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| EXPERIÊNCIA PRÉVIA NA FUNÇÃO 
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 Balcão de Empregos 
e PAT na Rodoviária 

Velha de Taubaté

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

Prefeitura divulga resultado 
preliminar da 1ª Fase do Simube

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Semob apoia campanha da CCR 
RioSP para pedestres e ciclistas

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

GM vai parar produção em São José dos 
Campos por falta de demanda, diz sindicato

crédito da foto: Divulgação GM

Ministro do Trabalho defende 
desoneração da folha dentro da 
reforma tributária 

crédito da foto: VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL - ARQUIVO

Dia da Mulher
Semana da Mulher: Pesquisa 
indica que uma em cada 
cinco mulheres apresenta 
algum tipo de transtorno 
mental

Na semana da mulher, pesquisa indica que transtorno mental é uma das 
enfermidades que mais acometem o público feminino. Crédito (foto): 

Taubaté Shopping terá 
exposição sobre mulheres 
que romperam o ciclo da 
violência

Governo de SP inicia campanha e anuncia 
aporte para fomentar vacinação no estado

 Â Nesta terça, 7, Tarcísio de Freitas lançou ação “Vacina 100 Dúvidas”; ato também contou com 
inauguração do Museu da Vacina

O governador Tarcísio 
de Freitas participou 
nesta terça-feira, 7, do 

lançamento da campanha 
“Vacina 100 Dúvidas” em São 
Paulo. Durante o ato, no Ins-
tituto Butantan, ele anunciou 
o repasse de R$ 46,6 milhões 
para os 645 municípios pau-
listas para auxiliar no esforço 
de imunização da população. 
Isso representa R$ 1 por cada 
habitante do Estado.

“A cobertura vacinal já foi 
superior a 90% e caiu nos últi-
mos anos. Vamos usar todos 
os canais, a logística, o esforço 
e o apoio financeiro para fazer 
com que essa cobertura vaci-
nal aumente, que a campanha 
de vacinação seja um grande 
sucesso e para que alcancemos 
os efeitos desejados da vaci-
nação”, destacou Tarcísio de 

Freitas.
A prioridade é alcançar 

altos níveis de cobertura vaci-
nal, sobretudo das doses que 
compõem o calendário básico. 
Entre elas estão os imunizan-
tes contra poliomielite, menin-
gite meningocócica conjugada, 
tríplice viral (sarampo, caxum-
ba e rubéola), febre amarela, 
pentavalente (difteria, tétano, 
coqueluche, hepatite B e 
contra a bactéria haemophi-
lus influenza tipo b), hepatite 
b e doenças invasivas causadas 
pelo hemófilo b, varicela, HPV, 
BCG (tuberculose) e Covid-19.

O Governo de SP tem como 
foco a vacinação de todas as 
crianças no Estado, principal-
mente aquelas de até 1 ano de 
idade. 

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Governo de SP

Volta de Bolsonaro ao 
Brasil tem datas previstas

crédito da foto: REPRODUÇÃO YOUTUBE CPAC
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• Leandro Mazzini
reportagem@colunaesplanada.com.br

Coluna Espírita

colunaespiritadt@hotmail.com • ROGÉRIO MIGUEZ.

• Jose Pereira da Silva

Panathlon Club de Taubate

Tribuna livre

O Centro Espírita não é um Hospital 
Público, mas sim uma escola de 
conscientização do espírito
• Jorge Hessen – Brasília/DF

Ficamos consternados ao ler pela 
imprensa as seguintes publica-
ções: “500 km em busca de UTI 

(mãe e bebês gêmeos viajam mais de 
500 km em busca de UTI em Porto Ale-
gre-RS).” (1); “Falta de estrutura mata 
idosa no Rio” (Falta de estrutura da rede 
pública de saúde faz mais uma vítima 
no Rio de Janeiro) (2); “SUS gaúcho - 
500 mil procedimentos não atendidos” 
(Estudo aponta 500 mil procedimen-
tos não atendidos no SUS gaúcho). (3); 
“Mitos em torno dos recursos para a 
saúde” (4); “Saúde em greve no RS” 
(justiça determina restabelecimento 
das emergências) (5); “Pacientes como 
mercadoria” (Uma doença chamada 
propina) (6); “Do caos ao colapso na 

saúde.”(7); “Pesadelo da saúde.”(8); 
“Hospital é festival de horrores” (9).

No Brasil, a Constituição de 1988 
tornou, em tese, o acesso à saúde gratui-
ta um direito universal de todo cidadão 
brasileiro. Para atender a esse objetivo, 
foi criado, há duas décadas, o Sistema 
Único de Saúde (SUS). Na prática, no 
entanto, ocorreu com a saúde algo 
semelhante ao observado na educação. 
A precária qualidade do atendimento 
público empurrou a classe média para o 
sistema privado. O Ministério da Saúde 
possui o maior orçamento do governo. 
O Brasil gasta, com saúde, mais do que 
outros países em desenvolvimento, e 
nem por isso possui indicadores mais 
favoráveis, ou seja, o país não oferece 

um nível mínimo de atendimento digno.
Observamos o sucateamento do setor 

público de saúde no Brasil, razão por 
que os Centros de Saúde não atendem 
satisfatoriamente a demanda da popu-
lação, pelo número excessivo de pacien-
tes a serem socorridos, seja por falta de 
equipamentos básicos necessários em 
casos de emergência, seja pelo número 
reduzido dos profissionais de que 
podem dispor, ou seja, pelos baixos salá-
rios que esses profissionais recebem, 
dentre outros fatores. Tudo isso tem 
provocado uma reação de abandono 
do serviço público nesses profissionais.

Leia mais no site do DT

Krav Maga Bushido
O Krav Magá significa luta  corpo-

-a-corpo. É a única técnica de 
luta reconhecida mundialmente 

como autodefesa pessoal.
O Krav Magá foi desenvolvido em 

Israel, com vários tipos de técnicas 
para golpear o adversário. Suas técni-
cas podem ser utilizadas por qualquer 
pessoa independente da idade.

A origem do Krav Magá vem de Imi 
Lichtenfeld, um boxeador e lutador 
profissional húngaro, que defendia os 
judeus em Bratislava durante a Primeira 
Guerra Mundial. O Krav Magá é utili-
zado pelas Forças Especiais de defesa 
de Israel, além de várias organizações 
internacionais.

Em Taubaté temos o Sensei Inácio 
Ribeiro fundador da Academia Krav 
Magá Bushido. Desenvolve um Krav 
Magá que visa não apenas ás técnicas 
porém também o desenvolvimento do 
potencial humano. Une o Krav Magá 
israelense com princípios do Bushido 
oriental. Visa entre outras coisas o equi-
líbrio emocional do praticante frente ás 

realidades cotidianas da vida. O Bushi-
do fornece instrumentos éticos impor-
tantes para a vivência em sociedade. 
Fornece princípios de educação para 
formação humana.

O KravMagá Bushido pode ser pratica-
do em dois locais: Avenida Gabriel Ortiz 
Monteiro,52, Bairro Monção e na Biofit 
Academia, Av. Independência, 1198. No 
Instagram: Kravmagabushido.

Bushido ou caminho do guerreiro é um 
código de conduta dos samurais. Regras 
baseadas em princípios morais na qual 
o samurai tinha o dever de segui-las a  
todo o custo, não só no campo de bata-
lha como também em sua vida diária.

O Código do Bushido foi influenciado 
pelos conceitos do Budismo, Xintoísmo 
e Confucionismo. 

É um código antigo que porém é valido 
para nossos dias. Existe sete princípios:

1)  GI – Justiça, Retidão e Honesti-
dade: Ser honesto em todas as relações 
humanas. Acreditar na justiça. Para o 
samurai só existia o certo e o errado, 
para ser justo é fundamental fazer um 

julgamento correto.
2) Yuu – Coragem, Bravura heroi-

ca: Viver é arriscado, o que exige cora-
gem. Substituir o medo pelo respeito e 
cautela. A coragem heroica não é cega, 
ela é inteligente e forte.

3) Jin – Compaixão, Benevolência: 
o samurai se torna hábil e forte pelo trei-
namento porém só usa tais habilidades 
para fazer o bem para as pessoas e tem 
compaixão por elas. Solidariedade, amor 
e nobreza de sentimentos são grandes 
atributos da alma. Fundamental ajudar 
seu semelhante.

4) Rei – Respeito, Polidez e Corte-
sia: O samurai não tem necessidade de 
provar sua força. É cortês mesmo com 
seus inimigos. Portando o samurai é 
respeitado pela forma com que trata os 
outros.

5) Honestidade, sinceridade abso-
luta: Mentir é considerado desonroso 
.Quando o samurai fala, é porque vai 
agir.

Leia mais no site do DT

O poder nas mãos das mulheres!
• Por Luiz Carlos Motta*

Semana que vem a Federação dos 
Comerciários do Estado de São 
Paulo (Fecomerciários), por mim 

presidida, vai realizar a 13ª Edição do 
“Mulher Valorizada, Comerciária Forta-
lecida”. Comemorativo ao Dia da Mulher 
(8 de março), o encontro é o único do 
Brasil a reunir trabalhadoras de uma 
só categoria no mesmo evento. Na 
segunda-feira (13), no Complexo Eco, 
mantido pela Federação em Avaré/SP, 
são esperadas mais de três mil comer-
ciárias oriundas das bases dos 72 Sin-
dicatos Filiados à Federação. O tema a 
ser discutido é abrangente: “O Poder 
em suas Mãos”.

