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Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Ruas Bolívia e Venezuela passam 
a ter sentido único de circulação

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Prefeitura realiza reunião com moradores 
do Jardim Mourisco nesta quinta-feira

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Prefeitura de Taubaté publica terceira 
convocação de professores aprovados 
em concursos públicos

crédito da foto: Agência Brasil

Série histórica aponta para ampliação de 
atendimentos com gestão das organizações sociais

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Cerimônia de 
abertura da “1ª Expo 
Pet em Tela”

Artista Mariana Borba Garavelo, equipe MKT do Shopping e a curadora da 
Mostra Mírian Ferreira

Esportes
Vôlei Taubaté encara o 
Bluvôlei pela 1ª rodada da 
Superliga B Feminina

CRÉDITO DA FOTO: Renato Antunes / Agência Maxxsports

Governo autoriza convênio com o Hospital 
Maternidade Frei Galvão de Guaratinguetá

 Â Com acordo, unidade deve receber R$ 19,2 milhões para custeio; medida ampliará atendimento a toda a 
região do Vale do Paraíba

O Vice-governador, Felí-
cio Ramuth, e o Secre-
tário de Estado da 

Saúde, Eleuses Paiva, anun-
ciaram, nesta sexta-feira, 20, 
o convênio que será realizado 
com o Hospital Maternidade 
Frei Galvão, em Guaratingue-
tá. Na oportunidade, foi assi-
nada a autorização do Gover-
no de SP para a formalização 
da pactuação com a entidade.

A unidade vai receber um 

repasse imediato de R$ 1,2 
milhão para a garantia da 
manutenção dos procedi-
mentos do espaço, que é fruto 
de recurso liberado no ano 
passado. Após a formalização 
do convênio, o Hospital passa 
a receber parcelas de R$ 1,5 
milhão durante 12 meses.

“Esse foi um compromisso 
de campanha do governador 
Tarciso de Freitas. 

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Governo de SP

Ministério da Saúde recebe 7,7 milhões 
de doses de Pfizer 

crédito da foto: © Myke Sena/MS



Diário de Taubaté2 Vale do Paraíba, 21 e 22 de Janeiro de 2023
www.diariodetaubateregiao.com.br

C
M

Y
K

E REGIÃO

Fé e Razão

• José Pereira da Silva
é professor de História

E-mail:
pereira_jose2007@hotmail.com

Diário de Taubaté e Região
Rua Coronel Marcondes de Mattos, nº 35, sala 204 - 2º andar 
Edifício José Simão Sobrinho Center -  Centro / Taubaté-SP
CEP 12010-110 - Fones: (12) 99187-3667
redacao@diariotaubate.com.br / www.diariotaubaté.com.br

redação
Diretor Fundador: Stipp Júnior (1940-2007)
Diretor Responsável: Iára de Carvalho (MTB: 10.655)
Administração: Anaísa Stipp
Comercial: Ana Luiza Stipp

Jornal independente, a serviço da Indústria e Comércio 
de Taubaté e Vale do Paraíba. Circula em 9 cidades

Representante Comercial: Nacional Excluxivo R.G.D. Comercial Ltda.
R. Padre Clemente Henrique Moussier, 80 Conj 05, Santana / São Paulo-SP
Cep: 02016-010 / Fone: (11) 2971-1000

Os artigos assinados são de responsabilidade de seus Autores
e podem nao representar a opinião da direção desse jornal

R. Padre Clemente Henrique Moussier, 80 Conj 05, Santana / São Paulo-SP

Jornal Independente filiado à API 

• Leandro Mazzini
reportagem@colunaesplanada.com.br

Coluna Espírita

colunaespiritadt@hotmail.com • ROGÉRIO MIGUEZ.

Tribuna livre

Ele não quer voltar 

O ex-presidente Jair Bolso-
naro não pretende voltar ao 
Brasil tão cedo. Há no metiê 
do Capitão quem aposte que 
não retorna mais. Seu prin-
cipal temor não é o risco de 
um mandado de prisão num 
dos processos no STF, mas o 
de perder o passaporte tão 
logo desembarque em Bra-
sília, como cidadão comum 
investigado. Ele já  avisou de 

novo ao PL, seu partido, que 
precisa de mais tempo. A casa 
em Orlando, na Flórida,  esta 
muito bem montada para ele, 
esposa e filha - e seus móveis 
continuam num depósito em 
Brasília. Bolsonaro também 
mantém o plano de se mudar 
para a Itália, com ou sem 
cidadania, se sua situação 
judicial piorar no Brasil.

sem farda

Nos últimos seis anos, 42 
militares do Exército Brasi-
leiro foram vítimas de morte 
por violência, fora do expe-
diente do trabalho, apenas no 
Estado do Rio de Janeiro. No 
mesmo período a Marinha 
perdeu 14 militares vítimas 
de violência no Estado. Em 
2022, foram registrados três 
homicídios de militares em 
cada Força no Rio. O maior 
índice de falecimento do EB 
ocorreu em 2018, quando 16 
militares foram a óbito.

Em alta
 
O Terminal Portuário São 

Luís, administrado pela VLI, 
registrou recorde na movi-
mentação de cargas em 2022. 
Foram 5,4 milhões de tone-
ladas de carga geral, o maior 
volume desde 2015, quando 
movimentou 4,9 milhões 
de T. O terminal movimenta 
insumos minerais e cargas do 
agronegócio, com destaque 
para os grãos de soja e milho.

 
 
Literatura jurídica 

Os advogados Pierpaolo 
Bottini e Gustavo Henrique 

Badaró lançam a 5ª edição do 
livro “Lavagem de Dinheiro: 
Aspectos Penais e Proces-
suais Penais”, pela editora 
Revista dos Tribunais. A 
obra trata de ativos digitais 
e os riscos para a lavagem de 
dinheiro. O livro já está dis-
ponível nas livrarias do País. 

café na saca

Produção de café promete 
alta em 2023: para esta safra 

a Conab prevê produtividade 
de 54,94 milhões de sacas de 
café beneficiado. Em 2022, 
foram colhidas 50,9 milhões 
de sacas. A área total desti-
nada a cafeicultura dos cafés 
arábica e conilon teve cres-
cimento este ano de 0,8% 
sobre a área da safra do ano 
passado, totalizando 2,26 
milhões de hectares. 

seu Direito air

Em 10 anos de atuação, a 
AirHelp - plataforma líder 
no mundo em auxílio a pre-
judicados - ajudou 1,5 milhão 
de passageiros a receberem 
indenização de companhias 
aéreas. Nesse mesmo perí-
odo, cerca de 16 milhões de 
pessoas no mundo foram 
informadas sobre os direitos 
dos viajantes.

EspLanaDEira

# Jeduca e Itaú Social 
recebem até 24 de fevereiro 
inscrições para Categoria 
Estudante do 4º Edital de 
Jornalismo de Educação. # 
Sicoob adere ao Pacto Global 
da ONU. # Alares recebe 
inscrições para Programa 
de Trainee até dia 31 # Ege-
nheiro Rodolfo Benevenuto 
é novo sócio sênior da Pezco 
Economics # Estúdios Flow 
implementa projeto SAP 
Business One. # Ex-ginasta 
Daniele Hypólito conversa 
com carnavalesco Mauro 
Quintana, em seu programa 
no YouTube.

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

Arrependimento, expiação e 
reparação segundo a doutrina espírita
• Eder Andrade – Rio de Janeiro/RJ

Para muitos seguidores da dou-
trina espírita, existe uma dúvida 
que permanece por décadas na 

mesma encarnação: quando e como 
iremos reparar as faltas que comete-
mos em outras vidas e até mesmo nesta 
atual.

A leitura das obras básicas com-
plementada pelas obras secundárias 
nos ajuda a ter uma ideia de que todo 
processo de reparação implica em um 
amadurecimento por parte do espíri-
to. Apenas em alguns casos, devido ao 
endurecimento ou cristalização das 
emoções, ocorrem reencarnações com-
pulsórias.

A providência divina procura auxiliar 
de diversas formas o espírito preso às 
mágoas do passado, de maneira a per-
ceber ou sentir a necessidade de um 
acerto de contas com sua consciência, 
pois existe algo errado e que precisa ser 
corrigido e tratado.

Essa tomada de consciência é indivi-
dual, exigindo um tempo de amadure-

cimento, relativamente proporcional ao 
nível evolutivo que o espírito se encon-
tra.

