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Divulgação

Prefeitura de Taubaté divulga programação e 
organização do evento de 377 anos da cidade

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Prefeitura apresenta trabalho desenvolvido 
pelo CCI Três Marias

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Décimo terceiro salário deve injetar 
quase R$ 2 bilhões na economia da região

 Â Montante é 9,8% maior que no ano passado; vendas de Natal devem crescer 7%

Os recursos do 13º 
salário injetados na 
economia da Região 

Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte 
devem atingir R$ 1,99 
bilhão neste fim de ano. As 
estimativas são do Sincovat 
(Sindicato do Comércio Vare-
jista de Taubaté e Região) e 
foram elaboradas a partir de 
dados da Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) e 
do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(CAGED).

A cifra representa um 
aumento de 9,8% em rela-
ção ao ano passado, moti-
vada pela recomposição 
da inflação nos salários e 
pelo aumento no número 
de empregos com carteira 
assinada ao longo de 2022. 
As projeções contemplam 
apenas os empregos celetis-
tas, ou seja, aposentados e 
funcionários estatutários do 
setor público não são consi-
derados no cálculo.

“A injeção do 13º salário é 
de extrema importância para 
o comércio varejista, já que 
o dinheiro extra estimula as 

vendas de fim de ano”, expli-
ca Dan Guinsburg, presidente 
do Sincovat e vice-presidente 
da FecomercioSP.

Segundo o Sincovat, nor-
malmente, os recursos do 
13º salário são divididos 
em 3 partes - um terço vai 
para o consumo, um terço é 
destinado ao pagamento de 
dívidas e o restante vai para 
a reserva financeira e/ou 
investimento. “Mesmo que o 
dinheiro não vá diretamente 
para o consumo e seja utili-
zado para quitar dívidas, por 
exemplo, o comércio acaba 
sendo beneficiado pela folga 
que esse recurso traz para o 
orçamento doméstico”, avalia 
Dan.

A queda na taxa de desem-
prego e as sucessivas gera-
ções empregos com carteira 
assinada nos últimos meses, 
aumentaram o contingente 
de pessoas com capacida-
de de consumir e elevaram 
o montante do pagamento 
extra na região. Nesse cená-
rio, as vendas de Natal na RM 
Vale devem crescer 7%, com 
relação a dezembro de 2021.

Taubaté ganha prédio e assinatura de 
contrato de gestão da Rede Lucy Montoro

crédito da foto: Divulgação Governo de SP

crédito da foto: Agência Brasil

Com gol de Casemiro, Brasil 
vence e garante vaga nas oitavas

Casemiro marcou o gol do Brasil contra a Suíça

crédito da foto: Divulgação CNN / Lucas Figueiredo/CBF

Prefeitura inaugura decoração de Natal 
produzida por alunos da Rede Municipal

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Violência doméstica
Parentes cometem 56% 
dos feminicídios no 
mundo, alerta ONU

crédito da foto: GETTY IMAGES

5 mulheres foram mortas por parceiro ou outro familiar a cada hora em 2021, 
segundo relatório da ONU

Notícias do Litoral
Caraguá é a primeira cidade 
da RMVale a formar turma 
exclusiva de mulheres no 
maior curso de imersão 
empreendedora
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DTno tempo 
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Previsão de tempo para Taubaté
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O mapa da mina
A cada momento, mesmo sem saber, 

você está criando em sua mente a 
sua própria realidade. 

Do mesmo modo, você pode planejar e 
direcionar essa sua capacidade criativa 
para o sucesso. 

Sabe como? — Estabelecendo suas 
metas. 

Ter metas é o mesmo que viajar com 
um mapa na mão: você não erra o cami-
nho.

Planejamento é essencial
Alguém pode chegar ao topo do Monte 

Everest sem planejamento? É claro que 
não. Para chegar lá, é preciso planejar 
cada detalhe. Essa pre¬paração, que 
custa milhões de dólares e envolve 
muita tecnologia, pode demorar uns 
quatro anos para ser concluída. Sem 
isso, a pessoa corre o risco de morrer no 
cami¬nho. Sem planejamento, é quase 
impossível atingir grandes metas.

Responda rápido: — O que você 
vai fazer quando terminar de ler este 
artigo?  E o que você vai fazer com a 
sua vida daqui a um, cinco ou dez anos? 

Para a primeira pergunta, certamen-
te você tem uma resposta. Já, quanto 
à segunda, é muito provável que você 
responda que não sabe ou que ainda não 
teve tempo para pensar. 

Explorando o desconhecido
Sem um mapa, fica difícil explorar 

qualquer território. Veja este exemplo: 
Você está assis¬tindo a um curso e 

precisa de um livro que ficou na estan-
te do seu quarto. Você mora perto da 
escola e, portanto, tem condições de ir 
e voltar em, no máximo, 20 minutos. 
Entretanto, o professor não quer que 
você saia e pede à pessoa que está sen-
tada ao seu lado, que vá buscar o livro 
para você. 

Ele diz a ela: — Você acha que dá para 

ir lá e voltar em 20 minu¬tos? 
E ela, naturalmente, responde: — É 

claro que não! Eu nunca fui à casa dessa 
pessoa, não sei como chegar lá nem 
como entrar na casa, encontrar o quarto 
dela e a estante onde está o livro... Na 
verdade, nem sei qual é o livro!

Você tem um mapa mental para ir e 
voltar para sua casa, você faz isso toda 
hora, é muito fácil para você fazer isso. 
Seu colega na sala de aula não teria a 
mesma facilidade que você, pois ele não 
tem esse mapa.

Na vida, é a mesma coisa: quando não 
temos um planejamento exato daquilo 
que vamos fazer, fica muito difícil atingir 
nossos objetivos. 

Quem não tem um mapa, não pode 
ex¬plorar o território.

A essência da verdadeira beleza
• Márcio Costa – São José dos Campos/SP

Lucinha saiu de seu quarto corren-
do e adentrou-se ao banheiro onde 
ficou por horas em frente ao espe-

lho. Iria se encontrar com o seu crush1 
e queria impressioná-lo.

Além do encontro marcado, precisa-
va também aproveitar o momento para 
tirar novos selfies2. Afinal, toda aquela 
atividade de maquiagem, cabelo, limpe-
za de pele, entre outras, precisava ser 
compartilhado em suas redes sociais. 
Da forma como estava linda, certamente 
ganharia alguns likes3 de seus amigos e 
seguidores.

Concluída toda aquela etapa, pegou 
o celular e começou a navegar pelas 
redes sociais. “Se estou linda e maravi-
lhosa, como estarão meus close friends4 
agora?” – pensou antes de publicar as 
suas fotos.

A primeira imagem que viu foi de uma 
amiga de “olhos claros e pele de maçã”, 
descrevendo-a assim, com uma admi-
ração indignada. “Que inveja” – pensou 
– “ela arrasou”, concluiu.

Deslizando o indicador na tela do tele-
fone, chegou ao perfil de outra amiga de 
uma “beleza negra incrível e um corpo 
todo malhado” – e já com o humor alte-
rado, exclamou em voz alta, acrescen-
tando: - “assim não dá!”.

Por último, abriu outro perfil e viu três 
amigas juntas, preparadas para uma 
festa; “cada uma mais deslumbrante 
que a outra. Chega!” – exclamou mais 
uma vez, totalmente aborrecida com as 
comparações infelizes enxertadas pela 
percepção míope de si mesma.

Do entusiasmo explosivo à depres-
são abrupta, olhou novamente para o 
espelho e disse: – “Nossa, estou horrível! 
Não vou mais a lugar algum!” Baten-
do a porta do banheiro se enfurnou no 
quarto de onde só voltou a sair no dia 

seguinte.
** *
Em um mundo onde as redes sociais 

ganharam um espaço significativo na 
mente de muitos, temas como a beleza, 
a riqueza e a ostentação, entre tantos, 
parecem catalisar uma corrida desen-
freada entre aqueles que comungam 
com esses valores.

Atendo-se ao primeiro, a beleza, 
rostos esculpidos em maquiagens e 
adornos se equilibram em corpos em 
movimento cuja dinâmica, muitas vezes, 
transcende o limite entre o normal e o 
amoral, levando a derrocadas exposi-
ções desnecessárias do íntimo humano.

No emaranhado de imagens da inter-
net que transitam da simples naturali-
dade até a vaidade e o orgulho, pode-se 
então levantar a questão de onde está a 
essência da verdadeira beleza.

Evoluindo por séculos, o ser humano 
vem perdendo aos poucos a rudeza dos 
traços, a animalidade da expressão e 
a crueza do olhar (1) percebidas em 
registros preservados que datam do 
alvorecer de nossa humanidade.

Deixando para trás instintos ríspidos 
e avançando em valores morais mais 
depurados, o homem vem refletindo 
em seu corpo material, como envoltó-
rio externo, a evolução do espírito após 
diversas encarnações, tornando-se uma 
criatura cada vez mais harmoniosa em 
seus traços físicos.