Vida e trabalho
O Dia da Mulher, oficializado pela ONU 

em 1975, é uma grande oportunidade 
para se destacar as justas reivindicações 
femininas. É o dia certo de apoiarmos a 
luta das mulheres por: 1) Respeito. 2) 
Igualdade. 3) Dignidade. 4) Emprego. 
5) Renda e 6) Oportunidades. O clamor 
dessas bandeiras de luta do sindicalis-
mo comerciário paulista vai reverberar 

no “Mulher Valorizada, Comerciária For-
talecida”, com reflexões por melhores 
condições de vida e de trabalho para 
as comerciárias. Para tanto, a estrutura 
da Federação vem se consolidando, a 
exemplo da constituição do Conselho 
da Mulher, hoje coordenado por Rosana 
Alarcon, presidente do Sincomerciários 
de Fernandópolis.

ONU
Dos 72 Sindicatos Filiados, 12 são pre-

sididos por mulheres. Dos 2,5 milhões 
de trabalhadores que a Fecomerciários 
representa no Estado de São Paulo, a 
maioria dos postos de trabalho é ocu-
pada por mulheres, cerca de 60%. 
Em alinhamento com as propostas da 
ONU, que instituiu oficialmente o Dia 
da Mulher em 1975, nosso elenco fede-
rativo tem estimulado a participação 
das mulheres em todas as instâncias. 
Queremos ver ampliada a presença da 
mulher no sindicalismo e na política, 
por exemplo, entre outras reivindica-
ções que busquem a igualdade. Por 
sinal, para celebrar a data, neste ano, 

a ONU definiu o tema: “Por um mundo 
digital inclusivo: inovação e tecnologia 
para a igualdade de gênero”.

Fortalecimento
Os esforços visam alcançar a igual-

dade de gênero e o empoderamento 
de mulheres e meninas. As ações em 
torno do tema vão explorar o impacto da 
lacuna de gênero digital na ampliação 
das desigualdades econômicas e sociais, 
além de destacar a importância de pro-
teger os direitos femininos em espaços 
digitais, além de abordar a violência 
baseada em gênero online facilitada por 
tecnologias da informação e da comuni-
cação. O que nos estimula a continuar 
nessa luta é o fato de que, a cada ano, um 
maior número de instituições nacionais 
e internacionais tem ampliado o espaço 
para o fortalecimento da mulher. Reco-
nhecemos a valorosa contribuição das 
mulheres para a sociedade em geral.

Leia mais no site do DT.

Peso da culpa 
O União Brasil e o Governo 

inteiro já têm a quem culpar 
pela sucessão de encrencas 
na ficha do ministro das 
Comunicações, Juscelino 
Filho, que balança no cargo: 
o padrinho é o senador Davi 
Alcolumbre (UB-AP). Expo-
entes do PT têm lembrado 
aos ministros palacianos 
que a chance dada pelo pre-
sidente Lula a Alcolumbre 
daria B.O.

Vale quanto?

Fazendeiros que leram 
aqui a nota sobre o projeto 
da Vale de criar um parque 
eco num cinturão verde em 
Brumadinho (MG) reclamam 
que a mineradora subvalori-
za a oferta pelas terras. Na 
praça, hoje, 1 hectare (10.000 
m2) é negociado a R$ 300 
mil naquela região, rica em 
fontes e vegetação. A Vale 
oferece menos que a metade 
disso. A região é valorizada 
por ter muitas chácaras e ser 
próxima de BH.

O Consultor

Mais longevo inquilino da 
Lava Jato na cadeia, o ex-
-governador do Rio de Janei-
ro Sérgio Cabral saiu cheio 
de projetos da cela. Quer ser 
consultor de comunicação 
e marketing - e já existem 
grandes empresários inte-
ressados nos serviços, dis-
cretamente. A despeito da 
ficha corrida, Cabral ajudou 
muita, muita gente nestes 
anos todos, em diferentes 
segmentos. Não só na polí-
tica - onde a maioria vira as 
costas para ex-presidiários - e 
tem o respeito de uma classe 
alta abastada e que abre 
portas.

Apoio jurídico

A ala bolsonarista que 
sobreviveu às urnas na 
Câmara dos Deputados já 
tem point em Brasília.  Um 
grupo a priori de 30 tem se 
reunido na casa da advoga-
da Karina Kufa no Lago Sul. 
Primeira advogada do então 
deputado Jair Bolsonaro, 
Kufa conquistou o clã e um 
séquito de parlamentares 

após ganhar ações no TRE e 
TSE para o ex-presidente.

Pacato cidadão

Comissários da Azul Linhas 
Aéreas tiveram trabalho 
ontem para convencer um 
pacato senhorzinho a alterar 
seu assento da janela no cor-
redor da saída de emergên-
cia. A regra da ANAC proíbe 
maiores de 60 anos de viajar 
neste corredor. O passageiro 
da poltrona 14 A no voo 2780 

BH-Brasilia era o deputado 
federal Patrus Ananias (PT-
MG), 71 anos, ex-ministro do 
Bolsa Família de Lula I. Após 
alguns pedidos, ele aceitou 
trocar de lugar.

Brasília-Caracas

A reativação das relações 
diplomáticas entre Brasil e 
Venezuela, determinada pelo 
presidente Lula da Silva logo 
no 1° dia de Governo animou 
grandes empresários brasi-
leiros. Já se articula o envio 
de uma missão comercial a 
Caracas a fim de explorar as 
possibilidades de negócios 
que se anunciam. O comércio 
bilateral já alcançou a marca 
de US$ 6 bilhões anuais. 
No Governo Bolsonaro, por 
questões ideológicas (dos 
dois lados!) caiu para menos 
de US$ 1 bilhão.

ESPLANADEIRA

# O acadêmico e deputado 
federal Paulo Fernando Melo 
palestra sobre vida e obra de 
Enéas Carneiro no Instituto 
Histórico Geográfico de Bra-
sília dia 13.  # CASA&VIDEO 
promove hoje ação de mini-
-salão de beleza, demonstra-
ção de produtos e brindes. # 
Oliveira Trust fechou 2022 
com receita bruta de R$ 241 
milhões. # Diageo anuncia 
nova fábrica em Itaitinga, no 
Ceará # Sem Parar aumentou 
em 90% presença em postos 
de combustíveis de Brasília. 
# Pesquisa da BrandLoyalty: 
quase 70% dos brasileiros 
gastam mais em estabeleci-
mentos com programas de 
fidelidade.

Colaboraram Carolina Frei-
tas, Danielle Souza e Izânio 
Façanha (charge)
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Educação
Bolsas Roberto Rocca, da 
Tenaris, está com inscrições 
abertas para estudantes 
do ensino médio de 
Pindamonhangaba

 Â Programa que reconhece alunos 
pela excelência nos estudos receberá 
candidaturas até o dia 26 de março de 2023

Destinado aos alunos do 
ensino médio das redes 
pública, privada e téc-

nica de Pindamonhangaba, 
o programa Bolsas Roberto 
abriu o período de inscrições, 
que seguem até o dia 26 de 
março deste ano. Entre os cri-
térios da seleção, que será feita 
pela área de Relações com a 
Comunidade da Tenaris, estão: 
bom comportamento disci-
plinar, média geral igual ou 
acima de 9, não possuir faltas 

injustificadas acima de 10%, 
estudar em Pindamonhangaba 
e ter entre 14 e 20 anos até 31 
de dezembro de 2023.

De acordo com o regula-
mento do programa, também 
serão consideradas a média 
geral dos estudantes, um ques-
tionário socioeconômico, um 
teste de matemática e lógica, e 
o resultado do Teste Grit – que 
avalia perseverança e aspira-
ções. 

Leia mais no site do DT

Rede Municipal 
inicia aulas de inglês 
para estudantes

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está 
implantando mais 

uma inovação na rede muni-
cipal de ensino. Tiveram início 
nesta segunda-feira, 6, as aulas 
de língua inglesa para os estu-
dantes dos 3º, 4º e 5º anos.

Para contemplar essa novi-
dade, a Secretaria de Educação 
está investindo R$ 4,3 milhões 
na contratação de uma organi-
zação social que contratou 15 

mediadores para a realização 
desse trabalho.

Durante as aulas os estudan-
tes contam com os seguintes 
materiais de apoio: tablet (1 
a cada 2 estudantes), fones de 
ouvido (1 para cada tablet), 
lousa interativa portátil, (1 
por escola), notebook (1 
por escola) e projetor (1 por 
escola).

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Pindamonhangaba

Inscrições para programa 
Primeira Chance 
terminam dia 15

Fique atento: terminam 
no próximo dia 15 de 
março (quarta-feira) as 

inscrições para o programa 
Primeira Chance, realizado 
pela Fundhas (Fundação 
Hélio Augusto de Souza), por 
meio do Cephas (Colégio de 
Educação Profissional Hélio 

Augusto de Souza), com o 
objetivo de auxiliar jovens 
de 18 a 29 anos de São José 
dos Campos na conquista 
do primeiro emprego ou no 
desejo de empreender e criar 
seu próprio negócio.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de São José dos Campos

Trabalho escravo 

Em 2023, 523 vítimas de trabalho análogo 
à escravidão foram resgatadas

 Â Informação foi divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego

Neste ano, em todo o 
Brasil, autoridades 
resgataram 523 víti-

mas de trabalho análogo à 
escravidão. A informação foi 
repassada nesta terça-feira, 
7, pelo Ministério do Tra-
balho e Emprego, à Agência 
Brasil.

No estado de São Paulo, o 
primeiro caso do ano, ainda 
sob investigação, foi registrado 
em 26 de janeiro. Segundo o 
Ministério Público do Trabalho 
(MPT), 32 trabalhadores da 
cadeia de produção de cana-de-
-açúcar foram localizados nessa 
condição.

