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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 
EXPERIÊNCIA PRÉVIA NA FUNÇÃO 
E CONHECIMENTO EM ROTINAS 
DE CONTROLE DE ENTRADA/SAÍDA 
DE MATERIAIS, PACOTE OFFICE 
E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS 
(SISTEMA SEFAZ)

ASSISTENTE / REPRESENTANTE 
COMERCIAL | EXPERIÊNCIA PRÉVIA 
NA FUNÇÃO (ACOMPANHAMENTO 
DE PEDIDOS E ELABORAÇÃO DE 
RELATÓRIOS), TER CNH E VEÍCULO 
PRÓPRIO PARA REALIZAR VISITAS A 
CLIENTES | OBS.: OS INTERESSADOS 
DEVEM COLOCAR A PRETENSÃO 
SALARIAL NO CURRÍCULO

 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 

Saúde de Taubaté ultrapassa média 
nacional de acompanhamento dos 
beneficiários do Auxílio Brasil

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

CCI Vila Marli e Três Marias realizam 
atividades de Carnaval nesta semana

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

 Violência Sexual
As falhas em rede de 
proteção à infância no 
caso da menina de 12 anos 
grávida pela 2ª vez

crédito da foto: GETTY IMAGES

Casos de gravidez na infância não são exceção no Brasil

SEMOB realiza audiência pública sobre 
reestruturação do transporte público nesta quinta

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Prefeitura promove Circuito 
Cultural nos bairros de Taubaté

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Entrega da declaração do Imposto de Renda 
2023 será de 15 de março a 31 de maio

 Â Alteração permite que desde o início do prazo de entrega todos os contribuintes já possam usar a 
declaração pré-preenchida

A Receita Federal infor-
ma que, a partir deste 
ano, o período de 

entrega das declarações do 
Imposto de Renda 2023 vai 
ser de 15 de março a 31 de 
maio. Antes, o período come-
çava na primeira quinzena de 
março. 

A alteração tem por objeti-
vo permitir que desde o início 
do prazo de entrega todos 
os contribuintes já possam 
usufruir da declaração pré-
-preenchida.

“Como a maioria das infor-
mações que serão disponibi-
lizadas aos contribuintes pela 
declaração pré-preenchida 
chegarão à Receita Federal 
no final de fevereiro, há a 
necessidade de um prazo 
para consolidação dos dados. 
A pré-preenchida propor-
ciona menos erros e maior 
comodidade ao contribuinte”, 
afirma o supervisor nacional 
do Programa do Imposto de 
Renda, auditor fiscal José 
Carlos Fernandes da Fonseca.

O acesso será ampliado à 

declaração pré-preenchida 
por meio de todas as plata-
formas disponíveis. Nessa 
modalidade, o contribuinte 
já inicia a declaração com 
várias informações úteis que 
facilitam o preenchimento, 
sem necessidade de digitá-
-las.

As novas regras da DIRPF 
2023 (Declaração do Impos-
to de Renda da Pessoa Física) 
serão anunciadas no dia 27 
de fevereiro. 

O governo federal também 
deverá anunciar em breve 
proposta para a correção da 
tabela do Imposto de Renda, 
que ampliará a faixa de isen-
ção, que atualmente está em 
R$ 1.903,98. 

A tabela de IR está sem 
correção desde 2015. Caso 
não ocorram alterações, vão 
precisar declarar o Imposto 
de Renda neste ano todas as 
pessoas que tiveram renda 
tributável (salário, bônus da 
empresa, entre outros) maior 
que R$ 28.559,70 em 2022.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: © Marcello Casal Jr Agência Brasil

Itens de Carnaval têm inflação 
acima de 15%, diz FGV; veja lista

crédito da foto: Agência Brasil

Prefeitura abre inscrições 
para a II Mostra de Arte 
“As Taubateanas”
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Tribuna Livre Esportes

•	Leandro	Mazzini
reportagem@colunaesplanada.com.br

Coluna Espírita

colunaespiritadt@hotmail.com •	ROGÉRIO	MIGUEZ.

•	Jose	Pereira	da	Silva

Panathlon Club de Taubate

Aproveitar bem o tempo e as 
oportunidades
• Waldenir Cuin – Votuporanga/SP

“Toda criatura é obrigada a gastar as 
próprias horas, trocando-as por algo. Há 
quem as troque por trabalho e cultura, 
serviço ao próximo e dever cumpri-
do, ociosidade e queixume, irritação e 
rebeldia. Ao termo de cada existência 
no Plano Físico, os Administradores das 
Horas te perguntarão, naturalmente: - 
Que fizeste do tempo que o Senhor te 
confiou? Então, compreenderás, por 
fim, que o tempo é vida.” (Emmanuel, 
no livro “Agora é o tempo”, psicografia 
de Francisco C. Xavier.)