Considerando que em nosso plano ter-
restre convivemos com diversos níveis 
de espíritos que vão desde a condição 
de irmãos menos favorecidos na senda 
do bem até aqueles mais evoluídos 
dentro de uma faixa pertinente ao nosso 
mundo de expiações e provas, encontra-
mos aqui uma diversidade de faces que 
nos envolvem ainda em ares que vão do 

assombro à graça.
Neste contexto, cada um, em sua indi-

vidualidade, ostenta uma beleza própria 
do ser, independente da perspectiva 
e do modelo social adotado. Alguns, 
mesmo detentores de curvas menos 
harmônicas em seus rostos e corpos, 
transmitem um carisma, uma beleza e 
um magnetismo inexplicáveis. Outros, 
mesmo levando consigo desenhos, teo-
ricamente, perfeitos, exalam uma repul-
sa sem razão, possuindo apenas uma 
beleza plástica (1).

Uma vez aceitas estas argumentações, 
firmadas na razão e na lei do progresso, 
conclui-se que a essência da verdadeira 
beleza está na pureza da alma. Quanto 
mais o ser humano se eleva em suas 
condições morais, tanto maior será a 
beleza angélica (1) refletida em seu 
corpo físico.

Logo, ainda em nossa condição de 
aprendizes dos valores morais do Evan-
gelho deixado por Jesus, busquemos 
no amor e na caridade refletir a beleza 
sublime dos anjos de luz em nossos atos 
e ações. Esta é, de fato, a essência da ver-
dadeira beleza que devemos perceber 
no próximo e em nós mesmos. 

1 KARDEC, Allan. Obras Póstumas. 
Teoria da Beleza. Trad. de Evandro 
Noleto Bezerra. Brasília: FEB, 2016. 2 ed

Notas do Autor:
Termos usualmente empregado pelo 

público jovem foi transcrito no texto, 
quais sejam:

1 indica uma paquera, um namoro, 
um flerte;

2 foto tirada de si mesmo;
3 indica que uma postagem em uma 

rede social foi apreciada; e
4 do inglês, usado em rede sociais para 

indicar amigos próximos.

Anúncio em bloco

A não ser que mude de 
ideia, e revele em alguns dias 
o nome para o Ministério da 
Fazenda, o presidente eleito 
Lula da Silva (PT) escolherá 
os ministros – que passarão 
de 30 – de uma única vez em 

Brasília, e o porta-voz será o 
vice Geraldo Alckmin. É o que 
o eleito confidenciou a amigos 
na sua passagem pelo Egito e 
por Portugal. Lula está irrita-
do com a cobrança de grandes 
empresários para anunciar já 
o substituto de Paulo Guedes 
em janeiro, enquanto grandes 
investidores ficam no modo 
stand by segurando cronogra-
mas para o próximo biênio. A 
despeito de Fernando Haddad 
despontar como potencial 
ministro da pasta, nada está 
confirmado e há outros dois 
nomes na lista do presidente 
eleito: Marcos Lisboa e Nelson 
Barbosa (que está no grupo 
temático da Economia). Lula 
tem outra prioridade por ora: 
aterrissou em Brasília ontem 
para tentar salvar a PEC que 
viabilizará o Mais Bolsa Famí-
lia em seu futuro Governo.

Confissão é diária

Há mais de uma semana, 
um mistério ronda o Palácio 
da Alvorada. O presidente Jair 
Bolsonaro tem recebido na 
residência oficial, quase todo 
dia, um padre do Guará, cidade 
satélite do DF. Eles ficam a 
sós por mais de uma hora. 
Às vezes, a primeira-dama 
Michelle acompanha. Desde 
a derrota eleitoral, Bolsonaro 
segue praticamente mudo em 
relação ao comportamento 
que o notabilizou nos últimos 
três anos de mandato. 

Trilhos da discórdia

A Vale e a ANTT anteciparam 
para fim de 2020 a negociação 
da renovação de autorização 
da Ferrovia Vitória-Minas. Mas 
há uma tensão entre os pre-
feitos de municípios na rota 
do trilho. É que a mineradora 
prometeu viadutos e pontes 
para contrapartidas na mobi-
lidade urbana destas cidades 
cruzadas pelos seus vagões. Os 
alcaides e a população temem 
ficar no caminho da promes-
sa...

Lula & peixe à mesa

Circulou nas redes sociais 
uma fake news de que Lula 
da Silva e a esposa Janja gas-
taram 9 mil euros numa conta 
de um almoço em Lisboa. 

Balela. A Coluna apurou que, 
na capital portuguesa, o casal 
almoçou no Cícero Bistrot, 
comeu robalo com camarão 
ao molho de dendê, e tomou 
uma garrafa de espumante. A 
conta ficou muito abaixo disso. 
O restaurante é do pernambu-
cano Paulo Nora.

Mulheres inspiradoras

Levantamento feito com 295 
empresas pelo Instituto Brasi-
leiro de Governança Corpora-
tiva mostra que 22,4% delas 
não têm nenhuma mulher 
em cargo de 1º escalão. Em 
contraponto à baixa presença 
feminina em postos de coman-
do, o livro “Mulheres no Conse-
lho” traz relatos de 32 executi-
vas de sucesso. “É importante 
propagar exemplos para que 
outras executivas possam se 
inspirar”, diz uma das profis-
sionais presentes no livro, Vera 
Valente, diretora-executiva da 
Federação Nacional de Saúde 
Suplementar e integrante da 
Comissão de Governança em 
Saúde do IBGC.

Desjudicialização

O neologismo está mais 
latente no vocabulário da 
sociedade. O elevado estoque 
de processos em curso no 
Poder Judiciário, que acarreta 
na demora da prestação juris-
dicional, faz a palavra “desju-
dicialização” ganhar impor-
tância. O maior Congresso de 
inovação, tecnologia e direito 
do País – o AB2L Lawtech 
Experience, que acontece hoje 
em São Paulo – terá painel 
dedicado ao assunto.  O presi-
dente da Comissão de Desjudi-
cialização do Conselho Federal 
da OAB, Diego Vasconcelos, vai 
palestrar. 

ESPLANADEIRA

#  Ambev cria Movimen-
to “Bar de Respeito” através 
da plataforma “Maps LGB-
TQIAP+”. # Marcelo Sacramen-
to assume Diretoria Nordeste 
da FENACLUBES. # Campanha 
Dia de Doar: Instituto Ronald 
promove hoje ação solidária 
em prol de crianças e adoles-
centes com câncer. # JAMM 
Cigar cria charutos para mer-
cado internacional. # Dra. Pilar 
Mateo, presidente da Inesfly, 
cria tinta inseticida Carbapaint 
10. # Healthtech Liti foca na 
expansão das atividades no 
Brasil.

Colaboraram Walmor 
Parente, Carolina Freitas, Sara 
Moreira e Izânio Façanha 
(charge)
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Turismo
Calendário Turístico 
2023: sugestões 
podem ser enviadas 
até quarta-feira

A Secretaria Municipal 
de Turismo informa 
que os interessados 

em enviar propostas de 
eventos turísticos para o 
calendário de 2023 devem 
se inscrever e participar até 
esta quarta-feira, dia 30.

O regulamento e os proce-
dimentos para a inscrição já 
estão disponíveis no portal 
oficial da Secretaria de Turis-
mo e a inscrição pode ser feita 
de maneira online através de 
preenchimento de formulário 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSc73596NQMkIbgn2Htl-

a-bjZe-lK3KRycd6C6tV_uymtZkxg/
viewform

A Manifestação de Interes-
se tem como objetivo estimu-
lar e profissionalizar os even-
tos em Ubatuba, ampliando 
cada vez mais as atrações que 
compõem o Calendário Turís-
tico oficial da cidade. O docu-
mento com todas as informa-
ções pode ser conferido pelo 
link: https://docs.google.
com/document/d/1_12-
-EF21091fNPTKJ7QWrAs-
9SMXNJijr/edit

Leia mais no site do DT.

Campos do Jordão espera 
receber 400 mil turistas 
para as festividades de 
fim de ano

Toda decorada e com 
uma programação 
repleta de atrações 

culturais, o clima natalino 
já chegou à cidade; Associa-
ção Comercial e Empresarial 
(ACE) está otimista para o 
período.

O clima natalino já invadiu 
Campos do Jordão, que está 
toda decorada e com uma 
programação incrível para 
todos os gostos. A expecta-
tiva da Associação Comercial 
e Empresarial (ACE) é que a 
cidade receba cerca de 400 

mil turistas – púbico rotativo 
entre 11 de novembro a 8 de 
janeiro.

Segundo o presidente da 
ACE, Guilherme Centofante, 
os comerciantes e empresá-
rios estão bastante otimistas 
em relação ao período. “O 
ano passado foi de recupe-
ração ainda diante do que 
sofremos com a pandemia, 
acreditamos que esse ano 
será superior e nos prepara-
mos para isso. 