O resgate aconteceu a partir 
de uma operação conjunta, do 
MPT, Ministério do Trabalho e 
Emprego, Defensoria Pública da 
União (DPU)  e Polícia Rodovi-
ária Federal. As vítimas foram 
recrutadas por dois homens, 
conhecidos como “gatos”, nos 
municípios de Francisco Badaró, 
Minas Novas, Turmalina, Jenipa-

po de Minas e Berilo, em Minas 
Gerais, para trabalhar em Piran-
gi, no noroeste paulista. 

O alojamento dos trabalha-
dores, porém, ficava em um 
município vizinho, Palmares 
Paulista, a 20 minutos de Piran-

gi. A acomodação foi feita em 
casas e um cômodo comercial, 
onde antes funcionava um açou-
gue, que apresentava “péssimas 
condições de higiene e conforto”, 
conforme detalha o MPT. “Nos 
alojamentos havia colchões 

velhos, forros rasgados, fogões e 
geladeiras velhos, banheiros em 
condições precárias de higiene e 
instalações elétricas expostas”, 
complementa o órgão.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: © Ministério do Trabalho/Divulgação

Economia 

Índice de variação de aluguéis sobe 
1,06% em fevereiro, aponta FGV

 Â Em 12 meses passou de 10,74% em janeiro para 8,73% em fevereiro

O Índice de Variação de 
Aluguéis Residenciais 
(IVAR) subiu 1,06% 

em fevereiro de 2023. O 
resultado significa uma desa-
celeração na comparação 
com a taxa de 4,20% regis-
trada em janeiro. De acordo 
com o Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (IBRE/FGV) 
que calcula o indicador, com 
o resultado, a taxa acumula-
da em 12 meses passou de 
10,74% em janeiro de 2023 
para 8,73% em fevereiro de 
2023.

Os dados divulgados nesta 
terça-feira, 7, pelo IBRE apon-
tam ainda que entre janeiro e 
fevereiro, metade das cidades 
analisadas pelo IVAR acom-
panharam a tendência do 
índice médio e registraram 
desaceleração. Estes são os 
casos de São Paulo (de 2,84% 
para 2,10%) e Porto Alegre (de 
10,15% para -4,71%). Já as 

duas restantes, Rio de Janeiro 
e Belo Horizonte, notaram alta 
na variação do aluguel resi-
dencial. A primeira passou de 
1,45% para 3,11% e a segunda 
de 0,72% para 5,97%.

Duas das quatro cidades 
componentes do IVAR tive-
ram desaceleração nas taxas 
interanuais entre fevereiro 23 
a fevereiro 22. Em São Paulo 
caiu de 8,20% para 7,91% e 

em Porto Alegre de 16,79% 
para 7,42%. Nas outras res-
tantes houve movimento con-
trário e avançaram nas taxas 
anuais. 

Leia mais no site do DT

crédito da foto: © Rovena Rosa/Agência Brasil

Ovos de Páscoa 

Preço dos chocolates tem a maior 
inflação em 6 anos, mostra IPCA

 Â Às vésperas da Páscoa, produto chega aos supermercados mais caro do que de 
costume, sem contar encarecimento no período comemorativo

O preço dos chocolates 
teve sua maior alta em 
seis anos. Com a infla-

ção acumulada para 12 meses 
em 13,61%, segundo o Índice 
de Preço ao Consumidor 
Amplo (IPCA), os chocolates 
tiveram mais do que o dobro 
de alta em relação ao índice 
geral, que avançou 5,77% no 
mesmo período.

Às vésperas da Páscoa, o 
produto chega aos super-
mercados mais caro do que 
de costume, sem contar o 
encarecimento no período 
comemorativo.

Com o aumento, quem com-
prou um ovo de Páscoa por 
R$ 50 no ano passado agora 
pode ter de pagar quase R$ 
57 pelo mesmo produto. O 
maior impacto é para quem 
ganha um salário mínimo (R$ 

1.302).
Se antes o valor representa-

va 3,8% da renda, agora pode 
ser 4,3%, o que pode fazer a 
pessoa deixar de comprar, por 
exemplo, um quilo de arroz.

Para especialistas, a infla-
ção dos chocolates é multifa-
torial e leva em conta ques-
tões como a alta no preço de 
insumos como leite e açúcar, 
a inflação geral do País, os 

impactos globais da Guerra 
da Ucrânia, que encareceu 
fertilizantes, e até eventos cli-
máticos como o La Niña, que 
atrapalhou a safra em 2022.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Agência Brasil



Diário de Taubaté4 Vale do Paraíba, 8 de Março de 2023
www.diariodetaubateregiao.com.br

C
M

Y
K

E REGIÃO

Notícias do Legislativo

www.jacont.com.br

Estrada 

Governo de SP antecipa 
liberação do tráfego na Rodovia 
Mogi-Bertioga

 Â Circulação de veículos foi retomada às 17h30 desta terça-feira, 7, após conclusão 
das obras iniciais de recuperação da pista

O Governo de São Paulo 
liberou às 17h30 
desta terça-feira, 7, o 

trânsito, de forma total, na 
Rodovia Mogi-Bertioga (SP-
098). A Secretária de Meio 
Ambiente, Infraestrutura e 
Logística (SEMIL), Natália 
Resende, e o Superinten-
dente do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER), 
Sérgio Codelo, realizaram a 
abertura ao tráfego no km 82, 
em Biritiba Mirim.

A via foi atingida por desli-
zamento de encosta durante 
as fortes chuvas do Carnaval, 
que provocou o rompimen-
to de tubulações e erosão. A 
liberação do tráfego acontece 
cerca de um mês e meio antes 
do previsto anteriormente – 
a expectativa é que os servi-
ços de recuperação levassem 
até dois meses. As obras na 
pista duraram 15 dias.

“A liberação antecipada 

desse trecho da rodovia foi 
possível graças ao empenho 
das equipes do DER, que 
trabalharam intensamente 
nas obras de recuperação do 

pavimento danificado. Além 
disso, os trabalhos continu-
am para concluir, por exem-
plo, a construção do muro 
de contenção e a limpeza 

de detritos, sempre visando 
a segurança viária dos usu-
ários”, explica a secretária 
Natália Resende.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Governo de SP

Apresentação de 
emenda adia votação 
do Diário Oficial 
Eletrônico de Taubaté

A apresentação de uma 
emenda adiou a vota-
ção do projeto de lei 

2/2020, de autoria do pre-
feito José Saud (MDB), que 
cria o Diário Oficial Eletrô-
nico do Município de Tau-
baté. A proposta constava 
na pauta da sessão do dia 7.

A emenda foi apresentada 
pelo vereador Moises Lucia-
no Pirulito (PL) no dia da 
sessão e prevê que a subs-
tituição da versão impres-
sa poderá ocorrer somente 
após 12 meses da vigência 
da lei. O texto depende de 

análise da Comissão de Jus-
tiça e Redação, com relação 
à legalidade.

O prefeito tenta criar o 
Diário Oficial Eletrônico do 
Município por lei, embora 
desde dezembro de 2022 a 
publicação já tenha migra-
do para o formato digital 
por força de um decreto 
executivo.

O projeto de lei, que rece-
beu outras quatro emen-
das da Comissão de Justiça, 
deverá retornar à pauta 
assim que a emenda for 
analisada.

Conheça as 
denominações públicas 
aprovadas pela Câmara 
de Taubaté

Na sessão do dia 7, 
os vereadores de 
Taubaté aprovaram 

três denominações de bens 
e vias públicas. As propos-
tas dependem de segunda 
votação e análise do prefei-
to para que se tornem leis.

A primeira delas é o proje-
to de lei 51/2022, de autoria 
do vereador Douglas Car-
bonne (Republicanos), que 
denomina Esmeralda Maria 
de Barros Gomes da Costa a 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) do Cecap, em 
homenagem à enfermeira 
nascida no Rio de Janeiro 

e falecida em Taubaté aos 
57 anos, em decorrência da 
covid.

Esmeralda trabalhou 
como enfermeira no então 
Hospital Universitário de 
Taubaté e nas prefeituras 
de Taubaté, Caçapava e São 
José dos Campos. Foi docen-
te no Senac para alunos de 
enfermagem e seu último 
emprego foi como contra-
tada pela Ergoquali, pres-
tadora de serviço para a 
Prefeitura de Taubaté, como 
enfermeira supervisora da 
própria UPA Cecap.

Leia mais no site do DT.

Professora Marta Castro 
é indicada a receber 
homenagem da Câmara 
de Taubaté

Por sugestão da verea-
dora Elisa Representa 
Taubaté (Cidadania), 

os vereadores aprovaram a 
indicação do nome da pro-
fessora Marta Castro Mar-
celino Silva para receber a 
Comenda Jacques Félix, a 
homenagem mais signifi-
cativa entregue pelo Poder 
Legislativo.

De acordo com o proje-
to de decreto legislativo 
25/2022, que foi aprovado 
durante a sessão do dia 7, 
Marta cursava o último ano 
do Magistério aos 18 anos, 
quando teve a oportuni-
dade de lecionar no antigo 
Mobral, na formação de 
jovens e adultos. De 1986 a 
1989, cursou Pedagogia na 

Universidade de Taubaté, e 
de 1990 a 1991 fez pós-gra-
duação em Psicopedagogia, 
na mesma instituição. 

