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“Prefeitura Portas Abertas” 
acontece nesta quinta-feira

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Prefeitura segue com trabalhos de 
revitalização da sinalização viária

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Benefícios do INSS acima do 
mínimo terão reajuste de 5,93%

  Teto da Previdência subirá para R$ 7.507,49

Os benefícios do Institu-
to Nacional do Seguro 
Social (INSS) acima de 

um salário mínimo subirão 
5,93% neste ano, confirmou 
hoje (10) o Ministério da 
Previdência Social. O reajus-
te seguirá o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC) do ano passado, divul-
gado mais cedo pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Com a definição do índice 
de reajuste, o teto do INSS 
subirá R$ 420,27. Os bene-
fícios de valor mais alto pas-
sarão de R$ 7.087,22 no ano 
passado para R$ 7.507,49 em 
2023.

Além de corrigir os bene-
fícios acima de um salário 
mínimo, o INPC é aplicado 
para o reajuste das contri-
buições para a Previdência 
Social. Essas contribuições 
sobem conforme o salário. 
Quanto mais o trabalhador 
na ativa recebe, mais está 

sujeito a alíquotas adicionais 
que elevam a contribuição.

Os benefícios atrelados 
ao salário mínimo subirão 
8,91%, de R$ 1.212 para R$ 
1.320. No entanto, esse valor 
ainda precisa ser oficializado 
por meio de medida provi-
sória. Até agora, vale oficial-
mente o salário mínimo de 
R$ 1.302, editado no fim do 
ano passado. Originalmente, 
a cerimônia de anúncio do 
novo salário mínimo estava 
prevista para esta segunda-
-feira, 9, mas foi adiada por 
causa dos atos terroristas em 
Brasília no último domingo, 
8.

O INSS começará a pagar os 
benefícios de janeiro no fim 
do mês. Para quem ganha um 
salário mínimo, o pagamento 
da aposentadoria, pensão ou 
auxílio será feito entre 25 de 
janeiro e 7 de fevereiro. Quem 
recebe além do mínimo terá 
o benefício depositado entre 
1º e 7 de fevereiro.

crédito da foto: © Marcello Casal JrAgência Brasil

Poupança rende mais que inflação 
pela primeira vez desde 2018

crédito da foto: © Marcello Casal Jr /Agência Brasil

Taxa de recusa em responder ao Censo 
é duas vezes maior em São Paulo

crédito da foto: © Tânia Rêgo/Agência Brasil

Inflação oficial fecha 
2022 em 5,79%

crédito da foto: Agência Brasil

Invasões em Brasília
Cinco perguntas ainda sem 
respostas sobre a ação de 
bolsonaristas em Brasília

crédito da foto: EVARISTO SA/AFP VIA GETTY IMAGES

Janeiro Roxo: 
Saúde prepara 
ação de prevenção 
da hanseníase no 
Calçadão
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• Leandro Mazzini
reportagem@colunaesplanada.com.br

Coluna Espírita

colunaespiritadt@hotmail.com • ROGÉRIO MIGUEZ.

• Jose Pereira da Silva

Panathlon Club de Taubate

Tribuna Livre

Combatendo o nepotismo
• Anselmo Ferreira Vasconcelos – São Paulo/SP

Este modesto escriba acredita fir-
memente que o conhecimento 
trazido a lume pelo Espiritis-

mo pode ajudar não apenas os indi-
víduos, mas também as instituições 
e a sociedade. Produto da sabedoria 
divina, o Espiritismo pode contribuir 
para o aperfeiçoamento de todas as 
instâncias de poder e níveis sociais. 
Cumpre lembrar que a Terra, dado o 
seu atrasado estágio de desenvolvi-
mento moral, necessita urgentemente 
de novos arranjos, modelos e sistemas 
de funcionamento, bem como de com-
portamento humano dignificante.

Afinal de contas, o homem hodierno 
continua atado à sua ânsia desvirtua-
da por obter vantagens injustificáveis 
em suas esferas de influência e/ou 
intervenção. Não convencido ainda 
do imperativo da exemplificação com-
portamental, tenta auferir de todas 
as formas possíveis ganhos ou lucros 
indevidos. Nesses tentames infelizes, 
o que menos importa é a questão 
ética. No presente texto gostaria de 
focar particularmente no fenômeno 
do nepotismo, já que se trata de con-
duta ilegal, mas nem por isso com-
pletamente banida. De fato, somos 
lembrados - vez ou outra - de que tal 
distorção ainda não foi obliterada de 
nossas instituições. Há sempre alguém 
disposto a passar por cima das normas 
e leis em seu próprio benefício ou de 
alguém pertencente ao seu círculo.

Lamentavelmente, as ideias e prá-
ticas saudáveis e justas levam muito 
tempo para serem assimiladas pela 
sociedade. O nepotismo é mais uma 
excrescência que surpreendentemen-
te ainda resiste aos ventos das mudan-
ças benfazejas. A doutrina Espírita, 
vale destacar, não se refere especifi-

camente a esse assunto (não consegui 
encontrar material a respeito). Toda-
via, enfatiza, com veemência, a impor-
tância de nos conduzirmos na vida sob 
os alvitres dos ensinamentos de Jesus. 
Nesse sentido, não há neles qualquer 
menção ou apologia ao favoritismo 
descabido. Pelo contrário, o Mestre 
dos Mestres deixou-nos o legado do 
seu sacrifício em favor da humanida-
de. Seus apóstolos não foram poupa-
dos das pedras e tombos do caminho, 
e cada um deles carregou a sua pró-
pria cruz. Portanto, está subentendido 
na visão cristã espírita que a prática 
do nepotismo é simplesmente uma 
anomalia. 

Sob tal inspiração, a propósito, a 
criatura humana é incitada a refletir e, 
sobretudo, agir em benefício do outro, 
mas de maneira absolutamente desin-
teressada. 

Admitamos: são recomendações/
diretrizes impalatáveis para a maioria 
das pessoas. Abrir mão dos próprios 
interesses é algo que apavora a muitos 
que apenas vislumbram as vantagens 
pecuniárias indevidas nas relações. 
Todavia, na ótica cristã, somos ins-
tados a nos colocarmos no lugar dos 
outros; a raciocinar tomando por base 
o nosso vizinho, seus direitos e neces-
sidades; a aguardar na fila por nossa 
vez, pois “os últimos serão os primei-
ros”; a construirmos um patrimônio 
moral e assim por diante.  

Essa desafiadora filosofia de vida 
advoga a necessidade do sacrifício pes-
soal, do desprendimento, da justiça e 
da correção nas atitudes e pensamen-
tos. Nela temos claramente colocado 
o desafio de sermos seres eticamente 
melhores. Dito isso, o Espiritismo nos 
lembra também os efeitos decorrentes 

da lei de ação e reação. Desse modo, ao 
tomarmos imerecidamente o lugar de 
alguém estamos nos comprometendo 
perante Deus e as suas leis imutáveis 
e justas. Por isso, se há uma bússola 
a ser seguida pela criatura humana, 
esta é a do bem. Conforme ponderou 
Allan Kardec, em O Evangelho segun-
do o Espiritismo, “... o homem de bem 
respeita todos os direitos que aos seus 
semelhantes dão as Leis da Natureza, 
como quer que sejam respeitados os 
seus”.

Quem gosta de ser prejudicado? 
Quem gosta de ser passado para trás, 
especialmente por meios ilícitos? 
Quem se sente bem em ver os seus 
direitos desrespeitados? Acredito 
que ninguém, em sã consciência, se 
sentirá satisfeito sob tais circunstân-
cias. Assim sendo, é preciso alargar 
o pensamento e incorporar noções 
e valores superiores de conduta. Só 
assim mudaremos as coisas em nosso 
mundo para melhor. Ou seja, mudan-
do a nós mesmos para mudarmos o 
resto. Voltando ao Espiritismo, fomos 
já devidamente esclarecidos de que 
“Reconhece-se o verdadeiro espírita 
pela sua transformação moral e pelos 
esforços que emprega para domar suas 
inclinações más”. Ora, não há nada de 
descente ou elogiável em se beneficiar 
de decisões que premiem o nepotis-
mo. Num sentido mais amplo, trata-
-se de algo repugnante que compete a 
todos nós execrar, especialmente se já 
carregamos as luzes da fé esclarecida 
dentro de nós. A criatura humana deve 
ser alçada aos postos de trabalho pelo 
seu real valor e capacidade, não por 
conchavos obscuros.  

Os benefícios da prática do 
Muay Thai
O Muay Thai tem mais de 2000 

anos e é originário da Tailândia.  
Muay significa: a arte da luta;  

Thai: significa a cultura da Tailândia. 
Conhecido também como boxe tailan-
dês, caracterizado por usar  punhos, 
cotovelos, joelhos, canelas e pés.  Con-
siderada a arte das 8 armas (2 mãos, 
2 cotovelos,2 joelhos , 2 pés e canelas).

É uma atividade aeróbica, que ativa 
todos os músculos do corpo e ajuda a 
emagrecer. Sua prática exige disciplina.

Acelera o metabolismo pois é um exer-
cício aeróbico  de alto impacto exigindo 
muita energia, o que faz que o organis-
mo acelere o metabolismo.

