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 Balcão de Empregos 
e PAT na Rodoviária 

Velha de Taubaté

Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 15h
Dúvidas e informações sobre vagas e o Bolsa 
Trabalho: (12) 3633-6321
(Empresas) Abertura de vagas por e-mail.  |  E-mail: 
pmt.balcao@gmail.com 

CCI Vila Marli realizará curso 
de “Samba no Pé”

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

SEMOB interdita vias para grande 
prêmio Taubaté de Ciclismo 2023

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Departamento de Turismo 
aprimora página de cadastro 
com tutoriais em vídeo

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Governo de SP prestigia a passagem 
do Comando Geral da PM

crédito da foto: Divulgação Governo de SP

Equipe econômica admite reajustar 
salário mínimo a R$1.320 e vê custo de 
até R$ 5 bilhões

crédito da foto: Agência Brasil

Alunos da Rede Municipal de Taubaté voltam 
às aulas sem material escolar e uniforme

 Â Licitações foram abertas com atraso pela Prefeitura 

Os 90 mil alunos das 
escolas da Rede 
Municipal de Taubaté 

voltam às aulas nesta segun-
da-feira, 6, sem uniformes e 
material escolar. O motivo é o 
atraso nas licitações abertas 
para a compra desses itens.

A licitação para o material 
escolar foi aberta em novem-
bro e, por contestação de 
edital, o processo de compras 
se atrasou. Nessa compra de 
material escolar, cada kit 
custaria cerca de R$ 243, o 
que faria o valor da licitação 
ultrapassar os R$ 20 milhões. 
Entretanto, o valor dos kits 
custará a metade do preço,  
porque a compra está sendo 
feita por dois anos letivos; 
dos anos 2023 e 2024.

A Secretaria de Educação 
informou que esta compra 

duplicada resolverá o proble-
ma da entrega do material, 
antecipadamente, do ano 
letivo de 2024.

A licitação está sendo pro-
blemática porque foi aberta 
somente em novembro, com 
prazo exíguo para a compra. 
Também a entrega dos uni-
formes sofrerá atraso, e 
deverão ser  entregues aos 
estudantes a partir de março.

Licitação - Os órgãos públi-
cos sabem há muito tempo 
que as grandes compras de 
material escolar, uniformes, 
medicamentos, materiais 
para obras demoram até seis 
meses para finalização.

Para remediar a falta de 
material, a prefeitura vai 
pedir o básico ao Governo 
do Estado.

crédito da foto: Arquivo Diário de Taubaté

Santo Antônio do Pinhal 
promove Carnaval em 
família com matinês

Crédito das Fotos: Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal

Saúde
Glória Maria: por que 
câncer como o que 
vitimou jornalista é tão 
difícil de tratar
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•	Leandro	Mazzini
reportagem@colunaesplanada.com.br

Coluna Espírita

colunaespiritadt@hotmail.com •	ROGÉRIO	MIGUEZ.

Coluna Ser Voluntário

•	Roberto	Ravagnani
Roberto Ravagnani é palestrante, jornalista (MTB 0084753/SP), radialista 

(DRT 22.201), Consultor especialista em voluntariado e responsabilidade social 
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A questão da ficha
• Anselmo Ferreira Vasconcelos – São Paulo/SP

A cada vez mais avançada e oni-
presente tecnologia do mundo 
contemporâneo permite que 

sejamos rastreados com extrema faci-
lidade. Todas as nossas atividades (his-
tórico de compras, carreira profissional, 
movimentações financeiras, processos 
legais, fotos, textos publicados, entre 
outras coisas) são rapidamente coligi-
das – graças aos sofisticados programas 
de banco de dados. Em poucos minutos, 
qualquer interessado pode saber pra-
ticamente tudo sobre nós sem muito 
esforço. Sem exagero, pode-se afirmar 
que nossas vidas são completamente 
devassadas na atualidade em função 
de tais progressos. Em razão disso, 
nossa intimidade, gostos, estilo de 
vida e, sobretudo, feitos são expostos 
aos olhares mais curiosos. Por isso, é 
fundamental tomar cuidado para que 
não sejamos reconhecidos por malfei-
tos, desvios, assim como deficiências 
de caráter e comportamento. Portanto, 
é imprescindível zelar para que a nossa 
ficha exiba sempre retidão e acerto para 

quem quiser ver.
No entanto, poucos cogitam que, do 

lado de lá, há igualmente o arquivo, a 
ficha, o cadastro, se assim quiserem 
denominar, sobre a nossa pessoa. De 
certa maneira, parece óbvio a existência 
de tal registro individual. No mínimo, tal 
procedimento confirma que não somos 
iguais. Ou seja, somos tratados como 
seres distintos perante as leis universais. 
Esse tópico é, aliás, aludido no capítulo 
7 da interessante obra Contos e Apólo-
gos do Espírito Irmão X (psicografia de 
Francisco Cândido Xavier). Em nossa 
ficha, como explica detalhadamente o 
citado mentor, absolutamente tudo é 
contabilizado. Os pormenores da nossa 
existência são meticulosamente anota-
dos, de modo tal que não há margem a 
dúbias interpretações. Quando o Cristo 
nos alertou sobre a aferição dos valores 
conquistados pelo Espírito através do 
“segundo as suas obras”, ele referia-se 
ao imperativo da colheita daí decorren-
te.

Explorando esse imperativo, Irmão 

X aborda a trajetória de João Mateus, 
distinto trabalhador da seara espíri-
ta. O referido confrade teve um sonho 
revelador ao completar cinco decênios. 
Uma entidade espiritual fizera-lhe meti-
culoso balanço da vida corpórea. No 
levantamento, nada relevante havia-lhe 
sido negado, isto é, as condições físicas, 
família, educação, casamento, carrei-
ra profissional, recursos patrimoniais, 
trajetória nas lides espíritas e compor-
tamento social. 

Para resumir, João acorda disposto a 
recuperar o tempo perdido, já que nem 
tudo em sua ficha espiritual era reluzen-
te. Todavia, havia chegado seu momento 
de partida. De maneira similar, todos 
nós temos registrado em nossa ficha 
espiritual – o nosso arquivo – tudo o 
que diz respeito à nossa encarnação. 
E certamente nem tudo, a exemplo de 
João, é-nos favorável, dadas as nossas 
imperfeições e limites.

Leia mais no site do DT

A psicossomática do cotidiano: 
visão integral do ser humano
Atualmente faz parte do linguajar 

cotidiano o termo psicossomáti-
co, ou seja, distúrbio ou doença 

psicossomático. Temo muitas vezes 
bastante ambíguo para muitas pessoas.

A pessoa humana é uma unidade 
porém as raízes culturais ocidental é 
dualista.  Desde a antiguidade se tentou 
compreender as relações entre mente 
(processos psíquicos) e  o corpo (somá-
ticos, biológicos). Experiências psíqui-
cas se manifestam fisicamente através 
do corpo.

Portanto por psicossomática pode-
mos entender a abordagem global da 
pessoa humana nas esferas da saúde e 

da enfermidade. Estudo das patologias 
associadas aos processos psíquicos.

Existem três processos psíquicos que 
ajudam a compreender os distúrbios 
psicossomáticos (estresse, conflitos , o 
corpo).No estresse temos um desequilí-
brio do estado interno da pessoa diante 
dos estímulos ambientais. Tem um fato 
emotivo e derivante do tipo de perso-
nalidade. Existem estresses positivos 
e negativos derivantes do contexto em 
que ocorrem. No aspecto negativo esse 
estresse pode transformar em depres-
são ou astenia (perda  ou diminuição 
da força física).

O estresse está muitas vezes associado 

ao conflito. O conflito resulta de forças 
opostas que se excluem. Os conflitos 
poder ser conscientes ou  inconscien-
tes porém existe uma imbricação entre 
esses níveis. O conflito pode ser vivido 
como frustração cólera, depressão etc. 
Situações que atrapalham a utilização 
positiva das energias psíquicas.

Embora o corpo possa ser entendido 
através de suas funções (circulatória, 
respiratória etc)  isso não esgota o saber 
sobre o corpo e sua vivência.  O conceito 
de corpo não se acha tão separado da 
psique.

Leia mais no site do DT

O voluntário e o resultado de 
seus trabalhos
O trabalho voluntário tem ganha-

do destaque de forma geral, 
mas ainda precisamos muito. 

Precisamos dar o devido valor às ações 
desenvolvidas e o devido crédito aos 
resultados alcançados. 

Mesmo sendo ações sociais, devemos 
ter o cuidado de medir, divulgar e fazer 
com que o voluntario possa ser reconhe-
cido por seu resultado. Pode até parecer 
um movimento ligado às empresas ou 
ao setor produtivo ou ainda a tal merito-
cracia. Sim pode até parecer que se trata 
disso, mas na verdade este é um movi-
mento natural que em todas as áreas 
deveria acontecer de forma natural e 
não seria diferente no voluntariado.

Até por que lidamos com pessoas e 

com tudo de bom e ruim que nelas estão 
contidos. Portanto partindo disto é fun-
damental trabalharmos os potenciais 
e valorizar todos os pontos positivos e 
corrigir, quando necessário os negati-
vos, portanto estamos falando de gestão 
de pessoas.

A gestão compreende todos os pontos 
que acima e para extrair o melhor de 
nosso voluntários temos que estar e 
dedicar maior atenção do que para um 
grupo de trabalhadores contratados, 
visto que aliado a tudo isso eles ainda 
tem a remuneração enquanto o voluntá-
rio só tem o propósito.

Este valor dele tem que ser exaltado e 
valorizado, não por ser ou parecer um  
super herói ou coisa que o valha, mas por 

ter galgado um degrau a mais na evolu-
ção humana no que podemos chamar de 
reconhecimento e atenção ao próximo.