Em 1987, ingressou na 
rede municipal de educação 
de Taubaté como professora 
infantil. Sua primeira sede 
foi no Lar Irmã Amália, na 
Vila Marli, depois na Creche 
Irmã Celeste, na Indepen-
dência. Em 1989, assumiu 
a direção desta escola, onde 
permaneceu até 1992. 
No ano seguinte, atuou na 
coordenação da Escola Prof. 
José Ezequiel de Souza, e 
em 1995 assumiu aulas de 
diversas disciplinas do curso 
de Magistério do conhecido 
Colégio Municipal. 

Leia mais no site do DT

 Elisa Representa, Alberto Barreto e Vivi da Rádio - Eduarda Souza

Projeto 

Conexão Solidária realiza no CenterVale 
Shopping desfile e bazar beneficente

 Â O Projeto contará com mais de 500 peças novas e seminovas, cuja venda 
beneficiará 13 instituições

Conexão Solidária, pro-
jeto Social do Grupo 
Conexão, sob a lideran-

ça de Célia Moscardi, promo-
ve uma mobilização em prol 
da assistência a pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social, engajando pessoas 
físicas e jurídicas para a rea-
lização do Bazar Solidário. 
Peças doadas por mais de 
30 marcas, serão apresenta-
das para convidados em um 
desfile exclusivo que acon-
tece nesta quarta-feira, 8 de 
março, às 9h, em torno da 
cascata do CenterVale Sho-
pping, e estarão disponíveis 
para venda, aberta ao públi-

co, no Bazar até o dia 10 de 
março, no piso Dutra.

O desfile, que será apresen-
tado por Lucas Sanseverino 
e Agda Queiroz, trará para a 
passarela itens de vestuário 
masculino, feminino, infan-
til, além de calçados e aces-

sórios, inclusive para pets, 
de marcas como: Funfarra, 
Lacoste, Lez a Lez, Hering 
Kids, Hering Store, Live, 
Arezzo, Victor Hugo, Puket, 
Puket Pets, Mob, Body for 
Sure, Cia. Marítima, Valisere, 
Track&Field, Fina Estampa, 

Jorge Bischoff, Side Walk, 
Magic Feet, Casa das Cuecas, 
Criatiff, Romã Rouge, Hope, 
Onix, Fabíola Molina, Rivoli, 
BlueBeach, Hering Store, Tip 
Top, Universal Joias e muito 
mais. 

Leia mais no site do DT

Dados 

Um quinto de toda a população 
feminina brasileira reside em São Paulo

 Â De acordo com dados do Perfil da Mulher Paulista da Fundação Seade, mulheres 
possuem maior nível de escolaridade que os homens

A população feminina do 
Estado de São Paulo é 
formada atualmente 

por 23 milhões de mulhe-
res e corresponde a mais da 
metade de toda a população 
paulista (51%) e 21% em 
relação a população feminina 
brasileira, ou seja, um quinto 
de toda a população brasilei-
ra é formada por mulheres 
paulistas.

Esses dados correspondem 
ao Perfil da Mulher Paulista: 
demografia, escolaridade, 
trabalho e renda, publica-
do pela Fundação Seade do 

Governo de São Paulo.
Em 2040, a população femi-

nina deve atingir seu pico no 
Estado e passará a ser de 24 

milhões e meio, decrescendo 
a partir de então, resultado 
da interação entre os níveis 
decrescentes de fecundidade 
e migração com o acréscimo 
da esperança de vida.

A origem das mães paulis-
tas é diversa. Em 2021, 23% 
das mulheres paulistas que 
foram mães eram baianas, 
mineiras, pernambucanas, 
alagoanas, paranaenses e 
estrangeiras. As demais eram 
naturais de SP (77%).

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Governo de SP
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Dia da Mulher
Semana da Mulher: Pesquisa indica que 
uma em cada cinco mulheres apresenta 
algum tipo de transtorno mental

 Â Casos não são isolados e chamam a atenção para o envolvimento de polícias 
voltadas a este público. Especialista destaca medidas para combater este problema

Nesta quarta-feira, 8, 
o Brasil e o mundo 
comemoram o Dia 

Internacional da Mulher. 
A data foi criada no ano de 
1917 para que as mulheres 
tivessem direitos igualitários 
nas questões relativas ao tra-
balho, até então, dominado 
por grande parte da parcela 
masculina, além de melho-
res condições de vida. Desde 
então, movimentos de igual-
dade de gênero têm surgido 
no mundo todo, em especial, 
em países europeus e capi-
tais brasileiras, como São 
Paulo e Rio de Janeiro.

Tratando-se de saúde 
mental, o público feminino 
está entre os mais acometi-
dos por enfermidades como 
depressão e ansiedade, 
por exemplo. Para ilustrar 
esta informação, o Instituto 
Cactus realizou uma pesqui-
sa em 2022, com o objetivo 
de mapear o porquê dessas 
mulheres terem problemas 
relacionados ao trabalho. 
Os dados indicaram que 
uma em cada cinco mulhe-
res apresentavam algum 
tipo de transtorno mental. 

Em média, o dobro da taxa 
apresentada por homens que 
enfrentam a mesma ques-
tão. Diferentemente deles, 
porém, nelas, as consequên-
cias podem ser duradouras, 
caso não sejam tomados os 
devidos cuidados.

Outro dado preocupante 
diz respeito ao predomínio 

da informalidade trabalhista 
nesse grupo, proporciona-
da, entre outros motivos, 
pela sobrecarga do traba-
lho doméstico. Além disso, 
padrões irregulares de car-
reira, tempo fora do mercado 
de trabalho para cuidar dos 
filhos e das atividades domi-
ciliares, licença-maternidade 

e doenças físicas são outras 
condicionantes que podem 
afetar a percepção sobre a 
disponibilidade e o compro-
metimento da mulher, sobre 
a qual se baseiam muitas 
contratações, levando à dis-
criminação e à exclusão do 
mercado de trabalho.

 Leia mais no site do DT.

Na semana da mulher, pesquisa indica que transtorno mental é uma das enfermidades que mais acometem o público 
feminino. Crédito (foto): Divulgação.

Cai 30% o número de mulheres que 
adotam o sobrenome do marido no 
casamento no Brasil

 Â 21 anos após a publicação do Código Civil de 2002, casais brasileiros têm optado 
cada vez mais por manterem os nomes originais de família

Passados 21 anos desde 
a publicação do Código 
Civil de 2002, que per-

mitiu aos noivos adotarem o 
sobrenome do outro no matri-
mônio, caiu 30% o número 
de mulheres que passaram a 
incluir o sobrenome do marido 
no casamento. Símbolo de uma 
sociedade cada vez mais igua-
litária e da praticidade da vida 
moderna, a escolha preferen-
cial dos futuros casais tem sido 
pela manutenção dos sobreno-
mes de família, que hoje repre-
sentam 50,5% das opções no 
momento da habilitação para 
o casamento.

Em 2002, época em que o 
atual Código Civil foi publicado, 
o percentual de mulheres que 
adotavam o sobrenome do 
marido no casamento represen-
tava 59,2% dos matrimônios. A 
partir de então iniciou-se uma 

queda paulatina desta opção. 
Na primeira “década” desta 
mudança -- 2002 a 2010 --, a 
média de mulheres que opta-
vam por acrescer o sobrenome 
do marido passou a representar 
52,5%. Já na segunda “década” 

de vigência da atual legislação 
-- 2011 a 2020 -- este percentual 
passou a ser de 45%.

“As informações dos Cartórios 
de Registro Civil são um retrato 
fiel da sociedade brasileira, uma 
vez que conservam os dados 

primários de sua população”, diz 
Gustavo Renato Fiscarelli, pre-
sidente da Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas 
Naturais (Arpen-Brasil). “

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Agência Brasil

38,7% das mulheres relatam já ter sofrido  
assédio moral no trabalho, segundo 
pesquisa da Catho 

 Â Levantamento revela os desafios das profissionais  no mercado de trabalho

No dia 08 de Março é 
comemorado o Dia 
Internacional da 

Mulher, data que promove 
uma reflexão sobre o papel 
da mulher na sociedade. 
Pensando nisso, a Catho,  
marketplace de tecnologia 
que conecta empresas e can-
didatos, realizou uma pes-
quisa para dar voz ao desafio 
enfrentado pelas mulheres 
no mercado de trabalho. De 
acordo com o levantamento, 
38,7% das respondentes, 
afirmam ter sofrido assédio 

moral dentro das empresas. 
A pesquisa contou com 

a participação de 2.300 

mulheres. Quando questio-
nadas sobre qual posição o 
assediador ocupava, 33,2% 

dizem ter sofrido o ato por 
algum líder direto, 30,2% por 
gerência ou posições acima, 
20,3% por colegas de traba-
lho e 10,2% por líder indire-
to/de outra equipe. 

“Estes dados são preocu-
pantes. A pesquisa mostra 
o quanto temos um grande 
desafio pela frente para 
reverter este quadro e ofe-
recer, para nós mulheres, 
um caminho melhor e mais 
seguro”, comenta Patricia 
Suzuki, CHRO da Catho.  

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Agência Brasil

Dia da Mulher: Veja 5 
mulheres do mundo do 
franchising com histórias 
inspiradoras

 Â As mulheres empreendedoras 
correspondem a mais de 10 milhões no 
mercado brasileiro

O Dia da Mulher celebra-
do nesta quarta-feira,  
dia 08 de março, 

relembra os anos de lutas 
das mulheres por direitos e 
melhores condições de traba-
lho e de vida. A data foi oficia-
lizada pela ONU (Organiza-
ção das Nações Unidas) em 
1975, e é comemorada desde 
o séc. 20. A cada tempo, as 
mulheres estão mais partici-
pativas e se envolvendo ainda 
mais no mundo dos negócios. 
O protagonismo do público 
feminino no mercado de 
trabalho está em constante 
expansão.

