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Prefeitura reajusta valor do cartão 
Mesa Taubaté em cerca de 40%

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Prefeitura abre inscrições para 590 vagas de 
oficinas gratuitas no Centro Cultural

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Prefeitura informa sobre portões de acesso do 
estádio Joaquinzão durante os jogos da Copinha

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Censo do IBGE: a polêmica 
sobre tamanho da população 
que pode tirar dinheiro 
de municípios

crédito da foto: HELENA PONTES/AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS

Com Censo atrasado, IBGE estimou população brasileira em 207 milhões, 
mas técnicos do próprio instituto criticam a metodologia utilizada. Devido à 
população menor, 702 municípios esperam perder R$ 3 bilhões em repasses da 
União e prometem ir à Justiça

Demografia
Eleitor que faltou ao 2º turno tem 
até segunda-feira para justificar

crédito da foto: Agência Brasil

Procon-SP orienta a não abastecer com 
preço de combustível reajustado

 Â Aumento de preços vem sendo praticado por alguns postos do país, mesmo com a renovação por 60 dias 
da desoneração

Depois da MP (medida 
provisória) com a 
renovação por 60 

dias da desoneração dos 
combustíveis, editada pelo 
governo federal no dia 1º, e 
das notícias de que o aumen-
to de preços vem sendo pra-
ticado por alguns postos, o 
Procon-SP está orientando 
o consumidor a ficar atento, 
comparar os valores e não 
abastecer em locais que fize-
rem os reajustes.

“O órgão de defesa res-
salta que a legislação, seja 
a Constituição Federal ou o 
Código de Defesa do Consu-
midor, não estabelece regra 
para controle de preços em 
tempos de normalidade e que 
a livre concorrência continua 
a ser o maior benefício que 
o cidadão possui contra a 
prática de aumentos”, disse 
o Procon-SP em nota.

O órgão comunicou ainda 
que realizará uma pesquisa 
de preços de combustíveis 

para que o consumidor tenha 
mais uma ferramenta à dis-
posição.

No último dois dias, o 
Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública notificou oito 
entidades representantes 
de postos de combustíveis 
em três estados do país para 
explicar o aumento no preço 
da gasolina.

Foi dado o prazo de 48 
horas a partir do recebimen-
to da notificação para que 
respondam ao ministério. 
São cinco entidades no Rio de 
Janeiro, duas em São Paulo e 
uma no Paraná (associações, 
federações e um sindicato, 
todos representantes de pro-
prietários de postos ou distri-
buidores de combustíveis).

A notificação foi feita por 
meio da Senacon (Secretaria 
Nacional do Consumidor). A 
secretaria vai analisar as res-
postas e, segundo o ministé-
rio, “adotará as providências 
que se fizerem necessárias”.

crédito da foto: Agência Brasil

Poupança tem retirada líquida 
recorde de R$ 103,24 bi em 2022

crédito da foto: © José Cruz/Agência Brasil

Unitau relembra Operação Arcanjo 
e a passagem de Bento 16 pelo Brasil

crédito da foto: Divulgação Unitau / Reprodução TV Unitau
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A ingratidão dos beneficiados
• Espírito Benedita Maria - Psicografi a de Raul Teixeira – Niterói/RJ

Não deverá ser estranha a você a 
presença marcante da ingratidão 
do mundo a sua volta.

Você já deve ter observado o quanto 
as pessoas, de maneira geral, dese-
jam receber, obter graciosamente isso 
ou aquilo, para que se sintam bem e 
possam creditar valor ao seu benfeitor. 
Mas, acredite, esse valor atribuído ou o 
louvor demonstrado, é coisa de poucos 
momentos, na maior parte das vezes.

É por demais comum que nem todas 
as pessoas saibam receber o que lhes é 
ofertado, com espírito de gratidão, com 
alegria n’alma e reverência pela vida, 
por haver colocado em seu caminho o 
benfeitor.

Muitas vezes, por complicados pro-
cessos psicológicos que se formaram 

de encarnação a encarnação, o benefi-
ciado acaba se sentindo inferiorizado 
em relação ao seu benfeitor; sente-se 
humilhado e uma certa rebelião íntima 
inspira-lhe planos vingativos.

Na primeira oportunidade, forças 
de treva associadas ao mau caráter do 
ingrato beneficiado criam sobre a figura 
do benfeitor a maledicência, a calúnia, 
a revolta, que podem chegar a formas 
mais grotescas de ingratidão.

Quantos casos você deve conhecer 
de pessoas que foram acolhidas em 
algum lar, na hora da necessidade; de 
empregados que obtiveram ensejo de 
trabalhar, mesmo sem tantas habilida-
des; de amigos que foram consolados 
ou sustentados por outros, no tempo 
da penúria, e que se voltam contra 

seus benfeitores? Mentem, atraiçoam, 
sequestram, usurpam, matam.

O mundo está repleto de ingratos. 
Recordemo-nos de Jesus: o caso dos dez 
leprosos curados, quando somente um 
voltou para agradecer; o caso de Judas 
Iscariotes, que se esqueceu das instru-
ções do Amigo e pensou somente no 
poder terreno do qual poderia usufruir 
e o caso do povo que o recebeu com 
festa num domingo e que, na sexta-feira 
seguinte, chumbou-O numa cruz, tro-
cando-O por um marginal social. Nem 
o Divino Mestre escapou dos ingratos.

Muito importante, porém, é que 
o amor para com o semelhante e o 
desejo de servir, em nome de Deus, não 
se esfriem no seu coração. Continue 
servindo no que possa, onde possa e 

Coluna Ser Voluntário

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

(DRT 22.201), Consultor especialista em voluntariado e responsabilidade social 
empresarial. Voluntário palhaço hospitalar desde 2000, Conselheiro Diretor 
da Rede Filantropia, CEO da empresa de consultoria R. R. Desenvolvimento 

e Transformação Humana LTDA, porta voz pela ONU, Global Friends of 
Volunteering (IAVE), Associado da VRS Consult da Guatemala e professor de 

Voluntariado da PADLA - México. @roberto.ravagnani

Vamos conhecer mais do 
voluntariado no mundo
As crises pelas quais o ser humano 

vem passando são grandes, como 
nos mostra as crises sociais, eco-

nomicas e de saúde dos tempos mais 
próximos.

O voluntariado, estudado há muito 
tempo, mas ainda subestimado e desva-
lorizado, vem fazendo a difrença notavel 
pelo mundo. Acaba de ser publicado o 
informe 2022 sobre o voluntariado no 
mundo, preparado pelos Voluntarios 
das Nações Unidas e pelo PNUD e vou 
trazer alguns do dados que ele apre-
senta.

Um estudo muito rigoroso realizado 
pela universidade John Hopkins, mostra 
parte desta força poderoza que é o 
voluntariado. Se todos os voluntários 
fossem agrupados em um país, seria a 
oitava maior economia muindial pelo 

que geram de bens e serviços sociais, e 
com altos indices de crescimento.

Estima-se que 15% (quinze por 
cento) das pessoas maiores de 15 anos 
fazem trabalho voluntário no mundo, 
aproximadamente 862 milhoes de pes-
soas, um exercito (aproximadamente 
4 x o tamanho do Brasil) comprometi-
dos com a solidariedade e a doação de 
tempo.

Existem grandes organizações pelo 
mundo que se utilizam do trabalho 
voluntário, mas existem milhares de 
pequenas organizações nas menores 
localidades que também precisam desta 
força de trabalho.

Em 2023 a força do voluntariado será 
novamente demandada e certamente 
você poderá ser um desses personagens 
importantes para o desenvolvimento 

delas. E há expectativas por novas atri-
buições para estes personagens, além 
de todas já conhecidas, como por exem-
plo:

� Poder constituir-se em uma ins-
tancia eficiente de controle das políticas 
públicas e da erradicação da “praga” que 
é a corrupção;

� Será crucial no apoio e na pre-
venção dos desastres naturais, cada vez 
mais comuns e mais violentos;

� Um facilitador da participação 
do cidadão na gestão pública;

� Ajuda a defender e aprofundar 
a democracia;

� Ser um catalizador de inovações 
sociais;

� Criar pontes entre a sociedade 
civil e o estado, entre muitos outros.