Isto traz a este ser humano um valor 
diferenciado e se não olharmos para isso 
com o devido respeito, o voluntario se 
desmotivará com o passar do tempo, e 
não estou dizendo para o colocarmos 
em um pedestal, muito pelo contrário, 
toda ação tem uma reação contraria, por-
tanto se tema  ação de ajudar, apoiar e 
trabalhar em prol de uma causa sem uma 
remuneração financeira, deverá acatar 
a reação da cobrança, da observação, 
da necessidade de demonstrar que seu 
interesse é absolutamente legitimo e 
desinteressado.

Leia mais no site do DT.

No pass

Jair Bolsonaro não quer 
voltar ao Brasil porque já 
obteve informes de que terá 
seu passaporte apreendido 
pela Justiça tão logo pise 
aqui. A Coluna foi a primeira 
a cravar que ele se mudaria 
para a Flórida, e que não 
passaria a faixa para o pre-
sidente eleito Lula da Silva. 
Revelamos, e hoje reforça-
mos, que ele quer fugir para 
a Itália, se a sua situação 
judicial piorar no Brasil – o 
que está prestes a acontecer. 

Não por acaso, Bolsonaro 
sinalizou pela primeira vez 
isso ao soltar ontem para o 
Corriere della Sera, de Roma: 
“Pela legislação, eu sou ita-
liano, eu tenho avós nascidos 
na Itália”. Embora não tenha 
pedido ainda sua cidadania 
– a exemplo dos filhos – ele 
pretende fazê-lo. Sabe que, 
uma vez na Itália, dificilmen-
te haverá arcabouço jurídico 
para extradição em eventual 
caso de mandado de prisão 
no Brasil em algum dos 
inquéritos que responde. 

Ah, do Val..

Até os aliados mais pró-
ximos se assustaram com a 
alopração intempestiva do 
senador Marcos do Val. Os 
amigos dizem que às 3h da 
manhã ele já fazia telefone-
mas insatisfeito, e alterado, 
sobre a derrota do aliado Jair 
Bolsonaro. O ápice da crise 
existencial foi o anúncio de 
que renunciaria – choveu 
telefonema no seu gabinete 
e no celular, até recuar. Mas 
a revelação de um golpe for-
jado em gabinete oficial já 
complicou sua situação. Vai 
ter de se explicar em breve 
ao STF e à PF.

Bilhões (extra)oficiais

A frente suprapartidária da 
legalização dos jogos esfriou 
após a enésima tentativa de 
aprovação de um projeto de 
lei para a volta dos bingos 
e cassinos. Não há esperan-
ça de que o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco, 
paute o PL mais avançado (já 
aprovado na Câmara) neste 
Governo do PT. Enquanto as 
Loterias da Caixa arrecada-
ram R$ 23,2 bilhões em 2022, 
o jogo não regulado (ilegal 
e sem regulamentação) já 
movimenta mais de R$ 70 
bilhões/ano no Brasil, dizem 
especialistas.

Você no chão!
 

Decolou para valer o 
número de passageiros afe-
tados por cancelamentos de 
voos no Brasil no ano passa-
do. Segundo levantamento 
da AirHelp, um em cada 62 
passageiros teve seus voos 
cancelados em embarques 
realizados no País durante 
2022 Em números absolutos, 
isso representa 1,3 milhão 
de passageiros. Em 2021, o 
índice foi de um em cada 114, 
totalizando cerca de 516,3 
mil passageiros.

 
Praça aquecida

 
As compras presenciais 

em lojas físicas na América 
Latina voltaram ao mesmo 
patamar de 2019, de antes 
da pandemia. O Brasil segue 
líder na região com a maior 
representação de compras 
presenciais. De acordo com 
análise da Visa Consulting & 
Analytics, mais de 85% dos 
pagamentos realizados no 
País em dezembro de 2022 
foram em lojas físicas.

Agilidade 

Levantamento realizado 
pelo Ministério do Desen-
volvimento, Indústria & 
Comércio e pela Mapa de 
Empresas mostra que Maceió 
e Aracaju são as capitais mais 
ágeis para checar a viabilida-
de de abertura de empresa 
em determinada localidade. 
Segundo a publicação, refe-
rente ao 3º quadrimestre de 
2022, Maceió leva menos de 
30 minutos para fazer a con-
ferência.

ESPLANADEIRA

# Escola de Negócios e 
Seguros anuncia na quarta 
(8) vencedores da 6ª edição 
do Prêmio Nacional de Jor-
nalismo em Seguros. # 3ª 
Edição do Encontro Folia 
acontece dia 20 no Espaço 
Pérola - Santo Cristo (RJ). # 
Errol Sansade lança música 
‘Quién Será’. # BMP movi-
menta R$ 180 bilhões em 
2022 e encerra ano com cres-
cimento de 500% em tran-
sações bancárias. # Colégio 
Marista Arquidiocesano (SP) 
inaugura espaço para turmas 
do Ensino Médio.

Colaboraram Carolina Frei-
tas, Sara Moreira e Izânio 
Façanha (charge)
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Educação

Unitau recebe visita 
de gestores(as) da 
Unirg, de Tocantins

Entre os dias 31 de janei-
ro e 1º de fevereiro, a 
comitiva da Universi-

dade de Gurupi (UnirG), em 
Tocantins, pôde conhecer 
melhor sobre os bastidores 
da Universidade de Taubaté 
(Unitau). Por serem Univer-
sidades Municipais, Unitau 
e UnirG têm características 
semelhantes em quesitos 

administrativos. Os pontos 
em comum das Instituições 
de Ensino Superior só torna-
ram o encontro ainda mais 
produtivo, pois promoveu o 
intercâmbio de ideias, bem 
como dos desafios sobre 
gestão e sobre a promoção 
da qualidade de ensino no 
interior do Brasil. 

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: João Rangel / ACOM/UNITAU

Escolas já podem inscrever 
alunos para a Olimpíada 
de Matemática

 Â Prazo acabará no dia 17 de março

Escolas públicas muni-
cipais, estaduais e 
federais e escolas 

particulares de todo o país 
têm até o dia 17 de março 
para inscrever alunos para 
a 18ª Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas 
Públicas (OBMEP).

Considerada a maior com-
petição científica do Brasil, 
ela é promovida pelo Insti-
tuto de Matemática Pura e 
Aplicada (IMPA) e reúne, 
todos os anos, mais de 18 
milhões de estudantes do 6º 
ano do ensino fundamental 
ao 3º ano do ensino médio. 
No ano passado, foram 18,1 
milhões de alunos de 54 mil 
escolas, atingindo 99,78% 
dos municípios brasileiros.

Em entrevista na última 

quinta-feira, 2, à Agência 
Brasil, o diretor adjunto do 
IMPA e coordenador-geral 
da OBMEP, Claudio Landim, 
disse que a grande novidade 
do certame este ano é a cria-
ção de medalhas regionais.

“A gente sabe da impor-
tância dessas medalhas no 
estímulo ao ensino da mate-
mática. Assim, resolvemos 
aumentar o número de meda-
lhas concedidas aos esta-
dos”, revelou. Dessa forma, o 
aluno estará concorrendo a 
medalhas nacionais mas, ao 
mesmo tempo, vai participar 
de uma disputa interna no 
seu estado. Cada estado vai 
distribuir um certo número 
de medalhas de ouro, prata e 
bronze para os seus alunos.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação OBMEP

Curso Técnico no 
Exterior: Entenda porque 
pode ser mais vantajoso

 Â Mercado de trabalho, custo baixo, 
curta duração e qualidade de vida são 
alguns dos principais motivos que tem 
atraído estudantes a buscarem o curso 
técnico no exterior.

Segundo Jáque Abreu, 
especialista em inter-
câmbio na Europa, em 

Portugal existe uma três tipos 
de curso técnicos, nomea-
damente o Ensino Técnico, 
voltando para o jovem que 
conclui o ensino fundamen-
tal e deseja concluir o ensino 
médio e ter acesso ao mer-

cado de trabalho, o segundo 
é Curso de Especialização 
Tecnológica (CET) para rea-
lizar necessário ter o ensino 
médio completo e o (CTESP) 
curso técnico superior simi-
lar ao nosso tecnólogo no 
Brasil é um curso de ensino 
superior de curta duração.

Leia mais no site do DT

�Combustível	

Após três semanas de queda, 
gasolina volta a subir e atinge 
R$ 5,12 nos postos

 Â Preço médio passou de R$ 4,97 para R$ 5,12, um aumento de 3%, que coincide 
com o reajuste da Petrobras nas refinarias

O preço médio da gaso-
lina voltou a subir 
nos postos de com-

bustíveis do país, após três 
semanas consecutivas de 
queda, e ultrapassou os R$ 
5. Segundo o levantamento 
da ANP (Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) divul-
gado nesta sexta-feira, 3, o 
valor passou de R$ 4,97 para 
R$ 5,12, um aumento de 3%.

A alta coincide com o último 
reajuste de 7,5% autorizado 
pela Petrobras nas distribui-
doras, no dia 25 de janeiro, 
que elevou de R$ 3,08 para 
R$ 3,31 o valor cobrado pelo 
combustível. 

Já os preços do diesel e do 
etanol ficaram estáveis, com 
ligeira alta. O litro do diesel 
passou de R$ 6,28 para R$ 
6,29 (0,15%), e o do etanol, 
de R$ 3,78 para R$ 3,82 
(1%). Os dados da ANP são 

relativos ao período de 29 de 
janeiro a 3 de fevereiro. 

Na primeira semana de 
janeiro, havia ocorrido uma 
alta, apesar de o novo gover-

no federal ter prorrogado a 
desoneração do PIS/Cofins 
para combustíveis.

