “se recom-
por” em território controlado 

por separatistas apoiados 
por Moscou.

A pasta também confir-
mou a retirada das tropas de 
uma terceira cidade-chave, 
Balaklyia, neste caso sob o 
argumento de “reforçar os 
esforços” na frente de batalha 
na região de Donetsk.

Kupiansk serviu como 
principal centro de abaste-

cimento da Rússia na frente 
leste do conflito. A perda 
de Izyum, por sua vez, que 
Moscou passou mais de um 
mês tentando tomar no início 
da guerra, seria vista como 
uma grande humilhação para 
o presidente Vladimir Putin.

O chefe da administração 
instalada pela Rússia em 

Kharkiv recomendou que a 
população russa evacuasse 
para a Rússia “para salvar 
vidas”.

O relatório diário do Minis-
tério da Defesa russo de 
domingo (11/9), contudo, 
segundo a BBC Rússia, não 
trazia informações sobre a 
retirada das tropas da região.

Autoridades de defesa do 

Reino Unido alertam que os 
combates continuam fora 
dessas cidades.

Conquistas ucranianas no 
sul

A atenção da comunidade 
internacional estava focada 
em um avanço ucraniano 
muito aguardado na área 
perto da cidade de Kherson, 

no sul, como visto acima.
Esta foi a primeira cidade 

tomada pelas forças russas 

após a invasão, e recente-
mente os soldados ucrania-
nos tentaram retomar o terri-
tório usando nova artilharia 
de longo alcance.

Kherson tem importância 
estratégia para a Rússia caso 
o país decida atacar o porto 

ucraniano de Odessa e é o 
principal fornecedor de água 
para a Crimeia, controlada 
pela Rússia.

Analistas acreditam que a 

Rússia tenha redirecionado 
algumas de suas tropas mais 
experientes para defender a 
cidade.

Nataliya Gumenyuk, porta-
-voz do comando sul do Exér-
cito ucraniano, afirmou que 
eles avançaram “entre duas 
e várias dezenas de quilôme-
tros” ao longo dessa frente.

Diz-se que as forças russas 
que lutam na frente sul se 
entrincheiraram em posições 
defensivas e que as tropas 
ucranianas enfrentaram forte 
resistência ali desde o início 
da ofensiva.

Qual o cenário no momen-
to?

Zelensky comemorou o 
avanço na província de Kha-
rkiv como um momento deci-
sivo no conflito, que já dura 
seis meses, e afirmou que o 
inverno pode trazer conquis-
tas mais rápidas de território 
se Kiev tiver acesso a armas 
com maior poder destrutivo.

Os últimos acontecimentos 
também são vistos como um 
sinal de que o Exército ucra-
niano tem capacidade para 
retomar as áreas ocupadas 
- algo crucial, já que o país 
segue pedindo apoio militar 
a aliados.

Em entrevista ao Financial 
Times, entretanto, o ministro 
da Defesa da Ucrânia, Olek-
sii Reznikov, alertou sobre 
o potencial de um contra-
-ataque russo.

“Uma contra-ofensiva 
libera território, depois disso 
você tem que controlá-lo e 
estar pronto para defendê-
-lo”, disse. “Claro, temos que 
nos preocupar, esta guerra 
nos preocupa há anos.”

As forças russas ainda 
detêm cerca de um quinto 
da Ucrânia - poucos acredi-
tam o recente avanço do lado 
lado ucraniano trará um fim 
rápido à guerra.

crédito da foto: GETTY IMAGES

Ukrainian flags were placed on statues in a square in Balakliya, in the Kharkiv region of Ukraine

Mapa mostra avanços recentes da Ucrânia

crédito da foto: Divulgação BBC

crédito da foto: Divulgação BBC crédito da foto: Divulgação BBC

Soldado ucraniano ao lado de veículo russo na região de Kharkiv, na última 
sexta-feira
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Notícias do Litoral
Prefeitura realiza o 1° Mutirão do 
Emprego com 120 vagas de trabalho
A Prefeitura Municipal 

de Ubatuba, por meio 
da Secretaria de Assis-

tência Social e Setor de Traba-
lho e Renda, realizará no dia 
16, das 9h às 16h, e no dia 17, 
das 9 às 12h, um “Mutirão do 
Emprego”. A ação ocorrerá na 
sede do Poupatempo, na rua 
Professor Thomaz Galhardo, 
1172, e a participação no 
evento é aberta a toda popu-
lação de Ubatuba interessada 
em vagas de emprego.

De acordo com o Secre-
tário de Assistência Social, 
Luiz Augusto, esse tipo de 
ação é fundamental para a 
cidade. “Esse mutirão será 
muito importante, pois dará 
oportunidade principal-
mente para famílias que se 
encontram em situação de 
vulnerabilidade social de se 
reinserirem no mercado de 
trabalho”, concluiu.

A ação disponibilizará um 
total de 120 vagas de empre-
go. O atendimento acontecerá 
por ordem de chegada, com 
distribuição de 100 senhas 
no dia 16, sendo 50 no perí-

odo da manhã e 50 à tarde, já 
no dia 17 serão entregues 50 
senhas para serem atendidas 
pela manhã.

Para a realização do aten-
dimento no mutirão, é fun-

damental que os candidatos 
tenham em mãos: currículos 
para serem avaliados, car-
teira de trabalho (digital ou 
física); RG e CPF. 