Várias obras secundárias apresentam 
histórias com um traço de semelhança, 
onde em uma nova reencarnação, para 
ter sucesso, depende de uma mudança 
de postura do Espírito. É necessário 
que ele deseje melhorar em primeiro 
lugar, reconhecer que errou, de forma 
ingênua ou proposital, mas errou. Com 
essa tomada de consciência, pode ocor-
rer culpa ou remorso e ele viverá uma 
expiação relativamente proporcional ao 
seu grau evolutivo quando cometeu os 
equívocos.

O processo de reparação implica no 
exercício da humildade e prática de 
amor ao próximo. Deus em sua infini-
ta misericórdia ajuda ao encarnado a 
saldar seus compromissos de outras 
existências, por intermédio do próprio 
encarnado, principalmente através do 
exercício da caridade moral e material.

Faltas cometidas em diferentes encar-

nações não são resolvidas ao mesmo 
tempo. Todo esse processo pode se 
repetir, até que o indivíduo vá aparando 
as arestas que precisam ser acertadas. O 
nosso acerto de contas com nossa cons-
ciência é muito particular, o que aplica a 
um, nem sempre serve para outro, mas 
pode ser utilizado como parâmetro, 
para estarmos em paz com nós mesmos, 
pois essa quitação pode durar várias 
encarnações.

Dentro de uma visão holística, poderí-
amos dizer que o processo de arrepen-
dimento das faltas cometidas em outras 
vidas, gerando desconforto no nosso 
inconsciente, é diagnosticado muitas 
vezes como culpa, pode até acarretar 
uma depressão.

Em O Livro dos Espíritos1, das págs. 
990 até 1002, “A expiação se cumprirá 
mediante as provas da vida corporal e, 
na vida espiritual, pelos sofrimentos 
morais inerentes à nossa inferioridade”.

Leia mais no site do DT

Nossa relação com o tempo: 
recuperar seu sentido profundo
Algo interessante de refletirmos é 

que as pessoas à beira da morte não 
dizem que deveriam ter trabalhado 

mais, que deveriam ter acumulado mais 
bens materiais etc.

O lamento vêm pelo contrário de ter 
se distanciado de entes queridos, de não 
ter feito o bem necessário, de ter perdido 
tempo com coisas não essenciais. É muito 
comum o sentimento de arrependimento.

Em vida devemos sondar nossos senti-
mentos e pensarmos como será no nosso 

leito de morte, quando relembrarmos os 
anos vividos.  Do que seremos gratos e do 
que vamos nos arrepender.

Em que momento de sua vida você 
entende ter desperdiçado tempo e ener-
gia vital? Como você acabou trilhando este 
caminho e o que poderia ter feito para 
evita-lo? 

Num mundo agitado existe a percepção 
que o tempo é sempre escasso.  Juntamen-
te com essa percepção vêm o estresse e 
a sensação de inquietude, os sintomas 

psicossomáticos.
As pessoas estão imersas numa cultura 

da correria e sem tempo para apreciar as 
próprias conquistas. As pessoas trocam 
tempo por dinheiro. O ser humano dispõe 
de uma quantidade limitada de batimen-
tos cardíacos para apreciar a vida.

As pessoas começam a desenvolver pro-
blemas de saúde quando menos conscien-
tes da fluidez do tempo.

Leia mais no site do DT

Cartão de crédito nem sempre é 
o vilão

• *Por Alberto André

Quem nunca passou por um verda-
deiro “perrengue” com um cartão 
de crédito, que atire a primeira 

pedra!
 Pois é...infelizmente não somos edu-

cados, desde a infância, a saber lidar 
com o dinheiro e isso acaba impactan-
do nossas vidas enquanto adultos. Essa 
relação de ‘amor e ódio’ com o cartão 
ocorre porque fazemos mal uso desse 
recurso, que na verdade é um dos que 
mais proporciona flexibilidade de usos.

 Em linhas gerais, o cartão de crédito 
é um meio de pagamento com limite 
pré-estabelecido junto a uma instituição 
financeira, que possibilita a compra de 
produtos, serviços e bens de consumo, 
por meio de uma máquina específica 
para essa modalidade de pagamento. 
Além disso, vale lembrar que o valor 
gasto será cobrado posteriormente e 
ainda permite a divisão durante certo 
período de tempo.

Para se ter uma ideia, segundo dados 

do Serasa, em nosso país, cerca de 70% 
das pessoas usam três ou mais cartões 
de crédito. Já de acordo com a Associa-
ção Brasileira das Empresas de Cartões 
de Crédito e Serviços (Abecs), as prin-
cipais compras realizadas por meio de 
cartões de créditos são Supermercado 
e Alimentação (17%), Farmácia (15%), 
Eletrodomésticos (14%) e Roupas 
(11%).

Diante desse cenário, o ponto deste 
artigo, caro leitor, é destacar que o 
cartão de crédito nem sempre é o vilão 
das despesas na vida das pessoas. Isso 
porque ele proporciona algumas vanta-
gens, para aqueles que sabem a melhor 
forma de utilizá-los.

A primeira delas é a segurança. 
Morando em grandes cidades, todos 
sabemos que não é seguro ficar andan-
do com dinheiro em espécie e o uso do 
cartão, com senhas, se torna mais eficaz. 
A facilidade de pagamento também é 
uma vantagem, pois permite ter mais 

condições de parcelamento e prazo.
 Outro ponto positivo é que muitos 

cartões oferecem bônus, premiações e 
até mesmo milhas, gerando engajamen-
to dos usuários, que acabam ganhando 
outros benefícios ao fazer uso dos car-
tões de crédito. Além disso, os aplicati-
vos dos cartões enviam, em tempo real, 
pushes de utilização e limite, ajudando 
na organização financeira.

Por fim, é preciso desmistificar que o 
cartão de crédito é o grande vilão das 
finanças das pessoas. Ele é, quando 
utilizado da forma correta, um grande 
aliado na amplitude financeira do usu-
ário. Pense sobre isso, escolha o cartão 
que mais se aproxima de seu perfil e 
aproveite os benefícios.

 *alberto andré é cEo do plusdin, 
�intech que ajuda brasileiros a toma-
rem as melhores decisões �inanceiras 
para suas vidas, com transparência e 
segurança.
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Educação

Conheça as bolsas de 
estudo que a Universidade 
de Taubaté oferece

Com o início de mais um 
semestre, o sonho do 
diploma da graduação 

está cada vez mais perto. 
Estar na Universidade de 
Taubaté é sinônimo de acesso 
ao ensino de qualidade, que 
vai além da sala de aula. Aqui, 
você tem a oportunidade de 
aprimorar seus conhecimen-
tos por meio da pesquisa, da 
extensão, de oportunidades 
de estágio, por meio da par-
ticipação em congressos e 
seminários e em várias outras 

vivências universitárias que 
vão moldar o seu futuro pro-
fissional.Mas, para continuar 
o seu caminho pelas trilhas 
que a Universidade de Tauba-
té oferece, é necessário fazer 
a sua rematrícula. Você pode 
garantir a sua vaga nessa 
jornada agora mesmo, com 
a praticidade de fazer todo 
o processo de rematrícula 
on-line, de onde estiver, pelo 
Mentor Web. 

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Unitau

Anhanguera oferece 
bolsas de estudos de 
100% no Vale do Paraíba

 Â Provas podem ser realizadas 
presencialmente ou de forma on-line, nos 
dias  20 e 21 de janeiro

A Faculdade Anhangue-
ra, nas unidades de 
Taubaté e de São José 

dos Campos, oferece bolsas 
de estudos de 100% (opor-
tunidade para cursos presen-
ciais e para o formato EAD) 
aos candidatos que melhor 
pontuarem no vestibular 
geral. As provas acontecem 
entre 20 e 21 de janeiro e os 
interessados podem reali-
zar o teste presencialmente 

no campus; ou em casa, de 
forma on-line.

O vestibular consiste em 
uma redação de no mínimo 
15 (quinze) linhas, com título 
e tema proposto pela Facul-
dade. As inscrições são gra-
tuitas e devem ser realizadas 
em contato de cada unidade, 
por meio de link ou WhatsA-
pp.