A ampliação da isenção de 
cobrança dos tributos fede-

rais PIS/Cofins para gasolina, 
etanol e diesel, entre outros 
combustíveis, vai até o dia 28 
de fevereiro. 

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Agência Brasil

�Golpe	de	Estado	

Moraes determina investigação 
contra senador Marcos do Val

 Â Senador declarou ter participado de reunião sobre golpe de Estado

O ministro do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF), Alexandre de 

Moraes, determinou nesta 
sexta-feira, 3, a abertura de 
investigação para apurar 
as declarações do senador 
Marcos do Val (Podemos-ES) 
de que teria recebido uma 
proposta para participar de 
um golpe de Estado.

Nesta semana, o senador 
declarou que participou 
de uma reunião com o ex-
-presidente Jair Bolsonaro 
e o ex-deputado Daniel Sil-
veira, que tinha como obje-
tivo induzir o ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Alexandre de Moraes, 
a ”reconhecer” que ultrapas-
sou as quatro linhas da Cons-
tituição com o ex-presidente 
da República.

Na determinação, Alexan-
dre de Moraes alega que o 
senador apresentou versão 
diferente dos fatos ao ser 

ouvido pela Polícia Federal 
e, por isso, deve ser feita a 
investigação dos crimes de 
falso testemunho, calúnia e 
coação no processo. “Após a 
oitiva, o relator constatou que 

o senador apresentou quatro 
versões antagônicas sobre o 
fato, a última em depoimen-
to à PF, o que demonstra a 
“pertinência e necessidade” 
da realização de diligências 

para o seu completo escla-
recimento e para a apuração 
dos crimes de falso testemu-
nho, denunciação caluniosa e 
coação no curso do processo”.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: © Agência Senado

�Covid-19

Maior parte do país mantém queda 
da Síndrome Respiratória Grave

 Â Apenas Acre, Amazonas e Maranhão têm tendência de alta no quadro

O novo Boletim Info-
Gripe da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fio-

cruz) mostra a manutenção 
de um cenário positivo para 
casos de Síndrome Respirató-
ria Aguda Grave (SRAG) pelo 
país. A maioria das unidades 
da federação (UF) mantém 
queda ou estabilidade em 
um patamar relativamente 
baixo quando comparado 
com o histórico dos últimos 
anos  segundo os dados da 
publicação semanal. 

O estudo divulgado nesta 
sexta-feira, 3, aponta, ainda, 
para sinal de queda nas ten-
dências de longo prazo e de 
curto prazo, com dados das 
últimas três semanas. Refe-
rente à Semana Epidemioló-
gica (SE) 4, período de 22 a 
28 de janeiro, a análise tem 

como base os dados inseridos 
no Sistema de Vigilância Epi-
demiológica da Gripe (Sivep-
-Gripe) até 30 de janeiro.

Entre os pacientes com 
SRAG, os números indicam 
predomínio dos casos posi-

tivos para Sars-CoV-2 (covid-
19) em todas as faixas etá-
rias a partir de 5 anos, com 
maior destaque na população 
adulta. Já entre crianças de 
0 a 4 anos o vírus sincicial 
respiratório (VSR) mantém 

presença expressiva espe-
cialmente no Espírito Santo, 
Distrito Federal, Minas 
Gerais, São Paulo e nos três 
estados da região Sul. 

Leia mais no site do DT

crédito da foto: © Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Leia mais no site do DT

www.jacont.com.br

 Gastronomia 

Novo restaurante do 
Colinas Shopping, Coco 
Bambu será o maior 
restaurante de São José 
dos Campos

crédito da foto: Divulgação

Eleito o melhor restau-
rante para ir com a 
família de São Paulo, 

casa é reconhecida pela 
qualidade dos pratos e pelo 
espaço amplo e confortável; 
em São José, salão poderá 
receber mais de 500 pessoas 
e conta com área kids com 
monitores

O Grupo Coco Bambu vai 
inaugurar o maior restauran-
te de São José dos Campos, 
com capacidade para mais 
de 500 pessoas. A casa, reco-
nhecida como a melhor para 

ir com a família, vai ficar no 
Colinas Shopping, no prédio 
anteriormente ocupado pelo 
Poupatempo, com previsão 
de abertura ao público ainda 
no primeiro semestre de 
2023.

O projeto contempla um 
amplo salão, adega para 
mais de 1.000 garrafas, salão 
de eventos com 80 lugares, 
espaço kids com monitores 
e capacidade para 40 crian-
ças, além de dois palcos para 
música ao vivo. 

Leia mais no site do DT.

Dia Mundial da Nutella: Mr. 
Cheney seleciona produtos com 
o irresistível creme de avelã

No dia 5 de fevereiro 
é comemorado o Dia 
Mundial da Nutella. O 

creme de avelã foi inventado 
em 1964, pelo italiano Michele 
Ferrero e é comemorado todo 
o ano, no dia 5 de fevereiro 
desde 2007. Pensando em 
comemorar o dia, o Mr. Cheney, 
primeira rede de franquias de 
cookies e sobremesas tipica-
mente americanas, seleciona 
produtos exclusivos para os 

amantes da Nutella. Confira:
American Pancakes with 

Nutella
Mr. Cheney - American Pan-

cakes with Nutella
Que tal comemorar a data 

com o American Pancakes do 
Mr. Cheney. A sobremesa vem 
com uma deliciosa bola de sor-
vete de creme e servido com 
um delicioso creme de avelã. 

Leia mais no site do DT.

Sabores de Milk-Shake são a inspiração 
da Cacau Show para os lançamentos do 
Festival de MonteBello

A Cacau Show volta com 
sua tradicional cam-
panha que faz sucesso 

entre os consumidores, o Fes-
tival de MonteBello. Além dos 
3 sabores que já fazem parte 
da linha da marca, como: Tra-
dicional, Mousse de Coco e 
Mousse de Maracujá, a marca 
traz mais 3 sabores inéditos 
que prometem unir o sabor 

e a cremosidade de uma das 
bebidas mais famosas do 
mundo, o Milk-Shake, com o 
nosso marshmallow: Monte-
Bello Milk-Shake de Choco-
late, MonteBello Milk-Shake 
de Morango e MonteBello 
Milk-Shake de Café.

�Oportunidades

Emdurb abre mais de 60 vagas 
de emprego
A Empresa Municipal 

de Desenvolvimento 
Urbano de Ubatuba 

(Emdurb) divulga hoje a 
abertura de edital para reali-
zação de concurso público e 
processo seletivo simplifica-
do, com intuito de preencher 
vagas disponíveis e formação 
de cadastro reserva. Segundo 
o documento, serão oferta-
das 63 vagas para os cargos 
de operador braçal, servente 
de obras, pedreiro, agente 
de operações de manuten-
ção e técnico de segurança 
– com salários que vão de 
R$1.302,00 a R$3.016,90.

Os interessados em par-
ticipar do concurso para o 
cargo de técnico de segu-
rança e do processo seletivo 
para as demais vagas podem 
se inscrever a partir desta 
sexta (3) até as 16h do dia 
23/02/2023, pelo site www.
abconcursospublicos.org. O 

boleto da inscrição deve ser 
pago até o dia 23/02.

“Nosso objetivo é ampliar a 
mão de obra hoje disponível 
na Emdurb para melhorar 
cada dia mais nossos servi-
ços de zeladoria no municí-
pio – aumentando ainda mais 

o retorno para o munícipe 
do investimento que rece-
bemos da Zona Azul”, expli-
cou Claudinei Jerônimo dos 
Santos, Diretor-Presidente 
da Emdurb, lembrando que 
toda a arrecadação da Zona 
Azul, bem como os contra-

tos e editais da Empresa 
estão disponíveis no portal 
https://emdurb.ubatuba.
sp.gov.br/ – visando sempre 
a transparência e o respeito 
ao cidadão de Ubatuba.

Leia mais no site do DT.

�Lei	Paulo	Gustavo

STF mantém prorrogação da Lei 
Paulo Gustavo até dezembro de 2023

 Â A medida prevê repasse de recursos para socorrer o setor cultural

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) manteve, 
por maioria, a prorro-

gação do repasse de recursos 
para apoiar o setor cultural 
até o dia 31 de dezembro 
deste ano. Os recursos estão 
previstos na Lei Paulo Gusta-
vo.

A decisão do Plenário foi 
tomada em julgamento virtu-
al realizado na última quinta-
-feira, 2, e referendou liminar 
que já havia sido deferida 
pela ministra Cármen Lúcia, 
em dezembro do ano passado. 
O único voto contrário foi do 
ministro André Mendonça.

Cármen Lúcia atendeu ação 
apresentada pela Rede Sus-
tentabilidade contra a Medida 
Provisória 1.135/2022, que 
adiava socorro da União ao 
setor cultural e de eventos 
em razão dos impactos da 
pandemia de Covid-19. A MP 
foi suspensa, em novembro de 

2022, pelo STF, mantendo a 
obrigatoriedade dos repasses 
da União aos estados e muni-
cípios com destino ao setor 
cultural.

No entanto, na ação, a Rede 
Sustentabilidade argumenta 
que o governo federal não 
repassou recursos em tempo 
hábil para apoiar o setor 

ainda em 2022. Desta forma, 
a ministra do STF aceitou 
o pedido para assegurar o 
apoio financeiro no decorrer 
de 2023.

crédito da foto: © Rovena Rosa/Agência Brasil

�Desenvolvimento

Aeroporto de São José ganha 
novos sistemas de gestão
O aeroporto de São José 

dos Campos, Prof. 
Urbano Stumpf, passa 

a contar com dois moder-
nos sistemas integrados de 
gestão operacional. O aero-
porto está sob concessão 
pública desde novembro 
de 2022, administrado pela 
empresa SJK Airport.