Leia mais no site do DT.

Prefeitura de Caraguatatuba abriu 
inscrições para 38ª Festa de Iemanjá 

A Prefeitura de Caragua-
tatuba, por meio da 
Secretaria de Turismo, 

informa que as inscrições para 
as casas religiosas que quei-
ram participar da 38ª Festa de 
Iemanjá estão abertas desde 
esta segunda-feira, 12, e se 
encerrarão às 16h do dia 23 
de setembro.

O evento ocorrerá a partir 
das 19h do dia 10 de dezem-
bro, na Praia do Centro. Para 
se cadastrar, a instituição 
interessada deve preencher 

o formulário eletrônico dis-
ponibilizado no link https://
tinyurl.com/28uxeche. No 
mesmo endereço, é possí-
vel consultar o regulamento 
completo com as condições do 
cadastramento.

A Prefeitura vai disponibi-
lizar 40 espaços para que os 
integrantes das casas religio-
sas façam suas homenagens 
à Iemanjá. A disposição de 
cada tenda se dará conforme 
a ordem de inscrição, sendo 
os números pares do lado 

esquerdo e os ímpares do lado 
direito da imagem.

No dia da festividade, o 
período de montagem das 
tendas será das 8h às 15h. A 
Prefeitura destaca que é proi-
bido depositar oferendas ao 
redor da imagem e não será 
permitida a permanência de 
veículos próximos aos espaços 
na praia, ficando cientes que 
esses estarão sujeitos às pena-
lidades impostas pela Secre-
taria de Mobilidade Urbana e 
Proteção ao Cidadão.

A relação de participantes 
será publicada às 16h do dia 
14 de outubro no site www.
caraguatatuba.sp.gov.br. Mais 
informações podem ser obti-
das na Secretaria de Turismo, 
pelo telefone (12) 3897-7910.

Autorização de veículos
As entidades que vierem de 

ônibus devem solicitar a autori-
zação de entrada de veículos de 
passeio no município, por meio 
do site 156.caraguatatuba.sp.gov.
br ou telefone (12) 3897-8800. 

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Caraguatatuba

Caraguatatuba recebe próxima etapa do 
XTERRA Brazil nos dias 24 e 25 de setembro

Em 2022, o XTERRA 
Brazil, maior circuito 
off-road do mundo, já 

passou por alguns dos desti-
nos mais paradisíacos do país 
e desta vez não será diferen-
te. A cidade de Caraguatatuba 
será o palco da sexta etapa 
do evento esportivo, entre os 
dias 24 e 25 de setembro.

A atração já tem partici-
pação confirmada do mara-
tonista aquático Allan do 
Carmo. O baiano é medalhis-
ta pan-americano, ouro em 
mundiais e especialista em 
provas de curta e longa dis-
tâncias. O atleta se juntará a 
outros competidores na Praia 
Martim de Sá, principal ponto 
de encontro da competição.

Segundo a organização, 
o XTERRA Caraguá espera 
reunir ao menos 2 mil pes-
soas, entre atletas, familiares 
e moradores da cidade que, 
pela primeira vez, receberá 
uma etapa do circuito, para 
disputas de Aquathlon, Aqua-

thlon Run, Swim Challenge, 
Triathlon MTB, Trail Run, 
Triathlon Run e Triathlon 
Swim.

“Um dos nossos diferen-

ciais é oferecer desafio aliado 
a um visual inesquecível. E 
isso ficará evidente a todos 
em Caraguá, um local ideal 
para receber a nossa prova 

pela primeira vez. Aguarda-
mos novamente um fim de 
semana com muita disputa 
em ambiente familiar, carac-
terística do XTERRA Brazil”, 
afirmou Bernardo Fonseca, 
CEO do circuito.

As inscrições para a etapa 
de Caraguá podem ser reali-
zadas no site https://xterra-
brasil.com.br/. A realização 
do XTERRA Brazil é da X3M 
Entretenimento, proprietária 
do evento no país. A etapa de 
Caraguá tem o apoio da Pre-
feitura de Caraguatatuba, por 
meio da Secretaria de Turis-
mo.

XTERRA Village
Proporcionando um final 

de semana agitado entre 
amigos e família, a etapa abre 
as portas para o público no 
dia 23 de setembro, com o 
XTERRA Village, que promete 
muito lazer para os partici-
pantes.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Caraguatatuba

Funcionários da Prefeitura de 
Bertioga visitam os arquivos de 
São Sebastião para referência na 
implantação do serviço no município

A Prefeitura de São 
Sebastião, por meio 
do Arquivo Público 

Municipal, vinculado à Secre-
taria de Governo (SEGOV), 
recebeu, na última semana, 
a visita de servidores da 
Prefeitura de Bertioga, que 
vieram com o objetivo de 
buscar orientações e apoio 
na implementação de ações 
na área de Gestão de Docu-
mentos de Arquivo.

O município de Bertioga, 
criado oficialmente em 1991, 
está empenhado na busca de 
soluções para salvaguardar 
seu patrimônio documental. 
Durante a visita, os membros 
da equipe puderam trocar 
experiências e conhecer o 
fluxo de trabalho do Arquivo 
Intermediário da Prefeitura 
de São Sebastião, assim como 

realizar visita técnica à Casa 
do Patrimônio Histórico e 
conhecer os espaços desti-
nados ao tratamento, con-
servação, pesquisa e guarda 
do acervo documental do 
município.