Leia mais no site do DT

Projeto Guri oferece mais de
 70 mil vagas para cursos gratuitos 
de música na capital, grande São 
Paulo, interior e litoral

 Â As matrículas podem ser realizadas de 19 de 
janeiro a 17 de fevereiro, para crianças e adolescentes 
de 6 a 18 anos, diretamente no polo de ensino

Crédito: Roberta Borges

O Projeto GURI -- pro-
grama de educação 
musical e inclusão 

sociocultural da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Governo do Estado de São 
Paulo, gerido pela organiza-
ção social Santa Marcelina 

Cultura -- abre de 19 de janei-
ro a 17 de fevereiro o período 
de matrículas. Ao todo são 
72.802 vagas, sendo 18.740 
para a capital e grande São 
Paulo; e 54.062 para o inte-
rior e litoral.

Leia mais no site do DT

�Nova Lei de Licitações 

Consulta sobre uso de cartão 
corporativo acaba na quarta-feira, 25

 Â Governo quer adaptar compras à Nova Lei de Licitações

Até a próxima quarta-
-feira, 25, a população 
poderá responder a 

uma consulta pública sobre 
o uso do cartão corporativo 
do governo federal, utilizado 
para gastos de baixo valor, 
como compra de materiais 
de expediente e algumas 
despesas em viagens ofi-
ciais. As sugestões podem ser 
apresentadas ao formulário 
disponível na plataforma 
Participa + Brasil.

A consulta está sendo 
organizada pelo Ministério 
da Gestão e da Inovação em 
Serviços Públicos, que pre-
tende reduzir a burocracia e 
aumentar a transparência de 
gastos públicos. O ministério 
apresentou a minuta de um 
decreto que regulamenta a 
utilização do Cartão de Paga-
mentos do Governo Federal, 
também conhecido como 
cartão corporativo.

Atualmente, as compras 
com cartão corporativo são 

divulgadas no Portal da 
Transparência. A minuta do 
decreto propõe que os órgãos 
do governo divulguem - em 
uma área específica nos pró-
prios sites - a quantidade de 
cartões em uso, o total e as 

datas das despesas. As infor-
mações serão integradas ao 
Portal Nacional de Contrata-
ções Públicas (PNCP).

Lei de Licitações
O Ministério da Gestão 

também quer harmonizar os 

gastos com cartão corporati-
vo à Nova Lei de Licitações. 
Essa lei passaria a ser a única 
regra para contratações do 
Poder Público a partir de 
abril.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: © José Cruz/Agência Brasil

�Política

Lula vai a Roraima ver situação 
dos Yanomami

 Â Crise sanitária atinge maior reserva indígena do país

O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva anunciou 
nesta sexta-feira, 20, 

que viajará a Roraima para 
ver de perto a situação dos 
Yanomami, povo que vive 
uma crise sanitária que já 
resultou na morte de 570 
crianças por desnutrição e 
causas evitáveis, nos últimos 
anos. A terra indígena Yano-
mami é a maior do país, em 
extensão territorial, e sofre 
com a invasão de garimpei-
ros. Os detalhes da viagem 
estão sendo fechados, mas 
o presidente deve chegar 
ao estado na manhã deste 
sábado, 21.  

“Recebemos informações 
sobre a absurda situação 
de desnutrição de crianças 
Yanomami em Roraima. 
Amanhã [sábado] viajarei 
ao Estado para oferecer o 
suporte do governo federal e, 
junto com nossos ministros, 
atuaremos pela garantia da 
vida de crianças Yanomami”, 

afirmou Lula em uma posta-
gem nas redes sociais.

A ministra dos Povos Indí-
genas, Sônia Guajajara, que 
acompanha o presidente 
Lula na viagem, destacou a 
situação dos Yanomami e 

prometeu medidas emer-
genciais para conter a crise 
de saúde. “É muito triste 
saber que indígenas, sobre-
tudo 570 crianças Yanomami, 
morreram de fome durante 
o último governo. O Minis-

tério dos Povos Indígenas 
tomará medidas urgentes em 
torno desta crise humanitá-
ria imposta contra nossos 
povos”, disse a ministra em 
uma publicação no Twitter.

crédito da foto: © Marcelo Camargo/Agência Brasil

�Atos Golpistas 

Governador afastado do DF é 
alvo de busca e apreensão da PF

 Â Ibaneis é investigado no inquérito sobre atos golpistas

A Polícia Federal (PF) 
cumpriu nesta sexta-
-feira, 20,  um manda-

do de busca e apreensão na 
casa do governador afastado 
do Distrito Federal Ibaneis 
Rocha (MDB). As buscas 
também estão sendo realiza-
das no Palácio do Buriti, sede 
do governo local. As equipes 
da PF chegaram na residência 
por volta das 14h e saíram às 
16h30. O antigo escritório de 
advocacia de Ibaneis também 
foi alvo das buscas.  

Ibaneis é investigado no 
inquérito aberto pelo ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Moraes, 
que também autorizou as 
buscas, para apurar a conduta 
das autoridades de segurança 
do Distrito Federal nos atos 
golpistas de 8 de janeiro. 

Além do governador, Fer-
nando de Sousa Oliveira, ex-
-secretário interino de Segu-

rança Pública do DF, também 
é alvo de buscas.  

O afastamento do governa-
dor pelo prazo de 90 dias foi 
deferido para apurar a supos-

ta omissão de Ibaneis e outras 
autoridades na contenção dos 
atos violentos na capital fede-
ral. 

Após o afastamento, Ibaneis 

Rocha declarou que respeita a 
decisão do ministro e reiterou 
“fé na Justiça e nas instituições 
democráticas”.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: © Cristiano Carvalho/ Agência Brasília
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Ag�onegócio
Produção de café deve 
atingir 4,7 milhões de 
sacas na safra 2023

A produção de café em 
São Paulo deverá 
atingir 4,7 milhões 

de sacas de café arábica 
beneficiado, sinalizando um 
volume 7,7% maior que o da 
safra anterior. O grão deverá 
ocupar 175,8 mil hectares de 
área em produção no estado, 

representando redução de 
12% em relação ao último 
ciclo. As informações são do 
1º Levantamento da Safra 
de Café 2023, publicado 
pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), 
nesta quinta-feira, 19.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Agência Brasil

Boletim Prohort: Frutas 
registram queda das cotações 
no atacado, enquanto preços de 
batata e tomate sobem

A maior oferta de alguns 
produtos e a menor 
demanda por parte 

dos consumidores influen-
ciaram no movimento de 
queda nos preços praticados 
para banana, laranja, mamão 
e melancia, como revela o 1º 
Boletim do Programa Bra-
sileiro de Modernização do 
Mercado Hortigranjeiro (Pro-
hort). Por outro lado, o docu-

mento, divulgado na última 
terça-feira, 17, pela Compa-
nhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), revela que 
a transição de safras está 
entre os principais fatores 
que influenciaram na alta das 
cotações no último mês de 
batata e tomate nas Centrais 
de Abastecimento (Ceasas) 
analisadas.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Agência Brasil

Tecnologia no campo: dicas 
sobre como identificar e 
prevenir problemas comuns em 
plantações de soja

crédito da foto: Agência Brasil

 Â O produtor deve apostar em cultivares 
resistentes a condições adversas de clima, 
cisto e ferrugem asiática

�Saúde 

Governo do Estado de SP promove 
campanha Janeiro Branco

 Â Ação acontece em várias unidades do estado e incentiva medidas para auxiliar no 
cuidado com a saúde mental

Cuidar da saúde mental, 
sem preconceitos, é 
muito importante para 

que as pessoas que precisam 
desta assistência sintam-se 
acolhidas para buscar aten-
dimento e tratar de forma 
precoce o problema.

E para sensibilizar a popu-
lação para a prevenção de 
doenças como a ansiedade 
e depressão, a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) de 
São Paulo promove, durante 
este mês, a campanha Janeiro 
Branco, para conscientizar as 
pessoas sobre esse tema.

Alguns Ambulatórios Médi-
cos de Especialidades (AMEs) 
terão programação especial 
para os profissionais da saúde 
que trabalham nas unidades e 
para o público em geral.

“Por ser o primeiro mês do 
ano, janeiro aponta para a 
importância de nos dedicar-
mos a cuidar de nossa saúde 
mental durante o ano todo, 

e de olharmos também, sem 
estigma ou preconceito, para 
as pessoas com transtornos 
mentais”, diz a coordenado-
ra de Saúde Mental da SES, 

Rosângela Elias.
No ano passado, o Estado de 

SP registrou cerca de 233 mil 
atendimentos ambulatoriais 
e hospitalares relacionados 

à saúde mental. Em 2021, 
foram contabilizados 230,5 
mil atendimentos em toda a 
rede estadual de saúde.

Leia mais no site do DT.