Colabora na definição muscular 
dos membros superiores e inferiores. 
Desenvolve a flexibilidade pois seus 
movimentos exigem amplitude.

Desenvolve a força pois usa o próprio 
corpo como peso.   Exige agilidade que 
é desenvolvida nos treinos. A prática 
fortalece o sistema imunológico. Desen-

volve a autoestima.
Aumenta o condicionamento físico 

com a prática constante. Aperfeiçoa a 
coordenação motora. Aumenta a capaci-
dade de concentração. Estimula a agili-
dade mental. Promove o ganha de massa 
magra. Ajuda a combater a ansiedade.

Desenvolve o desempenho cardiorres-
piratório. Colabora no desenvolvimento 
da percepção corporal. Traz benefícios 
para o equilíbrio físico e emocional. Traz 
alívio ao estresse.

pf reforçada

A relação de indicados 
pelo diretor-geral da Polícia 
Federal, delegado Andrei 
Passos, para o comando das 
27 superintendências da 
polícia judiciária nos Estados 
traz junto aos nomes os desa-
fios intrínsecos aos cargos. 
Nas consideradas principais 
praças assumem Rogério 
Diampaoli, São Paulo, e Cezar 
Luiz Busto Souza, em Brasília. 
No Rio de Janeiro o indicado 
é Leandro Almada da Costa. 
No Recife, entra Antônio de 

Pádua Vieira Cavalcanti. Em 
Manaus – com a a missão 
especial de combater o des-
mate de madeireiros e o 
garimpo – o comando fica 
com Umberto Ramos Rodri-
gues. Todos são delegados, de 
praxe para o cargo, e a lista 
foi encaminhada ao ministro 
da Justiça e Segurança, Flávio 
Dino, para endosso.

te cuida, Jair

O advogado referência em 
direitos humanos na Améri-
ca Latina Fernando Tibúrcio 
enviou carta à deputada do 
Partido Democrata Alexan-
dria Ocasio-Cortez, nos Esta-
dos Unidos, lembrando a ela 
que, com base na Convenção 
Interamericana contra o 
Terrorismo, a Justiça pode 
instaurar processo penal 
contra quem se encontrem 
em seu território e que possa 
ser considerado autor presu-
mido dos atentados terroris-
tas praticados domingo em 
Brasília. Se houver ligação 
comprovada de presos com o 
ex-presidente Jair Bolsonaro, 
hoje hospedado em Orlando, 
ele pode se enrolar por lá. 

asinhas do agro

O Ministério da Agricultura 
criou há um mês o Grupo de 
Técnico para implementar o 
Plano de Ação Nacional para 
Conservação dos Insetos 
Polinizadores Ameaçados de 
Extinção. Parece coisa banal, 
mas se trata da preservação 
de abelhas, vespas, maripo-
sas, formigas que são essen-
ciais para produção de ali-
mentos. E que estão sumindo 
da Terra. 

feira da madruga

Um exemplo para outras 
capitais que têm suas feiras 
populares. A pressão da CPI 
da Pirataria da Câmara de 
Vereadores de São Paulo 
sobre o comércio irregular no 
Brás surte efeito. A Nova Feira 

da Madrugada, concessão da 
Prefeitura, vai dar isentar 
em até 4 meses o aluguel de 
boxes no shopping popular, a 
fim de facilitar a formalização 
de ambulantes que hoje tra-
balham nas ruas do bairro. Os 
vereadores Adilson Amadeu 
(UB) e Camilo Cristófaro 
(Avante) lideram os esforços.

segura o Ceo!

O volume arrecadado pelo 
seguro Directors & Offices 
(para blindar executivos) 
no Brasil, em 2014, foi de R$ 

227,6 milhões, e chegou a 
R$ 1,2 bilhão em 2021, num 
salto de 436%. Já o total 
pago em indenizações para 
garantir a cobertura de pro-
cessos judiciais envolvendo 
executivos oscilou, tendo o 
seu maior pico entre 2017 
e 2019, quando passou de 
R$ 226,8 milhões para R$ 
825,7 milhões, crescimento 
de 264%. Coincidente foram 
os três anos do ápice da 
Operação Lava Jato, com 381 
prisões.

ascenção do piX

O período de festas de fim 
de ano de 2022 consagraram 
o PIX como uma das maiores 
modalidades de pagamento 
utilizada no comércio eletrô-
nico. Em janeiro de 2022 o 
PIX tinha adesão de 64,4%. 
Até dezembro do ano pas-
sado o número saltou para 
91,5%, segundo o Estudo 
de Pagamentos Gmattos. As 
perspectivas do estudo para 
2023 apontam que o PIX deve 
manter seu alto percentual 
de aceitação nos estabeleci-
mentos. 

espLanadeira

# Desk Manager doa para 
Aldeias Infantis SOS softwa-
re de gestão para reduzir 
demandas e diminuir gastos. 
# Cecília Natália, da CN 
Assessoria Virtual, palestra 
amanhã no BNI Fiduciam. # 
Riskfence lança curso “Certi-
ficação para IPs” (Instituições 
de Pagamento). # Fintech 
WEpayments abre vagas de 
emprego para Desenvolve-
dores, DevOps e Analista de 
Testes. # Kingspan Isoeste 
cria plataforma “KingRoo-
fing”. # Boticário lança cam-
panha com Camila Farani 
sobre autocuidado.

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

Estropiados?
• André Naves (*)

Ao comentar a cerimônia de posse 
do Presidente Lula, a colunista 
Anna Marina, do jornal Estado de 

Minas, se referiu a pessoas com deficiên-
cia como estropiados. Esse é o exemplo 
cabal dos malefícios que a falta de uma 
educação inclusiva acarreta. Estropia-
dos são todas as vítimas das estruturas 
sociais marginalizantes e excludentes 
de nossa sociedade. São os historica-
mente alijados das políticas públicas, 
ignorados por governos e sujeitos a toda 
a sorte de preconceitos. 

Como se aniquilam os preconceitos? 
Por meio da Educação! Mas a Educação 
não é qualquer ato de escolarização 

desvinculado da realidade social exis-
tente. Pelo contrário. A Educação, para 
ser efetiva, deve ser coordenada com o 
Esporte, com a Cultura, com a Ciência e 
com a Proteção Social. 

A Educação que elimina preconcei-
tos é a Educação Inclusiva! Ao eliminar 
preconceitos, já que permite a convi-
vência entre os diversos, cada indivíduo 
com suas potencialidades, capacidades, 
experiências e práticas, ela enriquece a 
experiência pedagógica de todos.

A Educação Inclusiva beneficia toda a 
sociedade! Aqueles ainda preconceitu-
osos são os aprisionados nas trevas da 
ignorância chafurdando no lamaçal do 

reacionarismo. Somente as Luzes das 
Experiências Inclusivas podem libertá-
-los de tais masmorras.

Os sinais foram dados, os discursos 
feitos e os retrocessos não serão admiti-
dos! Cabe à toda sociedade civil avançar 
em sua Cidadania Ativa, com a crítica, a 
fiscalização, e a participação, auxiliando 
na construção de estruturas sociais sus-
tentáveis, inclusivas e Justas!

*andré naves é defensor público 
federal, especialista em direitos 
Humanos e sociais. escritor, profes-
sor e palestrante.
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Educação

�Programação 

Museu Roberto Lee recebe evento de 
carros antigos neste domingo, 15

O Museu Paulista de 
Antiguidades Mecâni-
cas Roberto Lee recebe 

neste domingo, 15, das 9h às 
18h, evento de carros antigos 
promovido pelo Carangu´s 
Car Club Caçapava com o 
apoio da Prefeitura de Caça-
pava, por meio da Secretaria 
de Cultura e Turismo. A entra-
da é solidária, com a doação 
de um quilo de alimento não 
perecível. O que for arrecada-
do será destinado a entidades 
assistenciais do município.

A programação reunirá 
atrações como exposição de 
carros antigos, apresentações 
musicais com DJ e três bandas 
convidadas, além de mercado 
de pulgas, miniaturas, expo-
sição de artesanato e área de 

alimentação com food trucks.
Outro destaque do evento 

será um concurso de “Pin-up” 
com premiação para as cinco 
primeiras colocadas.

O encontro comemora os 
22 anos do clube de colecio-
nadores Carangu´s Car. Além 
da programação do evento, 
o público poderá aproveitar 
ainda para visitar o acervo 
do Museu Roberto Lee, que 
estará aberto durante todo o 
dia. O espaço reúne coleção de 
carros antigos, além de obje-
tos e documentos. O acervo 
é tombado pelo Condephaat 
e, devido à importância da 
coleção, Caçapava recebeu o 
título de Capital Nacional do 
Antigomobilismo.

Leia mais no site do dt.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Caçapava

Startup da Unicamp 
disponibiliza 11 cursos gratuitos 
sobre carreira, liderança, 
melhoria e habilidades sociais

  Intuito é possibilitar acesso ao 
conhecimento e ajudar pessoas a se 
capacitarem e a se destacarem na carreira

Em janeiro, a FM2S Edu-
cação e Consultoria, 
startup edtech sediada 

no Parque Científico e Tecno-
lógico da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp), 
disponibiliza cursos online e 
gratuitos em sua plataforma, 
abertos a todas as pessoas 
interessadas, em áreas como 
carreira, liderança, melhoria 
contínua e soft skills (habili-
dades sociais).