Leia mais no site do DT

crédito da foto/DIVULGAÇÃO:  SÉRGIO BIAGIONI/COMUNICAÇÃO PMCJ

Decoração “Natal dos Sonhos” 2022 em Campos do Jordão

Destaques do Polo de Ecoturismo 
de São Paulo estarão presentes na 
Abeta Summit 2022

 Â Congresso e Feira de Ecoturismo e 
Turismo de Aventura acontecem de 1º a 
3/12 na Oca do Ibirapuera

Ainda pouco conhecido 
da população, o Polo de 
Ecoturismo de São Paulo, 

na região do extremo sul, é uma 
grata surpresa para turistas 

e moradores da cidade, que 
podem usufruir de momentos 
em contato com a natureza e 
descompressão do cotidiano.

Leia mais no site do DT

Mirante no Polo de Ecoturismo de São Paulo. Foto: Daniel Deák/ SPTuris.

�Pandemia	

Pesquisadores brasileiros 
descobrem linhagens inéditas da 
Ômicron no país
Surgimento de sublinha-

gens do vírus causador 
da Covid-19 é moni-

torado em todo o mundo, 
especialmente agora com o 
aumento de casos da doença

Pesquisadores da Faculda-
de de Medicina do ABC, em 
São Paulo, identificaram duas 
linhagens do coronavírus 
causador da Covid-19. Elas 
são derivadas da subvariante 
BQ.1 da Ômicron.

Segundo os pesquisadores, 
essa foi a primeira vez que 
as linhagens BQ 1.1.17 e BQ 
1.18 foram registradas no 
Brasil.

Os casos são de pacientes em 
Santo André e São Caetano do 
Sul. As amostras foram analisa-
das no Laboratório de Análises 
Clínicas do Centro Universitá-
rio, que retomou o processo 
de sequenciamento genômico 
por causa do aumento recente 
do número de casos de Covid 
na região do Grande ABC.

“Conforme surgem novas 
mutações, sempre temos algu-
mas alterações no número de 
casos, mas isso não impacta 
necessariamente na gravi-
dade”, diz em comunicado a 
pesquisadora Beatriz da Costa 

Aguiar Alves, coordenadora do 
setor de biologia molecular do 
laboratório da faculdade.

Não se sabe ainda se as 
sublinhagens identificadas são 
mais transmissíveis.

Dados do Ministério da 

Saúde mostram um aumento 
de quase 50% do número de 
novos casos de Covid-19 na 
semana passada, em compa-
ração com a anterior.

Leia mais no site do DT.

Amostras foram de pacientes em Santo André e São Caetano do Sul

crédito da foto: Divulgação R7 / REPRODUÇÃO/NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES

�Economia	

Juros do rotativo do cartão de crédito 
disparam em 2022 e beiram os 400% ao 
ano, mostra BC

 Â Na contramão do cartão de crédito, taxa média praticada no cheque especial 
recuou para 132,5% ao ano

A taxa média de juros 
do rotativo do cartão 
de crédito avançou 

8,8 pontos percentuais em 
outubro, na comparação com 
setembro, e atingiu 399,5% 
ao ano, segundo dados apre-
sentados nesta segunda-
-feira, 28, pelo BC (Banco 
Central).

De acordo com as estatísti-
cas monetárias e de créditos 
da autoridade monetária, as 
taxas do rotativo apresentam 
uma variação de 52,1 pontos 
percentuais no acumulado 
deste ano e de 57,3 pontos 
percentuais nos últimos 
12 meses. Com a escalada, 
o patamar é o maior desde 
agosto.

Com a evolução da taxa 
média de juros do cartão, 
um consumidor que cair no 
rotativo com uma dívida no 
valor de R$ 1.000 terá que 
desembolsar R$ 3.995 para 
quitar o saldo devedor com 

o banco após um ano. 
O rotativo do cartão é uma 

das modalidades de crédito 
mais acessadas em momen-
tos de dificuldade. No caso do 
uso parcelado do recurso, a 
tarifa média cobrada aos con-
sumidores foi de 184,5% em 

outubro, patamar 1,1 ponto 
percentual inferior ao apu-
rado em setembro.

Cheque especial
Diferentemente da evolu-

ção das taxas do cartão de 
crédito, o relatório mostra 
uma queda de 1,8 ponto per-

centual da taxa média prati-
cada no cheque especial na 
passagem de setembro para 
outubro, de 134,3% para 
132,5%, o menor patamar 
desde abril.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Agência Brasil

�Combustíveis	

Gasolina sobe 1,6% em novembro, 
depois de cair 4 meses seguidos

 Â Pesquisa da Ticket Log mostra aumento em todo o país, com preço do litro em R$ 
5,32; etanol fica mais caro em três regiões 

O preço da gasolina 
apresentou alta de 
1,6% no acumulado 

do mês de novembro até o 
dia 28, depois de registrar 
quatro quedas consecutivas, 
entre julho e outubro. O litro 
do combustível passou de 
R$ 5,24, valor registrado em 
outubro, para R$ 5,32. Os 
dados são do IPTL (Índice de 
Preços Ticket Log), divulga-
dos nesta segunda-feira, 28.

“Todas as regiões brasilei-
ras apresentaram aumento 
no preço médio da gasolina, 
sendo o mais expressivo no 
Sul, de 4%. Já o etanol teve 
aumento em três regiões, 
com destaque para o Centro-
-Oeste, com acréscimo de 
6,8%”, diz Douglas Pina, 

diretor-geral de mobilidade 
da Edenred Brasil. A Ticket 
Log é a marca de gestão de 
frotas e soluções de mobili-
dade dessa empresa.

O maior preço médio da 
gasolina foi registrado nos 

postos do Norte, R$ 5,47. O 
combustível mais barato foi 
encontrado no Sudeste, que 
apresentou acréscimo de 
1,49% na comparação com 
outubro.

Na análise por estados, os 

postos de Roraima venderam 
a gasolina mais cara, a R$ 
5,88 o litro. Já o Rio Grande 
do Sul foi o local com o com-
bustível mais em conta, a R$ 
5,01.

Na região Norte foram 
encontrados os maiores valo-
res para os dois combustíveis, 
tanto para a gasolina como 
para o etanol. Esse segundo 
teve altas de 6,80%, 5,70% 
e 4,54% no Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul, respectiva-
mente.

Roraima aparece com o 
maior preço médio para o 
litro de etanol, R$ 5,34, e a 
Paraíba, com o mais barato, 
R$ 3,62.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Agência Brasil
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Notícias do Legislativo

Semana terá comemoração 
do aniversário de Taubaté e 
solenidade em referência à luta 
contra câncer

O aniversário de Tau-
baté é celebrado dia 
5, e a comemoração 

na Câmara Municipal será 
realizada na quinta-feira, 1, 
em sessão solene.

Vão receber a comen-
da Jacques Félix o padre 
Fábio dos Santos Modesto, 
o desembargador Paulo 
Sérgio Brant de Carvalho 
Galizia e o pastor Welly 
Ferreira Sierra.

A agenda da Casa conta 

ainda com a solenidade em 
referência ao Dia Municipal 
de Luta Contra o Câncer na 
quarta-feira, 30, data em 
que serão homenageadas 
Sandreliza de Carvalho, 
indicada pela Aspal Hemo-
grupo, Rosana Lousada 
Lima, indicada pela Casa 
Gesto, e Maria Fernanda de 
Oliveira, indicada pela Liga 
de Oncologia da Universi-
dade de Taubaté. 

Leia mais no site do DT.

Audiência debate 
situação de 
vulnerabilidade social 
em Taubaté

Edson Trajano, Fabricio Quintanilha, Moises Pirulito, Capitão Souza e 
Gabriel Pinelli - João Victor Mercê

A Câmara de Taubaté 
realizou audiência 
pública na sexta-fei-

ra, 25, para debater a vulne-
rabilidade social no municí-
pio. O evento teve coorde-
nação do vereador Moises 
Luciano Pirulito (PL), autor 
do requerimento de convo-
cação 3040/2022.

O vereador mostrou um 
vídeo em que conversa com 
pessoas de rua e contou que 
alguns relataram que rece-
bem doações significativas 
em dinheiro – houve um 
caso que o valor chegou 
a R$300, além de bebidas 
alcoólicas. “Isso chama 
atenção desse pessoal 
que prefere morar na rua, 
porque no albergue tem 

regras, horário de entrar e 
sair... Se eu pudesse dar um 
conselho, é: não doe esmola, 
a gente tem que ensinar 
essas pessoas a ganhar o 
sustento com o suor.”

O defensor público 
Fabrício Pereira Quintani-
lha da Silva explicou que 
a cidade passa por uma 
fase de transformação, 
com o empobrecimento da 
região central. Segundo ele, 
comércios e serviços estão 
migrando para a região do 
Barranco, no sentido Qui-
ririm, fazendo com que o 
cenário de vulnerabilidade, 
antes detectado nos bairros 
periféricos, mudasse para a 
região central. 