�Campanha  

‘Doa Jacareí’! Primeira edição da campanha de 
doação de sangue do ano acontece neste sábado, 21

A primeira edição de 
2023 da campanha de 
doação de sangue, ‘Doa 

Jacareí’, realizada em parce-
ria com o Banco de Sangue 
de São José dos Campos, 
acontece neste sábado, 21. 
As doações podem ser rea-
lizadas a partir das 7h, no 
Centro de Imagens (Praça 
Luiz de Araújo Máximo, 50, 
Jardim Paraíba).

No local, será feita a distri-
buição de 140 senhas, por 
ordem de chegada. Não há 
necessidade de agendamento 
prévio. O objetivo da campa-
nha é incentivar, valorizar e 
ampliar a captação de sangue 
em Jacareí, permitindo que o 

doador faça este ato de amor 
e empatia sem precisar se 
locomover para outras cida-

des.
Confira os principais requi-

sitos para doar:

Ter entre 16 e 69 anos 
(desde que a primeira 
doação tenha sido feita até 
os 60 anos);

Menores de 18 anos devem 
estar acompanhados de um 
dos pais/responsáveis;

Pesar no mínimo 50kg;
Portar documento oficial 

com foto;
Ter dormido no mínimo 6 

horas;
Não estar em jejum (evitar 

leite, derivados do leite e ali-
mentos gordurosos);

Quem tomou a vacina Coro-
navac (contra a Covid-19) 
pode doar após três dias da 
vacinação. 

Leia mais no site do DT.

Imagens de edições anteriores da campanha ‘Doa Jacareí’

�Programação  

Férias no Colinas Shopping têm exposição, 
cinema, teatro e atividades para todas as idades

 Â Com animações nacional e internacional no cinema, colônias de férias, peças 
infantis no teatro, brincadeiras diversas e mostra jurássica, shopping oferece 
programação para toda a família, com diversas atividades gratuitas

Se ainda estamos no mês 
de janeiro, isso signifi-
ca que tem crianças de 

férias. É por isso que o Colinas 
Shopping oferece atrações 
especiais para famílias duran-
te todo este mês (e o próximo 
também!), além de um espaço 
seguro com opções de lazer 
para todas as idades.

Cinema
Em cartaz no Cinemark 

Colinas estão dois filmes que 
tanto as crianças quanto os 
adultos vão amar. “O Gato de 
Botas 2: O Último Pedido” é 
a sequência do filme solo do 
famoso “gatinho do Shrek”. 
Uma curiosidade: o ator 
Wagner Moura é quem dubla 
o vilão dessa aventura.

“Chef Jack: O Cozinheiro 
Aventureiro”, que também 

está em cartaz, é uma ani-
mação 100% nacional com 
dublagem do ator Danton 
Melo. Desde sua estreia o 
longa tem recebido diver-
sas avaliações positivas pelo 

Brasil.
Teatro Colinas
Fora das telonas, mas no 

palco do Teatro Colinas, a 
programação de férias segue 
até o final do mês. Neste fim 

de semana (21 e 22), a peça 
“Rapunzel” estará em cartaz. 
No decorrer da semana, são 
vários os espetáculos: na 
quarta-feira (25), haverá a 
apresentação da peça “Cha-
peuzinho Vermelho”; na quin-
ta-feira (26), “Os Três Porqui-
nhos”; na sexta (27)  “Pinó-
quio”; e no sábado e domingo 
(28 e 29), a programação será 
encerrada com “Frozen, Uma 
Aventura Congelante”. As 
apresentações são sempre às 
16h, e os ingressos custam a 
partir de R$ 25 (meia entra-
da).

Colônia de férias
O Clube Aquarela Kids 

possui serviço de colônia de 
férias até o dia 31, com diárias 
a partir de R$ 65. 

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação

Para quem cultiva soja, é 
comum enfrentar pro-
blemas como ferrugem 

asiática, nematoide de cisto e 
grande diversidade de climas 
e solos. Essas são situações 
que podem afetar a produ-
ção, gerando grandes prejuí-
zos. De acordo com Marilize 

Oliveira, analista de pesquisa 
na TMG -- Tropical Melhora-
mento & Genética -- empresa 
brasileira de soluções genéti-
cas de algodão, soja e milho 
--, há meios de identificar e 
prevenir alguns problemas 
para evitar perdas.

 Leia mais no site do DT
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EVIDÊNCIA 

Mírian Ferreira (DRT/MTB 69.907).
E-mail: jornalismoevidencia23@gmail.com

Instagram: @mirianferreirajorn

Cerimônia de abertura da “1ª Expo Pet em Tela”
Na quarta-feira, 18 de 

janeiro, às 15h, acon-
teceu a cerimônia de 

abertura da “1ª Expo Pet em 
Tela”, que fica até o dia 08 de 
fevereiro, no Via Vale Garden 
Shopping. A Mostra tem cura-
doria de Mírian Ferreira.

A coletiva apresenta obras 
produzidas por nove artistas 
do Vale do Paraíba, entre eles 
Andréia Mantovani, Gilmar 

de Oliveira Galvão, Jacqueli-
ne Fernandes da Silva, Kátia 
Rico, Leda Silva, Mariana 
Borba Garavelo, Mírian 
Ferreira, Sophia Carneiro, 
Waruska Neves.

A origem de palavra ‘pet’ 
é uma expressão em inglês, 
cujo significado é animal 
de estimação. Hoje não só 
os gatos e cachorros fazem 
parte dessa classificação. Isso 

quer dizer que na lista de 
animais domésticos entram 
cavalos, ovelhas, gados, cães, 
patos, galinhas, gatos, porcos 
e outros. O universo dos pets 
é amplo, o que importa é o 
amor que dedicamos a esses 
seres criados por Deus.

A Mostra tem como obje-
tivo conscientizar e mostrar 
a beleza dos Pets através do 
olhar do artista, apresentan-

do colagens, desenhos, pintu-
ras a óleo, acrílica, o guache, 
a aquarela, digital, pastéis e 
crayons.

Uma ação solidária faz 
parte do evento, doações de 
lacres de latinha ou ração 
para gato, cachorro, (porte 
médio e adulto). “Preten-
demos arrecadar uma boa 
quantidade de alimentos 
para doarmos a uma ONG”-

-ressalta a gestora cultural 
Mírian Ferreira.

Serviço: A Mostra ocupa o 
espaço cultural do Via Vale 
Garden Shopping, 260-Piso 
superior 2 em direção à praça 
de alimentação, no corredor 
sentido Cinemark. 

Período de 18 de janeiro a 
08 de fevereiro de 2023.

WhatsApp �(12) 98843-
8997/ E-mail: jornalismoe-

videncia23@gmail.com 
Instagram:@mirianferrei-

rajorn / https://www.face-
book.com/evidenciacommi-
rianferreira https://www.
diariodetaubateregiao.com.
br/dt/evidencia-2/

Artista Mariana Borba Garavelo, equipe MKT do Shopping e a curadora da 
Mostra Mírian Ferreira

O casal Marcia Rossi e Marcelo Onoe com os fi lhos Muriele e Murilo prestigiando a 
obra da artista plástica Sophia Carneiro (Instagram: soh_carneiro)

Artista plástica Andréia Mantovani (rede social: andreia_mtvi)

Arte educadora e artista plástica Jacqueline e família Wanessa, 
Giovana e Luiz Fernandes da Silva.

Jornalista e Produtora cultural Mírian Ferreira 

Escritor Camões Filho prestigiando as obras de sua 
esposa a artista plástica Leda Silva (Facebook: Leda 
Silva)

O artista plástico Gilmar de Oliveira Galvão 
(gilmar58@outlook.com.br)

Artista Mariana Borba Garavelo - Instagram @miana_
animalarts (WhatsApp 11-96622-6050)

Kátia Rico, empresária 
Vanessa Santana 

-Instagram:@
ateliepolendepapel 

(WhatsApp 12-98296-
4123)  e a terapeuta Miracy 

Nicolino 
Obra da atriz e artista plástica Waruska Neves (Instagram: atriz_waruska.neves)

Fotos: Mírian Ferreira

Professora e artista plástica Kátia Rico (Facebook: Kátia Rico) Artistas participantes da Mostra e convidados 

Karina Gonçalves e o jovem  Matheus apreciadores de Arte.
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Esportes
Vôlei Taubaté encara o Bluvôlei pela 
1ª rodada da Superliga B Feminina

 Â Estreia das taubateanas em busca do inédito acesso à elite do voleibol nacional 
acontece neste domingo, 22, fora de casa, em Blumenau-SC

O Vôlei Taubaté faz sua 
estreia na Superliga 
B Feminina de Vôlei 

2023 neste fim de semana, 
jogando fora de casa contra o 
Bluvôlei FURB SME. A partida 
será disputada no domingo, 
22, às 19h, no Ginásio Gale-
gão, em Blumenau-SC. Não 
haverá transmissão.