O Sistema Integrado de 
Soluções Aeroportuárias 
(SISO) e o sistema de Gestão 
de Terminais de Carga (Teca-
Plus) foram adquiridos junto 
à Infraero (Empresa Brasileira 
de Infraestrutura Aeroportu-
ária).

O SISO é uma importante 
ferramenta para o Centro de 

Operações do Aeroporto, ao 
permitir a padronização dos 
processos operacionais, regis-

trando as ocorrências em uma 
única base de dados.

Voltado para o controle do 

fluxo dos aeroportos, o siste-
ma fornece total informações 
sobre os voos e garante um 
ágil processo de distribuição 
e exibição das informações das 
chegadas e partidas nos moni-
tores para o público.

Por sua vez, o TecaPlus, 
oferece ao administrador 
aeroportuário um sistema 
de gestão eficaz do terminal 
de cargas, para controle, em 
tempo real, do armazenamen-
to de cargas, da cobrança de 
tarifas e de serviços, das fle-
xibilizações e dos processos, 
desde a atracação à entrega da 
carga, além de integração aos 
sistemas da Receita Federal.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de São José dos Campos
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Saúde
Glória Maria: por que câncer como o que 
vitimou jornalista é tão difícil de tratar

 Â A jornalista Glória Maria morreu nesta quinta-feira (02/02), após passar os últimos quatro anos tratando um câncer de pulmão.

De acordo com informa-
ções divulgadas pela 
Rede Globo, Glória 

Maria havia sido tratada, a 
princípio, com imunoterapia, 
uma alternativa que foca em 
combater o câncer por meio 
de modificações no próprio 
sistema imunológico do 
paciente, o que é feito com 
medicações injetadas na veia.

Na época, o tratamento 
teve sucesso, mas, mais tarde, 
o câncer voltou e se espalhou 
pelo cérebro, criando as cha-
madas metástases. Os tumo-
res no cérebro foram retira-
dos com cirurgia, mas novos 
focos da doença apareceram.

Em 2022, segundo a TV 
Globo, “a jornalista iniciou 
uma nova fase do tratamento 
para combater novas metás-
tases cerebrais que, infeliz-
mente, deixou de fazer efeito 
nos últimos dias”.

Câncer de pulmão e 
metástases no cérebro

A metástase acontece 
quando células cancerígenas 
são disseminadas por meio 
da corrente sanguínea ou 
linfática.

Os pulmões são órgãos 
altamente vascularizados, o 
que favorece essa dissemina-
ção das células cancerígenas 
para outras partes do corpo.

Além disso, a anatomia do 
pulmão também contribui 
para um quadro de metásta-
ses cerebrais.

“As veias pulmonares 
mandam o sangue oxigenado 
para o coração, que distribui 
para todo o corpo através das 
artérias. Se há células cance-
rígenas no local, é mais fácil, 

em relação a outros tipos de 
cânceres, que elas cheguem 
no sistema nervoso central”, 
explica Gustavo Prado, pneu-
mologista e coordenador 
da Comissão Científica de 
Câncer de Pulmão da SBPT 
(Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia).

Segundo um estudo publi-
cado na revista científica 
Current Oncology, 20 a 40% 
dos pacientes com câncer 
do pulmão de células não 
pequenas (o mais comum) 
metastático acabam desen-
volvendo metástases cere-
brais. 

“Historicamente, a sobre-
vivência de pacientes com 
metástases tem sido consi-
derada muito ruim, com alto 
risco de morte e prejuízos 
significativos na qualidade 
de vida. A sobrevida média 

de pacientes com metásta-
ses no cérebro não tratadas 
é entre 1 e 3 meses”, descreve 
o estudo.

Por que é tão difícil tratar 
um câncer metastático?

A presença de metástases, 
aponta Prado, já sinaliza que 
a doença está não controlada.

“Também vale ressaltar 
que o sistema nervoso cen-
tral é uma região particular-
mente mais difícil de se tratar 
com medicamentos, já que 

não são todos que atingem 
uma uma boa distribuição”, 
afirma.

“Há uma barreira, cha-
mada de hematoencefálica, 
que funciona, normalmente, 
como uma proteção que difi-
culta a passagem de substân-
cias do sangue para o sistema 
nervoso central, mas nesse 
caso, dificulta a absorção dos 

remédios.”
Outro fator, de acordo com 

o médico, é a possibilidade de 
existirem lesões que exames 
de imagem não captam.

“Microlesões podem estar 
presentes, só ainda não atin-
giram uma dimensão sufi-
ciente para que os exames 
consigam detectar.”

Câncer de pulmão está 
entre os tipos mais comuns 
no Brasil

Segundo o Inca (Instituto 

Nacional de Câncer), o câncer 
de pulmão é o segundo mais 
comum em homens e mulhe-
res no Brasil, representando 
4,6% dos casos de tumores 
malignos e ficando atrás 
apenas do câncer de pele não 
melanoma.

O câncer de pulmão é uma 
doença que não dá sinais em 
seus primeiros estágios.

“Quando os sintomas 
aparecem, é comum que a 
doença já tenha atingido 
um estágio avançado, o que 
reduz as chances de cura e 
compromete a qualidade de 
vida do paciente”, indica Cla-
rissa Mathias, oncologista do 
Grupo Oncoclínicas e coorde-
nadora da liga de oncologia 
da UFBA (Universidade Fede-
ral da Bahia).

A médica comenta ainda 
que existem dois tipos prin-
cipais de câncer de pulmão: 
carcinoma de pequenas célu-
las e de não pequenas células.

“O carcinoma de não peque-
nas células corresponde a 
85% dos casos e se subdivide 
em carcinoma epidermoide, 
adenocarcinoma e carcino-
ma de grandes células. O tipo 
mais comum no Brasil e no 
mundo é o adenocarcinoma 
e atinge 40% dos doentes.”

Gustavo Prado, pneumo-
logista da SBPT, lembra que 
há muitos subtipos entre os 

cânceres de pulmão, mas que 
apesar de poderem apresen-
tar características diferentes 
entre eles, há uma mensagem 
importante que vale para 
todos.

“Quanto mais precoce 
for o diagnóstico, maior é a 
chance de cura para o pacien-
te. No entanto, em qualquer 
momento em que a doença 
for diagnosticada há benefí-

cio em ser acompanhado por 
especialistas, porque temos 
recursos importantes para 
melhorar a qualidade de vida 
mesmo em pacientes com 
doença avançada.”

Quais os sinais iniciais 
desse tipo de câncer?

De acordo com Mathias, a 
maioria dos pacientes com 
câncer de pulmão apresen-
tam sintomas ligados ao apa-
relho respiratório. Entre os 
sinais mais comuns, a onco-
logista cita:

Tosse persistente e rouqui-
dão

Falta de ar
Fadriga
Escarro com sangue;
Dor no peito;
Dor nos ossos
Dor de cabeça;
Perda de peso e de apetite;
Pneumonia recorrente ou 

bronquite;
Efusão pleural (acúmu-

lo anormal de líquido na 
pleura);

Se o câncer de pulmão é 
silencioso, como diagnos-
ticá-lo precocemente?

Apenas cerca de 25% dos 
casos são diagnosticados 
precocemente. Para a maio-
ria, o câncer de pulmão é 
descoberto quando já tem 
um tamanho grande, está 
disseminado pelo tórax ou 
apresenta metástases em 
outros órgãos.

“Por isso, uma das medi-
das mais efetivas que temos 
é controlar o principal fator 

de risco, o tabagismo, por 
apoio a quem precisa parar 
de fumar e medidas públicas 
para dificultar que outras 
pessoas iniciem o hábito, 
como elevação de impostos 
e tributos para cigarros e 
proibição do fumo em locais 
públicos”, diz o médico da 
SBPT.

Ser fumante passivo (inalar 
fumaça do cigarro de outras 
pessoas), viver em meio à 
grande quantidade de polui-
ção ambiental e ter exposição 
à substâncias como amianto, 
arsênico, asbesto e radônio 
também são fatores que 
aumentam o risco da doença.

Para o diagnóstico precoce, 
o médico aponta que o enca-
minhamento de achados inci-
dentais contribuem muito 
para começar um acompa-
nhamento em fases iniciais 
da doença.

“Tomografias pedidas 
por outras razões que não 
a investigação específica 
do câncer de pulmão, por 
exemplo, podem apontar a 
presença de nódulos, e assim 
inicia-se uma investigação 
oportuna.”

Além disso, Prado ressalta 
que é essencial manter um 
rastreio ativos de pesso-
as consideradas dentro do 
grupo de risco, especialmen-
te após os 50 anos.

crédito da foto: DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

Nome histórico do jornalismo da TV Globo, Glória Maria morreu nesta quinta-feira crédito da foto: GETTY IMAGES

A presença de metástases já sinaliza que a doença está não controlada

crédito da foto: Divulgação Metropoles

crédito da foto: Divulgação Forbes Brasil

crédito da foto: Divulgação Foco no Fato
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Santo Antônio do Pinhal promove 
Carnaval em família com matinês

 Â Entre as atrações estão a banda Palace, bonecões, marchinhas e pintura de rosto para crianças

A estância climática 
de Santo Antônio do 
Pinhal é naturalmente 

a melhor opção para o Carna-
val por apenas três motivos: 
clima agradável, tranquilidade 
e Carnaval em família. De 18 a 
21 de fevereiro a programação 
é para todas as idades, tendo 
como atrações principais as 
matinês com a banda Estação 
Folia e os bailes noturnos com 
a banda Palace.