Leia mais no site do DT.

�Solidariedade

Paraibuna se prepara para o 
Dia de Doar

 Â Campanha comunitária “doa paraibuna” envolve cinco organizações e projetos e 
mais de 20 empresas da cidade

Cinco organizações 
e projetos de áreas 
relacionadas ao meio 

ambiente, educação, turismo 
e sustentabilidade, esportes, 
assistência social e cultura 
da cidade de Paraibuna se 
preparam para o Dia de Doar, 
movimento que estimula o 
hábito de doar, celebrado 
mundialmente na próxima 
terça-feira, dia 29 de novem-
bro, em 85 países, incluindo o 
Brasil. Na cidade, onde o Dia 
de Doar foi institucionalizado 
através de uma lei municipal, 
a campanha ganhou o nome 
de “Doa Paraibuna”.

As doações podem ser rea-
lizadas de várias maneiras 
e não necessariamente de 
recursos financeiros. Toda a 
arrecadação será destinada 
aos Institutos Santo Antonio, 

Calazans, H&H Fauser e Chão 
Caipira, e aos projetos “Atletas 
de Ouro” (Instituto de Desen-
volvimento Humano Emílio 
Marello - IDHEM) e “Floresta 
do Futuro”, que se uniram para 
promover a conexão de empre-
sas e pessoas físicas do municí-
pio com as suas causas.

Pelo menos 23 empresas, 
envolvendo principalmente o 
comércio da cidade, com apoio 
da prefeitura municipal e da 
Fundação Cultural Benedicto 
Siqueira e Silva, já se dispuse-
ram a fazer doações de várias 
formas. Alguns bares e restau-
rantes, por exemplo, vão doar 
percentuais de suas vendas ou 
especificamente da venda de 
algum produto, prato ou lanche 
em dias determinados ou no 
próprio dia 29 de novembro.

Leia mais no site do DT.

�Cultura

Circuito SP encerra com programação cultural 
pelo interior e litoral paulista em dezembro

 Â Programa para difusão de arte e cultura da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado e gerida pela Amigos da Arte contempla 120 municípios; o 
investimento é de R$ 6,7 milhões

Desde o início de 
agosto, o programa 
estadual Circuito SP 

apresenta atividades cultu-
rais em 120 municípios do 
interior e litoral paulista. Em 
dezembro, Itaí, Itanhaém, 
Cruzeiro, Cesário Lange e 
Ubarana serão algumas das 
cidades contempladas com 
a programação que envolve 
espetáculos musicais, teatro 
e muito mais. 

O Grupo New Samba, Ballet 
Stagium e a peça “No Quin-
tal do Mundaréu”, além do 

Circo “Caminhão Trapézio” 
são alguns dos destaques 
da programação do Circuito 
SP. A programação completa 

pode ser acessada pelo site 
da Amigos da Arte – https://
amigosdaarte.org.br/progra-
macao-circuito-sp-2022/. 

A ação, vinculada à Secre-
taria de Cultura e Economia 
Criativa e gerida pela Amigos 
da Arte, volta ao formato 
presencial este ano, depois 
de ter sido realizada virtual-
mente em 2020 e 2021, em 
função das restrições sociais 
impostas pela pandemia da 
Covid-19. No modelo online, 
o Circuito SP foi apresentado 
pela plataforma de streaming 
e vídeo por demanda, #Cul-
turaEmCasa. 

Leia mais no site do DT

�Vendas	on	line	

Vendas pela internet são alvos de 
campanha global neste Natal

 Â No Brasil, a Senacon e o Inmetro estarão orientando os consumidores

Segurança em primeiro 
lugar, é o nome da cam-
panha global que reúne 

21 países, incluindo o Brasil, 
coordenada pela Organi-
zação para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE). A campanha visa 
orientar os consumidores 
para que possam fazer esco-
lhas seguras no momento de 
suas compras de Natal pela 
internet.

No Brasil, a Secretaria 
Nacional do Consumidor 
(Senacon), com o apoio do 
Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro), fará todo o traba-
lho de orientação e fiscali-
zação de produtos vendidos 
por meio on-line.

A campanha se baseia em 
uma análise realizada em 
2021, nos países envolvi-

dos, que identificou venda 
de produtos irregulares e 
não adequados ao ambiente 
de comércio pela internet, 
sobretudo em marketplaces.

De acordo com a Senacon, 

o resultado da varredura 
feita no território nacional 
acendeu um sinal de alerta, 
pois brinquedos banidos por 
oferecer riscos permaneciam 
sendo comercializados.

De 2017 a 2019, brinque-
dos e jogos estavam entre 
os três principais grupos de 
produtos recolhidos em todo 
o mundo.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: © Marcello Casal jr/Agência Brasil

�Mulheres	

Prefeitura de 
Pinda realiza curso 
‘Conecta Mulheres’ 
para mulheres

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, em par-
ceria com o SEBRAE, 

realiza mais um curso para 
a população. Dessa vez, é 
exclusivo pra mulheres. O 
curso ‘Conecta Mulheres’, é 
um programa de empreen-
dedorismo feminino, para 
mulheres que possuem MEI, 
ME, EPP.

É um curso exclusivo para 
empresárias com CNPJ (MEI, 
ME, EPP). A inscrição deve 
ser feita pelo link: https://
bit.ly/sebraeconectamulhe-
res

As aulas ocorrem de forma 

online, nos dias 29 e 30 de 
novembro e dia 1 de dezem-
bro, das 19h às 21h.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Pindamonhangaba
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Violência doméstica
Parentes cometem 56% dos feminicídios no 
mundo, alerta ONU

 Â Parceiros íntimos ou outros familiares cometeram quase 6 a cada 10 assassinatos de mulheres no mundo em 2021, segundo 
relatório das Nações Unidas sobre violência de gênero.

A taxa, de 56%, é cinco 
vezes a dos homens: 
11% dos homicídios 

contra pessoas do sexo mas-
culino ocorrem na esfera pri-
vada, segundo o documento, 
divulgado nas vésperas de 
25 de novembro, que marca 
o Dia Internacional da Elimi-
nação da Violência Contra a 
Mulher.

“Enquanto a esmagadora 
maioria dos homicídios mas-
culinos ocorre fora da esfera 
privada, para mulheres e 
meninas, o lugar mais peri-
goso é o lar”, aponta a ONU.

Em 2021, cerca de 45 mil 
mulheres e meninas em todo 
o mundo foram mortas por 
seus parceiros ou outros 
familiares. Isso significa que 
no mundo, em média. mais 
de cinco mulheres ou meni-
nas foram mortas, a cada 
hora, por alguém de sua pró-
pria família.

No total, a estimativa é de 
que 81.100 mulheres e meni-
nas foram mortas intencio-
nalmente em 2021. E a ONU 
aponta que o total de homicí-

dios femininos “permaneceu 
praticamente inalterado na 
última década”.

Regiões
Mulheres de todas as regi-

ões do mundo são vítimas de 
violência cometida por par-
ceiro ou outro familiar.

A África é a região que tem 
maior nível desse tipo de 
violência em proporção ao 
total de mulheres. E a Ásia é 
a região com maior número 

absoluto, segundo o relató-
rio.

Das cerca de 45 mil mortes, 
17,8 mil ocorreram na Ásia, 

17,2 mil na África, 7,5 mil nas 
Américas, 2,5 mil na Europa 
e 300 na Oceania.

E as taxas de homicídios 
desse tipo por 100 mil mulhe-
res são: 2,5 na África, 1,4 nas 
Américas, 1,2 na Oceania, 0,8 
na Ásia e 0,6 na Europa.

Problema pode ser maior
A ONU destaca, ainda, que 

o problema pode ser maior, 
já que muitas vítimas acabam 
não contabilizadas como 

casos de feminicídio - assas-
sinato de mulheres e meni-
nas relacionado ao gênero.

Para cerca de 4 em 10 

mulheres ou meninas assas-
sinadas de forma dolosa em 
2021, não existia informação 
suficiente para qualificar 
o crime como feminicídio, 
segundo a ONU - especial-
mente quando o crime ocor-
ria numa esfera pública.

O assassinato de mulheres 
e meninas nessas circunstân-
cias geralmente é precedido 
por outros tipos de violência 
- como abuso físico, sexual ou 

emocional - alertam especia-
listas.

A ONU aponta que assas-
sinatos de mulheres e meni-

nas relacionados ao gênero 
podem ter motivação relacio-
nada a papeis estereotipados 
de gênero, discriminação 
contra mulheres e meninas, 
relações de poder desiguais 
entre mulheres e homens na 
sociedade.

Isso significa que eles 
podem ocorrer em diferen-
tes situações, tanto na esfera 
privada quanto na pública.