La vita È BELLa
O ex-presidente Jair Bol-

sonaro não quer voltar ao 
Brasil. A fuga vergonhosa 
para a cidade americana de 
Orlando, na Flórida, é apenas 
parte de um plano de prote-
ção contra eventual prisão. O 
assunto ainda é tratado sigi-
losamente: toda a família (ele, 
a esposa e uma filha menor) 
pede a celeridade à Embaixa-
da da Itália em Brasília para a 
emissão da cidadania italiana 
para o clã. Para Bolsonaro, é 
questão de pouco tempo o 
ministro do STF Alexandre 
de Moraes expedir mandado 

de prisão numa das encren-
cas em que se meteu, como 
o inquérito das fake news 
propaladas por ele sobre a 
Aids associada a uma vacina 
contra Covid-19, na qual a 
Polícia Federal já indicou 
sua culpa. Se for para Roma 
a tempo, com cidadania ita-
liana, ele se blinda porque o 
país europeu não tem tratado 
de extradição com o Brasil. A 
rota é tão latente que a dire-
ção do PL adiou o aluguel 
de mansão no Lago Sul em 
Brasília. Os móveis da famí-
lia, retirados do Palácio da 
Alvorada, estão guardados 
num depósito. A assessoria 
da Embaixada afirma que por 
questões de sigilo não pode 
fornecer informações sobre 
esse tipo de informação.

r$ 1 Bi para amE
O ex-ministro da Saúde, 

Marcelo Queiroga, mostrou 
a aliado a conta judicial da 
pasta com 100 processos 
para cobrir custos de famí-
lias de crianças com a doença 
Atrofia Muscular Espinhal. 
O MS pagou R$ 1 bilhão de 
reais só para estes casos. “É 
melhor ter política pública 
do que gastar. Não é a caneta 
perdulária do doutor de 
branco nem a caneta gene-
rosa do doutor de preto que 
vai resolver a situação”, disse 
Queiroga.

158 na Conta
Bolsonaro leva uma conta 

amarga no currículo. Acumu-
lou 158 pedidos de impeach-
ment na Câmara dos Depu-
tados. O 1º foi protocolado 
em 5 de fevereiro de 2019: 
Denúncia por crimes de res-
ponsabilidade e omissão. 
Também constam na Câmara 
13 pedidos de impeachment 
contra o vice-presidente 
Hamilton Mourão (Republi-
canos) e alguns ministros 
que já passaram ou fazem 
parte do atual Governo. O 
último pedido contra o pre-
sidente foi apresentado em 
8 de novembro pelo senador 
Jean Paul Terra Prates (PT-

RN), que o acusou de apoiar 
o ministro Fabio Faria para 
atacar o sistema eleitoral.

UM eX-BolsonARistA
O ex-ministro das Comuni-

cações, Fábio Faria, fez movi-
mentos de aproximação com 
o ministro do STF Alexandre 
de Moraes. Ele tenta se des-
vincular da ala ideológica do 
antigo Governo que questio-
nou a independência do TSE 
e a urna eletrônica. Moraes 
prometeu empenho para 
punir a difusão de notícias 
falsas. No meio de dezembro, 
Faria participou de convesco-
te na casa de Bruno Dantas, 

novo presidente do TCU. 
Além da cúpula do Judiciário, 
trocou boa prosa com mem-
bros do Governo eleito do PT.

oi E tCHau
Partidos nanicos que 

apoiaram a eleição de Lula 
da Silva (PT) receavam não 
ter espaço na Esplanada – e 
aconteceu mesmo. A regra 
é clara no jogo da governa-
bilidade: tem que ter votos 
no Congresso. O Avante, do 
deputado das mídias André 
Janones, tentou emplacar o 
presidente do partido, Luís 
Tibé, como ministro. Em reu-
nião com o presidente eleito, 
esperava receber um convite, 
mas só ouviu que estava difí-
cil conciliar.

nova ‘GranJa’?
A Confederação Brasileira 

de Futebol vai construir um 
Centro de Desenvolvimento 
de Futebol na floresta ama-
zônica de Macapá (AP), longe 
das capitais mais populosas e 
num Estado sem tradição no 
futebol no País. A Portaria nº 
70 do Ministério do Turismo 
e o Iphan autorizaram con-
tratação de dois arqueólogos 
para acompanhar o projeto.  

EspLanadEira
# Laboratório Contra-

prova lança novo serviço 
“Contraprova Concierge”. # 
Banco Safra oferece linha de 
crédito FGEnergia. # Pro-
grama de Capacitação para 
Juventude Negra do Pessoa 
& Pessoa Advogados recebe 
selo de Direitos Humanos 
e Diversidade da Prefeitura 
de SP. # Alicerce Educação 
reforça campanha que via-
biliza bolsas de estudos a 40 
mil jovens em situação de 
vulnerabilidade. # Programa 
Territórios Regenerativos 
anuncia primeiros negócios 
de impacto socioambiental 
que receberão recursos. # 
Co-fundadora da fintech, 
Bianca Pereira é selecionada 
pela Forbes Under 30 Brasil.

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

Brasil é líder em Governo 
Digital nas Américas

• *Rodrigo Santos

O Brasil continua com seus avan-
ços de digitalização em diver-
sas áreas, com destaque para 

a ampliação dos serviços de Governo 
Digital. Inclusive, nosso país fechou o 
ano passado em posição de destaque no 
ranking divulgado pelo Banco Mundial: 
dentre 198 nações, ficamos em segun-
do lugar em maturidade na oferta dos 
serviços públicos digitais. O primeiro 
colocado foi a Coréia do Sul.

 Se estamos ocupando uma posição 
privilegiada na lista, foi graças aos esfor-
ços das diversas instituições brasileiras. 
No penúltimo ranking divulgado pelo 
Banco Mundial, estávamos na sétima 
posição. Com essa rápida evolução, hoje 
podemos nos orgulhar de estar à frente 
de países desenvolvidos como Estados 
Unidos, Canadá, Austrália e Estônia - 
esta última reconhecida mundialmente 
pelas iniciativas inovadoras em governo 
digital.

Esse avanço todo ocorreu antes 
mesmo da pandemia, com destaque para 

áreas como a Justiça, com a implantação 
e maturidade dos processos digitais, o 
crescimento de soluções baseadas em 
nuvem e as cada vez mais frequentes 
iniciativas em automação e Inteligência 
Artificial aplicada. Na parte de servi-
ços públicos, cada vez mais prefeituras 
implementam portais de atendimento 
aos cidadãos, com a oferta de serviços 
que vão desde a manutenção em vias 
públicas até a solicitação e abertura de 
processos para os idosos que buscam 
a regulamentação para estacionar em 
local especial. Os resultados, nesses dois 
âmbitos, são o aumentando de eficiên-
cia na prestação de serviços, celeridade 
no atendimento, economia de recursos 
públicos e transparência na adminis-
tração.

 Apesar da evolução dos serviços digi-
tais massivos, ainda existem regiões em 
nosso país que carecem de desenvolvi-
mento, como a região Norte, que atual-
mente é a mais deficitária no quesito de 
transformação digital. Já os estados de 

Goiás e Rio Grande do Sul têm a maior 
oferta desses serviços, de acordo com o 
Índice da Associação Brasileira de Enti-
dades Estaduais (ABEP TIC).

 A conclusão é que, mesmo com os 
grandes avanços, ainda devemos con-
tinuar investindo recursos e esforços 
para a digitalização dos serviços com 
o objetivo de facilitar cada vez mais a 
vida dos brasileiros. É de interesse das 
instituições públicas que os cidadãos 
tenham uma jornada de vida facilitada 
pelas soluções digitais, com integração 
em instituições de todas as esferas da 
administração, como Judiciário, Legis-
lativo e governos federal, estaduais e 
municipais.

 Neste contexto, observo que mercado 
de tecnologia da informação também 
está em constante crescimento no 
Brasil. Os investimentos em tecnologia 
a nível mundial devem alcançar R� 2,9 
trilhões até o final do ano, de acordo 
com o estudo da Gartner Trends.

Leia mais no site do dt
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EsportesEsportes
Secretaria de Esporte e 
Entretenimento de Caçapava 
realiza primeira edição da Copa 
Simpatia de Futebol de Base

 Â Inscrições das equipes interessadas 
em disputar o torneio começam dia 9 de 
janeiro

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Caçapava

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

e Entretenimento, recebe 
inscrições no período de 9 a 
27 de janeiro para a primeira 
edição da Copa Simpatia de 
Futebol de Base masculino. 
A competição será disputada 
nas categorias Sub 9, Sub 11, 
Sub 13 e Sub 15.

O objetivo do torneio é 
fomentar o futebol de base 
no município e revelar novos 
talentos. As inscrições, gra-
tuitas, deverão ser feitas 
presencialmente na sede 

da Secretaria de Esporte e 
Entretenimento, localizada 
na Rodovia João do Amaral 
Gurgel, nº 160, Vila Cente-
nário (Ginásio de Esportes 
Municipal). Não serão acei-
tas inscrições fora do prazo 
estipulado. O horário de 
atendimento é de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 11h 
e das 13h30 às 16h30.