O chefe do Setor de Proto-
colo e Arquivo da Prefeitura 
de Bertioga, Ailton A. da Silva, 
diz que, através do estudo e 
de exemplos vistos em São 
Sebastião, será possível dar 
início à construção da tabela 
de temporalidade e valida-
ção de tempo de guarda dos 
documentos de Bertioga. 
“Vimos, nesta visita, o quanto 
a atual gestão está com um 
olhar voltado à preservação 
da história e do país, pois 
construíram um arquivo in 
memorian impecável”, conta.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de São Sebastião

Cervejaria de 
Caraguatatuba é 
premiada na 1ª Copa 
Paulista de Cerveja

A Mangona Cervejaria, 
de Caraguatatuba, 
conquistou a medalha 

de prata na 1ª Copa Paulista 
de Cerveja. O resultado da 
premiação foi anunciado no 
último sábado, 10, durante 
o Craft Beer, festival de cer-
vejas realizado na cidade de 
Ribeirão Preto (SP).

O rótulo caraguatatuben-
se levou o segundo lugar da 
categoria Sour Ale – que são 
cervejas com um sabor inten-
cionalmente ácido ou azedo 
– com a Mangona Sour “Tan-
gerina-Amora-Maracujá”, 
bebida frisante e levemente 
ácida, que se destaca pelo 
aroma e sabores da combi-
nação das frutas.

A primeira edição do concur-
so, voltado especialmente aos 
produtores de cerveja artesa-
nal registrados no Estado de 
São Paulo, contou com mais 
de 80 cervejarias inscritas. A 
competição teve a cervejaria 
Mangona como única ganha-
dora do Litoral Norte.

O reconhecimento inclui 
medalha e certificado, além 
do famoso selo de consagra-
ção, que poderá ser utilizado 
na cerveja Mangona Sour pela 
categoria premiada. Para o 
sócio da cervejaria, Eduardo 
Silva Francisco, é uma realiza-
ção imensa ser medalhista em 
um concurso com tamanha 
visibilidade.

“Nós produzimos cerve-
jas com muito zelo, estudo, 
qualidade e, principalmente, 
muito amor. E, ser reconheci-
do assim é pra se emocionar 
demais. Seguiremos em busca 
de mais medalhas para Cara-
guá”, comentou Eduardo, que 
também é membro Associa-
ção dos Cervejeiros Artesanais 
de Caraguatatuba (Aceac).

A primeira edição da Copa 
Paulista de Cerveja Artesanal 
foi uma realização do Polo 
Cervejeiro de Ribeirão Preto, 
grupo que reúne as principais 
cervejarias independentes da 
cidade e região.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Caraguatatuba
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 MOVIECOM TAUBATÉ PROGRAMAÇÃO
08/09/2022 À 14/09/2022

Sala 1 - INGRESSO PARA O PARAÍSO - DUB (UNIVERSAL 
PICTURES)

Comédia Romântica - Dublado - 12 Anos - Duração: 104min.
Em Ingresso para o Paraíso, um casal divorciado (George Clooney 
e Julia Roberts) descobre que a � lha está apaixonada e pretende 

se casar impulsivamente em Bali. Os dois, então, decidem viajar às 
pressas para a ilha e parar o casamento da jovem, impedindo que 

ela cometa o mesmo erro que eles.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10 - 19h20 - 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 17h10 - 19h20 - 21h30

Sala 1 - MINIONS 2 (DUB) A ORIGEM DE GRU (UNIVERSAL 
PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 87min.
Minions 2: A Origem de Gru é a continuação das aventuras 

dos Minions, e desta vez, eles ajudam um Gru ainda criança, 
descobrindo como ser vilão. Na década de 1970, Gru está crescendo 

no subúrbio. Fã de um grupo de supervilões conhecido como 
Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o su� ciente 

para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais 
seguidores, os Minions.

Juntos, eles exercem suas habilidades enquanto constroem seu 
primeiro covil, experimentam suas primeiras armas e realizam 

as primeiras missões. Quando os Vicious 6 expulsam seu líder - o 
lendário lutador Wild Knuckles - Gru participa de uma entrevista 
para se tornar seu mais novo membro. A entrevista não vai bem, 
e só piora depois que Gru os supera e de repente, o garoto se vê 

como inimigo
mortal do grupo do mal. Gru se voltará para uma fonte improvável 

de orientação, o próprio Wild Knuckles, e descobrirá que até os 
supervilões precisam de uma ajudinha de seus amigos.