São alguns exemplos: vio-

lência praticada pelo parcei-
ro íntimo, estupro seguido 
de assassinato, os chamados 
“crimes de honra”, assassina-

tos de mulheres acusadas de 
bruxaria, tráfico de pessoas e 
outras formas de crime orga-
nizado, entre outros.

Para a ONU Mulheres, “é 
possível e necessário preve-
nir essas mortes identifican-
do logo cedo as mulheres afe-
tadas pela violência, dando 
acesso a elas um centro de 
apoio e proteção aos sobre-
viventes, assegurando que a 
polícia e o sistema judicial 

sejam mais proativos na res-
posta às necessidades das 
vítimas”.

Acrescenta, ainda, que é 
preciso reforçar a coleta de 
dados em casos de femini-
cídios e que “outro aspecto 
é a prevenção primária que 
ataca as causas na raiz da 
violência contra meninas e 
mulheres, incluindo no com-
bate à chamada masculini-
dade tóxica, normas sociais 
e eliminação da desigualdade 
de gênero e estereótipos”.

Feminicídios no Brasil
Dados do Fórum Brasi-

leiro de Segurança Pública 
apontam que, no Brasil, uma 
mulher foi vítima de femini-
cídio a cada 7 horas em 2021.

A organização aponta que 
foram registrados um total de 
1.319 feminicídios em 2021, 
recuo de 2,4% no número de 
vítimas registradas em rela-
ção ao ano anterior. Foram 
32 vítimas de feminicídio 
a menos do que em 2020, 
quando 1.351 mulheres 
foram mortas.

E uma análise dos dados 

mensais de feminicídios no 
Brasil entre 2019 e 2021 
“indicam que houve um 
aumento dos casos entre os 
meses de fevereiro e maio de 
2020, quando houve maior 
restrição nas medidas de 
isolamento social”, aponta o 
Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública.

crédito da foto: GETTY IMAGES

5 mulheres foram mortas por parceiro ou outro familiar a cada hora em 2021, segundo relatório da ONU

crédito da foto: GETTY IMAGES

No mundo, em média. mais de cinco mulheres ou meninas foram mortas, a cada hora, por alguém de sua própria família

crédito da foto: GETTY IMAGES

‘Essa mulher está culpada, isolada, com vergonha de pedir ajuda’, diz Abreu sobre vítimas em relações abusivas

11 motivos que levam as mulheres a deixar de 
denunciar casos de assédio e violência sexual

 Â Nas últimas duas semanas, ao menos 20 atrizes, modelos e assistentes disseram ter sido assediadas ou estupradas por 
Harvey Weinstein, magnata do cinema americano e cofundador da Miramax, produtora de clássicos como “Pulp Fiction”, e da The 
Weinstein Company.

Embora seu comporta-
mento não fosse exa-
tamente um segredo 

em Hollywood - piadas sobre 
sua abordagem a mulheres já 
haviam sido feitas no anúncio 
de indicados do Oscar e na 
série “30 Rock” -, parte das 
vítimas só resolveu falar após 
a publicação das reportagens 
das publicações americanas 
The New York Times e da 
New Yorker. Por meio de nota, 
Weinstein negou todas as acu-
sações de sexo não consensual.

Ao longo de três décadas, 
profissionais que vieram a 
público contar que foram víti-

mas do produtor mantiveram 
silêncio, como fazem vítimas 

de assédio sexual e estupro no 
mundo todo - esses casos são 

notoriamente subnotificados.
Em 2015, 45.460 casos de 

estupro foram registrados no 
Brasil, ou 22,2 casos a cada 

100 mil habitantes, segundo 
dados do anuário do Fórum 
Brasileira de Segurança Públi-
ca de 2016. Especialistas esti-
mam, porém, que esse número 
representa entre 10% e 15% 
do total.

Dados da US Equal Employ-
ment Opportunity Commis-
sion, agência federal ameri-
cana que faz cumprir as leis 
contra a discriminação nos 
locais de trabalho, mostram 
que três de quatro casos de 
assédio no trabalho naque-
le país não são reportados a 
supervisores.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: GETTY IMAGES

“Existe essa perversidade na análise da palavra da mulher”, afirma Chakian, 
sobre a culpabilização das vítimas

crédito da foto: GETTY IMAGES

Medo de perder o emprego é uma das razões que fazem as mulheres calarem 
diante de casos de violência
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Notícias do Litoral
Caraguá é a primeira cidade da RMVale 
a formar turma exclusiva de mulheres no 
maior curso de imersão empreendedora

Pioneira na região do 
Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte, a Prefeitura 

de Caraguatatuba formou 17 
alunas no Seminário Empre-
tec, no último sábado, 26, 
em parceria com o Sebrae e 
a Associação Comercial. É a 
primeira vez que o intensivo 
é ofertado exclusivamente 
ao público feminino e 100% 
gratuito.

O Empretec é um semi-
nário imersivo criado pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), promovido 
em 40 países e exclusivo do 
Sebrae no Brasil. É destina-
do a aumentar o potencial 
da pessoa para gerir melhor 

o seu empreendimento ou 
para iniciar um negócio bem-
-sucedido.

O Seminário foi realizado 
de segunda a sábado, com 
duração de 10 horas por dia, 

aprendendo mais do que 
técnicas em empreender. As 
participantes descobriram 
seu perfil empreendedor, 
habilidades, capacidades, 
passando por uma imersão 

de seis dias com desafios 
para despertar sua identida-
de empreendedora.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Caraguatatuba

Prefeitura de Ilhabela promove reunião 
pública sobre a implementação da Lei 
Paulo Gustavo
A Prefeitura de Ilhabela, 

por meio da Secretaria 
de Cultura, convida os 

artistas, produtores cultu-
rais e demais interessados, 
para participar da primei-
ra reunião pública sobre a 
implementação da Lei Paulo 
Gustavo na cidade. O encon-
tro será realizado na quarta-
-feira, 7 de dezembro, às 19h, 
na Biblioteca Municipal da 
Barra Velha.

O Prefeito de Ilhabela, Toni-
nho Colucci, destaca que o 
encontro será uma forma de 
estabelecer um diálogo entre 
o Poder Público, os artistas e 
a população da cidade sobre 
as formas de utilizar os recur-
sos provenientes da Lei Paulo 
Gustavo. “A participação dos 
artistas e de quem promove 
a cultura e as artes é de suma 
importância nessa reunião, 
pois queremos promover 
a construção participativa 
e assim beneficiar todo o 
desenvolvimento cultural do 
município e de sua popula-
ção”.

Nesta quinta-feira, 1º, estará 
disponível o formulário de 
Consulta Pública para imple-

mentação dos mecanismos de 
financiamento cultural da Lei 
Paulo Gustavo.

O questionário ficará dis-
ponível para respostas até o 
dia 9 de janeiro, por meio do 
link https://cadastrocultural.
com.br/consulta-publica-lei-
-paulo-gustavo-2022/ e nele 
é possível sugerir categorias 
e valores que devem constar 
nos editais que serão lançados 
para financiamento de produ-
ções culturais no município.

Após encerrada essa etapa, 
o grupo de trabalho fará a 

sistematização das propostas 
recebidas, onde deverá ocor-
rer a pactuação final entre o 
órgão gestor e a sociedade 
civil sobre os mecanismos 
de financiamento que serão 
lançados em Ilhabela.

Lei Paulo Gustavo
A Lei Paulo Gustavo é um 

apoio essencial para a cultura 
e os artistas informais supe-
rarem os efeitos de dois anos 
de pandemia. A lei injetará R$ 
3,8 bilhões para o fomento e 
apoio das expressões cultu-
rais e manifestações artísticas. 

O recurso da Lei é do próprio 
setor cultural, reinvestindo 
valores do Fundo Nacional de 
Cultura e do Fundo Setorial do 
Audiovisual (FSA).

Ilhabela receberá o valor de 
R$ 328.685,71, que deverão 
ser destinados ao setor audio-
visual para produção, apoio 
a salas de cinema, apoio a 
cinemas de rua e itinerantes, 
pesquisa, formação, difusão 
e memória audiovisual e as 
demais linguagens artísticas.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Ilhabela

Vem aí a 17ª edição da Caipirinhas 
Cup 2022 em dezembro
Os amantes da vela se 

preparam para a tra-
dicional Caipirinhas 

Cup 2022, que este ano está 
na sua 17ª edição. O evento 
será realizado no sábado, 10 
de dezembro,  e para a regata 
estão convidadas todas as 
classes de oceano, que com-
petem por equipe.

A competição festiva terá 
largada às 12h30, em frente 
ao píer da Vila. Assim como 
nas edições anteriores, as 
canoas havaianas da cidade 
também participam da 
regata.

Os barcos competem divi-
didos em equipes, montadas 
de forma aleatória, confor-
me a ordem de inscrição. Em 
referência aos sabores do 
drink brasileiro “Caipirinha”, 
as equipes levam o nome de 
Morango, Abacaxi, Limão e 
Kiwi.