O congresso técnico está 
previsto para acontecer em 
fevereiro e o início da com-
petição em março de 2023.

Leia mais no site do dt.

Levantadora Angie 
Melisa reforça o Vôlei 
Taubaté na Superliga B

CRÉDITO DA FOTO: Renato Antunes / Agência Maxxsports

Jovem atleta colombiana 
chega com experiência 
internacional em clubes 

da Romênia e Portugal, além 
de passagens pela seleção da 
Colômbia

O Vôlei Taubaté segue se 
preparando para a estreia 
na Superliga B Feminina, que 

começa no final deste mês de 
janeiro, e o técnico Spencer 
Lee contará com uma novida-
de no elenco para a disputa 
do nacional. A equipe rece-
beu o reforço da levantadora 
Angie Melisa, de 22 anos.

Leia mais no site do dt

São José Esporte Clube 
lança planos pagos do 
Sócio Águia  

 Â Com planos a partir de R$19,90 ao 
mês, o torcedor terá ingressos para todos 
os jogos em casa

Nesta quinta-feira (5), o 
São José Esporte Clube 
apresentou oficialmen-

te os valores do programa Sócio 
Águia, uma novidade para essa 
temporada de 2023. Entre os 
benefícios oferecidos aos tor-
cedores estão ingressos para os 
jogos no Martins Pereira e des-
conto na loja oficial do clube. 

O Sócio Águia é o programa 
de sócio-torcedor oficial do São 
José, que irá oferecer benefícios 
exclusivos e planos que aten-

dam todos os perfis de torce-
dores. Com valores a partir de 
R$19,90 ao mês, o Sócio Águia 
conta com três categorias: 
Bronze, Prata e Ouro.  

O Executivo de Futebol, Lucas 
Brando, destacou a importân-
cia do Sócio Águia para o time: 
“Os planos do Sócio Águia são 
fundamentais para criar um 
vínculo ainda maior entre a tor-
cida e o São José Esporte Clube.  

Leia mais no site do dt

�Saúde 

Saúde abre consultas públicas 
para incorporação de tecnologias 
ao SUS

 Â Sugestões podem ser apresentadas até a próxima segunda-feira

O Ministério da Saúde 
recebe até a próxi-
ma segunda-feira, 

9, manifestações sobre a 
incorporação de tecnologias 
ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). Uma das consultas 
propõe a ampliação do uso 
da vacina pneumocócica con-
jugada 13-valente para imu-
nizar crianças de até 5 anos 
contra pneumonia.

Também está em consulta 
pública a incorporação da 
empagliflozina para o tra-
tamento de pacientes com 
insuficiência cardíaca. A 
indicação do medicamento já 
recebeu parecer favorável da 
Comissão Nacional de Incor-
poração de Tecnologias no 
SUS (Conitec).

Para participar das con-
sultas é preciso acessar a 
página Consultas públicas. 

No mesmo endereço, estão 
disponíveis o relatório téc-
nico e o documento para 

a sociedade em geral, com 
informações que auxiliam 
no entendimento sobre as 

tecnologias em processo de 
avaliação.

crédito da foto: © Marcello Casal JrAgência Brasil

�Homenagem 

Rebatizados! Fifa anuncia primeiros 
estádios com nome de Pelé; veja quais são

 Â O pedido havia sido feito pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, durante 
visita ao funeral do ex-jogador

Uma semana após 
a morte de Pelé, 
as homenagens ao 

maior jogador de futebol de 
todos os tempos não param 
de acontecer ao redor do 
mundo.

A Fifa confirmou que, até 
esta quinta-feira, 5, ao menos 
dois países anunciaram que 
vão batizar estádios com 
o nome Rei Pelé. O pedido 
havia sido feito pelo presi-
dente da entidade, Gianni 
Infantino, durante visita ao 
funeral do ex-jogador. Ele 
havia sugerido que todas as 
nações tivessem ao menos 
um estádio chamado Rei Pelé.

O primeiro foi Cabo Verde, 
na África. O primeiro-minis-
tro José Ulisses Correia 
anunciou que deseja que o 
país seja o primeiro a aderir 
à iniciativa e informou que o 
Estádio Nacional, passará a 
se chamar Rei Pelé. O estádio 
fica na capital, nca cidade de 

Praia e tem capacidade para 
15 mil pessoas.

“Pelé foi e sempre será uma 
figura que todos admiram, no 
Brasil, nos países de língua 
portuguesa, e no restante 

do mundo, é um ícone que 
conecta várias gerações”, 
disse o primeiro-ministro à 
Fifa.

A Colômbia também terá 
um estádio em homenagem 

ao jogador brasileiro. Ele 
ficará em Villavicencio. 

Leia mais no site do dt

crédito da foto: Agência Brasil

�Segurança Pública 

Delegado-geral Artur Dian 
anuncia novos diretores da 
Polícia Civil

 Â Delegados classe especial vão comandar departamentos e órgãos de assistência 
policial

A Delegacia Geral da 
Polícia Civil do Estado 
de São Paulo nomeou, 

por meio de publicação no 
Diário Oficial, nesta quarta-
-feira, 4, 15 novos assistentes 
e diretores de departamen-
tos da instituição. Terão 
novos delegados o Depar-
tamento de Administração 
e Planejamento da Polícia 
Civil (DAP), Departamento 
Estadual de Homicídios e de 
Proteção à Pessoa (DHPP), 
Departamento de Opera-
ções Policiais Estratégicas 
(DOPE), Departamento de 
Polícia de Proteção à Cida-
dania (DPPC), Academia 
de Polícia “Dr. Coriolano 
Nogueira Cobra” (Acadepol), 

Assistência Policial Civil da 
Administração Superior e da 
Sede da Secretaria (ASSS), 
Departamento de Polícia 
Judiciária da Capital (Decap), 
Departamento de Polícia 
Judiciária da Macro São Paulo 
(Demacro) e os Departamen-
tos de Polícia Judiciária do 
Interior -  Deinters 1, 2, 3, 6 e 
7. Também haverá modifica-
ção no Gabinete do Delegado 
Geral de Polícia (GDG) e na 
Delegacia Geral De Polícia 
Adjunta (DGPAD). 

GDG
A delegada Juliana Pereira Ribei-

ro Godoy Rodrigues assumiu a 
chefia de Gabinete do delegado-
-geral da Polícia Civil, Artur Dian.

 Leia mais no site do dt

crédito da foto: Divulgação SSP SP
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Notícias do Legislativo

Feriado de 5 de 
dezembro está extinto

A Lei 5.795, publi-
cada no dia 17 de 
dezembro, extingue 

o feriado municipal de 5 de 
dezembro, data da elevação 
do povoado de Taubaté à 
categoria de vila. A auto-
ria é do prefeito José Saud 
(MDB).

Saud considerou o contex-
to de pandemia, que trouxe 
reflexos para a economia. 
“Apresentamos o projeto a 
fim de suspender o feriado 
para compensar as parali-
sações sofridas e fomentar 
a economia local”, justificou 

ele.
O feriado municipal foi 

criado em 2011, por meio 
da Lei 4.562, de autoria 
do ex-vereador Jeferson 
Campos. Na época, o então 
vereador afirmou que 
“Taubaté estaria usando a 
mesma prerrogativa de que 
se valeram os municípios de 
São Paulo e São Carlos, que 
ampliaram seus feriados 
municipais de quatro para 
cinco, a fim de incluírem 
datas que são relevantes no 
contexto histórico-cultural 
de suas comunidades”.

Vista aérea região da avenida Itália 

Crédito Imprensa CMT

Conheça os feriados 
de 2023
A Lei 4.128, de 26 de 

dezembro de 2007, 
fixou em cinco o 

número de feriados muni-
cipais em Taubaté. Soma-
dos aos feriados nacionais 
e estaduais, o quadro, para 
2023, fica da seguinte 
maneira:

1º de janeiro – domingo: 
Confraternização Universal

7 de abril – sexta-feira: 
Paixão de Cristo

10 de abril – segunda-
-feira: Dia de São Benedito

21 de abril – sexta-feira: 
Tiradentes

1º de maio – segunda-
-feira: Trabalho

8 de junho – quinta-feira: 
Corpus Christi

9 de julho – domingo: 
Revolução Constituciona-
lista

7 de setembro – quinta-
-feira: Independência do 
Brasil

4 de outubro – quarta-
-feira: São Francisco das 
Chagas, padroeiro de Tau-
baté

12 de outubro – quinta-
-feira: Nossa Senhora Apa-
recida

2 de novembro – quinta-
-feira: Finados

15 de novembro – quar-
ta-feira: Proclamação da 
República

25 de dezembro – segun-
da-feira: Natal.