Sáb., Dom., Feriado: 15h10

Sala 2 - UM LUGAR BEM LONGE DAQUI - DUB (COLUMBIA 
PICTURES)

Drama / Suspense - Dublado - 14 Anos - Duração: 126min.
Baseado no romance de Delia Owens, Um Lugar Bem Longe Daqui 
acompanha duas linhas temporais: A primeira sobre as aventuras 

da jovem Kya enquanto vive isolada em uma pequena cidade 
da Carolina do Norte. E a segunda é sobre a investigação de um 

assassinato de uma celebridade local na cidade � ctícia
de Barkley Cove.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h20
Sáb., Dom., Feriado: 21h20

Sala 2 - PREDESTINADO: ARIGÓ E O ESPÍRITO DO DR.FRITZ 
(IMAGEM FILMES)

Drama - Nacional - 14 Anos - Duração: 108min.
Parece impossível, mas esta é uma história real. Através do espírito 

de Dr. Fritz, médico alemão falecido durante a Primeira Guerra 
Mundial, José Arigó (Danton Mello) se tornou uma esperança de 
cura para milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele foi alvo de 

críticas por parte dos mais céticos, mas com o apoio de sua esposa 
(Juliana Paes), conseguiu salvar inúmeras vidas por intermédio da 

cirurgia espiritual.
Predestinado a ajudar sem receber nada em troca, Arigó é hoje 
reconhecido como um dos maiores fenômenos mediúnicos da 

história.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40 - 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 16h40 - 19h00

Sala 2 - O LENDÁRIO CÃO GUERREIRO - DUB (PARAMOUNT 
PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 103min.
O perverso vilão felino Ika Chu (Ricky Gervais) e seu capanga 

Ohga (George Takei) se preparam para pôr um plano terrível em 
prática que pode acabar com a cidade de Kakamucho. A tarefa 

de combater esse perigo é tomada por Hank (Michael Cera), 
um cachorro que sonha em ser um grande samurai. Ele acaba 

convencendo Jimbo (Samuel L. Jackson), um gato que outrora fora 
um grande guerreiro, a se

tornar seu mentor, o que faz com que comece uma incrível amizade 
entre os dois.

Sáb., Dom., Feriado: 14h30

Sala 3 - HOMEM-ARANHA(DB)SEM VOLTA PARA CASA - VERSÃO 
ESTENDIDA (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 157min.
Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker (Tom 

Holland) precisará lidar com as consequências da sua identidade 
como aracnídeo ter sido revelada pela reportagem do Clarim 
Diário. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de 

ser um super-herói, Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict 
Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdeira identidade. 

Entretanto, o feitiço
não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa, 

forçando-o a descobrir o que realmente signi� ca ser o Homem-
Aranha.

Versão Estendida
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h00

Sáb., Dom., Feriado: 21h00

Sala 3 - HOMEM-ARANHA(DB)SEM VOLTA PARA CASA - VERSÃO 
ESTENDIDA (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 157min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h50

Sáb., Dom., Feriado: 14h40 - 17h50

Sala 3 - MINIONS 2 (DUB) A ORIGEM DE GRU (UNIVERSAL 
PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 87min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h50

Sala 4 - HOMEM-ARANHA(DB)SEM VOLTA PARA CASA - VERSÃO 
ESTENDIDA (COLUMBIA PICTURES)

Aventura / Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 157min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 - 19h40

Sáb., Dom., Feriado: 16h30 - 19h40

Sala 4 - AFTER - DEPOIS DA PROMESSA - DUB (DIAMOND FILMS)
Romance - Dublado - 14 Anos - Duração: 95min.

Em After 4 – Depois da Promessa, a relação entre Tessa Young 
(Josephine Langford) e Hardin Scott (Hero Fiennes-Ti�  n) passou 

por muitas di� culdades, fortalecendo sua união, e quando a 
verdade sobre suas famílias veio à tona, os dois descobriram que 

não são tão diferentes quanto pensavam. Tessa não é mais aquela 
menina doce e inocente que chegou à faculdade, e Hardin não é 

mais o garoto cruel por
quem ela se apaixonou. Ela é a única pessoa capaz de compreender 
e acalmar o espírito do jovem. Porém, quando uma revelação sobre 

o passado abala a fachada impenetrável de Hardin – e Tessa sofre 
uma tragédia brutal, o segredo é tão grande que faz com que ele se 

distancie de absolutamente tudo, até
de sua alma gêmea. Sem falar que sua agressividade pode colocar 
tudo a perder. Dessa vez, a garota também vai precisar do apoio de 
seu amado, o que será mais um teste para esse amor. Tessa não tem 

a certeza se pode realmente salvá-lo – não sem se sacri� car. Mas 
por quem é que a garota deve lutar, por Hardin ou por si mesma?

Sáb., Dom., Feriado: 14h20

Sala 5 - ÓRFÃ 2 - A ORIGEM - DUB (DIAMOND FILMS)
Suspense - Dublado - 16 Anos - Duração: 99min.

A origem da aterrorizante saga de Esther é apresentada neste 
prequel de A Órfã, sucesso de terror. ÓRFÃ 2: A ORIGEM conta 
a história de Leena Klammer (Isabelle Fuhrman), paciente que 

orquestra uma brilhante fuga de uma clínica psiquiátrica da Estônia 
e foge para os Estados Unidos. Ao chegar no país, Leena assume 
a identidade “Esther”, a � lha desaparecida de uma família rica. No 

entanto, sua nova vida
traz algo inesperado e ela será confrontada por uma mulher (Julia 

Stiles) que fará o que for preciso para proteger sua família.
Qua.: 19h10 - 21h15

Sala 5 - THOR: AMOR E TROVÃO - DUB (DISNEY)
Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 119min.
Thor: Amor e Trovão é quarta aventura solo de Thor (Chris 

Hemsworth), personagem da Marvel. O próximo � lme do super-
herói pretende ser a sequência direta de Thor: Ragnarok e o 29º 