A festa de confraternização 
e premiação será no Pindá 
Iate Clube, após a regata, 
com canoa de cerveja, refri-

gerantes e muita caipirinha. 
A organização da regata é da 
Remax/Mar & Vela, Pindá 
Iate Clube com apoio da Pre-
feitura de Ilhabela, Lojas Top 
Tintas e Cachaça Única.

Serviço:
Os velejadores e amantes 

da vela que quiserem parti-
cipar da regata, devem entrar 
em contato com o organiza-
dor da prova, Edmar Alves, 

da Imobiliária Remax/Mare-
vela, pelo Whatsapp (12) 
98145-6537.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Ilhabela

Fundart premia 
ganhadores do Concurso 
Literário Ubatuba 2022

A Fundação de Arte e 
Cultura – Fundart – 
anunciou os ganha-

dores do Concurso Literário 
Ubatuba 2022, premiando 
os três melhores trabalhos 
nas categorias poesia, conto, 
texto de teatro e crônica. A 
solenidade foi realizada na 
última sexta-feira (25), no 
Teatro Municipal Pedro Paulo 
Teixeira Pinto.

Os textos ganhadores foram 
escolhidos por uma comissão 
julgadora e seus escritores 
receberam premiação em 
dinheiro de R$ 650,00, R$ 
350,00 e R$ 250,00, respec-
tivamente para os primeiros, 
segundos e terceiros lugares 
de cada categoria. O concurso 
é realizado anualmente e as 
obras vencedoras são publi-
cadas no livro Antologia.

O Concurso Literário 
Ubatuba 2022 é composto 
pelo Concurso de Contos 

“Washington de Oliveira”; o 
Concurso de Crônicas “Profº. 
José Ronaldo dos Santos; o 
Concurso de Poesia Estudan-
til “Idalina Graça”; o Concurso 
de Poesia “Idalina Graça”; e o 
Concurso de Texto de Teatro 
“Tia Helô”.

Confira abaixo todos os 
ganhadores:

Concurso de Contos 
“Washington de Oliveira”

1 – Leandro José de Andra-
de Cruz

2 – Laura de Oliveira Camilo
3 – Júlio César Mendes
Concurso de Crônicas 

“Profº. José Ronaldo dos 
Santos

1 – Andreia Moro Justo
2- André Telucazu Kondo
3- Ana Carolina Rodrigues 

de Souza
Concurso de Poesia Estu-

dantil “Idalina Graça” – 1º ao 
5º ano

Leia mais no site do DT.

Atletas da Natação 
de Ubatuba 
conquistam Circuito 
Mares 2022

Atletas da equipe muni-
cipal da natação de 
Ubatuba conquistaram 

o ranking no Circuito Mares 
2022 na categoria Marathon 
juvenil e infantil. A sexta 
e última etapa do circuito 
aconteceu neste domingo, dia 
27 de novembro, no Guarujá, 
na Praia da Enseada.

Os atletas Fellipe Fagnani, 
Iasmyn Figueira e Ludmila 
Silva foram os competido-
res que venceram a disputa 
do circuito, conquistando 
também a primeira colocação 
nesta sexta etapa. No ranking, 
os atletas são separados 
por categorias e somam os 
pontos obtidos em todas as 
etapas.

A última etapa da tempo-
rada 2021/2022 do Circui-
to Mares reuniu provas de 
corrida (5 km), Aquathlon 
(1km/5km), prova de corri-
da kids (100/200m), além 
de quatro provas de águas 
abertas: Challenge 5Km, 
Marathon 2,5km, Short e 
prova Start.

O calendário 2021/2022 
contou com seis etapas: a 
primeira no Guarujá, depois 
em São Sebastião, Ilhabela, 

Caraguatatuba, Ilhabela e 
voltou para a última disputa 
no Guarujá.  Para mais deta-
lhes acesse o site oficial do 
evento: https://www.circui-
tomares.com.br/.

Os atletas fazem parte da 
equipe de treinamento e 
aperfeiçoamento da Pisci-
na Municipal e contam com 
apoio da Secretaria de Espor-
tes e Lazer.

Confira os resultados 
por categoria

Prova Short Infantil
2º lugar – Richard Rodri-

gues dos Reis
4º lugar – Nathan Lima da 

Silva
Marathon Juvenil
1º lugar – Fellipe Lourenço 

Fagnani
1º lugar – Iasmyn da Costa 

Figueira
Marathon Infantil
1º lugar – Ludmila Silva
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 MoviecoM TaubaTé PrograMação
24/11/2022 à 30/11/2022

Bate – Rebate
C´est fini

TV Tudo

Sala 1 - MUNDO ESTRANHO - DUB (DISNEY)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 101min.

A família Clade não é muito igual as outras. Eles são exploradores que 
desbravam novas terras e estão

em uma missão para explorar um mundo estranho e não conhecido. 
Porém, as diferenças entre os

membros da família podem por sua nova missão em risco.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h30

Sáb., Dom., Feriado: 19h30

Sala 1 - NADA É POR ACASO (IMAGEM FILMES)
Romance/Suspense - Nacional - 14 Anos - Duração: 106min.

Nada é por acaso relata os aspectos mais delicados do casamento e da 
vontade de gerar um filho, além

das armadilhas da ganância. O longa acompanha duas mulheres, Marina 
e Maria Eugênia, que possuem

temperamentos fortes e percebem ao longo de suas trajetórias, a 
importância da evolução espiritual e

como isso pode ajudar nos relacionamentos que ambas constroem ao 
longo da vida.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h15
Sáb., Dom., Feriado: 17h15

Sala 1 - THE ROUNDUP: FORÇA BRUTA - DUB (PARIS FILMS)
Ação - Dublado - 16 Anos - Duração: 106min.

Ma Seok-do (Don Lee) é um policial coreano com métodos pouco 
tradicionais. Por conta dessa sua forma

de trabalhar, ele soma inimigos dentro da própria corporação. Agora sua 
nova missão é viajar a um país

estrangeiro para extraditar um suspeito.
No entanto, Seok-do acaba descobrindo outras atividades ilícitas, além 

de conhecer a história de um
assassino que cometeu crimes contra turistas por muitos anos. Agora ele 

está na mira do assassino.
Dom., Feriado: 15h00

Sala 1 - NOITE INFELIZ - DUB (UNIVERSAL PICTURES)
Suspense - Dublado - 12 Anos - Duração: 106min.

Na noite da véspera de Natal, um grupo de criminosos liderados por um 
mercenário ambicioso decide

executar um plano de assalto para roubar 300 milhões de dólares em um 
condomínio familiar.

No entanto, eles dão de cara com o próprio Papai Noel (David Harbour) 
chegando para entregar os

presentes. Agora o Bom Velhinho entrará em uma batalha para defender 
essas pessoas inocentes.

Qua.: 15h00 - 21h40

Sala 1 - ADÃO NEGRO - DUB (WARNER)
Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 125min.

Adão Negro é o filme solo do anti-herói, baseado no personagem em 
quadrinhos Black Adam (Dwayne

Johnson) da DC Comics, grande antagonista de Shazam!, tendo no longa, 
sua história de origem

explorada, e revelando seu passado de escravo no país Kahndaq. Nascido 

no Egito Antigo, o anti-herói
tem super força, velocidade, resistência, capacidade de voar e de disparar 

raios. Alter ego de Teth-Adam
e filho do faraó Ramsés II, Adão Negro foi consumido por poderes 

mágicos e transformado em um
feiticeiro. Grande inimigo de Shazam! nas HQs, apesar dele acreditar em 

seu pontecial e, inclusive,
oferecê-lo como um guerreiro do bem, Adão Negro acaba usando suas 

habilidades especiais para o mal.
O anti-herói em busca de redenção ou um herói que se tornou vilão, 

pode ser capaz de destruir tudo o
que estiver pela frente - ou de encontrar seu caminho.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 21h40
Sáb., Dom., Feriado: 21h40

Sala 1 - HARRY POTTER E A CÂMARA SECRETA - DUB (WARNER)
Fantasia - Dublado - Livre - Duração: 161min.

Harry Potter (Daniel Radcliffe) retorna para seu segundo ano em 
Hogwarts. No entanto, o mal se espalha

pela escola quando a Câmara Secreta é aberta. Muitos começam a 
suspeitar de Harry injustamente

enquanto um monstro chamado Basilisco está a solta tentando matar os 
bruxos nascidos trouxas.

Sáb.: 00h05 - 13h50

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.: 15h30 - 18h40
Sáb., Dom., Feriado: 15h30 - 18h40

Sala 2 - THE ROUNDUP: FORÇA BRUTA - DUB (PARIS FILMS)
Ação - Dublado - 16 Anos - Duração: 106min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h50
Sáb., Dom., Feriado: 21h50

Sala 3 - LILO, LILO, CROCODILO - DUB (COLUMBIA PICTURES)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 107min.