O Carnaval e a quarta-
-feira de Cinzas, dias 21 e 
22 de fevereiro, não são 
feriados, embora muitas 
empresas não funcionem 
durante essas datas. Vale 
lembrar que a Lei 5.795, de 
2022, extinguiu o feriado de 
5 de dezembro.

�Diversão 

Imersão Neon marca o início da 
programação de férias do Taubaté Shopping

 Â O evento é gratuito e acontece neste fim de semana

Muita cor e diversão 
para as crianças é 
o que promete a 

Imersão Neon, a primeira 
atração da programação de 
férias do Taubaté Shopping. 
No sábado, 7, e no domingo, 
8, próximo à loja Pernambu-
canas, acontece o evento que 
terá duas atividades muito 
esperadas pela garotada: a 
Oficina de Slime Neon e a 
Baladinha Infantil Neon.

Cada sessão tem duração 
aproximada de 50 minutos 
e ao todo serão quatro ses-
sões por dia: às 14h, às 15h, 
às 16h e às 17h. Para parti-
cipar é preciso ter entre 4 e 
14 anos e fazer a inscrição 
no próprio local do evento, a 

partir das 13h30 – antes do 
início das atividades.

A ação é gratuita é acontece 
em parceria com a Brincares 
Recreação Infantil.

Confira o cronograma com-
pleto da Programação de 
Férias do Taubaté Shopping:

7 e 8 de janeiro: Imersão 
Neon

Corredor da loja Pernam-
bucanas

De 10 a 15 de janeiro: 
Drone School kids (parceria 
com a escola de idiomas Fisk)

Corredor da loja Pernam-
bucanas

De 12 a 15 de janeiro: Pla-
taforma 360º

Leia mais no site do dt

�Campanha 

Estapar incentiva comportamento 
“Se beber, não dirija”

 Â Estapar Reserva, serviço de reserva de vagas em estacionamentos, permite que 
clientes retirem os carros no dia seguinte dos eventos no Allianz Parque e Beira Rio, 
sem custo adicional

Presente já há algum 
tempo no Allianz 
Parque e Beira Rio, 

a Estapar (ALPK3), maior 
rede de estacionamentos 
do Brasil, permite que os 
clientes retirem os carros 
dos estacionamentos dos 
estádios no dia seguinte dos 
eventos, até o meio-dia, e 
sem custo adicional. A ideia 
é fortalecer o comporta-
mento ‘se beber, não dirija’ 
e garantir segurança para os 
motoristas.

O benefício é válido para 
todos que pagarem por uma 
diária nos estacionamentos. 
Para usufruir é necessário 
apresentar o QR Code via 

e-mail e aplicativo ou o tíque-
te comprovante de pagamen-
to, no momento de retirada 
do veículo. Não será permiti-

da a retirada de veículos por 
terceiros.

Para aproveitar a ação, vale 
marcar na agenda alguns 

shows que já foram confir-
mados para janeiro de 2023, 
no Allianz Parque: Backstreet 
Boys, Festival Carnauol, Ima-
gine Dragons, Def Leppard, 
Motley Crue, Titãs Encontro 
e The Weekend. O Estádio 
do Beira Rio ainda não abriu 
agenda. 

De acordo com a Marcella 
Mosquini, head de marke-
ting da Estapar, “os clientes 
começaram a usar assim que 
o benefício foi disponibiliza-
do. Acreditamos que a ação 
possa evitar muitos aciden-
tes.”

Leia mais no site do dt.

Estapar Reserva

Divulgação

�Destaque 

Unitau relembra Operação Arcanjo 
e a passagem de Bento 16 pelo Brasil
No momento em que o 

mundo se despede de 
Bento 16, a Univer-

sidade de Taubaté (Unitau) 
presta uma homenagem com 
o resgate de memórias da 
passagem do papa emérito 
pelo Santuário de Aparecida 
em maio de 2007. Entre os 
dias 11 e 13 de maio daquele 
ano, a Unitau participou da 
Operação Arcanjo com cerca 
de 120 pessoas, entre profes-
sores e alunos.

Estudantes do Departa-
mento de Enfermagem cola-
boraram com o atendimento 
ao público que compareceu 
à Basílica. Atuante no Depar-
tamento até 2019, quando se 
aposentou, Profa. Dra. Eliana 
Fátima de Almeida Nasci-
mento destaca a possibili-
dade de vivenciar na prática, 
durante a Operação Arcanjo 
os ensinamentos transmiti-
dos na sala de aula para os 
alunos.

“Ficamos mais ou menos 

uns cinco dias acampados 
lá. Fizemos várias tendas e 
distribuímos os professores 
e alunos para atendimen-
to. Eram situações em que 
as pessoas passavam mal, 
tinham desmaios, sofriam 
de dores na coluna, dores de 
cabeça. Foi muito importan-

te para nossos alunos terem 
a noção dessa assistência 
emergencial.”

Professora Eliana se 
lembra de uma ocasião em 
que foi necessária a transfe-
rência de um paciente para 
o hospital de base montado 
pelo Exército nas imediações 

do santuário.
“As pessoas chegavam nas 

tendas e a gente ia separan-
do por situações. Teve uma 
pessoa que precisou ser 
transferida. 

Leia mais no site do dt.

crédito da foto: Divulgação Unitau / Reprodução TV Unitau

�Urbanismo 

Construção Civil: 
aprovação de projetos 
cresce 13% em São José

A Prefeitura de São José 
dos Campos registrou 
crescimento de 13% 

em metros quadrados apro-
vados para construção na 
cidade.

Em 2022, a área total apro-
vada chegou a 1.182.970 
metros quadrados. No ano 
anterior, foram 1.042.950 
metros quadrados aprova-
dos.

Esse crescimento, além de 
indicar a recuperação econô-
mica do setor da construção 
civil, é resultado dos esforços 

da Prefeitura de São José, que 
alia desenvolvimento e sus-
tentabilidade.

Uma iniciativa fundamental 
foi a atualização do Código 
de Edificações, que passou 
a exigir que toda constru-
ção ou reforma de imóvel 
utilize tecnologias, insumos, 
equipamentos e sistemas 
de menor impacto ou que 
tragam ganhos ambientais, o 
chamado Green Building. 

Leia mais no site do dt
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Censo do IBGE: a polêmica sobre tamanho da 
população que pode tirar dinheiro de municípios

 Â No apagar das luzes de 2022, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou uma nova projeção para a 
população brasileira: 207,8 milhões de habitantes.

O dado — uma estima-
tiva feita a partir do 
Censo ainda inaca-

bado de 2022 —, chamou 
a atenção por ser mais de 7 
milhões inferior à projeção 
populacional de 215 milhões 
de habitantes, feita pelo 
próprio IBGE, com base na 
última edição do Censo, de 
2010.

O número menor do que 
a projeção já era esperado, 
devido à pandemia, à migra-
ção de brasileiros para o 
exterior e à gradativa redu-
ção no número de nascimen-
tos. O fato de a projeção estar 
12 anos distante do último 
Censo e de não ter sido rea-
lizada uma contagem popu-
lacional prevista para 2015, 
também contribuem para a 
discrepância entre os núme-
ros.

Mas, após a publicação do 
dado, técnicos do IBGE afir-
mam que o número pode 
estar subestimado e revelam 
que sua divulgação foi con-
troversa dentro do próprio 
instituto.

“Fizeram uma conta de 
padaria com base no que já 
está feito no Censo, mas o 
método é bem duvidoso, teve 
bastante discordância sobre 
isso”, relata um técnico do 
IBGE que conversou com a 
BBC News Brasil sob condi-
ção de anonimato.

“Isso é uma invenção, 
nenhum país no mundo faz 
o que eles fizeram”, diz outro 
técnico.

“Vejo com muita preocupa-
ção. Primeiro, porque foi uma 
metodologia que nunca foi 
aplicada em lugar nenhum 
do mundo. É aquilo que a 
gente chama de uma jabuti-

caba”, afirma.
“E pior: estão usando duas 

metodologias diferentes 
para tratar entes federados, 
que são os municípios, de 
mesmo porte populacional. 
Então vai ter município que 
o resultado dele é o Censo e 
município que o resultado é 
uma estimativa. Ninguém vai 
ficar satisfeito e isso vai gerar 
ações na Justiça”, acrescenta 
este segundo técnico.

“Então há um aspecto legal 
insustentável e um aspecto 
metodológico também muito 
frágil.”

Cimar Azeredo, presidente 
interino do IBGE, afirma que 
as críticas não procedem, que 
o instituto tem muita trans-
parência em seus processos, 
seguindo à risca os princípios 
fundamentais das estatísti-
cas oficiais.