São 11, no total: White 

Belt e Yellow Belt, com cer-
tificação em Lean Seis Sigma 
validada internacionalmente; 
Introdução ao Lean e Introdu-
ção ao Lean Healthcare; OKR 
(Objectives and Key Results); 
Fundamentos da Gestão de 
Projetos; Fundamentos da 
Gestão da Produção Indus-
trial; Fundamentos da Gestão 
da Qualidade; Criatividade – 
Princípios e Técnicas; Gestão 
de Conflitos; e Empatia.

Leia mais no site do dt.

Virgilio Marques dos Santos, CEO da FM2S

(Foto: Isaque Martins)

Reprovação no vestibular 
não deve ser encarada como 
derrota, afirma especialista

  Psicóloga da Anhanguera explica quais 
fatores podem melhorar desempenho e 
como lidar com os resultados da prova

Frustração é comum e é preciso reconhecer que reprovação faz parte do 
amadurecimento do aluno e da caminhada para vida adulta, afi rma docente da 
Anhanguera

DIVULGAÇÃO

A seleção para ingressar 
no ensino superior é 
apertada e o número 

de aprovados é sempre 
menor do que o de concor-
rentes, o que inflama a ansie-
dade de candidatos e traz o 
sentimento de decepção 
em vestibulandos que não 
conseguem passar na prova. 
A coordenadora do curso 
de Psicologia da Faculdade 
Anhanguera, professora Mir-
this Czubka de Abreu, afirma 

que, caso não seja classifica-
do, o estudante deve focar em 
pontos positivos da experi-
ência.

“A frustração é comum, 
mas é necessário entender 
que nem sempre as coisas 
acontecem da forma que 
esperamos e reconhecer isso 
faz parte do amadurecimen-
to do aluno e da caminhada 
para vida adulta”, ressalta a 
psicóloga.

Leia mais no site do dt

Cursos de línguas para 
estudantes da rede estadual de 
ensino começam em fevereiro

   Centros de Estudos de Línguas oferecem 
aulas de espanhol, inglês, alemão, francês, 
mandarim, japonês, italiano, libras e 
português para estrangeiros

As aulas no Centro de 
Estudo de Línguas 
(CEL) começam em 3 

de fevereiro e os interessados 
ainda podem se inscrever na 
Diretoria de Ensino ou uni-
dade do CEL mais próxima. 
As vagas são remanescentes, 
então é preciso checar se há 
disponibilidade na turma 
escolhida. Também é possível 
a abertura de novas turmas 
a depender da demanda de 
alunos e disponibilidade do 
professor especialista.

 Os cursos são gratuitos 
e estão disponíveis para 
alunos do ensino fundamen-
tal, ensino médio e Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) da 
rede estadual; estudantes das 
redes municipais que tenham 
aderido aos materiais de 
apoio ao Currículo Paulista; e 
estudantes do ensino médio 
do Centro Paula Souza.

Leia mais no site do dt

�Dados 

‘Cartório em Números’ mostra busca da população 
por segurança patrimonial e aumento de uniões 
estáveis e casamentos

  Mesmo com o “fim” da pandemia, atos como testamentos, inventários e 
partilhas permaneceram altos em 2022. Casamentos e uniões estáveis apresentam 
crescimento, reflexo das perdas dos anos anteriores

Com recorde na prática 
de atos envolvendo os 
serviços de testamen-

tos, inventários e partilhas -, e 
a continuidade do crescimen-
to do número de casamentos 
e uniões estáveis, marcam a 
divulgação da 4ª edição do 
Relatório Anual Cartório em 
Números, publicação anual 
dos Cartórios brasileiros que 
traz os dados compilados de 
todas as 13.440 unidades dis-
tribuídas em todos os muni-
cípios e distritos brasileiros.

Ainda vivendo os reflexos 
da pandemia no País, os 
Cartórios de Registro Civil 
brasileiros registraram um 
total de 1.361.822 óbitos em 
todo o território nacional, e 
o menor número de nasci-
mentos -- 2.354.305 - desde 
o início da série histórica do 
Registro Civil, em 2002.

 Também relacionado aos 
registros de óbitos, os testa-
mentos, realizados em Cartó-
rios de Notas nunca atingiram 
patamares tão altos no Brasil, 
superando a marca dos 33.5 

mil atos, em clara demons-
tração da preocupação das 
pessoas com a segurança e 
cumprimento de seus dese-
jos pessoais e patrimoniais 
em caso de falecimento.

Os mais de 213 mil inventá-

rios abertos em Tabelionatos 
de Notas -- procedimento 
realizado logo após a morte 
de uma pessoa para se apurar 
os bens, dívidas e direitos 
do falecido para se chegar a 
herança -, e as partilhas entre 

os herdeiros, alcançaram 
números recordes desde que 
o ato passou a ser feito em 
Cartório em 2007, tornando 
sua realização mais simples, 
rápida e barata.

Leia mais no site do dt

 crédito da foto: Agência Brasil

�Política 

Dez dias de governo Lula: 
confira 10 medidas tomadas a 
favor dos trabalhadores
O governo Lula já tomou 

uma série de medi-
das dez dias após a 

posse do presidente em 1º 
de janeiro. Entre decretos, 
revogações, medidas provi-
sórias (MP), atos e anúncios, 
separamos as dez principais 
ações tomadas a favor dos 
trabalhadores e trabalhado-
ras do Brasil.

Corte de impostos em com-
bustíveis

O governo Lula prorrogou 
o corte de impostos fede-
rais sobre combustíveis, 
que valiam somente até 31 
de dezembro de 2022. Com 
isso, ficam zeradas até o fim 
do ano as alíquotas do PIS/
Pasep e Cofins sobre diesel, 
biodiesel, gás natural e gás 
de cozinha.

Outras alíquotas ficam 
zeradas até 28 de fevereiro 
deste ano. É o caso do PIS/
Pasep, Cofins (que incidem 
sobre gasolina, álcool, quero-
sene de aviação e gás natural 
veicular) e da Cide (aplicada 
na gasolina). Paralelamente, 

o governo vai estudar com a 
Petrobrás a política atual de 
preços de combustíveis, que 
atualmente segue a variação 
do dólar.

Política de Valorização do 
Salário Mínimo

A valorização do salário 
mínimo no governo Lula 
levará em conta a variação da 

inflação mais a variação do 
PIB. Para 2023, o novo gover-
no já viabilizou o valor de R$ 
1.320, uma remuneração já 
acima dos R$ 1.302 previstos 
no orçamento deixado pelo 
governo anterior. A política 
de valorização do salário 
havia sido extinta por Bolso-
naro, que passou quatro anos 

sem conceder aumento real.
Nova política industrial
O ministro Geraldo Alck-

min anunciou retomada da 
política industrial no país, 
que terá como uma das pre-
missas a sustentabilidade.

Leia mais no site do dt.

crédito da foto: Divulgação Sindmetau
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Invasões em Brasília
Cinco perguntas ainda sem respostas sobre 

a ação de bolsonaristas em Brasília
  A invasão das sedes dos três poderes em Brasília, no último domingo, 8, resultou na prisão de pelo menos 1,2 mil pessoas 

nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Justiça. Inquéritos foram abertos para chegar à identidade dos invasores, 
seus possíveis financiadores e se houve conivência de autoridades locais que permitiram a invasão e depredação do Palácio do 
Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Enquanto as investiga-
ções começam, espe-
cialistas em seguran-

ça pública apontam que há 
perguntas importantes sobre 
os eventos que antecedeu a 
invasão que ainda não foram 
respondidas.

A BBC News Brasil ouviu 
o diretor-presidente do 
Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública (FBSP), Renato 
Sérgio de Lima, que elencou 
cinco questões ainda sem 
respostas sobre os episódios 
do domingo. Segundo ele, as 
principais perguntas são:

- Por que o ex-secretário de 
Segurança Pública do Distrito 
Federal viajou às vésperas da 
manifestação?

- Anderson Torres, que foi 
ministro da Justiça de Bolso-
naro, tratou com Bolsonaro 
sobre as manifestações do 
domingo?

- Qual foi a atuação do 
comando-geral da PM do Dis-
trito Federal nas horas que 
antecederam a invasão?

- Qual o papel do governa-
dor afastado Ibaneis Rocha 
no episódio?

- Por que o Batalhão de 
Guarda Presidencial não con-
seguiu impedir a invasão do 
Palácio do Planalto?

A invasão
Na tarde de domingo, 

milhares de militantes apoia-
dores do ex-presidente Jair 
Bolsonaro (PL) insatisfeitos 
com a eleição do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
e defendendo pautas como 
o fechamento do Congresso 
Nacional invadiram as sedes 
dos três poderes da Repúbli-
ca. Eles chegaram a Brasília 
ao longo dos últimos dias e 
ocuparam a Esplanada dos 
Ministérios, na área central 

da cidade, ao longo do dia.
A presença de policiais 

militares na área não con-
seguiu impedir a invasão. 
A ordem foi restabelecida 
horas depois, após a chegada 
de reforços policiais.