É o CarnaPinhal 2023, pro-
movido pela Prefeitura de 
Santo Antônio do Pinhal, na 
avenida principal da cidade (av. 
Min. Nelson Hungria), chegan-
do em grande estilo depois de 
uma paralisação em respeito à 
pandemia.

“O município programou 

um Carnaval para toda a famí-
lia, todos os pinhalenses, que 
brinquem com as crianças nas 
matinês, aproveitem os blocos 
de rua e se divirtam à noite 
com a banda principal”, disse 
o secretário de Turismo, Fábio 
Santos.

A folia no clima mais gos-
toso da Mantiqueira Paulista 
costuma atrair visitantes que 
buscam, além do típico arzinho 
fresco da serra, segurança e 
tranquilidade após as atrações 
nos dias de Carnaval, em Santo 
Antônio do Pinhal.

A programação elaborada 
pela Administração Municipal 
também procura focar no aque-
cimento da economia local.

Leia mais no site do DT.

Crédito das Fotos: Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal

Ilhabela antecipa folia e realiza 
maior Carnaval do Litoral Norte 
em dois fins de semana
Ilhabela em fevereiro é 

uma folia só! O maior 
carnaval do Litoral Norte 

será uma grande festa em 
duas datas (10 a 12/2 e 17 
a 21/2), com uma anima-
da e extensa programação, 
incluindo desfiles das escolas 
de samba, blocos de enredo e 
de embalo, marchinhas, car-
naval de rua e o tradicional 
Banho da Dorotéia, que este 
ano será realizado nas praias 
do Perequê, Grande e Vila.

Na sexta-feira, 10, às 20h, o 
Prefeito de Ilhabela, Toninho 
Colucci, realiza a abertura 
oficial do Carnaval 2023 com 
a entrega simbólica da chave 
da cidade para o Rei Momo 
na Passarela do Samba, na 
Vila. A atração musical fica 
por conta da Roda de Samba 
do Gustavo Maciel.

De 10 a 12 de fevereiro 
ocorrem os tradicionais 
desfiles das agremiações 
(escolas de samba e blocos 
de enredo). Na sexta, dia 10, 
desfilam os blocos Pequeá e 

União da Ilha, seguido das 
escolas de samba Mocidade 
Independente de Ilhabela e 
Unidos de Padre Anchieta. 
No sábado, 11, se apresen-
tam Acadêmicos Leões do 

Ita, Água na Boca e Garrafão. 
Domingo, 12, é reservado 
para a apuração do resultado 
e a apoteose.

Vale destacar ainda que no 
sábado às 21h, a Passarela 

do Samba recebe o melhor 
do Carnaval de São Luiz do 
Paraitinga, com a apresenta-
ção da Banda dos Estrambe-
lhados e Juca Teles.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Ilhabela

9 dicas para manter a imunidade 
alta no Carnaval

 Â Especialista explica que para manter a imunidade durante a folia é preciso 
caprichar na hidratação, dormir o máximo possível e evitar compartilhar objetos 
pessoais como latinhas e garrafas de bebidas

A época dos bloquinhos 
de Carnaval está che-
gando e os brasileiros 

começam a se preparar para 
a folia escolhendo uma fan-
tasia divertida, marcando 
o encontro com os amigos 
e vibrando com os shows 
que assistirão. Só que para a 
diversão não acabar no hos-
pital é importante redobrar 
os cuidados com a saúde para 
protegê-la nesse período.

“Nessa época de excessos, 
com muita bebida alcoólica e 
trash food, além de confete e 
serpentina, é comum chegar-
mos “só o pó” na quarta-feira 
de cinzas e as gripes, dores 
de garganta, rinites e sinusi-
tes “atacam” muitas pessoas, 
pela baixa da imunidade”, 
explica Dra. Carla Falsete, 
otorrinolaringologista pela 
ABORL-CCF.

Pensando nisso, a especia-
lista separou nove dicas pre-
ciosas do que fazer durante 
o Carnaval para manter a 
imunidade alta e não ter dor 
de cabeça mais tarde!

1. Capriche na hidratação
Na folia dos bloquinhos de 

Carnaval, a garrafa d’água 
perde o lugar para a lata 
de cerveja e outras bebidas 
alcóolicas. Mas, não é o ideal! 
A falta de água no organis-
mo pode levar a problemas 
como fraqueza, tontura, dor 
de cabeça e cansaço. Por isso, 
a dica de ouro é intercalar a 
cervejinha com uma garrafa 
d’água ou ainda, se preferir, 
com uma água de coco gela-
dinha.

2. Faça ao menos uma refei-
ção com “comida de verdade”

Leia mais no site do DT.

O Carnaval vem aí! 
Você está preparado 
para curtir a festa?

 Â Para aproveitar bem todos os dias 
de blocos e desfiles, a recomendação é 
preparar-se fisicamente com exercícios e 
alimentação balanceada

Não basta escolher o 
destino, organizar 
a viagem e comprar 

os abadás e fantasias: para 
curtir o carnaval da melhor 
forma possível, é preciso 
preparar o corpo e se cuidar 
durante as festas. É a prepa-
ração que vai ajudar o folião a 
aguentar o ritmo dos blocos e 
desfiles, que envolvem muito 
tempo em pé e longos per-
cursos, enquanto os cuidados 
durante o feriado vão reduzir 
os impactos da “maratona” 
e permitir uma recuperação 
mais rápida.

“É importante trabalhar o 
corpo de uma forma geral, 
não partes específicas, para 
que você tenha uma maior 
resistência”, recomenda o 
fitness coach mineiro Rober-
th Resende. Uma sugestão é 

fazer um desafio de treinos 
curtos – de 3 a 15 minutos 
– de alta intensidade. Para 
encontrar os treinos ideais, 
basta acessar o canal do 
coach no YouTube.

Os exercícios devem ser 
associados a uma alimenta-
ção balanceada. “Os alimen-
tos devem ser antiinflamató-
rios e a pessoa precisa ingerir 
bastante água, no mínimo 2 
litros por dia”, explica. Fazen-
do isso, é possível eliminar 
até 6 kg no período, além 
de fortalecer o corpo para 
o esforço que será feito ao 
longo do carnaval. 

Outra recomendação é 
fazer caminhadas ou corri-
das que simulem uma festa 
de carnaval. 

Leia mais no site do DT.

Como dançar 
Piseiro: a dança 
do Carnaval 2023

 Â Professor de famosos dá dicas para 
dançar o ritmo que deve dominar o 
carnaval deste ano

O primeiro 
carnaval de 
rua depois 

de dois anos deve 
ter um ritmo bem 
característico: o 
Piseiro. Com um 
estilo derivado 
do forró mas com 
o acréscimo do 
teclado arranja-
dor, as músicas 
de Piseiro apare-
cem em alta nas 
playlists de car-
naval oferecidas 
pelas principais 
plataformas de 
streaming. 

De acordo com 
o Youtube charts, 
na terceira semana de janeiro 
de 2023, artistas como Mari 
Fernandez, João Gomes e Zé 
Vaqueiro tiveram mais de 
65 milhões de exibições na 
plataforma em todo o Brasil, 
superando estrelas como 
Anitta e Zezé di Camargo & 
Luciano. Mas independen-
temente do intérprete, as 
músicas de Piseiro trazem 
um grande desafio: qual o 
melhor jeito de dançá-las?

Segundo o professor Mar-
celo Grangeiro que já ensinou 
diversos famosos a dançar, 
“o diferencial desse estilo 
é que ele é simples, fácil de 
aprender e que se conecta 

com a essência das pessoas”, 
destaca.

Parecido com o forró, o 
Piseiro tem alguns pontos 
fundamentais que se dife-
renciam de outros estilos. 
Segundo Grangeiro, o ritmo 
do Piseiro é acelerado e por 
isso pode ser dançado sozi-
nho ou acompanhado. “Com 
seis passos básicos que 
podem ser aprendidos rapi-
damente, qualquer pessoa 
pode se arriscar no Piseiro 
e cansar de dançar no carna-
val”, brinca.  

Leia mais no site do DT.
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 MoviecoM TaubaTé PrograMação
02/02/2023 à 08/02/2023

Sala 1 - CHEF JACK: O COZINHEIRO AVENTUREIRO (COLUMBIA PICTURES)
Animação - Nacional - Livre - Duração: 80min.

Chef Jack é um chef de cozinha de bom coração, mas com uma pitada a mais 
do que o necessário de

confiança. Ele é um dos prodígios da Culinária da Aventura, viajando por todos 
os cantos do planeta

cozinhando e achando os ingredienteas mais raros e finos para completar suas 
receitas. Porém, sua vida

doce azeda quando erra a mão em uma de suas receitas e sua reputação cai 
drasticamente. Para provar

a todos que seu erro não lhe define, ele entra a competição de culinária 
chamada de Convergência de

Sabores. Mas se ele pensava que iria ganhar essa tranquilamente, Jack precisará 
aprender a trabalhar

em dupla quando é posto junto ao novato Leonard.
Sáb., Dom., Feriado: 15h40

Sala 1 - O GRANDE MAURICINHO (IMAGEM FILMES)
Animação - Nacional - Livre - Duração: 93min.

Mauricinho (Marcelo Adnet) é um gato muito esperto que inventa um golpe 
para ganhar dinheiro fácil. Ele

faz amizade com um grupo de ratos falantes e passa a viajar de cidade em 
cidade oferecendo-se para

resolver misteriosos problemas de infestação… de ratos! Tudo vai bem com o 
golpe, até que Mauricinho

e os roedores chegam à cidade de Bad Blintz e conhecem Marina (Sophia 
Valverde), uma menina muito

inteligente que pode fazer o plano ir por água abaixo.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h20

Dom., Feriado: 17h20
Sáb.: 11h00 - 17h20

Sala 1 - M3GAN - DUB (UNIVERSAL PICTURES)
Terror - Dublado - 14 Anos - Duração: 101min.