Ele afirma ainda que os 
dados foram discutidos com 

os técnicos, submetidos a 
uma comissão consultiva 
composta de 13 membros e 
que são a melhor informa-
ção possível, se comparada 
com os dados populacionais 
projetados a partir do Censo 
anterior, por apresentarem 
maior grau de acuidade.

Menos dinheiro para muni-
cípios

Poderia ser apenas uma 
discordância entre visões 
técnicas distintas, mas a 
contagem populacional tem 
consequências práticas. 
Isso porque municípios que 
perdem população passam 
a receber menos dinheiro do 
governo federal.

Ao fim de todos os anos, 
por obrigação legal, o IBGE 

encaminha ao TCU (Tribunal 
de Contas da União) a relação 
da população de cada um dos 
municípios brasileiros. Os 
dados são usados para cal-
cular as quotas do Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM) para o ano seguinte.

Pelas regras do fundo, Esta-
dos e Distrito Federal rece-
bem 22,5% da arrecadação 
do IR (Imposto de Renda) e 
do IPI (Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados). Esse 
valor então é distribuído aos 
municípios, de acordo com o 
número de habitantes.

O repasse é estabelecido 
com base em faixas popula-
cionais e as diferentes faixas 
têm direito a valores maiores 
quanto maior a população.

Assim, se um município 
perde população e, com isso, 
muda de faixa, ele acaba per-
dendo recursos. Isso afeta 
particularmente os municí-

pios menores, que têm popu-
lações pequenas demais para 
gerar arrecadação própria e 
têm no FPM sua principal 
fonte de receita.

A Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM) estima 
que 702 municípios perderão 
recursos com base na estima-
tiva populacional da prévia 
do Censo, somando mais de 
R$ 3 bilhões. Os Estados com 
mais municípios impactados 
são Bahia (99), Minas Gerais 
(83) e São Paulo (72).

Por que municípios vão à 
Justiça

Em anos em que não há 
Censo, o IBGE envia ao TCU, 
para o cálculo das quotas do 
fundo, a população dos muni-
cípios com base na projeção 

populacional. Em 2022, no 
entanto, com o Censo ainda 
incompleto, o instituto optou 
por uma imputação a partir 
dos dados parciais da pes-
quisa.

A CNM argumenta que os 
municípios estão protegidos 
por uma lei (Lei Comple-
mentar 165/2019) que, na 
interpretação da entidade, 
determinou o congelamen-
to dos coeficientes do FPM 
para perdas até a finalização 
do Censo.

O texto da lei, contudo, não 
fala explicitamente em “fina-
lização”, mas apenas “até que 
sejam atualizados com base 
em novo censo demográfi-
co”. O TCU considerou que 
o IBGE enviou informações 
com base no novo Censo e, 
por isso, recalculou as quotas 
do fundo, com perdas para 
os municípios que tiveram 
redução de população.

Por discordar dessa inter-
pretação, a CNM está reco-
mendando que todos os 
municípios afetados recor-
ram no TCU. Alguns deles já 
contestam a decisão do órgão 
na Justiça, tendo recebido 
liminares favoráveis, segun-
do a entidade representativa.

“O governo não fez a recon-
tagem populacional em 2015, 
não fez o Censo em 2020 e 
2021. Foi fazer agora, de 
maneira muito claudicante. 
Isso soa para nós como uma 
irresponsabilidade total do 
governo, que não cumpre a 
lei”, diz Paulo Ziulkoski, pre-

sidente da CNM.
“Já temos liminares sus-

pendendo isso daí [a decisão 
do TCU] e olha a confusão 
que vão armar no Brasil. 
A cada município que tiver 
uma liminar concedida, será 
necessário recalcular a quota 

dele e de todos os demais. 
Uma quota de um município 
mexe em toda a estrutura 
do Estado inteiro”, alerta 
Ziulkoski.

A BBC News Brasil pediu 
um posicionamento ao TCU 
quanto às críticas da CNM. 
O tribunal respondeu que 
“eventuais contestações que 
vierem a ser apresentadas 
pelos municípios ao Tribu-
nal de Contas da União serão 
naturalmente avaliadas pela 
Corte, como ocorre em todos 
os anos, nos termos de sua 
Lei Orgânica e do seu regi-
mento interno. Esses ques-

tionamentos serão analisa-
dos somente em relação ao 
cálculo e não às estatísticas 
utilizadas, que são da com-
petência do IBGE e, por defi-
nição legal, o TCU não possui 
qualquer ingerência.”

O atraso no Censo que 

levou a esse imbróglio
Programado para aconte-

cer em 2020, o Censo teve de 
ser adiado por conta da pan-
demia de covid-19. Em 2021, 
sofreu novo adiamento, por 
falta de orçamento — mais 
de 90% da verba prevista foi 
cortada na tramitação da lei 
orçamentária no Congresso.

Após determinação do STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
o governo federal liberou R$ 
2,3 bilhões para realização da 
pesquisa, 26% menos que os 
R$ 3,1 bilhões inicialmente 
previstos.

Técnicos e ex-presidentes 
do IBGE alertaram à época 
que o valor seria insuficiente, 
mas a diretoria do instituto 
— então sob a presidência de 
Susana Cordeiro Guerra, indi-
cada de Paulo Guedes para 
o cargo — tomou medidas 
como reduzir o questionário 
e seguiu com o Censo assim 

mesmo.
A pesquisa em campo teve 

início em agosto de 2022, 
com previsão de ir até o fim 
de outubro. Com dificuldade 
para contratar recenseado-
res devido à baixa remune-
ração, o término da coleta 
foi adiado para o começo 
de dezembro, depois para o 
fim do ano, novamente para 
janeiro e, agora, o instituto já 
cogita esticar a pesquisa até 
fevereiro.

Diante dos sucessivos 
adiamentos, o IBGE chegou 
ao fim de 2022 — quando 
tem a obrigação legal de 

encaminhar ao TCU a rela-
ção da população de todos 
os municípios brasileiros — 
sem os números finalizados 
do Censo. 

Leia mais na pagina 6

crédito da foto: HELENA PONTES/AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS

Com Censo atrasado, IBGE estimou população brasileira em 207 milhões, mas técnicos do próprio instituto criticam a metodologia utilizada. Devido à população 
menor, 702 municípios esperam perder R$ 3 bilhões em repasses da União e prometem ir à Justiça

crédito da foto: TÂNIA REGO/AGÊNCIA BRASIL

Ao fi m de todos os anos, IBGE encaminha ao Tribunal de Contas da União a relação da população de cada um dos 
municípios brasileiros

crédito da foto: GETTY IMAGES

Em anos que não há Censo, IBGE envia ao TCU a população dos municípios com base em projeção. Em 2022, com o Censo 
ainda incompleto, optou por uma imputação a partir dos dados parciais da pesquisa

Demografia

crédito da foto: ACERVO IBGE

Programado para 2020, o Censo teve de ser adiado devido à pandemia. Em 2021, sofreu novo adiamento, por falta de 
orçamento
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Com cerca de 84% da 
população recenseada 
até 25 de dezembro, 

o órgão de pesquisa optou 
por divulgar uma “prévia 
do Censo”, estimativa feita a 
partir dos dados já coletados.

‘207 milhões é pouco’, diz 
demógrafo

Não são apenas os técnicos 
do IBGE que questionam os 
207 milhões de habitantes 
divulgados pelo instituto na 
prévia do Censo. O demógra-
fo José Eustáquio Diniz Alves, 
professor aposentado da 
Escola Nacional de Ciências 
Estatísticas (Ence) do IBGE, 
também considera o número 
baixo e avalia que o resultado 
pode sinalizar problemas de 
cobertura do Censo.

Para embasar sua opinião, 
Eustáquio cita os dados de 
nascimentos e óbitos do 
Ministério da Saúde. Entre 
agosto de 2010 e julho de 
2022, período de referência 
entre os dois Censos, nasce-
ram 34,4 milhões de crianças 
e morreram 16 milhões de 
pessoas, o que resulta em um 
crescimento vegetativo da 
população de 18,3 milhões, 
diz o demógrafo.

Como a população em 
2010 era de 190,8 milhões, 
conforme a edição do Censo 
daquele ano, seriam 209 
milhões de pessoa em 2022, 
considerando apenas o cres-
cimento vegetativo.

O número da população 
poderia ser menor do que 
isso, caso houvesse uma 
migração significativa de 
brasileiros para o exterior, 
diz Eustáquio. Mas, embora 
muitos brasileiros tenham 
deixado o país no período, 
particularmente para Europa 
e Estados Unidos, também 
teve muita gente entrando, 
como os venezuelanos, cuja 
presença elevou a população 
de Roraima em 41% em 12 
anos, por exemplo.