O jogo marca mais um 
passo histórico para o novo 
projeto de voleibol da cidade 
de Taubaté. Pela primeira 
vez o município, que já tem 
uma história de paixão com 
a modalidade, tem um time 
adulto feminino disputando 
as principais competições do 
país.

Ainda em 2022, a equipe 
disputou pela primeira vez o 
Campeonato Paulista Femi-
nino da Divisão Especial. Em 
seguida, jogou também pela 
primeira vez a Superliga C, 
conquistando o título da 
chave Sudeste em Sorocaba-
-SP, e garantindo uma das 
vagas de acesso à Superliga B.

Em 2023, dando sequên-
cia à temporada, as meninas 

taubateanas terão o desafio 
de disputar a sempre difícil 
e equilibrada Superliga B. A 
competição reunirá 10 equi-
pes que lutarão por duas 
vagas de acesso à Superliga 

A da temporada 2023/2024.
SISTEMA DE DISPUTA: A 

primeira fase será disputada 
em turno único, todos contra 
todos, com cada equipe 
fazendo 9 jogos. Após essa 

etapa, os quatro melhores 
times avançam para as semi-
finais, que serão disputadas 
em sistema de playoffs em 
melhor de três jogos.

 Leia mais no site do DT.

CRÉDITO DA FOTO: Renato Antunes / Agência Maxxsports

Arena Esportiva traz no fim de semana Rei 
e Rainha da Praia, Futebol dos Artistas e 
Garota Verão
A Praia do Indaiá terá 

muita agitação neste 
fim de semana com 

mais uma edição do Arena 
Verão Esportiva 2023. Várias 
atrações estão marcadas e os 
destaques ficam com a esco-
lha do Rei e Rainha da Praia, 
Futebol dos Artistas e a elei-
ção da Garota Verão.

O Rei e Rainha da Praia traz 
os ex-jogadores campeões 
mundiais de vôlei Serginho 
e Sidão e as ex-jogadoras 
e campeãs dos jogos Pan 
Americanos Fabi e Erika e as 
jogadoras Saraelen e Tamara 
de Paula.

A partida está marcada 
para às 10h na estrutura 
montada na Praia do Indaiá, 
na Avenida Geraldo Nogueira 
da Silva, entre os quiosques 
35 e 36. O espaço conta com 
iluminação especial, arqui-
bancadas cobertas para 2 

mil pessoas, palco, vestiário 
e sanitários.

Futebol dos Artistas
Logo depois, a bola vai 

rolar com mais uma edição 
do Futebol dos Artistas, 
outra grande atração dentro 
do Arena Verão Esportiva. 
Confirmadas as presenças 
dos atores Raphael Vianna, 
Anderson Di Rizzi, Fábio Villa 
Verde, Márcio Kieling e Leo-

nardo Bittencourt, além do 
árbitro de UFC Mário Yama-
saki. A competição está agen-
dada para às 11h.

Eles jogam contra um time 
formado por jogadores de 
Caraguatatuba, convidado 
pela organização do evento.

Garota Verão
Movimentando ainda mais 

o domingo, o palco do Arena 
Verão recebe, a partir das 

11h30, a eleição da Garota 
Verão. Foram feitas 10 inscri-
ções e as três primeiras colo-
cadas receberão prêmios.

O concurso será apresenta-
do pelo ator Fábio Villa Verde 
e contará com júri formado 
por atores que jogam um 
pouco antes na competição 
Futebol dos Artistas.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Caraguatatuba

Velejadora de Ilhabela é vice-campeã do 
51º Campeonato Brasileiro da Classe Optimist

 Â A velejadora Manuelle Ono,12, aluna da Escola de Vela de Ilhabela “Lars Grael”, 
sagrou-se vice-campeã da Flotilha Prata no 51º Campeonato Brasileiro da Classe 
Optimist. O evento foi realizado entre os dias 4 e 15 de janeiro.

Apoiada pela mãe, a 
atleta iniciou a prática 
do esporte aos 7 anos 

e desde então vem unindo 
talento e dedicação. “O meu 
próximo passo é treinar para 
muitas outras conquistas e 
evoluir ainda mais. Eu me 
sinto muito feliz com esta 
conquista”, destaca a veleja-
dora.

Ronylan Rodrigues ressalta 
o bom resultado no campeo-
nato e o momento de transi-
ção dos alunos da categoria 
estreante para veteranos, 
onde o nível de competição 
é mais acirrado. “Manuelle 
nos deu um ótimo resultado, 
conquistando o vice-campeo-
nato na Flotilha Prata. A EVI 
tem recebido total apoio do 

prefeito, juntamente com a 
Secretaria de Esportes e os 
resultados estão voltando a 
nos dar destaque”.

Em março, a EVI será sede 
da Seletiva Nacional, que 
classifica os velejadores para 
os campeonatos internacio-
nais de 2023. A previsão é 
de 130 velejadores de oito 
estados na disputa.

Vagas abertas
A Escola de Vela de Ilhabela 

segue com inscrições abertas 
para novos alunos. Os inte-
ressados podem se inscrever 
por meio de um formulário 
disponível no site oficial da 
Prefeitura (ilhabela.sp.gov.
br). 

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Ilhabela

São José Esporte 
Clube divulga 
campanha de 
meia-entrada

 Â Ação será válida para os dois 
primeiros jogos em casa na série A3

Com o objetivo de rece-
ber seus torcedores 
para o início da tem-

porada, o São José Esporte 
Clube fará uma campanha 
de meia-entrada a todos 
os torcedores em seus dois 
primeiros jogos em casa no 
Campeonato Paulista A3:

25/1 20h – SJEC X Grêmio 
Prudente

28/1 16h – SJEC X São Ber-
nardo

Todos os torcedores terão 
direito ao benefício, nos dois 
jogos citados, mesmo aqueles 
que se associaram ao progra-
ma Sócio Águia. Os valores 
promocionais serão: arqui-
bancada – R$ 15,00; cadeira 
– R$ 25,00.

Os ingressos começaram a 
ser adquiridos desde a última 
quarta-feira, 18, nas seguin-
tes lojas do Grupo Oscar:

Oscar Calçadão (ambas as 
lojas);

Oscar Jardim Paulista;
Oscar Centro Jacareí;
Loja da Águia Calçadão;
Oscar Center Vale Shop-

ping;
Oscar Jardim Satélite;
Oscar Vale Sul Shopping;
Oscar Shopping Jardim 

Oriente.
O São José Esporte Clube 

tem o patrocínio do Grupo 
Oscar, Sicredi, DM, Inovar 
e Farma Conde; e apoio de 
Viação Jacareí, Arroz e Feijão 
Fantástico, Água Mineral 
Monteiro Lobato, RT Sports, 
Black Skull, Padaria Flor de 
Ypê e Cauana Hortifruti.

Serviço:      
São José Esporte Clube 

divulga campanha de meia-
-entrada

Seguem abertas 
inscrições para 
o Bolsa Atleta 
de Ilhabela

As inscrições para o 
programa Bolsa Atleta 
Municipal, da Prefeitu-

ra de Ilhabela, seguem aber-
tas até o dia 25 de janeiro. O 
programa busca incentivar 
atletas de alto rendimento 
da cidade com o custeio de 
despesas.

As inscrições devem ser 
feitas em duas fases, todas 
pelo site oficial da Prefeitura 
(www.ilhabela.sp.gov.br). No 
primeiro momento, o espor-
tista deve fazer seu cadastro 
on-line e efetuar seu registro 
como atleta de Ilhabela. O 
cadastro eletrônico é obriga-
tório para os esportistas que 
desejam pleitear o benefício 
do programa. Esse registro 
deve ser feito por meio do 
acesso ao link “protocolo on-
-line”, localizado no topo da 

página. Em seguida, o atleta 
deve solicitar sua adesão ao 
Programa, anexando todos os 
documentos necessários para 
solicitação do benefício.