O Brasil é o 7° país com o 
maior número de empreen-
dedoras, algo que as torna 
ainda mais fortes. Elas estão 
assumindo posições impor-
tantes na sociedade, como 
no empreendedorismo, con-
siderada uma área dinâmica 
e imprevisível. Para o ano 
de 2023, as expectativas são 
boas para o empreendedo-
rismo feminino. Segundo o 
Sebrae, as mulheres empre-
endedoras correspondem a 
mais de 10 milhões no mer-
cado, sendo a maioria nas 
classes C, D e E. 

Leia mais no site do DT.

O Brasil é o 7° país com o maior número de empreendedoras. (Imagem: 
Unsplash)

Segundo a ONU, a 
mulher contribui 
para o alcance da Paz

Empoderadas, guerrei-
ras, corajosas, alto-
-astral são algumas 

das inúmeras características 
que podemos destinar às 
mulheres. Um ser único que 
possui a capacidade de se 
reinventar, de acolher e de 
conceber vida. Nos últimos 
anos, a pauta da equidade de 
gênero tem se tornado um 
assunto recorrente. Todavia, 
além de entender, respeitar e 
valorizar a mulher, destaca-
-se a relevância do seu papel 
na construção da Paz, isto 
é, a sua contribuição para 
transformações positivas na 
sociedade.

Para alcançar a Paz
Não à toa, a ONU Mulheres 

declara: “A comunidade inter-
nacional reconheceu que a 
participação das mulheres é 
fundamental para alcançar 
e manter a Paz. As mulheres 
são agentes de mudança com-
provadas e são capazes de 
fazer muito mais se tiverem 
a oportunidade de se mani-
festar”. Dessa forma, há um 
esforço conjunto para alcan-
çar um mundo mais justo que 
reconheça a voz delas, tratan-

do, inclusive, das causas das 
dificuldades enfrentadas por 
meninas, mulheres e crianças 
vulneráveis. A Legião da Boa 
Vontade (LBV) reconhece a 
importância delas para as 
famílias e para a construção 
de uma sociedade mais justa 
e solidária. Por essa razão, 
desenvolve programas e 
ações em todo o país a fim 
de valorizá-las em todas as 
fases da vida.

Em comemoração do Dia 
Internacional da Mulher, a 
homenagem da Legião da 
Boa Vontade a todas elas, 
por meio destas palavras de 
seu presidente José de Paiva 
Netto, que diz: “Uma iniciati-
va já nasce vitoriosa se tem o 
apoio e a decisiva atuação das 
mulheres. Quando espiritual-
mente iluminadas pelo pro-
pósito de melhorar as con-
dições de vida dos cidadãos, 
a partir do justo e fraterno 
convívio entre eles, nada lhes 
é impossível”.

Mãe-solo x força emocional
Diante das adversidades, as 

mulheres superam os proble-
mas e vão além.

Leia mais no site do DT.



Diário de Taubaté6 Vale do Paraíba, 8 de Março de 2023
www.diariodetaubateregiao.com.br

C
M

Y
K

E REGIÃO

Esportes
Treinador destaca trabalho de 
pré-temporada da AD Taubaté

 Â A Associação Desportiva Taubaté iniciou no último mês de fevereiro os trabalhos 
visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A2 e do Campeonato Paulista 
deste ano de 2023.

Os treinamentos, divi-
didos em trabalhos 
físicos e técnicos, 

estão acontecendo em dois 
períodos.

“Estamos iniciando a tran-
sição da parte física para a 
etapa de trabalhos técnicos 
e táticos. As atletas estão 
adquirindo conceitos que 
são importantes para nosso 
modelo de jogo. As meninas 
estão muito bem e a equipe 
está me deixando bem oti-
mista e feliz. Elas estão se 
entregando muito nos treina-
mentos”, destacou o técnico 
Arismar Junior.

Para a temporada de 2023, 
a AD Taubaté assegurou a 
permanência de 14 atletas 
que fizeram parte do elenco 
que foi campeão brasileiro 
da Série A3 do ano passado. 
Em termos de novidades, sete 
novas jogadoras já foram con-
tratadas pelo clube.

“Estou muito feliz com o 
trabalho que foi feito fora do 
campo, que foi o de manter 

as atletas que já entendem 
nossa filosofia de jogo e trazer 
novas jogadoras que aceitam 
essa nova filosofia para elas. 
Acredito que este casamen-
to está dando muito certo. 

Estou extremamente feliz e 
satisfeito com a forma como 
a equipe está se entregando”, 
comentou o treinador.

“Temos uma base de atle-
tas permanecentes do grupo 

do ano passado que entende 
esse modelo de jogo e uma 
nova parte da equipe que 
chegou agora em 2023 que 
precisa entender o modelo. 

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Estão abertas as inscrições para o 
Campeonatos municipais de Futebol 
Ilhabela 2023
A Secretaria de Esporte 

e Lazer da Prefeitura 
de Ilhabela está com 

inscrições abertas para os 
Campeonatos municipais de 
Futebol Ilhabela 2023, para 
a 1ª Divisão, 2ª Divisão, vete-
rano 37+ e veterano 40+ de 
campo.  e veteraníssimo 50+, 
feminino livre, das categorias 
de base sub’s – 7,9, 11, 13 e 
15 para o Society.

As equipes que quiserem 
participar das competi-
ções, devem comparecer no 
Departamento de Futebol 
de Ilhabela localizado na rua 
Gerson Peres de Araújo, 400, 
no Ginásio Oscar Schmidt – 
PEII Barra Velha, ou entrar 
em contato pelos telefones: 
(12) 38951056 ou (12) 
991680715.

Os campeonatos munici-
pais terão início no dia 26 de 
março.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Ilhabela

Caraguatatuba fatura 10 medalhas 
na Etapa Final da Copa Penks 
Brasil de BMX
Atletas da Associação 

Caraguatatubense de 
Ciclismo BMX conquis-

taram 10 medalhas na ter-
ceira e última etapa da Copa 
Penks Brasil – BMX Series 
no último domingo, 5, em 
Americana (SP). Ao todo, 150 
pilotos dos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Paraná competiram 
na última etapa do circuito.

As provas foram disputadas 
nas categorias Championship 
Aro 20 (Elite Men 23 anos e 
mais, Sub 23, Junior Men 
17/18 anos), Máster Aro 20 
(30 anos e mais), Challenge 
Aro 20 (Boys 5/6 anos, Boys 
7 anos, Boys 8 anos, Boys 
9 anos, Boys 10 anos, Boys 
11 anos, Boys 12 anos, Boys 
13 anos, Boys 14 anos, Boys 

15 anos, Boys 16 anos, Men 
17/24 anos, Men 25/29 anos, 
Men 30/39 anos, Men 40/49 
anos, Men 50 anos e PCD), 
Championship Aro 20 Mulhe-
res (Elite Women 23 anos e 
mais, Sub 23, Junior Women 
17 e 18 anos); Challenge Aro 
20 Mulheres (Girls 5/8 anos, 

Girls 9/10 anos, Girls 11/12 
anos, Girls 13/14 anos, Girls 
15/16 anos, Women 17/29 
anos, Women 30 anos e 
mais), Cruiser Aro 24 (Boys 
12 anos, Boys 13/14 anos, 
Boys 15/16 anos, Men 17/24 
anos, Men 25/29 anos, Men 
30/34 anos, 35/39 anos, 

Men 40/44 anos, Men 45/49 
anos, Men 50/54 anos, Men 
55 anos e mais), Balance Bike 
(Pré Bike –  4 anos ou menos) 
e MTBx Aro 26 a 29 – Livre.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Caraguatatuba

São José Ciclismo 
conquista cinco 
medalhas no 
Paulista de Estrada

A equipe São José Ciclis-
mo conquistou quatro 
medalhas de ouro e 

uma de bronze na etapa de 
Abertura do Ranking Paulis-
ta de Estrada, disputada no 
último domingo, 5, em Gua-
rulhos. A competição reuniu 
cerca de 400 ciclistas e foi 
promovida pela Federação 
Paulista de Ciclismo.

Destaque para Geraldo 
Souza Júnior, vencedor da 
categoria elite, a principal da 
modalidade. O atleta jose-
ense completou as 17 voltas 
(107,1 km) no circuito com 
o tempo de 2h55min33, 
seguindo por Igor Molina, 
da Pindamonhangaba 
Cycling, com 2h55min35, e 
Alan Valêncio Maniezzo, da 

Taubaté Cycling Team, com 
2h55min46.

Outros destaques foram 
Breno Santos, vencedor da 
categoria júnior masculino; 
Tamyê Fagundes, que venceu 
a categoria júnior feminino; 
Alice Carneiro, vencedora 
da categoria infanto juvenil; 
e Ana Clara Dias Gadini, ter-
ceira colocada na categoria 
juvenil feminino.

O evento reuniu ciclistas de 
diversas categorias, contando 
pontos para o Ranking Esta-
dual – Campeonato Paulista 
de Estrada, e da Confedera-
ção Brasileira de Ciclismo 
(CBC), que cumpriram cinco 
baterias a partir das 7h30 da 
manhã.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de São José dos Campos

Prefeitura de Ilhabela 
realiza abertura da 
Seletiva Nacional de 
Optimist

A Prefeitura de Ilhabela, 
por meio da Secretaria 
de Esporte e Lazer e 

em parceria com a Associação 
Brasileira dos Velejadores da 
Classe Optimist e Classe Opt-
mist do Estado de São Paulo, 
promoveu nesta segunda-fei-
ra, 6, a cerimônia de abertura 
da Seletiva Nacional de Opti-
mist. O evento foi realizado 
na Escola de Vela de Ilhabela 
“Lars Grael”.