Por esse mesmo cálculo, 
que considera fecundidade, 
mortalidade e migração, o 
demógrafo observa que a 
população de 2010 também 
pode ter sido subestimada 

e poderia ser mais próxima 
de 194 milhões. Assim, com 
o crescimento vegetativo de 
18 milhões, a população em 
2022 poderia ser mais pró-
xima de 212 milhões.

“Então, o que eu esperava 
para esse Censo é algo entre 
209 milhões e 212 milhões 
de habitantes. Cheguei a 
escrever artigo dizendo que 
de jeito nenhum ia chegar 
em 215 milhões, principal-
mente depois da pandemia, 
que aumentou o número de 
óbitos e diminuiu o de nas-
cimentos”, afirma. “Mas 207 
milhões é pouco.”

O segundo técnico ouvido 
pela BBC News Brasil sob 
anonimato faz cálculo seme-
lhante.

Usando dados de nasci-
mentos e óbitos do registro 
civil, e dados migratórios da 
Polícia Federal de entradas 
e saídas no país, ele chega a 

212 milhões de habitantes 
estimados para 2022.

“Ou seja, 207 milhões está 
muito abaixo. Algo entre 211 
milhões e 213 milhões me 
parece muito mais razoável”, 
diz o técnico.

Para o professor aposenta-
do da Ence/IBGE, o problema 
da prévia do Censo é ainda 
mais grave em nível munici-
pal.

Ele cita o exemplo de Porto 
Alegre, que tinha 1,409 
milhão de habitantes no 
Censo de 2010, 1,492 milhão 
em uma estimativa feita pelo 
IBGE em 2021 e, agora na 
prévia do Censo 2022, teve 
sua população estimada 
em 1,404 milhão, abaixo do 
Censo de 2010.

Outro exemplo é São Gon-
çalo (RJ), que em 2010 tinha 
999,8 mil habitantes, 1,1 
milhão na estimativa de 2021 
e 929 milhões na prévia do 
Censo.

“Isso está na cara que está 
errado, porque o crescimen-
to vegetativo de São Gonçalo 
foi de 35,7 mil pessoas no 
período, então a população 

já deveria estar acima de 1 
milhão. Isso só não seria ver-
dade se tivesse uma migração 
enorme de São Gonçalo para 
outros municípios, mas não 
conheço nenhuma evidência 
que mostre isso”, observa 
Eustáquio.

“Evidentemente tem pro-
blema de cobertura nesse 
negócio”, opina o demógrafo.

O que diz o IBGE
“Tínhamos duas opções: 

divulgar as estimativas de 
2022 ou os dados do Censo. 
Estamos falando de uma 
estimativa que tinha como 
referência o Censo de 2010. 
Quando você se afasta muito 
desse Censo, a tendência vai 
perdendo qualidade”, afirma 
Cimar Azeredo, presidente 
interino do IBGE, que assu-
miu o cargo após a exonera-
ção de Eduardo Rios Neto, 
com a mudança de governo.

“Além do que, o método 

prevê uma contagem no 
meio da década, que não 
aconteceu, o que enfraquece 
essa estimativa. Por isso foi 
tomada a decisão, já que está-
vamos com o Censo pratica-
mente concluído, de imputar 
os dados, como fazemos em 
todo Censo [com a parcela 
da população que não pôde 
ser recenseada]. Utilizamos 
uma metodologia nova, reco-
mendada por um estatístico 
da comissão consultiva, e que 
já vínhamos implementada 
há meses”, diz Azeredo, em 
entrevista à BBC News Brasil.

“O IBGE, por orientação 
metodológica, tem que esco-
lher o melhor número para 
entregar ao TCU. O melhor 
número, sem dúvida, avalia-
do inclusive pela Comissão 
Consultiva do Censo, é o 
número da prévia do Censo.”

O presidente interino diz 
que o IBGE está muito tran-
quilo com os questionamen-
tos dos municípios, porque 
isso acontece sempre que um 
município perde população.

“O fato de se ter atrasado 
não prejudica em nada a 

qualidade desse Censo”, diz 
Azeredo. “Vamos entregar o 
melhor Censo que esse país 
já teve.”

Perda de qualidade do 
Censo 2022

Diferentemente de José 
Eustáquio e dos técnicos do 
IBGE, o demógrafo Ricar-

do Ojima, ex-presidente da 
Abep (Associação Brasileira 
de Estudos Populacionais) e 
professor da UFRN (Univer-
sidade Federal do Rio Grande 
do Norte), não se surpreen-
deu com os 207 milhões de 
habitantes divulgados pelo 
IBGE em 28 de dezembro.

“A grande questão é que 
o número de nascimentos 
e o número médio de filhos 
por mulher vêm caindo mais 
rápido do que os cenários que 
se colocam para o futuro”, diz 
Ojima. “Isso contribui para 
que o ritmo de crescimento 
da população seja cada vez 
menor a cada ano.”

Ele defende a opção do 
IBGE por divulgar a prévia 
do Censo. “Não faria sentido 
não utilizar as coletas em 
municípios onde a cobertura 
já estava concluída ou muito 
avançada. A grande questão 
são as localidades onde falta 
muita gente [ser recenseada], 
mas a combinação da infor-
mação coletada com estima-
tiva, eu penso que seja uma 

informação segura”, avalia.
Ojima, no entanto, discorda 

da avaliação do presidente do 
IBGE de que o atraso não pre-
judica em nada a qualidade 

do Censo.
“Afeta com certeza, não 

necessariamente em termos 
de volume da população, que 
é um dado menos complexo, 
mas para a qualidade das 
informações das caracterís-
ticas da população”, diz.

Isso porque o Censo tem 
uma data de referência para 
as perguntas: 31 de julho 
de 2022 — por exemplo, 
o recenseador pergunta: 
“Quantas pessoas mora-
vam nesse domicílio em 31 
de julho de 2022?”. Assim, 
quanto mais distante dessa 
data, pior a memória das pes-
soas e mais eventos que dis-
torcem os dados acontecem, 
como mudanças de endereço 
e migrações.

“Se você demora seis, sete, 
oito meses, a informação vai 
se perdendo. Isso é muito 
ruim, prejudica a qualidade 
das informações”, avalia o 
professor da UFRN.

O melhor Censo que o país 
já teve?

Wasmália Bivar, econo-

mista e ex-presidente do 
IBGE (2011-2016), avalia 
que o imbróglio em torno da 
prévia do Censo e o atraso da 
pesquisa são uma espécie de 
“tragédia anunciada”.

“A equipe técnica do IBGE 
cansou de falar que para rea-
lizar o Censo, num país de 8,5 
milhões de quilômetros qua-
drados e com uma projeção 
à época de 211 milhões de 
habitantes, era preciso um 
orçamento suficiente. Afinal 
de contas, a maior parcela do 
orçamento do Censo é para 
colocar o recenseador na 
porta do domicílio, treinado, 
equipado e com todos os sis-
temas testados e aprovados”, 
diz Wasmália.

“O que a direção fez? Cortar 
o questionário sem uma 
discussão com os técnicos, 
justificando o corte de orça-
mento da ordem de 30%. Foi 
muita inexperiência e uma 
tentativa de ignorar o que 
os técnicos estavam falando. 
Então certamente o orça-
mento insuficiente é o fator 
mais importante”, avalia a 
ex-presidente do IBGE.

Ela critica o argumento do 
IBGE de que a dificuldade de 

contratar recenseadores se 
deveria a um “mercado de 
trabalho muito aquecido”, 
lembrando que o país tem 
quase 40% de trabalhado-
res na informalidade e 23 
milhões de ocupados subu-
tilizados. Além disso, lembra 
Wasmália, em 2010, com um 
mercado de trabalho muito 
mais favorável e em ano de 
eleição (evento que gera 
milhares de empregos tem-
porários), esse problema não 
aconteceu.

“O corte orçamentário 
tornou a remuneração dos 
recenseadores muito aquém 
do que mesmo um mercado 
de trabalho bastante precá-
rio estava oferecendo. Isso 
se combinou com falhas de 
pagamento, que gerou uma 
desconfiança, isso foi parar 
na redes sociais e muitos 
desistiram. Eles acabaram 
contratando um número 
insuficiente e pouco motiva-
do de recenseadores.”

Segundo Cimar Azeredo, a 
previsão era de contratação 
de 180 mil recenseadores, 
mas o IBGE conseguiu chegar 
no máximo a 120 mil.

Questionada se é possível 
de fato o IBGE “entregar o 
melhor Censo que esse país 
já teve”, como promete o pre-
sidente do instituto, Wasmá-
lia se mostra descrente.

“Impossível nessas con-
dições, com o orçamento, o 
número de recenseadores, 
o prazo que teve. Com todas 
as falhas de sistema de paga-
mento, de gestão, da ausência 
de publicidade. É impossível. 
Mas tenho certeza de que a 
equipe que está lá, que veste 
a camisa, que se compromete 
com a instituição, vai tentar 
que esse não seja o pior 
Censo que o país já fez.”