Após a invasão, o presiden-
te Lula anunciou uma inter-
venção federal na segurança 
pública do Distrito Federal. 
O secretário-executivo do 
Ministério da Justiça, Ricar-
do Capelli, foi nomeado inter-
ventor e vai comandar o apa-
rato de segurança do Distrito 
Federal até o final do mês de 
janeiro.

Horas mais tarde, o minis-
tro do STF, Alexandre de 
Moraes, afastou temporaria-
mente o governador do Dis-
trito Federal, Ibaneis Rocha 
(MDB). O cargo passou a ser 
exercido pela vice-governa-
dora, Celina Leão (PP).

Duas questões: a atuação 
de Anderson Torres e conver-
sas com Bolsonaro

Na avaliação de Renato 

Sérgio de Lima, a atuação ou 
omissão durante a crise do 
agora ex-secretário de Segu-
rança Pública do Distrito 
Federal Anderson Torres é 
um dos pontos que precisa 
ser melhor esclarecido.

Torres foi ministro da Jus-
tiça de Bolsonaro e era tido 
como um dos seus aliados 
mais fiéis. Logo após a posse 
de Lula e sua exoneração, 
Torres foi nomeado por 
Ibaneis como secretário de 
segurança, cargo que exercia 
antes de assumir o Ministério 
da Justiça.

Durante sua gestão como 
ministro da Justiça, ele foi 
alvo de críticas da oposição 
por, supostamente, usar seu 
cargo em favor do então can-
didato à reeleição Jair Bolso-
naro.

Um dos episódios mais 
marcantes foi a operação da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) em rodovias do Nor-
deste que parou diversos 
ônibus que transportavam 
eleitores de Lula para as suas 

zonas eleitorais. À época, ele 
negou qualquer irregulari-
dade.

As suspeitas sobre sua 
eventual conivência com os 
atos do domingo aumenta-
ram depois que passou a cir-

cular a informação de que, no 
final de semana, ele estaria 
na Flórida, mesmo Estado 
onde Bolsonaro passa uma 
temporada desde antes do 
fim de seu mandato.

“Em relação a Anderson 
Torres, há duas perguntas 
que precisam ser respondi-
das. A primeira é: Por que 
ele viajou para os Estados 
Unidos às vésperas de uma 
manifestação prevista? Essa 
manifestação estava sendo 
divulgada havia dias. O que 
fez o chefe da segurança 
pública viajar às vésperas de 
um evento tão importante?”, 
indaga Lima.

“A segunda é: ele se encon-
trou com Bolsonaro e tratou 
dessas manifestações com o 
ex-presidente? Se esse tipo 
de conversa ocorreu, é algo 
que a sociedade precisa 
saber”, disse o especialista.

A BBC News Brasil enviou 
um conjunto de 10 questões 
a Anderson Torres por meio 

de um aplicativo de troca 
de mensagens. A reporta-
gem questionou se ele se 
encontrou com Bolsonaro 
e se tratou das manifesta-
ções com o ex-presidente. 
A reportagem também tele-
fonou para o ex-secretário 
e ex-ministro, mas ele não 
atendeu às ligações e nem 
respondeu às mensagens.

Em sua página no Twitter, 
Torres admitiu que está no 
exterior, mas não deu indica-
ções sobre onde estaria. Ele 
também rebateu as críticas 
de que ele teria sido coniven-
te com os atos do domingo.

“Sempre pautei minha vida 
pelo respeito às leis e às ins-
tituições [...] nesse sentido, 
lamento profundamente que 
sejam levantadas hipóteses 
absurdas de qualquer coni-
vência minha com as barbá-
ries que assistimos”, disse 
Torres.

A possibilidade de omissão 
de Anderson Torres foi aven-

tada pela Advocacia-Geral da 
União (AGU) em uma petição 
enviada pelo órgão ao STF. 
No documento, a AGU pede 
a prisão de Anderson Torres 
e quaisquer outros agentes 
públicos que tenham sido 
omissos ou que tenham con-
tribuído com a invasão das 
sedes dos três poderes.

“Dentre os pedidos, figu-
ram a prisão em flagrante do 
ex-secretário de Segurança 
Pública do Distrito Federal, 
Anderson Torres, exonerado 
na tarde de hoje, e de demais 
agentes públicos responsá-
veis por atos e omissões”, 
disse uma nota divulgada 
pela AGU.

Atuação do comando da 
PM do Distrito Federal

Renato Sérgio de Lima 
pontua que um outro ponto 
que vem sendo pouco des-
tacado desde a invasão 
do domingo foi o papel do 
comandante-geral da PM 

do Distrito Federal, coronel 
Fábio Augusto Vieira.

“É preciso saber os motivos 
que levaram a PM a permi-
tir o acesso de pedestres à 
Esplanada dos Ministérios 
apesar de todos os alertas 
indicarem que havia a possi-
bilidade de atentados”, disse 
Lima.

Outro ponto que chamou 
atenção durante a invasão 
foram as imagens de milita-
res da PM do Distrito Federal 
tirando selfies e fotografias 
com bolsonaristas enquan-
to os prédios públicos eram 
invadidos.

Em entrevista coletiva, o 
ministro da Justiça, Flávio 
Dino, responsabilizou o apa-
rato de segurança do Dis-
trito Federal pela invasão. 
Segundo ele, o acordo entre 
o governo local e o governo 
federal era de que os bolso-
naristas não teriam acesso à 
Esplanada dos Ministérios.

Dino afirmou, no entanto, 

crédito da foto: EVARISTO SA/AFP VIA GETTY IMAGES

crédito da foto: EVARISTO SA/AFP VIA GETTY IMAGES

Anderson Torres, que foi ministro de Bolsonaro, foi exonerado do cargo de secretário de Segurança Pública do DF
crédito da foto: TON MOLINA/AFP VIA GETTY IMAGES
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Continue

Cinco perguntas ainda sem respostas sobre 
a ação de bolsonaristas em Brasília

que na manhã do domingo, 
foi informado que as autori-
dades locais haviam mudado 
de ideia e permitido a entra-
da de pedestres na área.

“O contingente policial 
estava absolutamente des-
conforme com a decisão de 
deixar (os bolsonaristas) 
descer a Esplanada (dos 
Ministérios). Tanto é assim 
que quando os efetivos foram 
ampliados, uma hora e meia 
após o início dos episódios, 
rapidamente a situação foi 
controlada”, disse Dino.

“Isso mostra que ela (inva-
são) era absolutamente 
evitável se não fosse essa 
mudança de planejamento de 
última hora. As investigações 
vão mostrar as razões (para a 
mudança). Se foi puramente 
um erro técnico ou se houve, 
realmente, uma estratégia, 
um ardil”, disse o ministro.

Na segunda-feira (9/1), o 
Ministério Público Federal 
(MPF) abriu um inquérito 
para apurar a suposta omis-
são do alto comando da PM 
do Distrito Federal no atos do 
domingo.

Enquanto isso, Dino afir-
mou ainda que o interventor 
federal na Segurança Pública 
do Distrito Federal, Ricardo 
Capelli, deverá fazer mudan-
ças no comando da PM.

“Haverá revisão das equi-
pes. O secretário Capelli está 
com essa missão e nós abri-
mos um diálogo com a gover-
nadora em exercício Celina 
Leão”, disse Dino ao ser ques-
tionado sobre o assunto.

A BBC News Brasil enviou 
questionamentos à Polícia 
Militar do Distrito Federal, 
mas não houve respostas.

Qual o papel do governa-
dor afastado Ibaneis Rocha 
no episódio?

Renato Sérgio de Lima 
avalia que tão importante 
quanto entender como se 
deu a atuação de Torres e do 
coronel Fábio Augusto Vieira 
é ter detalhes sobre como se 
portou o governador afasta-
do Ibaneis Rocha nas horas 
que antecederam o episódio.

“Ibaneis era, em última 
instância, o responsável pelo 
que estava ocorrendo. Ele 
tinha acesso a informações, 
relatórios de inteligência e 
outros dados. A atuação do 
governador nos momentos 
que antecederam a invasão 
precisa ser esclarecida”, diz 

o especialista.
O situação política de Iba-

neis ficou complicada ainda 
no domingo quando Alexan-
dre de Moraes o afastou do 
cargo por 90 dias. O minis-
tro classificou a atuação do 
governador reeleito do Dis-
trito Federal como “dolosa-

mente omissiva”.
“O descaso e conivência 

do ex-Ministro da Justiça 
e Segurança Pública e, até 
então, Secretário de Segu-
rança Pública do Distrito 
Federal, Anderson Torres [...] 
só não foi mais acintoso do 
que a conduta dolosamente 

omissiva do Governador do 
DF, Ibaneis Rocha”, disse o 
ministro em seu despacho.

“Absolutamente nada jus-
tifica a omissão e conivência 
do Secretário de Segurança 
Pública e do Governador do 
Distrito Federal com crimino-
sos que previamente anun-
ciaram que praticariam atos 
violentos contra os Poderes 
constituídos”, completou o 

ministro.
A BBC News Brasil enviou 

questões sobre o assunto a 
Ibaneis Rocha e à sua asses-
soria de comunicação, mas 
não obteve respostas.

Pelo Twitter, o governa-
dor afastado disse respeitar 
a decisão de Alexandre de 
Moraes e que vai aguardar 
“com serenidade” o desenro-
lar das investigações sobre a 

invasão.
Em entrevista coletiva, 

Dino disse não ver, até o 
momento, elementos jurídi-
cos que possam levar à res-
ponsabilização jurídica de 
Ibaneis Rocha.