Gemma trabalha em uma companhia de brinquedos que usa inteligência 
artificial para desenvolver uma

boneca muito semelhante a um humano.
Sendo uma excelente roboticista, ela programa a boneca para ser uma 

companhia que todos queiram,
mas as coisas acabam dando errado e as consequências disso serão mortais.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h30 - 21h40
Sáb., Dom., Feriado: 19h30 - 21h40

Sala 2 - O PIOR VIZINHO DO MUNDO - DUB (COLUMBIA PICTURES)
Comédia / Drama - Dublado - 14 Anos - Duração: 125min.

A Man Called Otto é o remake do filme sueco de 2015 Um Homem Chamado 
Ove. Nele acompanhamos

um homem chato, aposentado e rabugento, Otto (Tom Hanks), de 59 anos. 
Vários anos antes, foi

deposto como presidente da associação de condomínios, mas não se 
importava com a deposição e, por

isso, continua vigiando o bairro com mão de ferro. Quando a grávida Parvaneh 
e sua família se mudam

para a casa geminada em frente e as cartas da nova vizinha acidentalmente vão 
parar na caixa de correio

de Otto, uma amizade inesperada acaba se formando e a vida dos dois mudam 
drasticamente. Uma

comédia dramática sobre amizade inesperada, amor e a importância de se 
cercar das ferramentas

adequadas.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 19h00

Sala 2 - A PROFECIA DO MAL - DUB (IMAGEM FILMES)
Terror - Dublado - 16 Anos - Duração: 111min.

Uma poderosa empresa de biotecnologia faz uma descoberta de ponta, 
permitindo a clonagem de

pessoas a partir de meros fragmentos de DNA, inclusive figuras históricas. Por 
trás dessa empresa, está

um grupo de satanistas que rouba o Santo Sudário, ficando em posse do DNA 
de Jesus Cristo. O clone

será a última oferenda ao Diabo. O Arcanjo Miguel vem à Terra e fará de tudo 
para acabar com esta

profecia do mal.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 21h30

Sala 2 - GATO DE BOTAS 2 (DUB) O ÚLTIMO PEDIDO (UNIVERSAL 
PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 102min.
Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão 

pela aventura cobrou
seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança 

pessoal, ele queimou oito
de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda 

para uma antiga parceira
- que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa - para continuar 

vivo. Então, o destemido
bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a 

mítica Estrela dos Desejos,
capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40
Sáb., Dom., Feriado: 14h30 - 16h40

Sala 3 - BATEM À PORTA - DUB (UNIVERSAL PICTURES)
Suspense - Dublado - 16 Anos - Duração: 100min.

Batem à Porta (Knock at the Cabin) é um filme de terror apocalíptico escrito, 
dirigido e produzido por M.

Night Shyamalan, filmado em filme 35mm. Um filme de terror de invasão 
domiciliar que ocorre durante o

apocalipse. Adaptação do livro de Stephen King “O Chalé no Fim do Mundo”.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10 - 19h15 - 21h20

Sáb., Dom., Feriado: 15h00 - 17h10 - 19h15 - 21h20

Sala  4 - AVATAR(ATMOS) 3D DUB O CAMINHO DA ÁGUA (DISNEY)
Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 192min.

Em Avatar: O Caminho da Água, sequência de Avatar (2009), após dez anos 
da primeira batalha de

Pandora entre os Na’vi e os humanos, Jake Sully (Sam Worthington) vive 
pacificamente com sua família

e sua tribo. Ele e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para 
ficarem juntos, devido a

problemas conjugais e papéis que cada um tem que exercer dentro da tribo. 
No entanto, eles devem sair

de casa e explorar as regiões de Pandora, indo para o mar e fazendo pactos 
com outros Na’vi da região.

Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake deve travar uma guerra difícil contra 
os humanos novamente.

Mesmo com dificuldade, Jake acaba fazendo novos aliados - alguns dos quais 
já vivem entre os Na’vi e

outros com novos avatares. Mesmo com uma guerra em curso, Jake e Ney’tiri 

terão que fazer de tudo
para ficarem juntos e cuidar da família e de sua tribo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 - 20h00
Sáb., Dom., Feriado: 16h20 - 20h00

Sala 4 - O GRANDE MAURICINHO (IMAGEM FILMES)
Animação - Nacional - Livre - Duração: 93min.

Mauricinho (Marcelo Adnet) é um gato muito esperto que inventa um golpe 
para ganhar dinheiro fácil. Ele

faz amizade com um grupo de ratos falantes e passa a viajar de cidade em 
cidade oferecendo-se para

resolver misteriosos problemas de infestação… de ratos! Tudo vai bem com o 
golpe, até que Mauricinho

e os roedores chegam à cidade de Bad Blintz e conhecem Marina (Sophia 
Valverde), uma menina muito

inteligente que pode fazer o plano ir por água abaixo.
Sáb., Dom., Feriado: 14h20

Sala 5 - O GRANDE MAURICINHO (IMAGEM FILMES)
Animação - Nacional - Livre - Duração: 93min.

Mauricinho (Marcelo Adnet) é um gato muito esperto que inventa um golpe 
para ganhar dinheiro fácil. Ele

faz amizade com um grupo de ratos falantes e passa a viajar de cidade em 
cidade oferecendo-se para

resolver misteriosos problemas de infestação… de ratos! Tudo vai bem com o 
golpe, até que Mauricinho

e os roedores chegam à cidade de Bad Blintz e conhecem Marina (Sophia 
Valverde), uma menina muito

inteligente que pode fazer o plano ir por água abaixo.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h30

Sáb., Dom., Feriado: 15h30

Sala 5 - ALERTA MÁXIMO - DUB (PARIS FILMS)
Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 107min.

Em Alerta Máximo, o piloto Brodie Torrance (Gerard Butler) salva seus 
passageiros de um relâmpago

fazendo um pouso arriscado em uma ilha devastada pela guerra – e descobre 
que sobreviver ao pouso era apenas o começo. Quando a maioria dos 

passageiros são feitos de reféns por rebeldes perigosos, a
única pessoa com quem Torrance pode contar para ajudar é Louis Gaspare 

(Mike Colter), um acusado de assassinato que estava sendo transportado pelo 
FBI. Para resgatar os passageiros, Torrance precisará

da ajuda de Gaspare e descobrirá que há mais em Gaspare do que aparenta.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 21h50

Sala 5 - GATO DE BOTAS 2 (DUB) O ÚLTIMO PEDIDO (UNIVERSAL 
PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 102min.
Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão 

pela aventura cobrou
seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança 

pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o 
Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira

- que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa - para continuar 
vivo. Então, o destemido

bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a 
mítica Estrela dos Desejos, capaz de proporcionar o legendário Último Desejo 

e restaurar suas nove vidas.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h30 - 19h40

Sáb., Dom., Feriado: 17h30 - 19h40

Sesc São José dos Campos 
apresenta o espetáculo de circo 
‘Viktor e Brutus’ 
Dia 5, domingo, às 16h, 

o artista Jorge Zeta, do 
grupo The Pambazos 

Bros apresenta ao público do 
Sesc São José dos Campos o 
espetáculo solo de circo vol-
tado para o público infantil, 
Viktor e Brutus, uma história 
de superação, de luta contra 
as adversidades, da necessi-
dade de ser amado e das difi-
culdades que tudo isto pode 
oferecer. 

Um espetáculo sobre as 
relações de poder. Um clown 
interage com um boneco 
que faz sua vida impossível 
e ameaço todo um programa 
montado de não poder ser 
apresentado. 

Desde mágica com cartas, 
música ao vivo de clarinete, 
sapateado flamenco, tango 
balkan,  equilíbrio...tudo é 
possível. Mas será? 

Com uma pesquisa de 
música flamenca e balkan - 
as duas de origens ciganas - 
estes dois  personagens nos 

fazem lembrar dos antigos 
espetáculos itinerantes onde 
um domador fazia dançar um 
urso ao som da pandereta, ou 
aos clássicos encantadores 

de cobras da Índia. 
Faremos um mergulho 

nas relações entre domador 
e besta, chefe e emprega-
do, dono e possuído, onde 

as posições se confundem 
e o poder pode estar onde 
menos imaginamos. 

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação  

Inscrições abertas para oficinas 
culturais online para março
Estão abertas as inscri-

ções para diversas ofi-
cinas culturais online e 

gratuitas que acontecerão no 
mês de março e serão ofere-
cidas pela Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo e geren-
ciadas pela Poiesis – Organi-
zação Social de Cultura.

As inscrições iniciam na 
próxima segunda-feira, dia 6, 
e seguem até o preenchimen-
to das vagas disponíveis para 
as oficinas. Para se inscrever 
é necessário entrar nos links 
de cada curso e conferir a 
faixa etária e os materiais 
exigidos antes de confirmar 
o cadastro.

As atividades são gratuitas 
e acontecem ao vivo através 
do aplicativo Zoom. Para o 
mês de março, os temas das 
oficinas são variados, como 
dança, leitura, bordado, foto-
grafia, literatura, entre outros 
assuntos.

De acordo com os orga-
nizadores, as oficinas são 
apoios à cultura, à língua e 

à literatura, com o objetivo 
de apoiar o desenvolvimento 
sociocultural e educacional 
como complemento da forma-
ção de estudantes e público 
em geral.