Demografia
crédito da foto: GETTY IMAGES

O demógrafo José Eustáquio Diniz Alves considera 207 milhões um número baixo para a população brasileira e avalia que resultado pode sinalizar problemas de 
cobertura do Censo

Antes diretor de pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo assumiu a presidência do instituto interinamente, após a exoneração 
de Eduardo Rios Neto, com a mudança de governo

crédito da foto: TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Atraso no Censo prejudica qualidade dos dados coletados, avalia o demógrafo Ricardo Ojima, da UFRN

crédito da foto: ACERVO IBGE

Capitais como Salvador, Recife, Rio de Janeiro e Brasília registraram protestos de recenseadores, que também 
aconteceram em cidades menores

crédito da foto: DIVULGAÇÃO
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Bate – Rebate

TV Tudo

C´est fini

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

Em Avatar: O Caminho da Água, sequência de Avatar (2009), após dez 
anos da primeira batalha de Pandora entre os Na’vi e os humanos, 

Jake Sully (Sam Worthington) vive pacificamente com sua família e sua 
tribo. Ele e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para 

ficarem juntos, devido a
problemas conjugais e papéis que cada um tem que exercer dentro 

da tribo. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de 
Pandora, indo para o mar e fazendo pactos com outros Na’vi da região.

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

acaba fazendo novos aliados - alguns dos quais já vivem entre os Na’vi 
e outros com novos avatares. Mesmo com uma guerra em curso, Jake e 
Ney’tiri terão que fazer de tudo para ficarem juntos e cuidar da família 

e de sua tribo.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h50

Sáb., Dom., Feriado: 15h50

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

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

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

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

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

Sáb., Dom., Feriado: 21h40

Sala 1 - GATO DE BOTAS 2 (DUB) O ÚLTIMO PEDIDO (UNIVERSAL 
PICTURES)

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

sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto pelo 
perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito

de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir 
ajuda para uma antiga parceira - que atualmente é sua rival e inimiga 

mortal, Kitty Pata Mansa - para continuar vivo. Então, o destemido
bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar 
a mítica Estrela dos Desejos, capaz de proporcionar o legendário Último 

Desejo e restaurar suas nove vidas.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h40 - 19h30

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

Sala 2 - AVATAR (DUB) O CAMINHO DA ÁGUA (DISNEY)
Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 192min.

Em Avatar: O Caminho da Água, sequência de Avatar (2009), após dez 
anos da primeira batalha de Pandora entre os Na’vi e os humanos, 

Jake Sully (Sam Worthington) vive pacificamente com sua família e sua 
tribo. Ele e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para 

ficarem juntos, devido a
problemas conjugais e papéis que cada um tem que exercer dentro 

da tribo. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de 
Pandora, indo para o mar e fazendo pactos com outros Na’vi da região.

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

acaba fazendo novos aliados - alguns dos quais já vivem entre os Na’vi 
e outros com novos avatares. Mesmo com uma guerra em curso, Jake e 
Ney’tiri terão que fazer de tudo para ficarem juntos e cuidar da família 

e de sua tribo.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00 - 20h40

Sáb., Dom., Feriado: 17h00 - 20h40

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

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

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

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

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

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

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

Sáb., Dom., Feriado: 13h50

Sala  3 - GATO DE BOTAS 2 (DUB) O ÚLTIMO PEDIDO (UNIVERSAL 
PICTURES)

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

sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto pelo 
perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas 

nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda 
para uma antiga parceira - que atualmente é sua rival e inimiga mortal, 

Kitty Pata Mansa - para continuar vivo. Então, o destemido bichano 
parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica 

Estrela dos Desejos,
capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas 

nove vidas.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h30 - 16h40 - 19h00 - 21h10

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

Sala 4 - AVATAR(ATMOS) 3D DUB O CAMINHO DA ÁGUA (DISNEY)

Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 192min.
Em Avatar: O Caminho da Água, sequência de Avatar (2009), após dez 

anos da primeira batalha de Pandora entre os Na’vi e os humanos, 
Jake Sully (Sam Worthington) vive pacificamente com sua família e sua 
tribo. Ele e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para 

ficarem juntos, devido a
problemas conjugais e papéis que cada um tem que exercer dentro 

da tribo. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de 
Pandora, indo para o mar e fazendo pactos com outros Na’vi da região.

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

fazendo novos aliados - alguns dos quais já vivem entre os Na’vi e
outros com novos avatares. Mesmo com uma guerra em curso, Jake e 
Ney’tiri terão que fazer de tudo para ficarem juntos e cuidar da família 

e de sua tribo.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h00 - 19h50

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 - 19h50

Sala 4 - GATO DE BOTAS 2 (ATMOS) 3D DUB O ÚLTIMO PEDIDO 
(UNIVERSAL PICTURES)

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

sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto pelo 
perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas 

nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda 
para uma antiga parceira - que atualmente é sua rival e inimiga mortal, 

Kitty Pata Mansa - para continuar vivo. Então, o destemido bichano 
parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica 
Estrela dos Desejos, capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e 

restaurar suas nove vidas.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h40

Sáb., Dom., Feriado: 17h40

Sala 5 - AVATAR (DUB) O CAMINHO DA ÁGUA (DISNEY)
Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 192min.

Em Avatar: O Caminho da Água, sequência de Avatar (2009), após dez 
anos da primeira batalha de Pandora entre os Na’vi e os humanos, 

Jake Sully (Sam Worthington) vive pacificamente com sua família e sua 
tribo. Ele e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para 

ficarem juntos, devido a
problemas conjugais e papéis que cada um tem que exercer dentro 

da tribo. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de 
Pandora, indo para o mar e fazendo pactos com outros Na’vi da região.

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

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

uma guerra em curso, Jake e Ney’tiri terão que fazer de tudo
para ficarem juntos e cuidar da família e de sua tribo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h20 - 19h10
Sáb., Dom., Feriado: 15h20 - 19h10

Fator torcida também é 
fundamental na dramaturgia

Em toda e qualquer 
novela, os autores têm 
definidos aqueles que, 

no final de tudo, serão “feli-
zes para sempre”, mas não 
sem antes superar as muitas 
pedras de tropeço pelo cami-
nho.

Assim como é um truque 
antigo, mas também usual, 
juntar o mocinho e a moci-
nha logo de cara e separá-los 
em seguida. Quando bem 
executado, funciona maravi-
lhosamente.

É bem por aí que entra a 

figura do espectador-torce-
dor, aquele que, com a evolu-
ção dos acontecimentos, vai 
se envolvendo e, sem querer 
querendo, acaba participan-
do indiretamente de tudo, 
inclusive no referendo do 
quem merece se dar bem e 

dos que devem ser punidos 
no final. Se há o aceite do 
público em participar, nunca 
dá no bico. 

E sabe quem tem feito essa 
jogada com maestria atual-
mente? De seduzir e atrair 
a atenção do telespectador? 

João Emanuel Carneiro, autor 
de “Todas as Flores”, produ-
ção do Globoplay. A trama 
de Maíra (Sophie Charlotte) 
e Rafael (Humberto Carrão), 
na primeira fase, conquistou 
uma enorme torcida e é, sem 
dúvida, um dos grandes moti-

vos do sucesso desta novela. 
Mas isso não seria possível 
sem o ótimo trabalho de Letí-
cia Colin, intérprete da cruel 
Vanessa. O que também deixa 
um gancho dos mais interes-
santes para a segunda tem-
porada, a partir de abril.

EstrEia
Falando em Letícia Colin... 

A partir do dia 31, sempre 
às terças-feiras, depois do 
“BBB”, a Globo vai exibir a 
série “Onde Está Meu Cora-
ção”, sobre o universo das 
drogas, estrelada pela atriz.

Também no elenco: Ana 
Flávia Cavalcanti, Daniel de 
Oliveira, Fábio Assunção e 
Mariana Lima.

Contatos
É bem provável que na 

próxima semana a HBO Max 
já defina todos os detalhes 
sobre elenco de sua primeira 
novela, “Beleza Fatal”.

Trata-se de uma história 
de busca por Justiça que se 
passa no agitado mundo da 
beleza e dos tratamentos 
estéticos. Os trabalhos de 
produção terão início neste 
mês.

ExpECtativa
Alice Wegmann foi um dos 

primeiros nomes pensados 
para “Beleza Fatal”, quando 
a produção ainda tinha o 
nome provisório de “Segun-
das Intenções”.

Certamente a HBO Max 
fará esforços para mantê-la 
no grupo.