A relação de documentos, 
bem como todas as orienta-
ções para efetuar a inscrição 
estão disponíveis em cartilhas 
de orientação na guia Servi-
ços/Secretaria de Esporte/
Bolsa Atleta do site. Para mais 
informações, o interessado 
pode entrar em contato com a 
Secretaria de Esporte e Lazer 
pelo telefone (12) 3896-9200 
no ramal 9534.

O programa Bolsa Atleta de 
Ilhabela faz o custeio de despe-
sas com alimentação, material 
esportivo, taxas de inscrição 
em competições, transporte e 
outras despesas relativas ao 
desempenho esportivo.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Ilhabela
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 MoviecoM TaubaTé PrograMação
19/01/2023 à 25/01/2023

Bate – Rebate

TV Tudo

C´est fini

Sala 1 - CHEF JACK: O COZINHEIRO AVENTUREIRO (COLUMBIA 
PICTURES)

Animação - Nacional - Livre - Duração: 80min.
Chef Jack é um chef de cozinha de bom coração, mas com uma pitada 

a mais do que o necessário de confiança. Ele é um dos prodígios 
da Culinária da Aventura, viajando por todos os cantos do planeta 

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

doce azeda quando erra a mão em uma de suas receitas e sua 
reputação cai drasticamente. Para provar a todos que seu erro não lhe 
define, ele entra a competição de culinária chamada de Convergência 
de Sabores. Mas se ele pensava que iria ganhar essa tranquilamente, 

Jack precisará aprender a trabalhar
em dupla quando é posto junto ao novato Leonard.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h10 - 18h00
Sáb., Dom., Feriado: 14h10 - 18h00

Sala 1 - FERVO (DISNEY)
Comédia - Nacional - 12 Anos - Duração: 96min.

Três fanstasmas ficam presos em uma casa e assombram cada 
novo morador com o intuito de terminarem sua missão na Terra 
para poderem passar para a próxima vida. Isso até que um casal 
de arquitetos (Felipe Abib e Georgianna Goes) se mudam para o 

local e decidem reformar, revitalizando-o. No entanto, eles acabam 
descobrindo que o casarão era o local de uma antiga casa de shows 

chamado “Fervo” e passam por uma série de mal-entendimentos com 
os fantasmas interpretados por Rita Von
Hunty, Gabriel Godoy e Renata Gaspar.

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

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.: 15h50 - 19h40
Sáb., Dom., Feriado: 15h50 - 19h40

Sala 2 - I WANNA DANCE WITH SOMEBODY(DUB)A HISTÓRIA DE 
WHITNEY HOUSTO (COLUMBIA PICTURES)

Biografia - Dublado - 16 Anos - Duração: 145min.
A emocionante história de uma das cantoras de R&B mais famosa do 

mundo. A história de Whitney
Houston desde sua jornada para sair da escuridão até o estrelato 

mundial.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h10

Sáb., Dom., Feriado: 21h10

Sala 2 - FERVO (DISNEY)
Comédia - Nacional - 12 Anos - Duração: 96min.

Três fanstasmas ficam presos em uma casa e assombram cada 
novo morador com o intuito de terminarem sua missão na Terra 

para poderem passar para a próxima vida. Isso até que um casal de 

arquitetos (Felipe Abib e Georgianna Goes) se mudam para o local e 
decidem reformar, revitalizando-o.

No entanto, eles acabam descobrindo que o casarão era o local de 
uma antiga casa de shows chamado “Fervo” e passam por uma série 
de mal-entendimentos com os fantasmas interpretados por Rita Von 

Hunty, Gabriel Godoy e Renata Gaspar.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50

Sáb., Dom., Feriado: 16h50

Sala 2 - NAS ONDAS DA FÉ (IMAGEM FILMES)
Comédia - Nacional - 12 Anos - Duração: 88min.

Hickson (Marcelo Adnet) é um homem de fé que se vira como pode 
para pagar os boletos no fim do mês. De técnico de informática a 

locutor de carro de telemensagem, não tem nada que Hickson não 
tope fazer.

E foi exatamente assim que ele conquistou um emprego em uma 
rádio evangélica. Com talento, dedicação e um empurrãozinho de 

Jéssika (Letícia Lima), sua esposa, ele vai descobrir que nem mesmo 
o céu é limite!

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

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

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

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

segurança pessoal, ele queimou oito
de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa 
pedir ajuda para uma antiga parceira - que atualmente é sua rival 
e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa - para continuar vivo. Então, o 

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

legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 19h00

Sala 3 - M3GAN - DUB (UNIVERSAL PICTURES)
Terror - Dublado - 14 Anos - Duração: 101min.

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

a um humano.
Sendo uma excelente roboticista, ela programa a boneca para ser 
uma companhia que todos queiram, mas as coisas acabam dando 

errado e as consequências disso serão mortais.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h00 - 17h10 - 19h20 - 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 15h00 - 17h10 - 19h20 - 21h30

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.: 16h45 - 20h30
Sáb., Dom., Feriado: 16h45 - 20h30

Sala 4 - 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

Sáb., Dom., Feriado: 14h30

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.: 14h00 - 19h50

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 - 19h50

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

Animação - Dublado - Livre - Duração: 102min.
Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que 
sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto 

pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito
de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa 
pedir ajuda para uma antiga parceira - que atualmente é sua rival 
e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa - para continuar vivo. Então, o 

destemido
bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para 

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

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h40
Sáb., Dom., Feriado: 17h40

Sem Malhação, Globo recorre a 
outras faixas para lançamentos  

É inegável a importância 
de “Malhação” para a 
história da televisão e 

da própria Globo. Difícil cal-
cular quantos atores e atri-
zes foram lançados durante 
26 anos no ar e 27 tempora-
das. Isto, naturalmente, sem 
considerar os tantos temas 

importantes que foram abor-
dados por seus roteiristas e 
discutidos do lado de cá.

Porém, em determinado 
momento, entendeu-se que 
era um trabalho que não 
agregava mais nada à sua 
programação das tardes e o 
fim foi decretado.

Sem “Malhação” ou qual-
quer outra escala, a Globo 
passou a se valer diretamen-
te das faixas de dramaturgia, 
novelas e séries, para dar 
oportunidades a novos valo-
res.         

“Mar do Sertão”, por exem-
plo, ofereceu uma nova 

chance para Isadora Cruz, 
que teve uma pequena per-
sonagem em “Haja Coração”. 
Na mesma novela foram 
apresentados Lucas Galvino, 
Theresa Fonseca, Giovanna 
Figueiredo, Matteus Cardoso, 
Pedro Lamin, Mariana Sena, 
entre outros.

“Travessia” fez uma aposta 
em Jade Picon, enquanto 
“Todas as Flores” conta com a 
presença de Heloisa Honein. 
São muitos os casos...

E agora, em “Vai na Fé”, 
entre outros e outras, temos 
Jê Soares em muitas cenas 
de flashback fazendo a per-

sonagem Sol, da protagonista 
Sheron Menezzes, na juven-
tude, mostrando-se como 
valor dos mais promissores.  

Assim como a Record tem 
trabalhado muito forte no 
lançamento de novos valo-
res, a Globo, como se observa, 
continua a fazer o mesmo.   

DupLas formaDas
PVC, Paulo Vinícius 

Coelho, a partir de 1º de 
fevereiro como contratado 
da Paramount+, fará dupla 
com Nivaldo Prieto nas 
transmissões da Libertado-
res e Sul-Americana.

João Guilherme e Edmun-
do formarão uma outra.

para por aí
A Paramount não preten-

de ter uma equipe fixa muito 
grande para a cobertura 
desses eventos e outros que 
possa vir a conquistar.

A ideia é chamar outros 
narradores e comentaristas 
para trabalhar por cachê.

EssE é o papo
De acordo com o SBT, a 

ideia não é dar um segundo 
programa ao Benjamin Back, 
mas fazer uma adaptação do 
“Arena”.

Há o entendimento que o 
programa, mesmo no final 
de noite nas segundas-feiras, 
tem alcançado resultados 
dos mais positivos.

Vai Daí quE
A ideia é embalar o mesmo 

“Arena” de uma forma dife-
rente e com outra dimensão, 
para que possa atender não 
somente o público do fute-
bol.

Um piloto será gravado 
agora em fevereiro.

GraVanDo
Cláudio Cinti está de volta 

às gravações da série “Reis”, 
interpretando Tamir, um 
ancião de Jabes.