As regatas serão realizadas 
até o dia 11 de março perí-
odo em que Ilhabela, como 
Capital Nacional da Vela, 
recebe os melhores veleja-
dores do país em busca da 
classificação. A competição 
conta com flotilhas do Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Pernambuco, 
Bahia, Brasília, Espírito Santo 
e São Paulo, totalizando 130 
embarcações.

O prefeito Toninho Coluc-
ci compareceu à cerimônia, 
agradeceu a todos os presen-
tes e falou sobre a importân-
cia da vela para Ilhabela e a 
formação de velejadores do 
município. “Espero que vocês 
aproveitem essa oportunida-
de e dediquem-se à prática 
de esportes porque isso faz 
parte da nossa vida. A vela é 

disciplinadora e acho que na 
vida precisamos de discipli-
na”, salientou.

O secretário adjunto de 
Esporte e Lazer, Felipe Nas-
cimento, representou o 
secretário Bruno Prada na 
cerimônia. “Ilhabela fomenta 
muito a modalidade vela não 
só na categoria Optimist mas 
como em todas as outras. Que 
todos possam vir a Ilhabela e 
usufruir de toda a estrutura 
que a escola oferece e que 
possam fazer uma competi-
ção justa e honesta”, desta-
cou.

Entrega do veleiro adapta-
do

Durante a cerimônia foi 
realizada a entrega do veleiro 
adaptado da classe Dingue, o 
primeiro barco adaptado de 
uma escola de vela pública 
do Brasil. A nova aquisição 
tem por intuito tornar a vela 
um esporte mais inclusivo, o 
veleiro foi produzido espe-
cialmente para o município 
de Ilhabela.

O diretor de Vela, Ronilan 
Rodrigues, falou sobre como 
a aquisição do barco adap-
tado é uma conquista para o 
município.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Ilhabela
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Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 MOVIECOM TAUBATÉ PROGRAMAÇÃO
02/03/2023 À 08/03/2023

Sala 1 - AVATAR (DUB) O CAMINHO DA ÁGUA (DISNEY)
Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 192min.

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

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

e sua tribo. Ele e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para 
� carem 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 di� culdade, 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 � carem juntos e cuidar da família e de sua tribo.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40

Sáb., Dom., Feriado: 16h40

Sala 1 - HOMEM-FORMIGA E A VESPA (DUB) QUANTUMANIA (DISNEY)
Ação/Fantasia - Dublado - 12 Anos - Duração: 125min.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é a continuação da franquia de 
sucesso da Marvel,

acompanhando Scott Lang (Paul Rudd) e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) 
em suas jornadas como

super-heróis. Scott e sua família são puxados para o Reino Quântico, onde eles 
percisarão enfrentar um

novo e terrível vilão: Kang, o Conquistador e M.O.D.O.K
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 20h20

Sáb., Dom., Feriado: 20h20

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.

Sáb., Dom., Feriado: 14h30

Sala 2 - DESAPARECIDA - DUB (COLUMBIA PICTURES)
Drama - Dublado - 14 Anos - Duração: 110min.

June está a procura de respostas depois que sua mãe desapareceu enquanto 
estava em uma viagem de

férias na Colômbia com seu novo namorado. Diante de um cenário nada 
favorável e tendo de lidar com

as leis internacionais, ela usa de suas habilidades digitais para descobrir o que 

realmente aconteceu, mas
encontra mais obstáculos do que respostas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h15 - 19h30 - 21h45
Sáb., Dom., Feriado: 17h15 - 19h30 - 21h45

Sala 2 - AS MÚMIAS E O ANEL PERDIDO - DUB (WARNER)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 88min.

Neste submundo o protagonista vai se casar com a � lha do faraó. Mas, parece 
que os planos do

casamento vão atrasar, já que o arqueólogo inglês Lord Carnaby entra na 
pirâmide e rouba o anel de

noivado. Para recuperar a joia, o casal deve invadir o mundo dos humanos para 
recuperar o anel e poder

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

Dom., Feriado: 15h20
Sáb.: 11h00 - 15h20

Sala 3 - CREED III - DUB (WARNER)
Drama - Dublado - 12 Anos - Duração: 116min.

Em Creed III, continuação do longa de 2018, Michael B. Jordan volta a 
interpretar Adonis Creed. Depois

de dominar o mundo do boxe, Adonis Creed vem prosperando tanto na 
carreira quanto na vida familiar.

Quando um amigo de infância e ex-prodígio do boxe, Damian (Jonathan 
Majors), ressurge depois de

cumprir uma longa sentença na prisão, ele está ansioso para provar que 
merece sua chance no ringue.

Damian pede a ajuda de Creed para que ele o ajude a voltar para os 
campeonatos de luta. Apesar de

tudo, dezoito anos na prisão mudam a pessoa e Damian não está nada 
satisfeito que Creed “tomou seu

lugar” no ringue de boxe. Dois velhos amigos então vão lutar para enfrentar 
seus passados juntos e

enfrentar o futuro que os aguarda. Para acertar as contas, Adonis deve colocar 
seu futuro em risco para

lutar contra Damian - um lutador que não tem nada a perder.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 - 19h15 - 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 - 16h50 - 19h15 - 21h40

Sala 4 - HOMEM-FORMIGA E A VESPA (DUB) QUANTUMANIA (DISNEY)
Ação/Fantasia - Dublado - 12 Anos - Duração: 125min.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é a continuação da franquia de 
sucesso da Marvel,

acompanhando Scott Lang (Paul Rudd) e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) 
em suas jornadas como

super-heróis. Scott e sua família são puxados para o Reino Quântico, onde eles 
percisarão enfrentar um

novo e terrível vilão: Kang, o Conquistador e M.O.D.O.K
Qui., Sex., Seg., Ter.: 16h30 - 19h00 - 21h30

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

Sala 4 - PÂNICO VI (ATMOS) 3D DUB (PARAMOUNT PICTURES)
Terror - Dublado - 14 Anos - Duração: 123min.

Sam (Melissa Barrera), Tara (Jenna Ortega) e seus dois amigos sobreviveram a 
um massacra terrível em

Woodsboro no ano anterior. Para tentar recomeçar a vida, os jovens decidem 
se mudar para a agitada
cidade de Nova Iorque.

No entanto, uma nova versão Ghostface tentará matá-los a todo custo, dessa 
vez ainda mais brutal e

determinado a acabar de vez com essa história envolvendo as irmãs Carpenter.
Qua.: 21h40

Sala  4 - PÂNICO VI - DUB (PARAMOUNT PICTURES)
Terror - Dublado - 14 Anos - Duração: 123min.

Sam (Melissa Barrera), Tara (Jenna Ortega) e seus dois amigos sobreviveram a 
um massacra terrível em

Woodsboro no ano anterior. Para tentar recomeçar a vida, os jovens decidem 
se mudar para a agitada
cidade de Nova Iorque.

No entanto, uma nova versão Ghostface tentará matá-los a todo custo, dessa 
vez ainda mais brutal e

determinado a acabar de vez com essa história envolvendo as irmãs Carpenter.
Qua.: 19h10

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.: 15h30

Sala  5 - CREED III - DUB (WARNER)
Drama - Dublado - 12 Anos - Duração: 116min.

Em Creed III, continuação do longa de 2018, Michael B. Jordan volta a 
interpretar Adonis Creed. Depois

de dominar o mundo do boxe, Adonis Creed vem prosperando tanto na 
carreira quanto na vida familiar.

Quando um amigo de infância e ex-prodígio do boxe, Damian (Jonathan 
Majors), ressurge depois de

cumprir uma longa sentença na prisão, ele está ansioso para provar que 
merece sua chance no ringue.

Damian pede a ajuda de Creed para que ele o ajude a voltar para os 
campeonatos de luta. Apesar de

tudo, dezoito anos na prisão mudam a pessoa e Damian não está nada 
satisfeito que Creed “tomou seu

lugar” no ringue de boxe. Dois velhos amigos então vão lutar para enfrentar 
seus passados juntos e

enfrentar o futuro que os aguarda. Para acertar as contas, Adonis deve colocar 
seu futuro em risco para

lutar contra Damian - um lutador que não tem nada a perder.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h45 - 20h10

Sáb., Dom., Feriado: 15h15 - 17h45 - 20h10

Taubaté Shopping terá exposição 
sobre mulheres que romperam o 
ciclo da violência

 Â A mostra conta a história de oito mulheres que superaram a violência doméstica e 
estará aberta ao público a partir desta quarta-feira, 8

Para marcar o Dia Inter-
nacional da Mulher, 
celebrado no dia 8 de 

março, o Taubaté Shopping 
recebe a exposição “Mulheres 
que Inspiram Outras Mulhe-
res” – idealizada pelas Dele-
gacias de Defesa da Mulher 
de Pindamonhangaba e de 
Taubaté, em parceria com o 
Observatório da Violência 
da Universidade de Taubaté 
(Unitau).  A ação é gratuita 
e acontece entre os dias 8 e 
12 de março, próximo à loja 
Polishop. “Essa é uma expo-
sição que fomenta a empatia 
e a conscientização, além de 
inspirar mudança. A ação faz 
parte da nossa programa-
ção especial preparada para 
o Mês da Mulher”, comenta 

Eva Santos, Coordenadora de 
Marketing do Taubaté Sho-
pping.