Alto-fAlAnte
Bruna Marquezine se 

tornou uma das princi-
pais divulgadoras do filme 
“Besouro Azul”, que marca 
sua entrada em Hollywood.

A produção, estrelada por 
Xolo Maridueña, chega aos 
cinemas em agosto.

Continua
O ator Fifo Benicasa, 

presente nas temporadas 

anteriores, dá sequência 
ao seu trabalho na série 
“Reis”. Faz o Eliã, pai de 
Bateseba (Paloma Ber-
nardi). 

Benicasa possui diver-
sas peças de teatro, 
curtas, longas-metragens 
e comerciais no currículo. 
Também atuou em “Jesus” 
e “Gênesis”.  

aí não
A proximidade de mais 

um “BBB” na Globo tem 
levado seus ex-participan-
tes a situações inusitadas.  

Tem gente divulgando 
até o “tanquinho”.

GrandE proCura
A edição do “Big Brother 

Brasil”, no ano passado, 
rendeu mais de cem mil 
inscrições – um recorde 
do programa. Os núme-
ros deste 2023 ainda não 
foram divulgados pela 
Globo.          

urGEntE
Difícil saber o que o coman-

do da Rede TV! reserva para 
sua programação nesta tem-
porada.

Mas os baixos índices 
verificados nesse começo 
de ano dão a certeza de que 
algo precisa ser feito. E para 
ontem. 

fAltA isso
Ainda segundo profissio-

nais da Rede TV!, a emissora 
é a única que não possui um 
conteúdo de ponta, capaz de 
chamar atenção do mercado.

A conquista da NFL foi 
importante, mas, em termos 
de audiência, está longe de 
resolver seus problemas.   

Luz amarELa
Ainda em se tratando de 

Rede TV!, a informação é que 
serão ainda mais diminuídos 
os espaços de programação 
própria.

O departamento comercial 
tem buscado negociar novos 
espaços da grade. Fala-se até 
na possibilidade de venda de 
toda a faixa da manhã.   

viLã
Depois do sucesso como 

Filó na primeira fase de 
“Pantanal”, Letícia Salles 
aceitou o desafio de voltar 
ao ar como vilã na próxima 
novela das sete, “Vai na Fé”.

Érika é a personagem, ex-
-dançarina, backing vocal e 

affair de Lui (José Loreto), 
que migra para o mundo das 
notícias de fofocas on-line 
após ser demitida por Wilma 
(Renata Sorrah). É descrita 
como linda, sexy e má.

·       Ana Paula Araújo com-
pleta, neste 2023, 10 anos 
na bancada do “Bom Dia 
Brasil”...

·       ... A propósito de “Bom 
Dia Brasil”, falou-se tanto 
que o seu ex-apresentador, 

Chico Pinheiro, poderia inte-
grar o time do Lula...

·       ... Até agora, no entanto, 
não há nada a respeito.

·       O “Gol Show” funcio-
nou e será mantido no “Pro-
grama do Ratinho”.

·       Bárbara Borges e Iran 
Malfitano. Existe também a 
torcida para que eles façam 
novos trabalhos na drama-
turgia da Record.

·       Gusttavo Lima foi o 
mais tocado nas rádios em 
2022, de acordo com o Cro-
wley.

·       Bianca Bin continua 
muito na dela, mantendo 
distância da televisão...

·       ... No cinema, porém, 
ainda sem data definida, 
Bianca vai aparecer em 
“Ângela”, sobre a trajetó-
ria de Ângela Diniz...

·       ... Isis Valverde faz 
a protagonista.

·       “Estou fechando 
um ciclo do qual eu tenho 
muita gratidão e orgu-
lho @recordtvoficial”... 
Declaração de Iano Salo-
mão, após concluir jorna-
da em “Reis”.

    

 

O ano nem começou direi-
to, mas já mostrou ser movi-
mentado para Tânia Alves.

Além de atuar em “Olhar 
Indiscreto”, série da Netflix, 
a atriz tem dois longas para 
estrear nesta temporada.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Leticia Salles Vai na Fe

(crédito: Estevam Avellar)

�Cultura 

Sesc Taubaté apresenta nesta 
sexta o show “Paródias e 
Canções”, com Rafinha

 Â No repertório, composições temáticas e reflexivas que 
transitam entre o pop e a MPB, além de paródias e poesias.

Nesta sexta, 6, às 20h, 
acontece no palco do 
Sesc Taubaté o show 

“Paródias e Canções”, com o 
cantor Rafinha.

Neste show, voz e violão, 
Rafinha une emoção e bom 
humor, tocando seus maiores 
sucessos que já foram regra-
vados por grandes nomes da 
MPB e também suas paródias 
virais sobre maternidade e 
outros temas, que têm diverti-
do muitas pessoas na internet. 

O artista traz temas positivos 
sobre a vida, juntando poesia 
com pitadas de bom humor em 
sua apresentação. Neste show, 
Rafinha terá como convidada 
especial Amanda Gazzo, sua 
esposa, atriz e cantora, que vira-
lizou com ele nas redes sociais 
em vários vídeos musicais.

Sobre Rafinha
Rafinha é um músico criati-

vo, psicólogo formado na USF 
e palestrante por propósito. 
Juntou a música, a poesia e a 

psicologia de forma natural, 
sempre compondo músicas 
reflexivas, filosóficas e diver-
tidas, que somam cerca de 50 
milhões de views nas suas redes 
e já foram regravadas por Cláu-
dia Leitte, Luciano Camargo, da 
dupla Zezé Di Cargo e Luciano, 
os cantores da Banda Eva e 
Jamill, além de participações 
com Renato Teixeira, Banda 
Cheiro de Amor, entre outros. 

Leia mais no site do dt.

“Paródias e Canções”, com Rafinha
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 19 de janeiro de 2023, a partir das 11h00min *. 2º LEILÃO: 23 de janeiro de 2023, a partir das 15h40min *. “(horário de Brasília)

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

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 
 
 

 
Dispõe sobre recesso 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 Regimento Interno da 
Câmara: 

 
RESOLVE: 
    Artigo 1º – Conceder recesso aos servidores do Legislativo 
Municipal no período de 03/01/2023 à 14/02/2023, visto que a Câmara se encontra 
em recesso parlamentar, o volume de trabalho é reduzido.  
  
    Parágrafo Único – O expediente da casa será normal das 
08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00, sendo que parte dos servidores 
trabalharam em escala e por meio de home office. 

 
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, 

revogando-se as disposições em contrário. 
 

Jambeiro, 02 de janeiro 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. 
 

 
 
 

 
 
 

RUA. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP 
TEL: (012) 3978.1321 e-mail: gabinete@camarajambeiro.sp.gov.br 

PORTARIA N.º 05 DE 02 DE JANEIRO DE 2023 

RUA. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP 
TEL: (012) 3978.1321 e-mail: adm@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 06 DE  03 DE JANEIRO 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 09/01/2023 a 28/01/2023, a Servidora abaixo mencionados 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 
Alexsandra Pereira Higa 29.XXXXXX-9 SSP/SP Assessor Contábil 

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

 
Jambeiro, 03 de janeiro 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. 

 

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 
   

 

 

 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 051/2022 

 
Tendo em vista o que dispõe a legislação vigente, e conforme consta dos autos 
deste processo, resolvo HOMOLOGAR o Pregão n° 051/2022, REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, na seguinte 
conformidade: 

 
ITENS: 1, 2, 5 Á EMPRESA: L M LINDOLFO MATERAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 
CNPJ: 11.286.948/0001-71.  
 
ITENS: 3, 4, 6 Á EMPRESA: DIEGO TADEU PEIXOTO 40181163810 
CNPJ:44.223.483/0001-69.  
 

Natividade da Serra, 05 de janeiro de 2023. 
 
 

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

Município de Santo Antônio do Pinhal – SP 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2022 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, torna pública a ADJUDICAÇÃO do Pregão Presencial nº 
042/2022, Face à mencionada legalidade do presente certame, ADJUDICO seu objeto que consiste na 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA 
ÁREA DE GINECOLOGIA E PSIQUIATRA PARA O PERÍODO DE 12 MESES, PODENDO SER 
PRORROGADO NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI 8666/93, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES a 
licitante vencedora:  empresa SHM CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA, vencedor 
no valor de R$ 173.070,04 (cento e setenta e três mil, setenta reais e quatro centavos) e a 
HOMOLOGAÇÃO da presente licitação para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Anderson José 
Mendonça. Prefeito Municipal. 

 
 

Município de Santo Antônio do Pinhal 
  

 
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. Foi determinada a repetição do certame 
que será realizado no dia 19/01/2023 ás 15:00 horas. Maiores informações pelos telefones 
(12) 3666-1918. 