Quando a família Primm (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) 
se muda para Nova York, seu

filho Josh tem dificuldades para se adaptar à nova escola e novos amigos. 
Mas tudo isso muda quando

ele encontra Lilo, um crocodilo cantor (Shawn Mendes) que adora tomar 
banho, caviar e boa música;

morando no sótão de sua nova casa. Os dois logo se tornam os melhores 
amigos, mas quando a vida de

Lilo é ameaçada pelo malvado vizinho Sr. Grumps (Brett Gelman), os 
Primm precisam se unir ao

carismático dono de Lilo, Hector P. Valenti (Javier Bardem), para mostrar 
ao mundo que uma família pode

se formar nas circunstâncias mais inesperadas e não tem nada de errado 
em um grande crocodilo cantor

com uma personalidade ainda maior.
Dom., Feriado: 14h15

Sala 3 - PANTERA NEGRA (DUB) WAKANDA PARA SEMPRE (DISNEY)
Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 161min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 - 19h40
Dom., Feriado: 16h30 - 19h40

Sáb.: 16h45 - 19h50

Sala 3 - HARRY POTTER E A CÂMARA SECRETA - DUB (WARNER)
Fantasia - Dublado - Livre - Duração: 161min.

Sáb.: 13h40

Sala 4 - PANTERA NEGRA (ATMOS)DUB WAKANDA PARA SEMPRE 
(DISNEY)

Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 161min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h45 - 21h00

Dom., Feriado: 14h30 - 17h45 - 21h00
Sáb.: 17h45 - 21h00

Sala 4 - THE ROUNDUP: FORÇA BRUTA - DUB (PARIS FILMS)
Ação - Dublado - 16 Anos - Duração: 106min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h20

Sala  4 - HARRY POTTER E A CÂMARA SECRETA - DUB (WARNER)
Fantasia - Dublado - Livre - Duração: 161min.

Sáb.: 14h30

Sala 5 - MUNDO ESTRANHO - DUB (DISNEY)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 101min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h00 - 18h10
Sáb., Dom., Feriado: 13h50 - 16h00 - 18h10

Sala 5 - PANTERA NEGRA (DUB) WAKANDA PARA SEMPRE (DISNEY)
Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 161min.

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

Bom humor vale, claro. Só forçar a 
natureza que não

É preciso separar as 
coisas: esta coluna, 
não de agora,  mas 

desde sempre fez críticas (à 
postura) de alguns jornalis-
tas que insistem em serem 

engraçados nos programas 
esportivos.

Alguns, inclusive, sem 
qualquer receio de se expor 
ao ridículo. Usar de bom 
humor, maravilha. Mas 

forçar a natureza, não dá.
Mais nota de 3 impossível.
No entanto, é bom demais 

quando verdadeiros humo-
ristas, aqueles que nasceram 
para o ofício, tem oportuni-

dade de mostrar serviço.
Marcelo Adnet é o exem-

plo.
Do lado dele, mesmo a Jojo 

e o Fred, nos programas da 
Globo, conseguem um bom 

desempenho.
Adnet, em suas imitações, 

consegue ser melhor que 
o Galvão ou que o Cleber 
Machado.

Televisão é meio que no 

futebol, cada um na sua, faz 
o time render muito mais.

 

MAIS TEMPO
O encerramento da quinta 

temporada da série “Reis” 
ganhou um tempinho a mais 
no ar.

Em vez de chegar ao fim 
nesta próxima sexta-feira, 
a sua conclusão só dará na 
segunda que vem.

SEMPRE ASSIM
A Antena 1FM parece que 

não tem mesmo nenhuma 
intenção de mudar. Levanta-
mento cuidadoso feito aqui, 
mostra que não tem mesmo 
jeito.

Tem música italiana, fran-
cesa e americana de montão. 
Brasileira nenhumazinha.

NÃO É POR NADA
Não seria o caso de alguém 

inventar uma lei a respeito. 
Aliás, já existiu uma no pas-
sado e parece que caiu no 
esquecimento.

Mas tocar MPB, um pouco 
que seja, também é uma 
maneira de atender novo 
público. Pouquinho de bom 
senso só.

DIVIDINDO BEM
Quem acompanha “Todas 

as Flores” desde o início já 
notou a preocupação do 
autor João Emanuel Carnei-
ro em não ficar apenas no 
chamado “ambiente pesado”.

Em especial das persona-
gens de Regina Casé, Leticia 
Colin, Ângelo Antonio, Nico-
las Prattes, Mariana Nunes, 
Jackson Antunes e outros.

TEM O TEMPERO
Em “Todas as Flores”, Car-

neiro sempre “quebra” os 
capítulos com momentos de 
humor, valendo-se de Thalita 
Carauta, Suzy Rêgo, Mumuzi-
nho, Micheli Machado, Dou-

glas Silva, entre outros.
É uma receita das mais 

interessantes. Está funcio-
nando.

TÁ QUE TÁ
Em agosto de 2021 a 

coluna noticiou que Marian-
na Alexandre iria estrear na 
TV, em “Gênesis”, fase José do 
Egito, no papel de Amarilis, 
irmã do Faraó Sheshi (Fer-
nando Pavão).

Já em junho de 2022, ela 

surgiu como Celly Campello 
em “Um Broto Legal”, cine-
biografia musical da cantora. 
Agora, a mesma Marianna 
dubla “Wandinha”, sucesso 
da Netflix. 

SEM PARAR
Mesmo com o afastamento 

de Xuxa, por causa da Covid, 
os trabalhos do filme “Uma 
Fada Veio Me Visitar”, prota-
gonizado por ela, não foram 
interrompidos.

A produção está adotando 
todos os cuidados contra 
a doença e o cronograma 
segue. Houve filmagens 
inclusive no último domingo.

TEATRO
A atriz e performer Moira 

Braga, uma das preparado-
ras do elenco de “Todas as 
Flores”, a Fafá na novela do 
Globoplay, vai estrear o espe-
táculo “Entre Nuvens”.

Dia 1º de dezembro no 
Centro Coreográfico da 
Cidade do Rio de Janeiro.

IMPORTANTE ACRES-
CENTAR

 “Todas as Flores” é uma 
homenagem a Angel Vianna, 
bailarina e preparadora cor-
poral.

Maíra, que é cega, desco-
briu com Angel a possibilida-
de de dançar. O seu espetácu-
lo traz uma proposta inédita 
ao explorar a audiodescrição 
e a tradução em Libras como 
parte da dramaturgia.

ESTÁ ASSIM
Na próxima sexta-feira o 

SBT exibe o capítulo 185 da 
novela “Poliana Moça”. Como 
a produção deve ultrapassar 
a marca de 300, ainda há 
muita história pela frente.

As gravações já foram 
encerradas e o elenco, em 
sua maioria, já foi dispensa-
do.        

POR SUA VEZ
As gravações de “A Infância 

de Romeu e Julieta”, substitu-
ta de “Poliana” no SBT, agora 
seguem em ritmo bem ace-
lerado.

Trata-se da primeira de 
uma série de trabalhos, 
fechada recentemente com 
o Amazon Prime Video. 

NOVA CONCORRÊNCIA 
O grupo francês Banijay, 

dono da Endemol Shine, con-
firmou ontem a inauguração 
de um megaestúdio em São 
Paulo, na região de Guaru-
lhos, com espaço de 70 mil 
metros quadrados e abertu-
ra das portas em meados de 
2023.

Resta saber como isso 
também irá afetar outros 
estúdios no Brasil e, por 
tabela, emissoras como 
Band (Vera Cruz) e Rede 
TV!, na questão de aluguel 
de espaço. No mínimo elas 
terão que modernizar suas 
áreas para enfrentar essa 
nova concorrência.   

É ele
Amaury Junior, de tantas 

e gloriosas jornadas, será o 
convidado desta terça-feira 
no “Programa de Todos os 
Programas” nas redes sociais 
do R7, Facebook e YouTube.

Tão acostumado a pergun-
tar, vai ter que responder 
muita coisa. Às 18h, ao vivo.

·       No Rio de Janeiro 
começaram as gravações da 
quinta temporada da série 
“Impuros”, produção do 
Star+.

·       Banda Calcinha Preta 
está comemorando 27 anos 
de carreira...

·       ... E já tem acertado um 
especial, dia 8 de dezembro, 
no programa “Faustão na 
Band”.

·       Apesar do crescimento 
de casos de Covid, a trans-
missão do Carnaval 2023 já 

está recebendo grande aten-
ção na Globo...

·       ... Tanto assim que um 
programa especial para suas 
tardes, com 20 minutos de 
duração, será exibido entre 
os dias 18 e 21 de fevereiro...

·       ... Um projeto que, 
segundo se informa, vai 
reunir entretenimento, ser-
viços e informação.     

·       “Delegado”, série escri-
ta por Marcelo Lordello e 
Leonardo Lacca, com direção 
de Kleber Mendonça Filho já 
teve os seus primeiros traba-
lhos ativados...