“Começar 2023 voltando 
a trabalhar e reencontran-

do os amigos é muito bom. 
O ano novo tem tudo para 
ser maravilhoso e com a 
série confirmando o sucesso 
que já tem feito na telinha”, 
declara o ator.

noVo ano
A partir da próxima 

semana, a equipe do “Faus-
tão da Band”  iniciará uma 
série de reuniões de produ-
ção para preparar a volta 
dos programas inéditos. No 
dia 26, a primeira com ele.

As gravações serão reini-
ciadas no final de fevereiro.

a propósiTo
Vale ressaltar que o “Faus-

tão na Band” continuará na 
faixa das 20h30, logo após o 
“Jornal da Band”.

A proposta de transferir 
sua exibição para as 22h30, 
que alguns entendiam ser 
a mais adequada, não foi 
aceita pela alta direção da 
casa.

a DúViDa
Como a Band agora estará 

envolvida com toda a logís-
tica e operação do Carnaval, 
ainda não está sendo possí-

vel para o início da exibição 
dos novos programas.

Talvez só na primeira 
semana de março.

BroaDway
Começaram os ensaios de 

“A Herança”, peça premiada 
na Broadway, que na versão 
brasileira é dirigida por Zé 
Henrique de Paula.

No elenco, Reynaldo Gia-
necchini, Bruno Fagundes, 
Felipe Hintze, entre outros. 
Estreia em maio no Teatro 
Vivo, em SP.

rEEnconTro

Depois de “Central dos 
Bicos”, Rosane Gofman e 
Paulinho Gogó devem parti-
cipar de um novo projeto de 
comédia para o Multishow.

Se tudo correr como se 
espera, gravações em abril.

 

·       Renata Fan e Denílson 
voltam ao “Jogo Aberto”, na 
Band, no próximo dia 30.

·       As filmagens de 
“Espelho Sujo” de Leonardo 
Granado, devem acontecer 
ainda neste primeiro semes-
tre do ano...

·       ... Em seu elenco nomes 
conhecidos como Igor 
Cotrim, Natália Rodrigues e 
Leonardo Miggiorin, entre 
outros.

·       “A Infância de Romeu 
e Julieta”, próxima novela do 
SBT, terá muitos lançamen-
tos no seu elenco infantil...

·       ... Aliás, esta é uma 
importante característica 
das novelas do SBT.

·       Leandro Lima, que 
esteve em “Pantanal”, fará a 
próxima novela de Walcyr 
Carrasco, substituta de “Tra-
vessia”.

·       “Tecnologia no Agrone-
gócio” é o tema de uma nova 
série especial do “Jornal da 
Band”, já em gravação.

·       Estreia neste sábado, 
na HBO Max e HBO, o docu-
mentário “TINA”...

·       ... Que destaca a vida e 
a carreira do ícone musical 
Tina Turner.

·       “Amor Perfeito”, próxi-
ma novela das seis, terá um 
forte protagonismo femini-
no, a começar por Camila 
Queiroz e Mariana Ximenes.  

 

 

 Luciano Huck tem apare-
cido com frequência em cha-
madas da Globo destacando 
os quadros da temporada 
2023 do seu “Domingão”.

E sempre destacando o 
objetivo de fazer um progra-
ma “para a família”.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Je Soares

Crédito: Globo/João Miguel Júnior

�Turismo

Deck recebe evento de 
música e gastronomia 
em janeiro
Em Pindamonhangaba, 

2023 promete ser um 
ano de muitos eventos 

para a população. De 26 a 29 
de janeiro, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba inova e realiza 
no deck de entrada da cidade o 
evento Música e Gastronomia 
no Deck, com os melhores Dj́ s 
e bandas da região. Entrada 
gratuita.

A proposta da Secretaria 
de Cultura e Turismo é reali-
zar um evento diferenciado, 
nesse novo espaço turístico da 
cidade. “Nossa intenção é que 
o Música e Gastronomia no 
Deck seja um evento inovador, 
em um ambiente intimista e 
descontraído, com música de 
qualidade e gastronomia com 
um toque gourmet”, afirmou o 
secretário adjunto de Cultura e 
Turismo, Ricardo Flores.

A programação musical está 
recheada. Logo no primeiro 
dia, a atração é a banda Con-
fraria Musical, que tem feito 
grande sucesso nos barzinhos 
da região. Na sexta (27), a prin-
cipal atração da noite é Luana 
Camarah, que dispensa apre-
sentações. Banda Electricall e 
Banda La Dama completam 
com maestria os shows princi-
pais do sábado e domingo, res-
pectivamente, quando o evento 
começa ao meio-dia. Djs Yago, 
Marcelo Ratto e Célio Lopes 

abrem os dias do evento dando 
o tom da programação, que tem 
ainda Dj Jota P, Duo Jazz, Renata 
Santos e Talita Jesus, Caverna 
Tribo e Ana Teberga, apresen-
tando repertório da melhor 
qualidade.

Na gastronomia, o Boteco 
Solidário do Fundo Social de 
Solidariedade apresenta pratos 
variados, com destaque para 
o famoso torresmo de rolo. 
Foodtrucks de hambúrguer 

gourmet completam a praça de 
alimentação, que contará com 
mobiliário diferenciado, como 
bistrôs, no estilo lounge.

“O Música no Deck veio para 
ficar e pretende se firmar como 
mais uma opção que vai fomen-
tar o turismo entre os visitantes 
e moradores da cidade, nesse 
novo ponto, ao lado do portal 
de entrada de Pindamonhan-
gaba”, concluiu Ricardo Flores.
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Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação 
de cadastro reserva nacional para atuar em Taubaté/SP. 

  
Salva Vidas –  Nº 2054/22. 

 
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: 

http://www.sestsenat.org.br/trabalhe-conosco, durante o período de inscrições,  que 
será de 24/01 a 31/01/2023. 

 
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos 

específicos, avaliação documental e entrevista. 
 
 
 
 
 
 

  
 

Rua José Fernandes da Silva, n.º 28 | centro | CEP 12.180-000 
Natividade da Serra | SP | PABX (12) 3677 9700 

www.natividadedaserra.sp.gov.br 
 

 

AVISO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 01/2023 – Edital n.º 05/2023 - O Município de Natividade 
da Serra, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ n.º 
45.686.227/001-70, com sede na Rua José Fernandes da Silva, n.º 28, Centro, Natividade da Serra, SP, 
torna público por meio deste edital, a abertura das inscrições para o Processo Seletivo de Análise 
Curricular para contratação por tempo determinado de professores para a Rede Municipal de Ensino, em 
conformidade com as normas e disposições contidas no referido edital. As inscrições para o Processo 
Seletivo - Analise Curricular serão realizadas gratuitamente nos dias 30/01 a 01/02/2023, no horário 
compreendido das 9h as 16h, na Sede da Secretaria Municipal de Educação, Rua José Fernandes da Silva, 
n.º 28, Centro – Natividade da Serra/SP. A Analise Curricular será no dia 07/02/23. O EDITAL na íntegra 
poderá ser consultado na Prefeitura Municipal de Natividade da Serra – SP, localizada na Rua José 
Fernandes da Silva, nº 28, Centro, Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000, ou retirado GRATUITAMENTE 
pelo site www.natividadedaserra.sp.gov.br. Natividade da Serra  

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

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

   
 

 
 

                 PORTARIA Nº 10102 DE 18 DE JANEIRO DE 2023. 
 

 
                                Dispõe sobre nomeação de Servidor Municipal 

para cargo em provimento de comissão.  
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Nomear a SRª JORDANA DE 
FÁTIMA ELIAS, portadora do RG. XX.327.741-X e do CPF. 
XXX.076.668-XX para o cargo de Professor Coordenador 
Pedagógico, cargo em provimento de comissão, de livre 
nomeação e exoneração, a partir do dia 18 de janeiro de 
2023. 

 
 

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

 
 

Jambeiro, 18 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 18 de janeiro de 2023. 

 
 

       Gisele Aparecida Cassiano Pereira  
                                      Agente Administrativo 

 
 
 

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

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

   
 

 
 

                 PORTARIA Nº 10105, DE 18 DE JANEIRO DE 2023. 
 

 
                                Dispõe sobre Exoneração de Servidor 

Municipal.  
 
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Exonerar a servidora municipal Srª. 
DAMIANA CAMARGO TELES, portadora do RG.XX.499-974-X e 
do CPF XXX.921.908-XX, do cargo de Assessor Pedagógico, a 
partir do dia 18 de janeiro de 2023. 

 
 

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

Jambeiro, 18 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 18 de janeiro de 2023. 