Confira as oficinas disponí-
veis e os links para inscrição:

CLUBE DE LEITURA – 
PANORAMA DA FICÇÃO 
CIENTÍFICA NA LITERATURA

Coordenação: Ana Rüsche
Datas e horário: 7, 14, 21, 

28/3 e 4, 11, 18 e 25/4 – 
18h30 às 20h30

25 vagas
Público-alvo: Qualquer 

pessoa que goste de ficção 
científica, seja no cinema ou 
na literatura, a partir de 16 
anos.

Leia mais no site do DT.

Carnaval será destaque 
nas edições do Museu 
Vivo deste mês

Assim como muitas 
outras manifestações 
populares, o Carnaval 

também ganha destaque no 
Museu do Folclore de São 
José dos Campos, na progra-
mação do Museu Vivo deste 
mês. O tema estará presente 
nas três edições nos dias 5, 
12 e 26. A atividade aconte-
ce na área externa do museu, 
das 14h às 17h.

A primeira acontece, neste 
domingo, 5, com a participa-
ção do músico Nilton Blau 
(Nilton Aparecido Barbosa), 
do artesão Benê (Benedito 
Domingos dos Santos) e do 
pipoqueiro José Antoniel 
Pinheiro. A vivência aconte-
ce na área externa do museu, 
das 14h às 17h.

Música
O joseense Nilton Blau, 58 

anos, nasceu e cresceu ‘respi-
rando’ cultura. Seu pai, Vicen-
te Claudino Barbosa, era ator, 
poeta, violeiro, compositor e 
radialista. Foi com ele que 
Blau aprendeu a tocar viola. 
Com a avó, que morava em 
Paraisópolis, ele vivenciou 
cultura popular e religiosi-

dade.
Mais tarde, já estudando 

na Escola Agrícola de Jacareí, 
relembrou das vivências na 
casa da avó e arrumou tempo 
para estudar música e outros 
instrumentos. E foi por meio 
desta escola que se aproxi-
mou do Grupo Piraquara, da 
Fundação Cultural, do qual 
passou a fazer parte depois.  

Blau também compôs o 
hino de alguns blocos de Car-
naval de São José dos Campos, 
como Pirô Piraquara, ‘Em 
Cuba lá’ e Galinha d’Angola. 
No domingo, vai comandar 
uma vivência musical sobre 
o Carnaval.

Artesanato
Benê, 63 anos, é mestre em 

cultura popular e detém sabe-
res como artesão, figureiro, 
construtor de instrumentos 
(Luthier), de brinquedos 
tradicionais e bonecões. Ele 
também é pesquisador, fotó-
grafo, cenógrafo e escritor 
(autor do livro Gigantes do 
Vale).

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de São José dos Campos

Prefeitura divulga selecionados para 
16º Festival de Marchinhas 
Pindamonhangaba 2023 -“Bloco dos Neros”
A Prefeitura de Pin-

damonhangaba, por 
meio da Secretaria de 

Cultura e Turismo, divulga 
os selecionados para o 16º 
Festival de Marchinha 2023, 
que homenageia o Bloco Os 
Neros. Foram selecionadas 
29 marchinhas que farão a 
festa e já são as grandes ven-
cedoras.

No total, foram 39 músicas 
inscritas de 12 cidades, sendo 
do Estado de São Paulo: Gua-
ratinguetá, Jacareí, Mairipo-
rã, Pindamonhangaba, Ribei-
rão Preto, Santo André, São 
José dos Campos, São Luiz 
do Paraitinga, Suzano, Tau-
baté e Ubatuba e do Estado 
de Pernambuco a cidade de 
Paulista.

O Festival de Marchinhas 
será realizado na Praça do 

Quartel, de 8 a 12 de feve-
reiro, a partir das 19h, sendo 
dias 8 e 9 o ensaio aberto dos 
selecionados, quando serão 
sorteados dia e ordem de 
apresentação nos dias 10 e 
11. Ao término da apuração 
do dia 11, será feito sorteio 

da ordem de apresentação da 
grande final, que acontece no 
dia 12, com a premiação.

Serão conferidos os seguin-
tes prêmios: 1º lugar – Troféu 
Alarico Corrêa Leite – R$ 
3.632,00 (32,32 UFMP); 2º 
lugar – Troféu Zé Sambinha 

– José de Assis Alvarenga – 
R$ 1.833,00 (16,31 UFMP); 
3º lugar – Troféu Celso Gui-
marães – R$ 917,00 (8,16 
UFMP); 4º lugar – Troféu 
Maestro Artur dos Santos; 

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Pindamonhangaba
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

O presidente do Jardim São José Esporte Clube, no uso de suas atribuições vem por 
meio desta convocar os Associados para a Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada no dia 11 de fevereiro de 2023, na Rua Dona Maria da Conceição Pereira 
Bueno, nº 132, Jardim São José, Caçapava - SP, às 18h em Primeira Convocação, 
desde que presente a maioria absoluta dos membros; e às 19h em Segunda 
Convocação com qualquer número presente para tratar dos seguintes assuntos 
relacionados abaixo: 

1ª CHAMADA: às 18h para justificar o motivo pelo qual não se elegeu a Diretoria do 
mandato 2018 a 2023; 

2ª CHAMADA: às 19h para Nova Diretoria Executiva, Eleição do Conselho Fiscal e 
Eleição do Conselho Deliberativo para período de 2023 a 2025. 

Alexandre Rodrigues Vitor 

Presidente 

Caçapava, 2 de fevereiro de 2023. 

 

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

* às 09:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2023, realizará a abertura dos envelopes 

referentes a Pregão Presencial nº 003/2022, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE 

GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 

A SEREM ENTREGUES DE FORMA PARCELADA CONFORME O TERMO 

DE REFERÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E 

ANEXOS.  

O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura municipal 
http://www.saojosedobarreiro.sp.gov.br, ou ainda poderá ser solicitado através do e-
mail: licitação@saojosedobarreiro.sp.gov.br; 

O Edital e maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações, 
situado a Avenida Virgílio Pereira, nº 231, centro, neste Município, de segunda à sexta 
feira, no horário das 09:00 às 16:00 hrs, ou pelo tel: (0xx12) 3117-1288, RAMAL 209. 

São José do Barreiro, 03 de fevereiro de 2023. Patrícia Maia Braga/Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações - Pregoeira 

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

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

   
 

 
 

                  PORTARIA Nº 10133, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023. 
 

 
                                Dispõe sobre pedido de demissão de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                              CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Dispensado a pedido do servidor 
municipal Sr. ANTONIO MARCOS ALVES PEREIRA  portador do 
RG. XX.222.950 e CPF: XXX.343.578-XX, do cargo de Operador 
de Máquinas Pesadas, a partir do dia 27 de janeiro de 2023. 

 
 

                           Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com efeitos retroativos a 27 de janeiro de 
2023. 
 
 
 
 
 
 

Jambeiro, 01 de fevereiro de 2023. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 01 de fevereiro de 2023. 

 
 

Gisele Aparecida Cassiano Pereira  
                                    Agente Administrativo 

 

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

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

   
 

 
 

                 PORTARIA Nº 10134 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar o servidor municipal Sr. 
BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS, portador do RG 
XX.179.854 e do CPF XXX.651.228-XX, do cargo de Motorista I , 
a partir do dia 02 de fevereiro de 2023, conforme Processo 
Administrativo nº 11/2022. 

 
 

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

 
 

 
Jambeiro, 02 de fevereiro de 2023. 

 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 02 de fevereiro de 2023. 

 
 

Gisele Aparecida Cassiano Pereira  
                                      Agente Administrativo 

 
 

  
   

 

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 
 

EDITAL N.º 05/23 - PROCESSO SELETIVO Nº 01/2023 

Processo Administrativo n.º 138/2022 

Análise Curricular para Contratação por Tempo Determinado de Professor  

PEB II - INGLES  

  

Dispõe sobre a homologação das inscrições referente ao 
Processo Seletivo de Análise Curricular para contratação por 
tempo determinado de professores para a Rede Municipal de 
Ensino, em conformidade com as normas e disposições 
contidas do Edital. 
 

 

O Município de Natividade da Serra, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ n.º 45.686.227/001-70, com sede na Rua José 

Fernandes da Silva, n.º 28, Centro, Natividade da Serra, SP, por seu Prefeito Municipal 

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS, resolve HOMOLOGAR as inscrições do Processo 

Seletivo nº 01/2023, para contratações por tempo determinado, sem gerar direito à 

estabilidade, em conformidade com as normas e disposições contidas no referido Edital.   

INSC CANDIDATO CARGO RG 

01 Vera Cristina da Silva Capano PEB II - INGLES  23.228.421-0 

02 Janaína Helena Santos Henrique PEB II - INGLES 37.456.012-2 

 

Natividade da Serra, 06 de fevereiro de 2023. 

 

 

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLO-
GAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, torna pública a 
ADJUDICAÇÃO do Pregão Presencial nº 005/2023, Face à mencionada legali-
dade do presente certame, ADJUDICO seu objeto que consiste na REGISTRO 
DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL E FUTURA DE MANU-
TENÇÃO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM E AGRÍCOLA COM FORNECIMENTO DE 
PEÇAS, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CON-
FORME TERMO DE REFERENCIA, , a licitante vencedora:  empresa ADALBER-
TO PAULO SOARES 251217997885, vencedora dos lotes 1, 2 ,3 no valor de R$ 
270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) e a HOMOLOGAÇÃO da presente 
licitação para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Anderson José 
Mendonça. Prefeito Municipal.
Município de Santo Antônio do Pinhal – SP

 
        PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE 

                                               SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP 
        CNPJ: 45.701.455/0001-72 

   
 
 

Av. Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro – Santo Antonio do Pinhal – SP 
 CEP 12450-000 

Tel/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1496 e-mail gabinete@pmsap.gov.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
 
 Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para sua apreciação e dos demais 
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 Serviços. 