·       ... É sobre um jovem 
delegado concursado que 
assume uma delegacia no 
Recife...

·       ... Em seu elenco, 
Johnny Massaro, Georgette 
Fadel, Andrea Rosa, Igor de 
Araújo, Virginia Cavendish, 
Hermila Guedes, Alice Car-
valho, Rubens Santos, Tuca 
Andrada e Yannick Olivier.

 

O “The Voice” inicia, nesta 
terça, a etapa Tira-teima, 
quando os técnicos pre-
cisam reduzir seus times: 
em grupos de candidatos, 
há apresentações solo, e 
somente duas vozes podem 
ser salvas – as remanescen-
tes ficam disponíveis para o 
botão Peguei.

Na quinta-feira, está pre-
vista a volta de Fátima Ber-
nardes,   que se afastou por 
causa da Covid, às gravações 
do programa.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

CARLO PORTO_SAUL

Divulgação

�Apresentação	

Orquestra Joseense 
apresenta concerto 
inédito no Teatro Colinas

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de São José dos Campos

A Orquestra Joseense faz 
um concerto inédito, 
inteiramente dedi-

cado à música brasileira. A 
apresentação será no Teatro 
Colinas, na próxima quarta-
-feira, 30, às 20h, marcando 
o encerramento do Mês da 
Música. O espetáculo é gra-
tuito, com ingresso solidário: 
pó de café, que será desti-
nado ao Fundo Social. As 
reservas já começaram ser 
feitas a partir desta segunda-
-feira, 28, às 13h, no site da 
Fundação Cultural Cassiano 
Ricardo.

A Orquestra Joseense vai 
se apresentar ao lado de dois 
convidados muito especiais. 
O primeiro é o acordeonista 
joseense Eliomar Landim - 
músico virtuose que presen-
teia a plateia com a estreia 
mundial de seu “Concerto 
para Acordeon e Orquestra 
(2022)”, o qual ele próprio 
será o solista. O concerto 
mostra muito da miríade 
de coloridos possíveis do 
versátil instrumento, bem 
como a agilidade do solista, 
trazendo harmonias ousadas 
e referências incontestes da 

música contemporânea.
Junto de Eliomar, a Orques-

tra Joseense também recebe 
os músicos da Orquestra Aba-
poru, grupo especializado no 
repertório de compositores 
brasileiros, já consagrados ou 
em ascensão, e que têm como 
premissa a antropofagia 
musical proposta por Oswald 
de Andrade e impulsionada 
por artistas como Tarsila do 
Amaral e Villa-Lobos.

Leia mais no site do DT.
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interessados no site supracitado, e também no site www.jambeiro.sp.gov.br, ou solicitado pelo 
e-mail: licitacao@jambeiro.sp.gov.br, maiores informações através do telefone (12) 3978-2600. 

 

 

 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 / FAX : (012) 3978-2600       

 
 
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 096/2022 - PROC. ADM. MUN. N° 
4358/2022 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO - CONTRATADAS: TCBASE 
COMERCIAL LTDA. Objetivo: COMPRA DE CESTA NATALINA PARA FUNCIONÁRIOS DESSA 
ENTIDADE PÚBLICA. Fundamentação legal: Art. 24, Inciso II, da Lei Federal Nº 8.666/93; Valor 
Contratual R$ 17.400,00. Termo de Dispensa em 28/11/2022. Ratificação em 28/11/2022. 

 
 

Município de Santo Antônio do Pinhal 
  

 
INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 245/2022 
FUNDAMENTO LEGAL: ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021 

O Município de Santo Antônio do Pinhal, em conformidade com Art. 75, inciso II, da Lei 
Federal nº 14.133/2021, torna público aos interessados Dispensa de Licitação para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE - 
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, 
COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 75, II, §3º DA LEI 14.133 DE 
01/04/2021, podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de Preços e 
Documentação de Habilitação, até o dia 01/12/2022 as 23:59 horas. A proposta de Preços 
deverá ser protocolizados via Protocolo On-line no site 
https://santoantoniodopinhal.1doc.com.br/atendimento. O Edital de Intenção completo está 
disponível no site: www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br. Maiores informações pelos 
telefones (12) 3666-2323. 

Município da Estância Climática de 
Santo Antônio do Pinhal – SP 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 212/2022 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 035/2022 

A comissão de licitações da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal - SP comunica aos 
interessados que se encontra aberta a Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CARGA 
HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NA 
ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, 
PODENDO SER PRORROGADO NAS FORMAS DA AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO 
ARTIGO 57, II, DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. Realização: 
06/12/2022 às 11:00 horas no Paço Municipal. O Edital completo poderá ser retirado 
gratuitamente na Prefeitura Municipal ou no site www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br. 
Maiores informações pelos telefones (12) 3666-1122 / 3666-1918. 

Município da Estância Climática de 
Santo Antônio do Pinhal – SP 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 232/2022 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 037/2022 

A comissão de licitações da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal - SP comunica aos 
interessados que se encontra aberta a Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE 
GINECOLOGIA, PEDIATRA E PSIQUIATRA PARA O PERÍODO DE 12 MESES, 
PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI 8666/93, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES. Realização: 15/12/2022 às 13:00 horas no Paço 
Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal ou 
no site www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 
3666-1122 / 3666-1918. 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2022
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, torna público para conhe-
cimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
33/2022 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ADMINIS-
TRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS 
DE LEGITIMAÇÃO (VALE ALIMENTAÇÃO), EM FORMATO DE CARTÃO ELETRÔ-
NICO, MAGNÉTICO OU OUTROS DE TECNOLOGIA SIMILAR, EQUIPADOS COM 
CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, PERSONALIZADOS, MUNIDOS DE SENHA 
DE ACESSO A SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA 
DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO EM ESTA-
BELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS (HIPERMERCADOS, ATACADITAS, 
REDES DE SUPERMERCADOS, PADARIAS, ARMAZÉNS, AÇOUGUES E SIMILARES), 
EM QUANTIDADES E FREQUÊNCIA VARIÁVEIS, PELO PERÍODO ESTIMADO DE 
12 (DOZE) MESES., está SUSPENSA. Maiores informações pelos telefones (12) 
3666-1122 / 3666-1918. ANDERSON JOSE MENDONÇA. PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 156/2022 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 
023/2022
A comissão de licitações da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal - SP co-
munica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para CONTRA-
TAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON-
TIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Realização: 
06/12/2022 às 14:00 horas no Paço Municipal. O Edital completo poderá ser 
retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal ou no site www.santoanto-
niodopinhal.sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 3666-1122 
/ 3666-1918.
Município da Estância Climática de
Santo Antônio do Pinhal – SP
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RESULTADO NOMINAL 5ºBIM 2022

ESPECIFICAÇÃO Em 31/12 Exerc. 
Anterior (A)

 Bimestre Anterior 
(B) Bimestre Atual (C)

I.   Dívida Consolidada 2.393.881,44 2.276.422,68 2.271.448,15
II.  Deduções:(*) 13.198.666,06 18.679.855,86 18.920.891,42
        Ativo Disponível 15.062.523,43 18.671.113,81 18.909.617,53
        Haveres Financeiros 8.744,47 9.470,87 11.273,89
        (-) Restos a Pagar Processados 1.872.601,84 728,82 0,00
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II) -10.804.784,62 -16.403.433,18 -16.649.443,27
IV. Receita de Privatizações
V.  Passivos Reconhecidos
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V) -10.804.784,62 -16.403.433,18 -16.649.443,27
(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.
Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Carlos Alberto de Souza Ana Maria de Carvalho Pinto                              Erika Ap. Dias Santos Silva
Prefeito Municipal              Contabilista – CRC Nº 1SP140.958/O-0 Responsável pelo Controle Interno

-246.010,09 -5.844.658,65

No Bimestre (C-B) Janeiro até o Bimestre (C-A)

SALDO RESULTADO NOMINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

                                                                   ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL (Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
5º BIMESTRE  DE 2022

No Bimestre Até o No Bimestre Até o Bimestre

PODER LEGISLATIVO
   Câmara Municipal 7.003,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.779,90 223,41 86.722,94
PODER EXECUTIVO 3.285.367,54 0,00 0,00 28.921,49 127.406,95 7.213,07 3.109.976,60 47.983,99 18.822.894,59
   Prefeitura Municipal 3.285.367,54 0,00 0,00 28.921,49 127.406,95 7.213,07 3.109.976,60 47.983,99 18.822.894,59
   Órgãos/Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Autarquia “X” 0,00
    Fundação Pública “Y” 0,00
    Empresa Púb. Dependente “Z” 0,00
TOTAL: 3.292.370,85 0,00 0,00 28.921,49 127.406,95 7.213,07 3.116.756,50 48.207,40 18.909.617,53

                                                  Carlos Alberto de Souza                                                   Ana Maria se Carvalho Pinto                                Erika Ap. Dias Santos Silva
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