� lme do Universo Cinematográ� co Marvel. O longa, além de 
representar os acontecimentos de Thor: Ragnarok, promove a volta 

de Jane Foster (Natalie Portman), que se transforma na versão 
feminina de Thor. Os Guardiões da Galáxia terão papel importante 

na história, trazendo aventuras que podem fazer o � lho de Odin 
questionar seu papel enquanto Deus do Trovão, precisando contar 
com o apoio de grandes aliados como Valquíria (Tessa Thompson) 

e Korg (Taika Waititi) para enfrentar suas lutas. O � lme ainda 
apresenta Gorr (Christian Bale) - sendo o grande vilão da narrativa - 

e ainda, Zeus (Russell Crowe).
Qui., Sex., Seg., Ter.: 18h50
Sáb., Dom., Feriado: 18h50

Sala 5 - PINOCCHIO - O MENINO DE MADEIRA - DUB (PLAYARTE)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 90min.

Descubra as aventuras de Pinocchio nesta nova versão de um 
dos contos clássicos mais amados de todos os tempos. Com a 

benção de Gepeto, seu pai e criador, Pinocchio sai para conhecer o 
mundo ao lado de seu cavalo e amigo Tibalt. Juntos eles decidem 
participar de um circo itinerante, onde Pinocchio percebe que é 
um belíssimo acrobata, além de descobrir algo que o tornará um 

menino humano de
verdade.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50
Sáb., Dom., Feriado: 14h50 - 16h50

 
Sala  5 - NÃO! NÃO OLHE! DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Terror - Dublado - 14 Anos - Duração: 130min.
Novo � lme de terror do diretor Jordan Peele (Corra e Nós). Em 
Não! Não Olhe! uma cidade do interior da Califórnia começa 
a ter eventos bizarros e extraterrestres. Uma dupla de irmãos 
interpretado por Keke Palmer (True Jackson e Alice) e Daniel 

Kaluuya (Corra e Judas e o Messias Negro), possuem um rancho de 
cavalos e são vizinhos de um parque de diversões de uma série de 

televisão do personagem
interpretado por Steven Yeun, inspirada no velho oeste. Os dois 

então são testemunhas de eventos
bizarros e discos voadores.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 21h15
Sáb., Dom., Feriado: 21h15

Vivo e prestativo, o rádio merece todas 
as homenagens

O rádio acaba de com-
pletar 100 anos no 
Brasil e ainda são das 

mais merecidas todas as 
homenagens.

Uma história que foi tra-
çada por saudosos nomes, 
como Cesar de Alencar, Ary 
Barroso, Blota Junior, Kalil 
Filho, Humberto Marçal, 
Hélio Ribeiro, Gonçalo 

Parada, Gualberto Curado, 
Zé Béttio, Moraes Sarmen-
to, Enzo de Almeida Passos, 
Gil Gomes, Paulo Barbosa, 
Vicente Leporace, Narciso 
Vernize, Estevam Sangirar-
di, José Paulo de Andrade, 
Randal Juliano, Fioti Giglioti, 
Fausto Canova, Edson Leite, 
Pedro Luiz, Orlando Duarte, 
Itá Ferraz, Geraldo José de 

Almeida, Armindo Antônio 
Ranzolin, Jorge Curi, Doalcei 
Camargo, Willy Gonzer e 
cantoras como Inezita Bar-
roso, Marlene e Emilinha 
Borba entre tantos.

Além de outras figuras 
vivas e importantes, como 
Ely Correa, Osmar Santos, 
Joseval Peixoto, Salomão 
Esper, José Silvério, Afaná-

sio Jazadji, Pedro Ernesto 
Denardin, Luís Penido, 
Antonio Carlos, José Carlos 
Araújo, Silvio Luiz, Milton 
Neves, Apolinho, Ney Gon-
çalves Dias e Cidinha Campos 
para não estender demais.

O rádio, que agora veio a 
se transformar, em muitos 
casos, um pouco de televi-
são, continua sendo o grande 

companheiro de muita gente. 
No jornalismo, por exemplo, 
o serviço prestado é dos 
mais importantes e, na parte 
musical, também atende as 
mais diferentes preferências.

Dá um pouco de saudades 
do rádio esportivo do passa-
do, trabalho feito por equi-
pes muito responsáveis, que 
sabiam temperar com leveza 

as suas transmissões, mas 
não usavam os microfones 
para piadinhas e brincadei-
ras internas, que excluem 
totalmente o ouvinte, como 
acontece em diversos casos 
nos dias atuais. Saudades de 
um trabalho mais sério.

 

ELA
Angélica é a convidada do 

“Programa de Todos os Pro-
gramas”, nesta terça, 18h, no 
YouTube e Facebook do R7.

Vida, carreira, planos, de 
tudo um pouco, sempre com 
algumas surpresas.

SILÊNCIO
Todos, entre SBT e AACD, 

continuam sem resposta se 
Silvio Santos participará ou 
não do Teleton, na sua edição 
especial de 25 anos, nos dias 
4 e 5 de novembro.

Já existiram até tentativas 
de querer saber, mas sem 
sucesso.

PREPAREM OS CORAÇÕES
Mas se ainda continua longe 

das “colegas de trabalho”, 
Silvio Santos, por telefone, 
voltou a dar expediente no 
SBT. Tem disparado ordens 
todos os dias.