“Não há até aqui, juridica-
mente falando, nenhum ele-
mento de que ele (Ibaneis) foi 
responsável. Evidentemente, 
cabe ao Supremo e ao Judici-
ário julgar e discernir quanto 
a isso”, disse Flávio Dino.

Por que o Batalhão da 
Guarda Presidencial não 
impediu a invasão do Palácio 
do Planalto?

Apesar do foco na atuação 
da Polícia Militar durante a 
ação dos militantes bolso-
naristas, Renato Sérgio de 
Lima aponta que é preciso 
entender porquê os solda-
dos do Batalhão da Guarda 
Presidencial (BGP) não impe-
diram a invasão do Palácio do 
Planalto.

De acordo com o site do 
BGP, a unidade tem como 
uma de suas atribuições a de 
“guardar as principais insta-
lações do Governo Federal e 

do Comando do Exército, na 
capital da República”.

“Talvez o BGP não pudesse 
impedir a invasão das sedes 
do Congresso, do STF e do 
Planalto ao mesmo tempo, 
mas acho que seria plausível 
imaginar que eles impedis-
sem a invasão do Palácio do 
Planalto, ao menos”, disse.

Normalmente, esses solda-
dos ficam posicionados em 
diferentes pontos do Palácio 
do Planalto e contam com 
escudos e equipamentos de 
proteção para protestos.

No dia da invasão, porém, 
eles não foram páreo para os 
invasores.

Em entrevista coletiva, o 
ministro da Justiça Flávio 
Dino foi questionado sobre 
a atuação do BGP, mas disse 
que a questão deveria ser 
encaminhada ao Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI), atualmente comanda-
do pelo general da reserva 
Gonçalves Dias.

A BBC News Brasil enviou 
questões sobre a atuação do 
BGP ao Ministério da Defesa 
e ao GSI, mas até o momento, 
nenhuma resposta foi envia-
da.

crédito da foto: MATEUS BONOMI/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Flávio Dino responsabilizou o aparato de segurança do DF pela invasão

crédito da foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

O governador Ibaneis Rocha foi afastado do cargo por 90 dias por decisão de Alexandre de Moraes

crédito da foto: TON MOLINA/AFP VIA GETTY IMAGES

Bolsonaristas invadiram e vandalizaram o Palácio do Planalto
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Notícias do Litoral
Janeiro Roxo: Saúde prepara 
ação de prevenção da hanseníase 
no Calçadão
Manchas brancas ou 

avermelhadas com 
perda de sensibili-

dade, formigamento, fisgadas 
ou adormecimento de mem-
bros são alguns dos sintomas 
da hanseníase. Para o comba-
te e prevenção da doença, a 
Secretaria de Saúde de Uba-
tuba, por meio da Vigilância 
Epidemiológica, preparou 
a campanha “Janeiro Roxo” 
para informar a população 
sobre os sintomas e a impor-
tância do tratamento precoce 
que evita transmissão, com-
plicações e deficiências.

No próximo dia 28 de janei-
ro, será realizada no Calçadão 
de Ubatuba, região central da 
cidade, das 9h às 15h, uma 
atividade de conscientização 
da hanseníase, com equipes 
da saúde tirando as dúvidas 
dos munícipes e realizando 
busca ativa de novos casos 

da doença com a aplicação 
inclusive do Questionário 
de Suspeição de Hanseníase 
(QSH).

Causada pelo bacilo Myco-
bacterium leprae, a transmis-

são acontece por via aérea, 
quando pacientes sem trata-
mento eliminam os bacilos 
por secreções nasais, gotícu-
las da fala, tosse ou espirro. 
A doença acomete principal-

mente a pele e os nervos das 
extremidades do corpo. As 
partes mais afetadas são os 
olhos, as mãos e os pés.

Leia mais no site do dt.

Caraguatatuba recebe neste final 
de semana Projeto Verão 2023 do 
Circuito Cultural

  Com apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, o município recebe nos dias 13, 14 e 
15 de janeiro, na Praça Antonio Fachini, na Martim de Sá, o Projeto Verão 2023 do 
Circuito Cultural.

O evento traz para Cara-
guatatuba apresen-
tações, oficinas inte-

rativas de desenho, música, 
dança, teatro, atividades 
circenses e audiodescrição. 
A programação será promo-
vida das 10h às 18h nos dias 
13 e 15 e no dia 14 das 10h 
às 19h.

O “Circuito Cultural” é 
projeto itinerante que ofe-
rece uma série de atrações 
gratuitas para a população, e 
neste final de semana estacio-
na em Caraguatatuba. A ação 
integra as atividades de Verão 
do município.

A programação será realiza-
da com o objetivo de mesclar 
os mais diversos elementos da 

cultura popular brasileira, con-
templando os grupos artísticos 
locais, o evento promete muita 
animação para todas as idades.

Entre as atrações gratuitas 
estão: oficinas culturais com 
pintura facial, esculturas de 

bexiga, desenhos para colorir 
e pintar, brinquedos infláveis, 
oficinas circenses, apresenta-
ções de música, dança, teatro 
e muito mais. Veja a programa-
ção completa abaixo.

Caraguatatuba será a primei-

ra cidade a receber o evento. 
Nos próximos meses, o Circuito 
Cultural passará também pelas 
cidades de Mogi das Cruzes 
(SP) e Mogi Guaçu (SP).

Leia mais no site do dt.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Caraguatatuba

Prefeitura abre inscrições online 
para a Escola de Vela de Ilhabela

  A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, abriu nesta 
segunda-feira, 9, as inscrições online para a Escola Municipal de Vela de Ilhabela 
“Lars Grael”.

As inscrições podem ser 
feitas até o dia 31 de 
janeiro e são válidas 

para crianças a partir dos 
oito anos de idade e são des-
tinadas apenas para residen-
tes no município.

As aulas são realizadas 
duas vezes por semana, 
sendo às segundas e quartas 
ou terças e quintas, das 9h às 
11h30 (manhã) e das 14h às 
16h30 (tarde).

“Ilhabela é conhecida como 
a Capital Nacional da Vela, 
por isso é importante fomen-
tar e oportunizar às nossas 
crianças que vivenciem gra-
tuitamente a modalidade na 
Escola Municipal de Vela”, 
afirma o prefeito Toninho 

Colucci.
Serviço:
O formulário online para 

inscrições está disponível 
no site oficial da Prefeitura 
de Ilhabela (www.ilhabela.
sp.gov.br) e nas redes sociais 
(@PrefeituraIlhabela). Para 
mais informações, entre em 
contato pelo telefone (12) 
3896-6737.

Utilize o QR Code na 
imagem ou inscreva-se pelo 
link: https://forms.gle/
LAZSNKSz9i8bFawe7

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Ilhabela

Espaço Aventura tem 
novos horários de 
atendimento para a 
temporada de verão

Com a temporada de 
verão no seu auge, o 
Espaço Aventura, em 

Caraguatatuba, está com 
novo horário de funciona-
mento para atender os afic-
cionados por esportes radi-
cais.

Durante todo o mês de 
janeiro ele funcionará de 
segunda a sábado, das 16h 
às 22h e aos domingos das 
10h às 16h. Antes, ele abria a 
partir de quarta-feira e fecha-
va mais cedo.

O Espaço Aventura é admi-
nistrado pela Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência e do Idoso (Sepedi) 
e, conforme o secretário da 
pasta, Amauri Toledo, a ideia 
é que as pessoas possam 
aproveitar mais o espaço de 
aventura neste período de 
férias.

O Espaço Aventura, no 
Centro, é um dos pontos de 
lazer diferenciado de Cara-
guatatuba e oferece tirolesa, 
arvorismo em três níveis e 
parede de escalada, para o 
público, em geral, inclusi-
ve pessoas com deficiência 
(PcD) e idosos. Os equipa-
mentos são seguros e ativi-
dades são realizadas sempre 

com acompanhamento de 
monitores.

A idade para participar é 
a partir de quatro anos, sem 
limite de idade. A orienta-
ção é que os visitantes usem 
bermuda, camiseta e tênis. 
A entrada é gratuita. Não é 
permitida a participação de 
menores sem autorização de 
responsáveis e nem a prática 
das atividades sem a super-
visão dos monitores respon-
sáveis.

O arvorismo tem três níveis 
de aventura: Nível 1, voltado 
para crianças; nível 2 para 
adultos, e foi remodelado 
para atender com mais faci-
lidade cadeirantes e idosos 
com acesso por meio de ele-
vador. O 2º andar, inclusive 
ganhou a atividade esportiva 
de aventura de tirolesa, que 
havia somente no 1º andar.

Também está funcionando 
no arvorismo, o nível 3, o 
mais alto, voltado a jovens 
com plena capacidade física 
dos membros inferiores e 
superiores. O local conta 
ainda com um paredão arti-
ficial de escalada com 10 
metros.

Leia mais no site do dt.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Caraguatatuba

Rematrículas da 
Guarda Mirim 
podem ser feitas até 
3 de fevereiro

A Guarda Mirim de 
Ubatuba informa que 
todos os integrantes 

devem efetuar a rematrícula 
para 2023 até o dia 3 de feve-
reiro. Para realizar o proces-
so, é necessário comparecer 
à sede da instituição com 
declaração escolar do ano 
vigente e atestado médico.