A mostra fotográfica, que 
também poderá ser aces-
sada via QRCode, contará a 
história de oito mulheres que 
romperam o ciclo da violên-
cia e conseguiram seguir em 

frente. O principal objetivo 
da iniciativa é fazer com que 

histórias reais cruzem os 
caminhos de pessoas comuns 
para fomentar o debate, a 
reflexão e a mudança de 
atitude diante do machismo 
e de suas consequências, 
sendo a mais comum delas a 
violência doméstica. “Com o 
projeto, queremos homena-
gear todas as mulheres que 
conseguiram romper esse 
ciclo de violência e inspirá-
-las para que este modelo de 
força e superação, incentivem 
outras mulheres que estejam 
passando pela mesma situa-
ção”, ressalta Elisângela Cruz 
Estefano, Delegada da DDM 
Taubaté.

Leia mais no site do DT.

Museu do Folclore é escolhido 
como 7º Polo Regional do Sisem
O Museu do Folclore de 

São José dos Campos se 
candidatou e foi esco-

lhido como 7º Polo Regional 
do Sisem SP (Sistema Estadu-
al de Museus de São Paulo), 
que reúne 50 municípios e 44 
museus. Com isso, o municí-
pio passa a ter o direito de 
sediar as atividades do Pro-
grama Conexões Museus SP, 
da instituição paulista, entre 
outras atividades. 

Os polos servem como labo-
ratório de práticas museoló-
gicas para os profissionais de 
museus dessas áreas. Além 
disso, cada macrorregião será 
capaz de difundir as ações 
que acontecerão localmente 
e também poderá promover 
trocas entre as instituições 

museológicas, a fim provocar 
aprendizagens e soluções 
dentro da rede.

Ao reorganizar os museus 
filiados do Estado em sete 

macrorregiões, o Sisem visou 
aproximar as instituições a 
partir de atividades conjun-
tas, efetivas e personalizadas. 
Elas foram definidas pela pro-

ximidade geográfica, tendo 
em vista o equilíbrio na quan-
tidade de museus mapeados.

Novos desafios
“Estamos satisfeitos em 

passar a ser um dos sete polos 
de representação do Sisem no 
Estado e temos certeza que 
os 25 anos de existência do 
Museu do Folclore pesaram 
muito na decisão. 

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de São José dos Campos

Cristina Prochaska celebra 50 anos de 
carreira com Minha Mãe Não Dorme 
Enquanto Eu Não Ligar

 Â A peça, que trata sobre  o etarismo, solidões e a sensação de 
invisibilidade, estreia em Ubatuba no início de Março

Cristina Prochaska 
começou a carreira de 
atriz aos treze anos. 

Referência para gerações de 
mulheres, soma ao trabalho 
frente às câmeras talentos 
complementares: produto-
ra, fotógrafa e publicitária 
pela Escola Superior de 
Propaganda e Marketing, e 
também roteirista e diretora 
de cinema e teatro. 

Neste novo trabalho, adap-
tou a peça Minha mãe não 
dorme enquanto eu não 
ligar, do dramaturgo  André 
Resende e em parceria com 
o diretor Vittorio Colacchio, 
com recursos cênicos que 
misturam a linguagem de 
teatro e cinema em montagem 
que propõe dois planos de dra-
maturgia, a ser exibida inicial-
mente no Teatro Municipal de 
Ubatuba, cidade onde nasceu 
e palco onde escolheu celebrar 
seus 50 anos de carreira. 

No enredo, três amigas esca-
lam o Pico do Corcovado, local 
paradisíaco em Ubatuba. Com 
63, 50 e 40 anos, a caminhada 

é exaustiva para elas - ao longo 
da história descobrem que não 
só os passos em direção ao 
topo da montanha as deixou 
cansadas: a invisibilidade 
feminina, nos relacionamen-
tos, no trabalho, em questões 

ligadas ao seu lugar no mundo, 
os corpos, tudo isso integra o 
pacote de emoções que atinge 
o grupo enquanto trocam 
dores e risadas. 

Leia mais no site do DT.

Cine Santana exibe 
‘As Sufragistas’ nesta 
sexta-feira

Em homenagem ao Mês 
da Mulher, a Funda-
ção Cultural Cassiano 

Ricardo, em parceria com a 
Prefeitura de São José dos 
Campos, exibe a obra cine-
matográfica “As Sufragistas”, 
no Cine Santana, nesta sexta, 
10, em dois horários: às 15h 
e às 19h30.

É gratuito, sem a necessi-
dade de reservar ingressos, 
com classificação indicativa 
de 14 anos.

A obra retrata o início do 
movimento feminista e os 
métodos incomuns de bata-
lha. A história das mulheres 
que enfrentaram seus limites 
na luta por igualdade e pelo 
direito de voto. Elas resistiam 
à opressão de forma passiva, 
mas, a partir do momento 

em que começaram a sofrer 
uma crescente agressão da 
polícia, decidiram se rebelar 
publicamente.

Durante todo o mês de 
março, a Fundação Cultural 
promoverá uma programa-
ção especial dedicada às 
mulheres. É tudo de graça e 
para todas as faixas etárias.

Cine Especial
Sexta (10), às 15h e às 

19h30
“As Sufragistas” (2015)
Direção de Sarah Gavron
Duração: 1h46
Classificação etária: 14 

anos
Cine Santana
Av. Rui Barbosa, 2005 - San-

tana

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de São José dos Campos
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Processo Administrativo EPTS 006/2022 

Inexigibilidade 

Extrato de Contratação 

Contratante: EPTS-Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços-
CNPJ:48.980.213/0001-53 

Contratada: B42 Tecnologia Educação e Design LTDA-ME 

Objeto: Contratação de empresa especializada em conteúdo 
educacional em áudio, vídeo e imagem por meio de plataforma 
digital. 

Valor: R$ 120.000,00 

Prazo:12 meses 

Vigência: 17/02/2023 A 16/02/2024. 

 

 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  J A M B E I R O  
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP 
TEL: (012) 3978-1190  -  FAX: 3978-1235            EMAIL: pmjambeiro@uol.com.br 

 
 

LEI Nº 2080, DE 06 DE MARÇO DE 2023 
 
 

Altera a Lei Municipal nº 2011, de 19 de 

novembro de 2021, que “Institui o Sistema 

Municipal de Atendimento Socioeducativo - 

SIMASE.  

 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito 

Municipal de Jambeiro Estado de São Paulo, 

Faço Saber que a Câmara Municipal aprovou 

e eu, nos termos do inciso III do artigo 69 da 

Lei Orgânica do Município, sanciono e 

promulgo a presente Lei.  

 

 

 

Art. 1º - Altera o artigo 3º, da Lei Municipal nº 2011, de 19 de novembro de 

2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 3º”- O SIMASE será organizado sob a responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Assistência Social-SMAS, a quem caberá 

estabelecer normas gerais, acompanhamento e fiscalização. 

§ 1º O coordenador do SIMASE será indicado pelo SMAS através 

de portaria municipal, onde deverá atender os seguintes 

requisitos: 

I- Qualidades e habilidades para inter-relação pessoal e 

institucional. 
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II-  Experiência e conhecimento na área dos direitos da 

criança e do adolescente. 

§2º - A Coordenação do SIMASE priorizará as ações de fomente 

e consolidação das atividades socioeducativas e atuará com 

base na articulação dos atores locais, ou seja, na formação da 

rede de atendimento do Município. 

 

Art. 2º - OS INCISOS I e II do Artigo 4º da LEI 2011 de 19 de Novembro de 

2021, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º”- 
 

I- A gestão do sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo 

caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura 

Municipal de Jambeiro-SP. 

II- Para a Implementação do Sistema Socioeducativo, será necessário 

um coordenador indicado pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social, com a participação e auxílio dos demais setores da 

Prefeitura Municipal através de indicação de 01 (um) representante 

e seu suplente, onde será constituída uma comissão através de 

Portaria. 
 

Art. 3º - O INCISO II do Artigo 5º da LEI 2011 de 19 de Novembro de 2021, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

        “Art. 5º”- 
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II- O Município através da Secretaria Municipal de Assistência 

Social será o responsável pela implantação e execução do Plano 

municipal de Atendimento Socioeducativo. 
 
 

 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

   Jambeiro, 06 de março de 2023 

 

 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 2081 DE 06 DE MARÇO DE 2023 

 

“Dispõe sobre a autorização de dispensa antecipada 
do horário de trabalho, sem prejuízo de remuneração, 
de motoristas do setor de educação”.  

 

 CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal 
de Jambeiro, Estado de São Paulo, FAÇO SABER 
que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos 
do inciso III do artigo 69 da Lei Orgânica do 
Município, sanciono e promulgo a presente Lei. 

 

 

            Art. 1º - Fica o Município de Jambeiro autorizado, em caráter excepcional, a 
dispensar antecipadamente do final do expediente, os motoristas da educação que 
realizam linhas escolares no período noturno, na hipótese de término antecipado do 
trabalho.  
   
 Art. 2º - Referida dispensa antecipada do trabalho não implica em prejuízo 
aos vencimentos do servidor, assim como não prejudica eventuais benefícios. 
 
 Art. 3º - As despesas com execução da presente Lei correrão por conta de 
verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário. 
 
  Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

 

 

                                                  Jambeiro, 06 de março de 2023.  

 

 

            Carlos Alberto de Souza 

       Prefeito Municipal  
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PORTARIA Nº 13 DE  15 DE FEVEREIRO DE 2023 

 
 

Dispõe sobre feriados que especifica e ponto facultativo na Câmara 
Municipal de Jambeiro para exercício de 2023.  