O assessor especial Rafael 
Larena é sempre o encarrega-
do de distribuir.

ATENÇÃO, ATENÇÃO
SBT e Globo disputam o 

direito de transmissão da Sul-
-Americana, São Paulo e Inde-
pendiente Del Valle, no dia 1º 
de outubro, um sábado, 17h.

Um jogo só, marcado para 

o Estádio Mario Kempes, em 
Córdoba, na Argentina.

PAU A PAU
Sobre essa disputa entre 

SBT e Globo, por enquanto 
não é possível apontar quem 
sairá vencedor.

As conversas com a Con-
mebol, por parte das duas, se 
intensificaram desde a última 
quinta-feira, depois da vitória 
do São Paulo sobre o Atlético 
GO.

DESFECHO
Com a maior das certezas é 

possível afirmar que SBT ou 
Globo, uma das duas vai levar.

A Conmebol precisa de 
exposição e agora com um 
grande clube brasileiro na 
final não dá para ser só na sua 
TV, que tem alcance dos mais 
limitados.

POR ENQUANTO
Tudo no papel ainda, mas 

existe o plano da TV Jovem 
Pan também lançar uma 
revista eletrônica aos domin-
gos, das 14h às 18h.

Já tem até apresentador 
escolhido, no caso, Thiago 
Asmar, ex-Globo, contratado 
da casa e sucesso nas redes 
sociais.

RECORD NO CATAR
A Record também já tem 

tudo armado para a cobertura 
jornalística da Copa do Mundo 
no Catar.

Os repórteres Bruno Picci-
nato e Roberto Thomé, além 
do colunista Cosme Rimoli, 
foram escolhidos para essa 
função. 

NÃO É ASSIM
A Band surpreendeu o seu 

telespectador com um espe-
cial da Rainha Elizabeth na 
tarde de domingo, exibição 
das 16h às 18h.

Tudo muito bem, não fosse 
o horário e a forma que foi ao 
ar. Pegou do esporte, ou inter-
rompeu o “Show do Esporte”, 
e entregou para o esporte, 
“Terceiro Tempo”. Um san-
duiche.

Algo que contraria tudo o 
quer se entende como pro-
gramação de TV.

JORNALISMO
Na CNN Brasil foi decidido 

que o jornalista Américo Mar-
tins irá assumir, logo depois 
das eleições, o posto de cor-
respondente em Londres, 
lugar que ele já trabalhou em 
outras oportunidades, para 
reforçar a cobertura interna-

cional.
A atual vice-presidência de 

Conteúdo será incorporada 
pela vice-presidência de Jor-
nalismo, entenda-se Leandro 
Cipoloni.

 

•     Gui Santana também 
integra o elenco de “O Rei da 
TV”, série sobre Silvio Santos, 
que estreia em 19 de outu-
bro na plataforma Star+, da 
Disney...

•     ... Foi escolhido para ser 
Sérgio Mallandro.

•     No domingo, às 20h, a 
Cultura vai mostrar o concerto 
Jazz Sinfônica, sob a regência 
de João Mauricio Galindo, em 
homenagem ao bicentenário 
da nossa Independência...

•     ... A apresentação foi gra-
vada no Parque da Indepen-
dência, em meio às celebra-
ções de reabertura do Museu 
do Ipiranga.

•     Fafy Siqueira, Robson 
Nunes, Sérgio Loroza, Marian-
na Armellini, Flávia Garrafa e 
Mateus Ribeiro gravam “Use 
Sua Voz”, produção da Flores-
ta para a HBO Max...

•     ... A série, com estreia 
prevista para 2023, tem como 
protagonistas o grupo BFF 
Girls, liderado por Bia Torres, 
Laura Castro e Giulia Nassa.

•     O canal Discovery vai 
exibir nesta quarta-feira, a 
partir das 23h10, o documen-
tário “A Rainha: Mãe e Monar-
ca”, sobre Elizabeth 2ª...

•     ... No mesmo dia também 
será disponibilizado no disco-
very+.

•     O drama musical “Depois 
do Universo”, com Giulia B e 
Henrique Zaga, tem estreia 
marcada para dia 27 de outu-
bro na Netflix.

 

Na Band, a relação oficial 
de quem vai pela TV ao Catar 
já existe, mas ainda não é 
divulgada.

Sabe-se que os nomes de 
Cris Dias (FOTO) e Fernando 
Fernandes estão muito bem 
cotados.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Cris Dias

Semana do Cinema: 
Cinemark participa de campanha inédita que 
celebra a volta do público às salas de 
cinema em todo o país

 Â Entre os dias 15 e 21 de setembro, os ingressos para sessões 
serão disponibilizados com preço único de R$10 e os combos 
com pipoca e refrigerante terão preços especiais

Em uma inicia-
t iva  i n é d i t a 
n o  m e rc a d o 

cinematográfico bra-
sileiro, a Cinemark se 
une à outras redes exi-
bidoras do país para 
realizar a “Semana do 
Cinema”. A campanha 
idealizada pela FENEEC 
(Federação Nacional 
das Empresas Exibido-
ras Cinematográficas) 
acontece de 15 a 21 de 
setembro e tem o objeti-
vo de celebrar o retorno 
do público às salas de 
projeção, após o longo 
período de paralisação 
provocado pela pan-
demia do Coronavírus 
(Covid-19).