A Guarda Mirim fica na 
rua Pinheiros, 120, Estufa 
II e o atendimento funciona 
das 8h às 17h. Caso alguém 
tenha alguma dúvida, é pos-
sível entrar em contato pelo 
WhatsApp 12 3833-1119.

A Guarda Mirim de Uba-
tuba é uma Associação sem 
fins lucrativos que atua no 
município há mais de 50 anos 
atendendo, atualmente, em 
torno de 190 crianças e ado-
lescentes entre 10 e 18 anos 
em situação de vulnerabilida-

de e/ou risco pessoal e social, 
ofertando espaço de convívio 
e desenvolvimento de habi-
lidades, bem como ações 
direcionadas ao fortaleci-
mento da relação familiar.  A 
entidade prepara e insere os 
Guarda Mirins como aprendi-
zes no mercado de trabalho.

Como iniciativa pioneira 
e exclusiva em Ubatuba, o 
incentivo ao primeiro empre-
go acontece após o jovem 
completar a idade mínima 
necessária para atuação no 
mercado de trabalho (14 
anos) e que já esteja inte-
grando a corporação há, 
no mínimo, um ano. Dessa 
forma, ele é encaminhado ao 
serviço de menor aprendiz 
com carteira devidamente 
assinada, garantindo todos 
os direitos.
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05/01/2023 à 11/01/2023

Bate – Rebate

TV Tudo

Sala 1 - AVATAR (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.: 15h50

Sáb., Dom., Feriado: 15h50

Sala 1 - TERRIFIER 2 - DUB (IMAGEM FILMES)
Terror - Dublado - 18 Anos - Duração: 138min.

Uma entidade sinistra ressuscita o palhaço Art (David Howard Thornton). 
Com a chegada do Halloween, ele aproveita sua nova chance para ir até 

o condado de Miles, nos Estados Unidos, onde pretende caçar
a adolescente Sienna (Lauren LaVera) e o seu irmão mais novo Jonathan 

(Elliott Fullam), que ficou obcecado e aterrorizado pela história do 
assassino. Assim, os dois viverão a pior noite de Halloween de

suas vidas tentando escapar da morte.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 21h40

Sala 1 - 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.: 13h40 - 19h30

Sáb.: 11h00 - 13h40 - 19h30
Dom., Feriado: 13h40 - 19h30

Sala 2 - AVATAR (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.: 17h00 - 20h40

Sáb., Dom., Feriado: 17h00 - 20h40

Sala 2 - PANTERA NEGRA (DUB) WAKANDA PARA SEMPRE (DISNEY)
Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 161min.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é a continuação do longa Pantera 
Negra, da Marvel, dirigido por Ryan Coogler e produzido por Kevin 

Feige. No filme, o mundo de Wakanda se expande. Após a morte do ator 
de T’Challa (Chadwick Boseman) o foco de Wakanda Para Sempre são 
os personagens em volta do Pantera Negra. Rainha Ramonda (Angela 
Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai 
Gurira) e as Dora Milage lutam para proteger a nação fragilizada de 

outros países após a morte de
T’Challa. Enquanto o povo de Wakanda se esforça para continuar em 

frente neste novo capítulo, a família e amigos do falecido rei precisam 
se unir com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong’o), integrante dos Cães de 

Guerra, e Everett Ross (Martin Freeman). Em meio a isso tudo, Wakanda 
ainda terá que aprender a conviver com a nação debaixo d’água, 

Atlantis, e seu rei Namor (Tenoch Huerta).
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h50

Sáb., Dom., Feriado: 13h50

Sala  3 - 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.: 14h30 - 16h40 - 19h00 - 21h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h30 - 16h40 - 19h00 - 21h10

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.: 14h00 - 19h50

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 - 19h50

Sala 4 - GATO DE BOTAS 2 (ATMOS) 3D 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.: 17h40

Sáb., Dom., Feriado: 17h40

Sala 5 - AVATAR (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.: 15h20 - 19h10
Sáb., Dom., Feriado: 15h20 - 19h10

Mudança da Paulista também está 
nos planos da CNN Brasil

O processo de reade-
quação de custos 
da CNN Brasil, ins-

talado nos primeiros dias 
de dezembro e a partir da 
chegada do novo presidente 
executivo José Carlos Camar-
go, Neneto, ainda terá novas 

e importantes etapas pela 
frente.

Por enquanto, muito deste 
trabalho está limitado ao 
enxugamento do seu quadro 
de profissionais. Depois das 
demissões de alguns direto-
res, editores, apresentado-

res e repórteres, a “onda” de 
cortes atingiu mais recente-
mente câmeras e assistentes 
de externas.

Segundo se informa, a 
ordem em seu alto coman-
do é colocar a TV em bases 
reais de funcionamento, algo 

que, entende-se, não vinha 
acontecendo desde a sua 
implantação.

Nada para tão já, mas em 
uma das próximas fases, 
todo o procedimento em 
prática também irá incluir a 
mudança da sua sede princi-

pal. Trocar o endereço atual, 
com cerca de 400 metros 
quadrados, por um outro 
local mais adequado e a um 
preço muito melhor. O metro 
quadrado na avenida Paulis-
ta, onde a CNN está instalada 
e sem qualquer necessidade 

deste ponto, é um dos mais 
valorizados de São Paulo.

Diante disso, outras regi-
ões da cidade já começam a 
ser prospectadas. Trabalha-
-se com a certeza de que 
existem lugares melhores e 
a custos muito menores.

CarioCa
A Band vai transmitir o 

campeonato carioca. Começa 
amanhã, 21h30, com Fla-
mengo e Audax, jogo anteci-
pado da quinta rodada.

Para o campeonato do Rio, 
serão utilizados apenas pro-
fissionais cariocas, alguns 
poucos da casa e outros cha-
mados para a ocasião.

Levantou poeira
A opção da direção da 

Band em escolher narrado-
res, comentarista e repórte-
res apenas do Rio, foi muito 
mal recebida pelos demais 
componentes do seu depar-
tamento de esportes.

A reclamação é que, 
quando há um bom evento, 
algo raro nos últimos 
tempos, ninguém é convo-
cado para a sua transmis-
são. Entende-se que Neto, 
Ronaldo, Denílson, Oliveira 
Andrade, Elia Junior, Fernan-
do Fernandes e Milton Neves 
são nomes nacionais e assim 
como outros poderiam ser 
chamados.

inCêndio
Algumas razões devem ter 

levado a direção da Band a 
tomar essa decisão e a pri-
meira delas, claro, a intenção 
de dar uma cara carioca ao 
campeonato do Rio.

Outra é que, mesmo com 
o custo dos contratos even-
tuais, haverá uma economia 
com viagens, hospedagens e 
diárias. Tudo isso se tornará 
inválido, naturalmente, se 
fizerem off-tube. Agora, acal-
mar a tropa, sem dúvida será 
o maior dos problemas.

por outra

Data hoje, de forma ofi-
cial, a Band deve soltar um 
comunicado, informando a 
compra dos direitos da Fór-
mula E.

O calendário da tempo-
rada prevê a realização de 
uma prova no Brasil, em São 
Paulo.

vai sair
Já existe uma movimen-

tação para tornar possível a 
terceira temporada da série 
“Bom Dia, Verônica”, estrela-
da por Tainá Müller.

Esta produção brasileira 
é um sucesso mundial da 
Netflix.

Centenário
Flávio Cavalcanti, um dos 

maiores apresentadores da 
televisão brasileira, falecido 
em maio de 1986, completa-
ria 100 anos neste próximo 
sábado.

Fafá de Belém e Alcione 
foram algumas das suas des-
cobertas.

teatro
A atriz Pamela Otero, que 

viveu Abigail, irmã de Davi, 
na série “Reis”, estreou em 
São Paulo a comédia “Casa 
Pra Ver!”.

O espetáculo está em cartaz 
no Teatro Ruth Escobar, Sala 
Miriam Muniz, aos sábados 
e domingos, e a temporada 
vai até 9 de abril. Também 
no elenco: Gabi Borba, Tiago 
Luchi e Gil Teles.

esquema armado
“A Infância de Romeu e 

Julieta”, substituta de “Polia-
na Moça”, com gravações 
seguindo em curso normal, 
já tem seu esquema de lan-
çamento definido.

Estreia antes no Prime 
Video, possivelmente em 
abril, e só depois, em maio, 
no SBT, TV aberta. Evidente 
que sempre se pode espe-
rar uma alteração ou outra, 
porque o período de chuvas 
tem mexido bastante com o 
cronograma de trabalhos.

vai que vai
A Globo, mais uma vez, vem 

a público para informar que, 

em relação a “Travessia”, não 
tem essa de encurtamento 
da novela.

Tudo continuará de acordo 
com o cronograma já estabe-
lecido, mas sem ainda uma 
data para o encerramento 
dos trabalhos.

merCado
Antonio Zimmerle está 

deixando a Band. Partiu dele 
a decisão de sair. Comunicou 

ontem.
No Brasil, com boa von-

tade, existem uns três, no 
máximo quatro, que enten-
dem de programação de 
TV, armação de grade, olho 
no gato e outro no peixe. O 
Zimmerle é um deles, só que 
estava fora de posição. Um 
goleiro na ponta direita.

estaLeiro
A partir da próxima 

semana, o entretenimento 
da Rede TV! vai retomar suas 
atividades.