 
Rosangela Maria Almeida Machado, Presidente da Câmara Municipal de Jambeiro, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais em especial as conferidas pelo artigo nº 
26, inciso VII, alínea “A”, do Regimento Interno da Câmara: 

 
RESOLVE:  

 
Art.1o Conforme legislação vigente em vigor, serão considerados feriados os dias descritos abaixo: 
 
I – Dia 30 de março – aniversário da cidade – feriado municipal; 
II – Dia 7 de abril – paixão de cristo; 
III – Dia 21 de abril – Tiradentes; 
IV – Dia 1 de maio – dia do trabalho; 
V – Dia 8 de junho – corpus chisti; 
VI – Dia 9 de julho – revolução constitucionalista de 1932; 
VII – Dia 7 de setembro – independência brasil; 
VIII – Dia 15 de setembro – padroeira de Jambeiro – feriado municipal; 
IX – Dia 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida; 
X – Dia 2 de novembro – finados; 
XI – Dia 15 de novembro – proclamação da república; 
XII – Dia 25 de dezembro – natal. 
 

Art.2o Fica considerado pontos facultativos na Câmara Municipal conforme descrito abaixo: 
I – Dia 20, 21 e 22 de fevereiro – carnaval; 
II - Dia 31 de março – dia posterior ao feriado municipal de aniversário da cidade; 
III – Dia 6 de abril – quinta-feira santa; 
IV – Dia 9 de junho – dia posterior ao feriado de corpos chistis; 
V – Dia 8 de setembro – dia posterior ao feriado da independência do brasil; 
VI – Dia 13 de outubro – dia posterior ao feriado de Nossa Senhora Aparecida; 
VII – Dia 3 de novembro – dia posterior ao feriado de finados; 
VIII – Dia 20 de novembro – consciência negra. 
 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Jambeiro, 15 de fevereiro de 2023. 
 
 

Rosangela Maria Almeida Machado 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 
 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
Publicado e afixado em Quadro Informativo na Secretaria da Câmara Municipal de Jambeiro e no 
site oficial www.camarajambeiro.sp.gov.br. 

C Â M A R A M U N I C I P A L D E J A M B E I R O 
E S T A D O D E S Ã O P A U L O 

 
 

PORTARIA Nº 14 DE  23 DE FEVEREIRO DE 2023 
 

Dispõe sobre férias regulamentares a 
Servidor da Câmara Municipal de Jambeiro. 

 
Rosangela Maria Almeida Machado, 

Presidente da Câmara Municipal de Jambeiro, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais em especial as conferidas pelo artigo nº 26, inciso VII, alínea “A”, do 
Regimento Interno da Câmara: 

 
RESOLVE: 

Artigo 1º – Conceder férias regulamentares de 20 (vinte) dias a 
partir de 06/03/2023 a 25/03/2023, ao Servidor abaixo mencionada lotada no Quadro de 
Pessoal do Poder Legislativo Municipal de Jambeiro, relativo ao período aquisitivo 
2021/2022, sendo que 10 (dez) dias foram convertidos em pecúnia: 
 

NOME RG CARGO EFETIVOS 
Vicente Senes Almeida Coelho 220xxx228-85 SSP/SP Procurador Jurídico 

 
 
   Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-
se as disposições em contrário. 

 
Jambeiro, 23 de fevereiro de 2023. 

 
 
 

Rosangela Maria Almeida Machado 
Presidente da Câmara 

 
 

 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
Publicado e afixado em Quadro Informativo na Secretaria da Câmara Municipal de 
Jambeiro e no site oficial www.camarajambeiro.sp.gov.br. 
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C Â M A R A M U N I C I P A L D E J A M B E I R O 
E S T A D O D E S Ã O P A U L O 

Rua Cel. João Franco de Camargo, 80, Centro – Jambeiro – SP – CEP 12.270-000 
Tel: (012) 3978-1321 e-mail: parlamentar@camarajambeiro.sp.gov.br 

 

 

 
PORTARIA Nº 15 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023 

 
“NOMEIA MEMBRO PARA COMPOR A COMISSÃO ORGANIZADORA DO 
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO, DE REGIME 
CELETISTA, A SER REALIZADO PELO PODER LEGISLATIVO DE JAMBEIRO-SP, E 
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.” 
 
Rosangela Maria Almeida Machado, Presidente da Câmara Municipal de 

Jambeiro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais em especial as conferidas pelo artigo 26, 
inciso VII, alínea A do Regimento Interno da Câmara: 

 
CONSIDERANDO: A necessidade de realização de concurso público para 

provimento do emprego destinados ao quadro de pessoal da Câmara Municipal de Jambeiro para o cargo de 
auxiliar de serviços gerais e devido solicitação de saída da servidora Ângela Francisca de Paula Ferreira 
nomeada pela Portaria n09/2023; 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Ficam assim designado e nomeado novo membros para compor a 

Comissão Organizadora do Concurso Público Municipal do Poder Legislativo: 
  
1) Lucimeira Maciel de Carvalho – Presidente; 
 
2) Luzimar Pedroso dos Santos - membro 
 
3) Adauane almeida Ramos – membro  
 
 
Art. 2° Compete a Comissão: 
 I - Elaborar o Termo de Referência;  
II - Acompanhar a execução do cronograma de serviços contidos no termo 

de referência, contrato e edital;  
III - Acompanhar e fiscalizar os procedimentos necessários à realização do 

certame;  
Art. 3º A Comissão, ora instituída, terá sua duração vinculada à 

homologação do concurso público; 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando 

em seu inteiro teor a Portaria nº09/2023. 
 

 
Jambeiro, 24 de fevereiro de 2023. 

 
 
     Rosangela Maria Almeida Machado 
          - Presidente da Câmara - 

 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se 
 
Publicado e afixado em quadro informativo na Secretaria da Câmara Municipal de Jambeiro e no site oficial 
www.camarajambeiro.sp.gov.br 

C Â M A R A M U N I C I P A L D E J A M B E I R O 
E S T A D O D E S Ã O P A U L O 

Rua Cel. João Franco de Camargo, 80, Centro – Jambeiro – SP – CEP 12.270-000 
Tel: (012) 3978-1321 e-mail: gabinete@camarajambeiro.sp.gov.br 

 

 

 

 
PORTARIA Nº 16 DE  24 DE FEREVEIRO DE 2023 

 

 

 

Nomeia Agente de Contratação para exercício 

financeiro de 2023 e dá outras providências. 

 

ROSANGELA MARIA ALMEIDA MACHADO, 

Presidente da Câmara Municipal de Jambeiro, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais em especial as conferidas pelo artigo nº 26, inciso VII, alínea “A”, do Regimento Interno da 

Câmara: 

 

CONSIDERANDO, o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 6º, inciso L e art. 8º) 

 

RESOLVE: 

Artigo 1º – Nomear o  Servidor Luzimar Pedroso dos Santos para atuar 

como agente de contratação nos termos do art. 8º da Lei 14.133/2021, para tomar decisões, 

acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer 

outras atitudes necessárias ao bom andamento do certame até a homologação; 

 

      Artigo 2º - O Agente de Contratação, poderá contar com o apoio dos 

órgãos da Procuradoria Jurídica e Controle Interno para o desempenho das funções essências 

à execução do disposto nesta Lei. 

 

   Artigo 3° - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se em 

seu inteiro teor a Portaria nº15 de 22/08/2022. 

 

Jambeiro, 24 de fevereiro de 2023 

 

 

 

ROSANGELA MARIA ALMEIDA MACHADO  

- Presidente da Câmara - 

 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Publicado e afixado em Quadro Informativo na Secretaria da Câmara Municipal de Jambeiro e no 

site oficial www.camarajambeiro.sp.gov.br. 

 

 
        PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
 
 Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para sua apreciação e dos demais 
componentes desse Egrégio Colégio Legislativo, o Projeto de Lei que “altera a Lei nº 745, de 03 de 
dezembro de 1997, com suas alterações posteriores, e dá outras providências”. 
 

Trata a presente de adequação da legislação municipal às recentes alterações promovidas 
na legislação federal que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços. 

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

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

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

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

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2023 - PREGÃO 
(PRESENCIAL) Nº 015/2023. 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 NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO 
DO PINHAL EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO, PELO PERÍ-
ODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DO ART. 57, 
II DA LEI 8666/93, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO 
DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DESTE EDITAL. Realização: 23/03/2023 às 
09:00 horas no Paço Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gra-
tuitamente na Prefeitura Municipal ou no site www.santoantoniodopinhal.
sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 3666-1122 / 3666-1918
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
 
 Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para sua apreciação e dos demais 
componentes desse Egrégio Colégio Legislativo, o Projeto de Lei que “altera a Lei nº 745, de 03 de 
dezembro de 1997, com suas alterações posteriores, e dá outras providências”. 
 

Trata a presente de adequação da legislação municipal às recentes alterações promovidas 
na legislação federal que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços. 

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

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

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

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

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

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0143/2023. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLO-
GAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, torna pública 
a ADJUDICAÇÃO do Pregão Presencial nº 014/2023, Face à mencionada le-
galidade do presente certame, ADJUDICO seu objeto que consiste na CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E 
LOCAÇÃO IMPRESSORA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PELO PRAZO DE 
12 (DOZE) MESES PODENDO SER PRORROGADO NAS FORMAS DA AUTORI-
ZAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 57, II, DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTE-
RIORES, a licitante vencedora SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LTDA, foi 
declarada vencedora dos itens 1 a 4 com valor total de R$ 74.640,00 (setenta 
e quatro mil, seiscentos e quarenta reais) e a HOMOLOGAÇÃO da presen-
te licitação para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Anderson José 
Mendonça. Prefeito Municipal.