Na oportunidade, nos 
cinemas Cinemark de 
todo o país, os ingressos 
serão disponibilizados 
com preço único no valor 
de R$10 e os combos com 
pipoca e refrigerante terão 
preços especiais. A pro-
moção, que também conta 
com o apoio da ABRAPLEX 
(Associação Brasileira das 
Empresas Exibidoras Cine-
matográficas Operadoras 
de Multiplex), é válida para 
todas as sessões nas salas 
tradicionais 2D.

“Com esta campanha que-
remos celebrar a volta do 
público e democratizar no 
país ainda mais o acesso a 
magia que só a experiência 
cinematográfica proporcio-
na”, salienta Lúcio

Otoni, presidente da 
FENEEC.

“O cinema proporcio-
na uma experiência única 

para seus espectadores que 
não é possível ter em casa. 
A campanha é mais uma 
forma de valorizarmos esta 
expressão cultural tão rica, 
enaltecer as produções 
cinematográficas e fazer 
um convite para que todos 
possam aproveitar esse 
momento tão importante 
conosco”, comenta Daniel 
Campos, diretor de marke-
ting da Cinemark.

A “Semana do Cinema” 
segue uma tendência mun-
dial de promover, em clima 
de festa, o retorno das pes-
soas às salas. Nos Estados 
Unidos aconteceu, em 3 
de setembro, o National 
Cinema Day, com ingressos a 
$3 dólares em mais de 3 mil 
cinemas. Na mesma data, 

no Reino Unido, o National 
Cinema Day promoveu ses-
sões por £3 libras em cerca 
de 550 salas e, na Espanha, 
haverá, em outubro, a La 
Fiesta del Cine 2022, com 
ingressos à €3,50 euros.

 Semana do cinema - Cine-
mark:

Data: de 15 a 21 de setem-
bro

Valor único: R$ 10 - válida 
apenas para sessões 2D

Combo promocional: R$ 
29,90 (1 pipoca média + 2 
refrigerantes 500ml)

Confira os horários das 
sessões e os complexos 
participantes no site ou app 
Cinemark
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DATA 1º LEILÃO 20/09/22 ÀS 14H00 - DATA 2º LEILÃO 21/09/22 ÀS 14H00

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

José Carlos Barbosa, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCESP sob o nº 1057, devidamente autorizado na forma 
da Lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, por força 
do artigo 27 e seguintes da Lei 9.514/97, LEVARÁ A VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL (Lei 9.514/97), em 
decorrência da consolidação da propriedade em favor do Credor Fiduciário URBPLAN DESENVOLVIMENTO 
URBANO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrito no CNPJ nº 07.339.221/0001-38, O IMÓVEL 
ABAIXO DESCRITO, objeto do Instrumento  particular celebrado em 30/11/2011, tendo como fi duciantes: 
ALBERTO MOISES DO NASCIMENTO, inscrito no CPF nº 170.653.488-49 e SONIA REGINA VALÉRIO, 
inscrita no CPF nº 134.896.138-48. Informo as datas, os horários, as avaliações e o local, cientes de 
que a venda será à vista, e pelas condições a seguir: LOTE (01) IMÓVEL / CAÇAPAVA-SP, TERRENO 
situado na Avenida do Lago (no RI consta Rua 02), composto pelo LOTE 02 da QUADRA 03. Loteamento 
RESIDENCIAL BELLA VITTÀ CAÇAPAVA. Área de Terreno: 360,00m². Cadastro Municipal: 07392002000. 
Matrícula 32.695 do CRI de Caçapava-SP. Obs.: O vendedor providenciará, sem prazo determinado, a 
baixa da indisponibilidade constante nas AV-09, AV-12, AV-13 e AV-14 da citada matrícula. Regularização 
e encargos perante os órgãos competentes, da averbação da atual denominação do logradouro no RI, 
correrão por conta do comprador. Ocupado (AF). DATAS: 1ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 20.09.2022, às 
14:00horas, pelo valor de R$ 209.186,95; 2ª Praça/Leilão Extrajudicial dia 21.09.2022, às 14:00horas, pelo 
valor a partir de R$ 375.880,66, na forma da Lei. LOCAL DO LEILÃO: On-line através do site www.leilaovip.
com.br. CONDIÇÕES: A eventual desocupação do lote é de responsabilidade do arrematante. São 
ainda de responsabilidade do arrematante eventuais restrições adicionais pelo poder público, 
legislação aplicável e restrições impostas pela loteadora quanto ao uso e construção nos lotes, 
cujo desconhecimento das mesmas não poderá ser alegado, assim como ônus e gravames não 
expressamente previstos neste Edital. Caberá também ao comprador os procedimentos de 
escrituração, onde o vendedor fornecerá ao mesmo todos os subsídios necessários. O imóvel possui 
débitos de IPTU e Associação/Condomínio, fi cando de responsabilidade do comprador a apuração 
e quitação dos débitos sem direito a reembolso. O pagamento será à vista nominal a Credora Fiduciária. 
A comissão do leiloeiro será de 5% sobre arrematação. Transferência e registro por conta do arrematante. 
Venda “ad corpus” e no estado de ocupação em que se encontra (art. 30 da Lei 9.514/97), cabendo ao 
interessado verifi car antes de arrematá-lo, com despesas por conta do arrematante. O Fiduciante será 
comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o 
direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na 
forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.As 
partes, seus cônjuges, usufrutuários, inquilinos, ou senhorios diretos, em havendo, fi cam INTIMADOS pelo 
presente EDITAL 1ª e 2ª PRAÇA/LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Mais informações serão obtidas nos dias dos 
leilões, no site www.leilaovip.com.br ou nos telefones 0800 717 8888 e (11) 3093-5252.
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AVISO DE JULGAMENTO 
CHAMADA PÚBLICA 001/2022 