Como exceção, Luciana 
Gimenez, que está se recu-
perando de um acidente de 
esqui, em Aspen, nos Esta-
dos Unidos.

reCesso
“Domingão com Huck” 

está com tudo gravado até o 
final do mês e um programa 
de gaveta, que não foi levado 
ao ar no último domingo, 
diante dos acontecimentos 
em Brasília.

Volta ao vivo em 5 de feve-
reiro.

meu nome é Jenifer
Bella Campos, a Muda de 

“Pantanal”, vem aí como 
Jenifer Daiane em “Vai na 
Fé”, nova novela das sete da 
Globo. É a filha mais velha 
da protagonista Sol (Sheron 
Menezzes).

Sonha em ser advogada 
e entra em uma faculdade 
prestigiada com bolsa de 
estudos. Lá, conhece um 
mundo diferente, mas, aos 
poucos, encontra sua turma. 
Também é descrita como 
feminista e ativista.

•     A novela “Valor da Vida” 
já vinha sofrendo alterações 
na duração por causa do 
“MasterChef”.  Com a chega-
da do futebol, Campeonato 
Carioca, não seria diferente...

•     ... Nesta quinta-feira, 
por exemplo, ficará assim: 
“Faustão” – 20h20 às 21h; 
Futebol – 21h às 23h30, 
entregando para a novela.

•     Karyn Bravo voltou às 
suas funções na TV Cultura, 
depois de quase um mês 
de afastamento por proble-
mas de saúde.

•     O ator Jonas Bloch 
está com uma exposição de 
desenhos surrealistas em 
Portugal, mas já tem dois 
filmes, “Apaixonada” e “Viva 
a Vida”, para serem lançados 
por aqui.

•     Em férias nos Estados 
Unidos, Thiago Rocha volta 
ao Brasil nos próximos dias...

•     ... Ele que deixou a Rede 
TV! depois de 10 anos, focará 
sua carreira no digital...

•     ... O seu canal do YouTu-
be já tem 240 mil seguidores 
e promete fazer uma ampla 
cobertura do “BBB 23” com 
lives diárias e interativas.

Leia mais no site do dt.

Bella Campos Vai na fé

(Crédito Estevam Avellar)

�Cultura 

Artistas interessados em participar da 
programação do Carnaval de Caçapava 
devem se credenciar até o dia 20 de janeiro

A Prefeitura de Caça-
pava, por meio da 
Secretaria de Cultura 

e Turismo, informa que segue 
aberto chamamento público 
para credenciamento de 
músicos, artistas e profissio-
nais de arte e cultura para 
atendimento do Programa 
Viva a Cultura, bem como 
eventos, projetos e ações rea-
lizadas ou apoiadas pela Pre-
feitura. O próximo evento do 
calendário oficial do municí-

pio será o Carnaval 2023. Os 
interessados em fazer parte 
desta programação deverão 
se credenciar até o dia 20 de 
janeiro de 2023, seguindo os 
requisitos do edital n° 29/
SMCT/2022, disponível no 
site da Prefeitura, neste link 
( https://www.cacapava.
sp.gov.br/licitacoes/chama-
mento-publico/chamamen-
to-publico-n-29smct2022 )

O objetivo do credencia-
mento é promover o acesso 

à cultura e contribuir para 
valorização de artistas e tra-
balhadores do setor cultural 
de Caçapava.

O credenciamento de artis-
tas fica aberto permanente-
mente. A cada dois meses, 
a comissão de avaliação se 
reúne e seleciona habilitados 
para programação que vier 
a ser realizada no bimestre.

Mais informações na Secre-
taria de Cultura e Turismo: 
Tel. (12) 3652-9222

Arte credenciamento Artistas Carnaval
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 19 de janeiro de 2023, a partir das 11h00min *. 2º LEILÃO: 23 de janeiro de 2023, a partir das 15h40min *. “(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Ofi cial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício Berrini 
One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a 
PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E/OU ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento Particular, com força de escritura pública, datado 
de 27/11/2020, Firmado com os Fiduciantes ELDERSON APARECIDO FERREIRA DA SILVA, RG nº 30473557-SSP/SP, CPF nº 309.334.568-59 
e sua esposa JOSILAINE APARECIDA DA COSTA SILVA, RG nº 28.012.578-1-SSP/SP, CPF nº 280.025.228-69, residentes e domiciliados em 
Taubaté/SP, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 605.952,72 (Seiscentos e cinco mil, novecentos 
e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por: Casa nº 02 do Residencial 
Contemporâneo Club, situado na Avenida Santa Cruz do Areão, nº 1609, bairro Santa Cruz do Areão, Taubaté/SP, com área privativa de 190,04m², 
dos quais 121,47m² correspondem a área de construção e 68,57m² ao quintal, área comum de 157,065m², totalizando 347,105m², com área privativa 
de terreno de 135,53m², melhor descrito na matrícula nº 136.606 do Ofi cial de Registro de Imóveis de Taubaté/SP. Cadastro Municipal: 
5.5.056.005.003. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em 
primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 410.631,32 (Quatrocentos 
e dez mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos - nos termos do art. 27, 82º da Lei 9.914/917). Se o caso, o leilão presencial ocorrerá 
no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar na Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) 
e no SUPERBID EXCHANGE (www.superbid.net), e se habilitar com antecedência de 24 horas úteis do início do leilão. Em virtude da pandemia 
da COVID-19 o evento será realizado exclusivamente on line através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID EXCHANGE 
(www.superbid.net). Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NA LOJA SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) E NO SUPERBID EXCHANGE (www.superbid.net). Informações:11-4950-9602 // imoveis.sac@superbid.net (18790 - Dossiê).

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
ASSOCIAÇÃO PONTAL DA AMIZADE 

 
 
 
Em obediência o Estatuto desta Associação, convoco a todos os 
senhores associados da ASSOCIAÇÃO PONTAL DA AMIZADE, sito 
Avenida Amador Bueno da Veiga, nº 1103, Jardim Jaraguá, Taubaté-SP, 
a comparecerem na Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no 
salão de festas dia 31 de Janeiro de 2023 (terça-feira) às 19h00, em 
primeira chamada e às 19h30 em segunda chamada, com o quórum 
presente, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 
 
 

1. Prestação de contas referente ao ano de 2022; 
2. Previsão Orçamentária 2023; 
3. Eleição de membros para compor a diretoria – Presidente e 

tesoureiro; 
4. Eleição de 3 (três) membros para compor conselho fiscal; 
5. Aprovação do valor de venda do lote 08E; 
6. Aprovação da automatização da porta da guarita;  

 
Todos os Associados poderão assistir a reunião, porém fica esclarecido 
que somente poderão deliberar aqueles que estão quites com as 
obrigações. Representantes de proprietários de unidades autônomas 
deverão estar munidos de procurações com firma reconhecida. Art. 654 
C/C.  
Em caso de ausência ficam todos obrigados a aceitar o que for 
deliberado, configurando a concordância tácita. 

         
 Taubaté, 09 de Janeiro de 2023. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

Renata Maria dos Santos  
  Presidente  

 

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) 3978-1190       FAX:  3978-1235         EMAIL: pmjambeiro@uol.com.br 

  
          PORTARIA No 10083, DE 09 DE JANEIRO DE 2023. 

 
 

Autoriza o servidor municipal a dirigir 
veículo, que abaixo especifica. 

 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA, 
Prefeito Municipal de Jambeiro, Estado 
de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais;   

 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1.º Dispõe sobre autorização ao servidor municipal, abaixo 

relacionado para dirigir carro oficial. 

 

SR. LUIZ HENRIQUE SADECK PINHEIRO, portador da Cédula 
de Identidade RG. XX479408-X e do CPF. XXX.978.188-
XX 

 

 

Art. 2o. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrario. 

 
 

Jambeiro, 09 de janeiro de 2023 
 
 

 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

 
 
Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura Municipal de Jambeiro, 

em 09 de janeiro de 2023. 

 

        
     Gisele Aparecida Cassiano Pereira  

                                      Agente Administrativo 
 
 
 

 
Câmara Municipal de Lagoinha – SP 

Rua Benedito Ferreira, 75 - Lagoinha / SP - Cep 12130-000                                                       CNPJ: 65.056.178/0001-08 
e-mail: camara.lagoinha@ig.com.br                                                                                 Tel.: (12)  3647-1233  Fax.: (12) 3647 1070 

 
 

PUBLICAÇÃO ANUAL DOS VALORES DOS SUBSÍDIOS E REMUNERAÇÃO DOS CARGOS E 
EMPREGADOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA EM 31/12/2022 

ANEXO I – EMPREGADOS PÚBLICOS DE CARÁTER PERMANENTE 

CARGOS EXISTENTES OCUPADOS VAGOS REF. PADRÃO VALOR R$ 
Motorista 01 01 00 A-2 2.391,22 
Escriturário 01 00 01 A-2 2.391,22 
Servente 01 01 00 A-1 2.109,89 
Procurador 01 01 00 A-3 4.641,77 
Contador 01 01 00 A-3 4.641,77 
TOTAL 05 04 01   
 

ANEXO II – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

CARGOS EXISTENTES OCUPADOS VAGOS REF. PADRÃO VALOR R$ 
Diretor Geral de 
Secretaria 

01 01 00  3.750,92 

TOTAL 01 01 00   
 

AGENTES POLÍTICOS 

CARGOS EXISTENTES OCUPADOS VAGOS VALOR R$ 
Presidente Da Câmara 01 01 00 2.700,00 
Vereadores 07 07 00 1.500,00 
1º Secretário  01 01 00 1.650,00 
TOTAL 09 09 00  

 

Lagoinha, 31 de dezembro de 2022. 