 
 

Gisele Aparecida Cassiano Pereira  
                                      Agente Administrativo 

 
 

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

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

   
 

 
 

                 PORTARIA Nº 10106 DE 19 DE JANEIRO DE 2023. 
 

 
                                Dispõe sobre nomeação de Servidor Municipal 

para cargo em provimento de comissão.  
 
 
                                CARLOS ALBERTO DE SOUZA,  Prefeito 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Nomear a SRª DAMIANA CAMARGO 
TELES, portadora do RG. XX.499.947-X e do CPF. 
XXX.921.908-XX para o cargo de Professor Coordenador 
Pedagógico, cargo em provimento de comissão, de livre 
nomeação e exoneração, a partir do dia 19 de janeiro de 
2023. 

 
 

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

 
 

Jambeiro, 19 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 19 de janeiro de 2023. 

 
 

       Gisele Aparecida Cassiano Pereira  
                                      Agente Administrativo 
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R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP 

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

   
 

 
 

                 PORTARIA Nº 10107 DE 19 DE JANEIRO DE 2023. 
 

 
                                Dispõe sobre nomeação de Servidor Municipal 

para cargo em provimento de comissão.  
 
 

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

 
 

RESOLVE: 
 
 

                  Art. 1º- Nomear a Srª. KATIA REGINA 
SUZUKI DE CARVALHO, portadora do RG. XX.336.202-X e do 
CPF. XXX.858.768-XX para o cargo de Diretor de Recursos 
Humanos, cargo em provimento de comissão, de livre 
nomeação e exoneração, conforme Lei Complementar 92 de 23 
de dezembro de 2021, a partir do dia 19 de janeiro de 2023. 

 
 

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

 
 
 

Jambeiro, 19 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 19 de janeiro de 2023. 

 
 

 
Gisele Aparecida Cassiano Pereira  

                                      Agente Administrativo 
 

 
 

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

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

   
 

 
 

                 PORTARIA Nº 10108, DE 20 DE JANEIRO DE 2023. 
 

 
        Dispõe sobre exoneração de Servidor Municipal  Comissionado. 
 
 
 

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

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º- Exonerar a pedido da servidora municipal Srª. 
ROSA MARIA DA SILVA CUERVO VIGIL , portadora do RG. 
X.634.325-X e do CPF: XXX.439.178-XX, do cargo de 
Subsecretário da Educação, cargo de livre nomeação e 
exoneração, a partir do dia 20 de janeiro de 2023. 

 
 

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

Jambeiro, 20 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 

Carlos Alberto de Souza 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro, 20 de janeiro de 2023. 
 

 
 

Gisele Aparecida Cassiano Pereira  
                                      Agente Administrativo 
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PORTARIA No 10109 DE 20 DE JANEIRO DE 2023 

 
 
 
 

Designa os servidores públicos municipais 
que menciona para a função de Membros 
da Defesa Civil do Município de Jambeiro 
e dá outras providências. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
RESOLVE: 
 
 

 
Art.1 o Designar os servidores públicos municipais abaixo relacionados para 

exercerem a função de Membros da Defesa Civil do Município de Jambeiro: 
 

I – AMARILDO MARTINS, portador da Cédula de Identidade RG. no 
XX.912.147-X SSP-SP e do CPF nº XXX.716.788-XX; 
 

II – JOSÉ LUIZ DA SILVA SOBRINHO, portador da Cédula de 
Identidade RG. no XX.408.988- SSP-SP e do CPF nº XXX.720.638-XX. 

 
III-ROBERTO CARLOS DE TOLEDO, portador da Cédula de RG nº 

XX.626.986- SSP-SP e do CPF nº XXX.841.868-XX; 
 
IV- ADNELSON SOARES DE OLIVEIRA, portador da Cédula de 

Identidade RG n° XX.101.643-X-SSP-SP e do CPF nº XXX.908.166-XX; 
 
V- LAÉRCIO PEREIRA, portador da Cédula de Identidade RG n° 

XX.615.924-X-SSP-SP e do CPF n° XXX.710.178-XX.  
 
 

 
Art. 2o Os servidores público municipais mencionados no artigo anterior, 

exercerão todas as atividades inerentes a função de membros da Defesa Civil do Município. 
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Art. 3o. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-

se as disposições contrárias. 
 
 

Jambeiro, 20 de janeiro de 2023.  
 
 
 

 
Carlos Alberto de Souza 

Prefeito Municipal 
 
 
 

Registrada e Publicada na Seção de Administração da Pref eitura Municipal 
de Jambeiro, 20 de janeiro de 2023. 
 

 
 
 

Gisele Aparecida Cassiano Pereira  
                                      Agente Administrativo 

 

AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITA-
ÇÃO Nº 243/2022 - TOMADA DE PREÇOS 025/2022. A comissão de licitações 
da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal – SP, comunica aos interessados 
o julgamento final do das propostas na 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. A Sessão Pública foi realizada em 
10/01/2023 e apresentaram os envelopes de Habilitação e Proposta Comer-
cial, as empresas TPLAN OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA, TOTAL PAV CONS-
TRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI e após conferencia de toda a documentação foi 
constatado a regularidade na documentação das empresas participantes. Os 
licitantes foram consultados sobre a intenção de interpor recurso e ambas 
declinaram o seu direito, encaminhando Carta de Renúncia anexo e assim 
a Sessão Pública para julgamento da proposta foi designada e instaurada e 
somente o representante da empresa TPLAN OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
LTDA representada pelo Senhor CLAUDIO ESTEVES FILHO. Considerando o 
atendimento a legislação vigente, a Comissão então procedeu a análise de 
preço inexequível ou de valores excessivos, o que não ficou constatado de 
plano. Assim, considerando o critério de menor preço, a Comissão declarou 
vencedora a empresa TOTAL PAV CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI que apre-
sentou a melhor proposta no valor de R$ 1.423.895,56 (hum milhão, quatro-
centos e vinte e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis 
centavos). As Planilhas Orçamentárias das proponentes serão encaminhadas 
a Secretaria de Planejamento para análise e aprovação. Sem protestos a se-
rem consignados, foram encerrados os trabalhos, aguardando pelo prazo 
recursal, previstos no edital e Lei no 8666/93 e suas alterações, para prosse-
guimento nos termos da legislação mencionada.

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2023 - PREGÃO 
(PRESENCIAL) Nº 006/2023. A comissão de licitações da Prefeitura de Santo 
Antônio do Pinhal - SP comunica aos interessados que se encontra aberta a 
Licitação para REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVEN-
TUAL E FUTURA DE SEGURANÇA, CONTROLADOR DE ACESSO E BRIGADIS-
TA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E 
DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Realização: 07/02/2023 às 09:00 horas no Paço 
Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura 
Municipal ou no site www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br. Maiores informa-
ções pelos telefones (12) 3666-1122 / 3666-1918

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2023 - PREGÃO 
(PRESENCIAL) Nº 007/2023. A comissão de licitações da Prefeitura de Santo 
Antônio do Pinhal - SP comunica aos interessados que se encontra aberta a 
Licitação para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTU-
RA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTI-
DAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Realização: 
02/02/2023 às 11:00 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

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023 - PREGÃO 
(PRESENCIAL) Nº 008/2023. A comissão de licitações da Prefeitura de Santo 
Antônio do Pinhal - SP comunica aos interessados que se encontra aberta 
a Licitação para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FU-
TURA DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS 
NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Realização: 
02/02/2023 às 15:00 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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLO-
GAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, torna pública a 
ADJUDICAÇÃO do Pregão Presencial nº 003/2023, Face à mencionada lega-
lidade do presente certame, ADJUDICO seu objeto que consiste na REGIS-
TRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE SERVIÇOS DE 
BORRACHARIA PARA ATENDER TODA A FROTA DO MUNICIPIO, CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA, a licitante vencedora:  empresa BENEDITO APA-
RECIDO MARCOS 08806351850, vencedora dos lotes 1, 2 ,3 no valor de R$ 
578.770,00 (quinhentos e setenta e oito mil, setecentos e setenta reais). e 
a HOMOLOGAÇÃO da presente licitação para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos. Anderson José Mendonça. Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO.PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 242/2022 – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 038/2022.A comissão de licitações da Prefeitura de Santo 
Antônio do Pinhal – SP, comunica aos interessados que a Licitação para 
CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL,  foi 
declarada DESERTA. Maiores informações pelos telefones (12) 3666-1918.