 
Em suma, referidas mudanças, essencialmente quanto à incidência tributária do Imposto 

Sobre Serviços decorrente das atividades dos planos de saúde, administradoras de cartões de 
crédito ou débito, dos serviços de “leasing”, “franchising” e “factoring”, representarão um critério 
arrecadatório mais justo, eis que, anteriormente à “nova regra” o imposto era recolhido a poucos 
municípios. De igual forma, terá o condão de aumentar a arrecadação do Município, sem o 
aumento de qualquer alíquota, especialmente neste momento de crise econômico-política que o 
país enfrenta, com queda brusca na arrecadação municipal. 

 
Importa salientar que, para referida Lei possa surtir efeito a partir do ano de 2018, as 

alterações legislativas necessitam ser realizadas ainda no ano de 2017, tendo em vista que tais 
alterações devem obediência aos princípios tributários da anualidade e anterioridade 
nonagesimal. 

 
Desta forma, servimo-nos do presente para solicitar dos componentes dessa respeitável 

Casa a apreciação e aprovação da matéria, em caráter de urgência, aproveitando a oportunidade 
para renovar os protestos de elevada estima e apreço. 

EXTRATO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
244/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2022. A comissão de licitações da 
Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal – SP, comunica aos interessados o 
julgamento da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMEN-
TAÇÃO COM BLOQUETES E DRENAGEM DE VIA, CONFORME AS ESPECIFI-
CAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. O edital foi publicado 
através dos meios de imprensa oficial Estado, Município e jornal de grande 
circulação na região. Participou do certame a empresa ESKELSEN ARTEFA-
TOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, a empresa foi devidamente 
habilitada e declinou o direito de interpor recurso. Seguiu com a abertura 
da proposta. Considerando o atendimento a legislação vigente, a Comissão 
então procedeu a análise de preço inexequível ou de valores excessivos, o 
que não ficou constatado de plano. Assim, considerando o critério de me-
nor preço, a Comissão declarou vencedora a empresa ESKELSEN ARTEFATOS 
DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA que apresentou a melhor pro-
posta no valor de R$ 445.183,46 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, cento 
e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos).  A empresa declinou o 
direito de interpor recurso na fase proposta, seguindo o referido para apro-
vação da autoridade competente.
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. Em 30/01/2023 após cons-
tatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
HOMOLOGOU E ADJUDICOU a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMEN-
TAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL DA ESTRADA MUNICIPAL MARIA 
DE LOURDES – BOA VISTA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO EDITAL E SEUS ANEXOS, a empresa ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA que apresentou a melhor proposta no valor 
de R$ 445.183,46 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e 
três reais e quarenta e seis centavos). Fica a empresa convocada a apresen-
tar a garantia de contrato no valor de R$ 22.259,17 e assinar o contrato no 
prazo de 10 dias úteis a partir desta publicação e apresenta a garantia de . 
Maiores informações pelos telefones (12) 3666-2323.
Município de Santo Antônio do Pinhal – SP

AVISO DE JULGAMENTO DE AMOSTRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
258/2022 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 044/2022. A comissão de licitações da 
Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal - SP torna público julgamento das 
amostras apresentadas pela empresa INFINIT COMERCIO DE PRODUTOS 
SUSTENTAVEIS LTDA o Pregão Presencial 044/2022 na REGISTRO DE PREÇO 
PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO 
DE UNIFORME PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS 
DO EDITAL. Após análise realizada pela Secretaria de Educação, constatou 
o atendimento das exigências do edital e a amostra foi APROVADA. Fica 
aberto de 3 dias para apresentação de recurso quanto a analise da amostra 
nos termos do item 6.1.6.9. . Maiores informações pelos telefones (12) 3666-
1122 / 3666-1918

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLO-
GAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, torna pública 
a ADJUDICAÇÃO do Pregão Presencial nº 007/2023, Face à mencionada 
legalidade do presente certame, ADJUDICO seu objeto que consiste na RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL DE 
MANUTENÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE RE-
FERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, a licitante vencedora:  COMERCIAL 
SILVA & FAMILIA LTDA vencedor dos itens 13, 14, 21, 43, 45, 92 no valor total 
de R$ 48.980,00 (quarenta e oito mil, novecentos e oitenta reais); a empresa 
MARCIO MACIEL DE SOUZA MELLO vencedora dos itens 1 a 12, 16, 18 a 20, 
22 a 33, 35, 38 a 42, 44, 46 a 52, 54, 56 a 58, 60 a 64, 66 a 71, 73 a 90 no valor 
total de R$ 140.215,50 (cento e quarenta mil, duzentos e quinze reais e cin-
quenta centavos) e a empresa GGV COMERCIAL EIRELI vencedora dos itens 
15, 17, 34,37, 53, 55, 59, 65, 72, 91, no valor total de R$ 7.563,50 (sete mil 
quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) e a HOMOLOGA-
ÇÃO da presente licitação para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Anderson José Mendonça. Prefeito Municipal.
Município de Santo Antônio do Pinhal – SP

 
        PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE 

                                               SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP 
        CNPJ: 45.701.455/0001-72 

   
 
 

Av. Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro – Santo Antonio do Pinhal – SP 
 CEP 12450-000 

Tel/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1496 e-mail gabinete@pmsap.gov.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
 
 Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para sua apreciação e dos demais 
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 Serviços. 

 
Em suma, referidas mudanças, essencialmente quanto à incidência tributária do Imposto 

Sobre Serviços decorrente das atividades dos planos de saúde, administradoras de cartões de 
crédito ou débito, dos serviços de “leasing”, “franchising” e “factoring”, representarão um critério 
arrecadatório mais justo, eis que, anteriormente à “nova regra” o imposto era recolhido a poucos 
municípios. De igual forma, terá o condão de aumentar a arrecadação do Município, sem o 
aumento de qualquer alíquota, especialmente neste momento de crise econômico-política que o 
país enfrenta, com queda brusca na arrecadação municipal. 

 
Importa salientar que, para referida Lei possa surtir efeito a partir do ano de 2018, as 

alterações legislativas necessitam ser realizadas ainda no ano de 2017, tendo em vista que tais 
alterações devem obediência aos princípios tributários da anualidade e anterioridade 
nonagesimal. 

 
Desta forma, servimo-nos do presente para solicitar dos componentes dessa respeitável 

Casa a apreciação e aprovação da matéria, em caráter de urgência, aproveitando a oportunidade 
para renovar os protestos de elevada estima e apreço. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2022
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, torna pública a ADJUDICAÇÃO do Pregão Presencial 
nº 043/2022, Face à mencionada legalidade do presente certame, ADJUDICO seu objeto que consiste na 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS 
PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS 
ANEXOS DO EDITAL a licitante vencedora:  empresa RAIMUNDO DEMETRIO 12182042814, vencedor no 
valor de R$ 90.050,00 (noventa mil e cinquenta reais)  e a HOMOLOGAÇÃO da presente licitação para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos. Anderson José Mendonça. Prefeito Municipal.
Município de Santo Antônio do Pinhal – SP

 
        PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE 

                                               SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP 
        CNPJ: 45.701.455/0001-72 

   
 
 

Av. Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro – Santo Antonio do Pinhal – SP 
 CEP 12450-000 

Tel/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1496 e-mail gabinete@pmsap.gov.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
 
 Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para sua apreciação e dos demais 
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 Serviços. 

 
Em suma, referidas mudanças, essencialmente quanto à incidência tributária do Imposto 

Sobre Serviços decorrente das atividades dos planos de saúde, administradoras de cartões de 
crédito ou débito, dos serviços de “leasing”, “franchising” e “factoring”, representarão um critério 
arrecadatório mais justo, eis que, anteriormente à “nova regra” o imposto era recolhido a poucos 
municípios. De igual forma, terá o condão de aumentar a arrecadação do Município, sem o 
aumento de qualquer alíquota, especialmente neste momento de crise econômico-política que o 
país enfrenta, com queda brusca na arrecadação municipal. 

 
Importa salientar que, para referida Lei possa surtir efeito a partir do ano de 2018, as 

alterações legislativas necessitam ser realizadas ainda no ano de 2017, tendo em vista que tais 
alterações devem obediência aos princípios tributários da anualidade e anterioridade 
nonagesimal. 

 
Desta forma, servimo-nos do presente para solicitar dos componentes dessa respeitável 

Casa a apreciação e aprovação da matéria, em caráter de urgência, aproveitando a oportunidade 
para renovar os protestos de elevada estima e apreço. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, torna pública a ADJU-
DICAÇÃO do Pregão Presencial nº 008/2023, Face à mencionada legalidade 
do presente certame, ADJUDICO seu objeto que consiste na REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAL HIDRAULI-
CO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E 
DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, a licitante vencedora:  COMERCIAL SILVA & 
FAMILIA LTDA vencedor dos itens 13, 14, 21, 43, 45, 92 no valor total de 
R$ 48.980,00 (quarenta e oito mil, novecentos e oitenta reais); a empresa 
MARCIO MACIEL DE SOUZA MELLO vencedora dos itens 1 a 12, 16, 18 a 20, 
22 a 33, 35, 38 a 42, 44, 46 a 52, 54, 56 a 58, 60 a 64, 66 a 71, 73 a 90 no valor 
total de R$ 140.215,50 (cento e quarenta mil, duzentos e quinze reais e cin-
quenta centavos) e a empresa GGV COMERCIAL EIRELI vencedora dos itens 
15, 17, 34,37, 53, 55, 59, 65, 72, 91, no valor total de R$ 7.563,50 (sete mil 
quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) e a HOMOLOGA-
ÇÃO da presente licitação para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Anderson José Mendonça. Prefeito Municipal.
Município de Santo Antônio do Pinhal – SP