 

 
AMARILDO PEREIRA MARCOS 

Presidente da Câmara 

                                 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE 
                                                                  SANTO ANTÔNIO DO PINHAL - SP. 

                                       PLENÁRIO  VR. PEDRO PAULO DE LIMA 
                   Rua Dep. Franco Montoro, 23 – Centro – CEP 12.450-000 – Telefax: (0XX12) 3666-1377 - Santo Antônio do Pinhal – SP 

                site: www.camarasap.sp.gov.br                         e.mail: cm@camarasap.sp.gov.br 
 

PUBLICAÇÃO ANUAL DOS VALORES DOS SUBSÍDIOS E REMUNERAÇÕES DOS CARGOS E EMPREGOS 
PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.  

 
 

CARGOS E SALÁRIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 
 
                                              EMPREGOS PÚBLICOS DE CARÁTER PERMANENTE 
 
 
EMPREGO          Nº VAGAS       OCUPADOS SALÁRIOS 
 
  
Diretor Geral          01  01      4.059,96 
Contador     01  00      3.528,42 
Procurador Jurídico    01  01      3.528,42 
Coordenador Administrativo   01  01      2.971,57 
Coordenador Legislativo   01  01      2.971,57    
Recepcionista     01  00      1.584,50 
Motorista     01  01      1.584,50 
Ajudante de Serviços    01  01      1.285,82 
 

AGENTES POLÍTICOS 
 
 
CARGOS       EXISTENTES   SUBSÍDIO 
 
Presidente da Câmara   01      3.103,70 
Vereadores    08        1.694,92 
 
Santo Antônio do Pinhal, 31 de Dezembro de 2022                   Vr. Rafael Alberto da Costa de Andrade 

                                   Presidente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSTRUÇÕES Nº 01/2020 
ART.60 - XXII 

PUBLICAÇÃO ANUAL DOS VALORES DAS REMUNERAÇÕES DOS 
CARGOS E EMPREGOS PUBLICOS 

  
 

DENOMINAÇÃO Nº VAGAS PROVIMENTO REMUNERAÇÃO 
Secretário Executivo 01 Comissão  R$        8.000,00 
Diretor Administrativo / Financeiro 01 Comissão  R$        5.300,00 
Diretor de Projetos Específicos 01 Comissão  R$        5.300,00 
Coordenador Administrativo 01 Comissão  R$        2.600,00 
Coordenador de Projetos Específicos 14 Comissão  R$        2.600,00 
Arquiteto 01 Efetivo  R$        5.400,00  
Auxiliar administrativo 04 Efetivo  R$        1.350,35  
Auxiliar de Enfermagem 04 Efetivo  R$        1.700,00  
Auxiliar de Serviços Gerais 30 Efetivo  R$        1.212,00  
Vigilante 03 Efetivo  R$        1.250,00  
Medico Plantonista 01 Efetivo  R$        7.000,00  
Medico Clinico Geral 02 Efetivo  R$        7.000,00  
Contador 01 Efetivo  R$        2.350,00  
Eletricista 04 Efetivo  R$        1.500,00  
Encanador 02 Efetivo  R$        1.500,00 
Enfermeiro 03 Efetivo  R$        3.350,00  
Engenheiro Agrônomo 01 Efetivo  R$        5.400,00  
Engenheiro Civil 01 Efetivo  R$        5.400,00  
Inspetor de aluno 04 Efetivo  R$        1.250,00  
Mecânico 03 Efetivo  R$        2.150,00  
Medico – 20 h semanal 03 Efetivo  R$        7.000,00  
Médico Veterinário 01 Efetivo  R$        5.400,00  
Monitor 04 Efetivo  R$        1.250,00  
Motorista 07 Efetivo  R$        1.700,00  
Operador de Máquina Pesada  04 Efetivo  R$        2.250,00  
Médico Pediatra 01 Efetivo  R$        7.000,00  
Pedreiro 04 Efetivo  R$        1.450,00  
Pintor 04 Efetivo  R$        1.450,00  
Serralheiro 02 Efetivo  R$        2.250,00  
Técnico Agrícola 01 Efetivo  R$        2.250,00  
Técnico Ambiental 01 Efetivo  R$        2.250,00 
Técnico em Enfermagem 03 Efetivo  R$        2.250,00  
Técnico Segurança do Trabalho 01 Efetivo  R$        1.550,00  
Auxiliar de Sinalização Viária 02 Efetivo                   R$       1.250,00  
Encarregado de Obras 03 Efetivo  R$        2.600,00  
Controlador Interno 01 Efetivo  R$        2.600,00  
Agente de Trânsito 05 Efetivo  R$        2.600,00  

Jambeiro, 31 de Dezembro de 2022. 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Presidente 

 
 

CONSORCIO INTERMUNICIPAL TRÊS RIOS 
CNPJ: 04.611.637/0001-75     I.Est: 397.006.846.115 

Fone: (12) 3978- 1820 
E-Mail: consorcio@consorciotresrios.com.br 

CARLOS ALBERTO DE 
SOUZA:29168317972

Assinado de forma digital por 
CARLOS ALBERTO DE 
SOUZA:29168317972 
Dados: 2023.01.04 09:39:59 
-03'00'

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 257/2022 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 043/2022. A comissão de licitações da Prefeitura de Santo 
Antônio do Pinhal – SP, comunica aos interessados que a Licitação para RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE PRODUTOS 
PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA-
ÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL 
foi declarada DESERTA. Foi determinada a repetição do certame que será 
realizado no dia 24/01/2023 ás 11:00 horas. Maiores informações pelos te-
lefones (12) 3666-1918.

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 241/2022 – TOMADA 
DE PREÇOS Nº 024/2022.
A comissão de licitações da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal – SP, comu-
nica aos interessados que a Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA DO MUNICIPIO, CONFORME AS ESPE-
CIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, foi declarada DESERTA. 
Maiores informações pelos telefones (12) 3666-1918.

AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 
243/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2022. A comissão de licitações da 
Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal – SP, comunica aos interessados o jul-
gamento da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL DE VIA DO MUNICÍPIO - 
FASE 02, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS. No dia 10/01/2023 foi realizada a Sessão Pública e participaram as 
empresas TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI e TPLAN OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA LTDA. Após análise da documentação constatou a regu-
laridade e ambas foram habilitadas. As empresas participantes não apresen-
taram declaração de enquadramento como ME/EPP e não poderão utilizar 
dos benefícios da Lei. As empresa foram consultadas sobre a intenção de 
interpor recurso, o qual declinou o direito, conforme resposta constante nos 
autos. Sendo assim, a abertura das propostas será no dia 19/01/2023 às 15:30 
horas. Maiores informações pelos telefones (12) 3666-1918.

AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 
234/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2022. A comissão de licitações da 
Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal – SP, comunica aos interessados o jul-
gamento da Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 
PISTA DE SKATE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS.  Apresentou os envelopes de Habilitação e Proposta Comer-
cial, a empresa CONSTRUTORA GUIMARÃES E BORGES LTDA, representada 
pelo Sr. Leonardo Pereira dos Santos, portador da cédula de identidade nº 
42.333.187-5 e CPF nº 366.297.958-65. Foi realizada Sessão Pública no dia 
05/01/2023 e suspensa para que a Secretaria de Obras pudesse analisar a 
qualificação operacional e profissional da empresa, o qual emitiu parecer 
favorável. No entanto a empresa apresentou as Certidões do CREA da pes-
soa jurídica e do profissional vencidas em 30/12/2022 e ainda apresentou 
atestados em cópia simples, conforme detalhado na ata de julgamento da 
habilitação. Com essas situações a empresa inicialmente seria inabilitada, 
mas como é a única participante do certame e com fulcro no art. 48, §3º a 
Comissão de Licitação decidiu abrir o prazo de 8 dias úteis para regulariza-
ção da documentação de habilitação. Sendo assim será designada Sessão 
Pública para apresentação da documentação regular para seguimento no 
certame. A sessão pública será realizada no dia 24/01/2023 às 10:30 horas. 
Sem protestos a serem consignados, foram encerrados os trabalhos. Maiores 
informações pelos telefones (12) 3666-1918.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 250/2022 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 040/2022
A comissão de licitações da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal - SP torna 
público, que o horário para julgamento do Pregão Presencial nº 040/2022 
para REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE, CONFORME 
AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊN-
CIA foi alterado. A Sessão Pública ocorrerá no dia 19/01/2023 às 14:00 horas. 
Maiores informações pelos telefones (12) 3666-1122 / 3666-1918.