INEXIBIBILIDADE 007/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 2445/2022 
A Prefeitura de Jambeiro torna pública o julgamento final da Chamada Pública 
001/2022 visando o CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO PARA 
EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS COM ARTESANATO, PINTURA, BORDADO E 
CROCHÊ. Participaram do credenciamento os seguintes interessados: EUNICE 
CURSINO – CNPJ 32.018.999/0001-92; ANDREA REGINA DOS SANTOS 
BANDEIRA – CNPJ 42.748.977/0001-31 e ORENI PEREIRA DO NASCIMENTO 
SANTOS – CNPJ 32.505.226/0001-30, o qual foi analisada a documentação de 
habilitação de projetos e declaradas aptas a seguir com a entrevista. As 
interessadas foram notificadas para entrevista no dia 05/09/2022, o qual 
compareceram e os projetos foram aprovadas. Maiores informações (12) 3978-
2600 
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AVISO RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2173/2022 – TOMADA DE PREÇO 008/2022 

A Prefeitura de Jambeiro torna pública a retificação da Tomada de Preços N° 
008/2022 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SONIA MARIA 
ALENCAR, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS. A Sessão Pública será designada para o dia 28/09/2022 às 08:00 
horas na Sala de Licitações, na Rua Cel. João Franco de Camargo, nº 80, Centro, 
Jambeiro/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.jambeiro.sp.gov.br. Carlos Alberto de Souza – 
Prefeito Municipal. 

  

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

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

  

EEddiittaall  ddee  AAuuddiiêênncciiaa  PPúúbblliiccaa  

ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  

DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
  

  Em atendimento ao Artigo 48 parágrafo único da Lei 101/2000 e da Lei Municipal nº 708/2017, visando proporcionar a transparência 

da gestão fiscal, mediante incentivo à participação popular na discussão da elaboração do anteprojeto da LOA – Lei Orçamentária 

Anual do Município de Natividade da Serra para o exercício financeiro de 2023, a Prefeitura Municipal de Natividade da Serra torna 

público que será realizada no recinto da Prefeitura Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA necessária à participação popular, convidando os 

interessados e a população do Município com início às 18:00 horas do dia 22 de setembro de 2022.
 

  Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar o anteprojeto e seus respectivos anexo disponibilizados 

previamente em nosso site oficial: natividadedaserra.sp.gov.br, onde os interessados poderão, durante o horário da audiência, solicitar 

explicações sobre o tema através do portal da Prefeitura Municipal de Natividade da Serra por intermédio do “e-Sic – Sistema 

Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão” ou pelo “Fale Conosco”.

Natividade da Serra, 12 de setembro de 2022. 

Evail Augusto dos Santos 
Prefeito Municipal 
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EE DDII TT AALL  DDEE   AAUU DDII ÊÊ NN CC II AA  PP ÚÚBBLLII CC AA    
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS  

2º QUADRIMESTRE DE 2022 
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 Segundo Quadrimestre de 2022, que ocorrerá no dia 29 de setembro de 2022, 
com início às 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. 
Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar o estudo contendo os resultados 
das Metas Fiscais disponibilizados previamente nos seguintes sites oficiais: natividadedaserra.sp.gov.br ou 
camaranatividade.sp.gov.br – onde os interessados poderão, durante o horário da audiência, solicitar 
explicações a respeito dos resultados apresentados nos portais acima por intermédio do “e-Sic – Sistema 
Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão” ou pelo “Fale Conosco” ou também pelos meios de 
comunicação oferecidos pela Câmara Municipal para o presente ato público. 

Natividade da Serra, 12 de setembro de 2022. 
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS - Prefeito Municipal 
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EE DDII TT AALL  DDEE   AAUU DDII ÊÊ NN CC II AA  PP ÚÚBBLLII CC AA    
SERVIÇOS DE SAÚDE 

2º QUADRIMESTRE DE 2022 
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 Segundo Quadrimestre de 2022, que 
ocorrerá no dia 29 de setembro de 2022, à partir das 18:30 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. 
Os interessados que não puderem comparecer ao evento, poderão acessar a “Ata de Audiência Pública da 
Saúde” contendo as principais informações sobre os montantes e fontes de recursos aplicados no período, 
bem como a oferta e serviços de saúde, disponibilizados previamente nos seguintes sites oficiais: 
natividadedaserra.sp.gov.br ou camaranatividade.sp.gov.br – onde os interessados poderão, durante o 
horário da audiência, solicitar explicações a respeito dos resultados apresentados nos portais acima por 
intermédio do “e-Sic – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão” ou pelo “Fale Conosco” 
ou também pelos meios de comunicação oferecidos pela Câmara Municipal para o presente ato público. 

Natividade da Serra, 12 de setembro de 2022. 
EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS - Prefeito Municipal - LINCIRO APARECIDO - Presidente do COMUS 
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