Sendo Espíritos eternos, criatura 
alguma passa pela vida sem uma ideal 
proposta de evolução. Hoje precisamos 
ser melhores do que ontem e amanhã 
ainda melhores do que hoje. Assim se 
faz o progresso.

No momento presente estamos cer-
cados de múltiplos e notórios recursos 
e mecanismos que nos possibilitam 
realizar as tarefas propostas um dia na 
Espiritualidade, antes de aportarmos à 
vida física.

Basta um olhar atento ao nosso redor 
e logo identificaremos inúmeras oportu-
nidade de alavancar a nossa vida rumo 
ao futuro melhor, conforme preceitua 
as valiosas e oportunas lições de Jesus 

Cristo.
Na família, encontramos com frequ-

ência, um vasto campo de trabalho, 
junto daqueles que a Providência Divina 
colocou ao nosso lado. Filhos problemá-
ticos necessitando de orientação, pais 
desequilibrados carecendo de paciên-
cia, cônjuges em desarmonia rogando 
tolerância e resignação.

Na vida social nos deparamos com 
amigos em estado de perturbação 
requerendo orientação, empregados 
relapsos precisando de incentivo e 
estímulo, patrões desalmados exigin-
do maiores esclarecimentos, possíveis 
adversários, as vezes gratuitos, exerci-
tando o nosso perdão.

Na área de assistencial social vis-
lumbramos, diante dos nossos olhos, 
famílias empobrecidas a implorar que 
as ajudemos no marasmo em que se 
encontram, crianças vivendo ao descaso 
em busca de um norte saudável para a 
vida, adolescentes seguindo por cami-
nhos tortuosos a pedir aconselhamen-
to, pais desempregados com as mãos 
estendidas, mesmo no silêncio à caça 
de uma ocupação lhes garanta o sus-
tento da família, idosos despejados do 
lar ou vivendo em situação de penúria 

necessitando sair da amargura em que 
se encontram.

No contexto da cidadania e do civis-
mo destaca-se o imperioso dever de 
cumprir fielmente as leis que regulam 
a sociedade, responder pelos compro-
missos assumidos, em quaisquer cir-
cunstâncias, valorizar a ética, a honra, 
a dignidade e a honestidade sem vaci-
lação ou esmorecimento, pois que se 
todos os homens cumprirem com os 
seus deveres nenhuma criatura neces-
sitará reivindicar os seus direitos.

Observemos, então, o quanto pode-
mos contribuir para o progresso social 
da mesma forma que enriqueceremos 
o nosso patrimônio de experiências 
educativas, que nos garantirão sensí-
vel progresso espiritual, pois que tal 
cometimento é razão da nossa atual 
reencarnação.

O tempo, sempre disponível, está à 
espera de que o utilizemos de forma 
lógica e adequada. As horas não param, 
as oportunidades vão surgindo, apro-
veitá-las ou desperdiçá-las é uma esco-
lha totalmente nossa, pois que temos 
o livre-arbítrio para tomar as decisões 
que entendermos ser as melhores.

Reflitamos, então.

Os benefícios da prática do Tai-
Chi-Chuan
O Tai-Chi-Chuan pertence aso esti-

los internos de Kung Fu e desen-
volvido em dezenas de escolas 

diferentes, o objetivo máximo do Tai-
-Chin-Chuan não é a defesa pessoal e 
sim, o bom funcionamento dos órgãos 
internos, da circulação e das funções 
fisiológicas em geral.

Dentre  as inúmeras escolas, os méto-
dos que possuem mais adeptos são o 
Wu e o Yang.

No Brasil, os grandes expoentes dessa 
arte são o  Mestre Liu e seu filho, Liu 
Chih Ming, ambos em São Paulo. Existe 
também o Mestre Hsiu Hsin Shan no Rio 
de Janeiro. Entre outros.

No Vale do Paraíba, na cidade de Tau-
baté, temos o Mestre Cleber Souza, do 
estilo Fei Hok Phai. Sua academia de 
Kung Fu chama-se Xuexiao (@acade-
miakungfuxuexiao).

De acordo com a lenda, essa arte teria 
sido criada pelo monge taoísta Chang 
San Feng que viveu na Dinastia Sung ( 
de 960 a 1280 d.C).

Tai significa grande, Chi, significa 
energia vital e Chuan significa arte dos 
punhos.

A prática milenar do Tai Chi Chuan é 
uma forma de meditação e de ativida-
de física. São movimentos lentos, har-
moniosos e circulares. Muitos estudos 

atuais mostram  que a técnica promove 
melhoras para o corpo e mente.

Entre seus benefícios podemos des-
tacar:

a)  Diminuição da pressão arterial. 
Sua prática constante pode reduzir a 
probabilidade de doença cardíaca.

b) Revigora o corpo e a mente.  A 
respiração lenta e profunda  gera ener-
gia interna.

c) Fortalece o corpo aumentando o 
tônus muscular. Seus movimentos equi-
valem  a uma caminhada rápida e a um 
treinamento de resistência.

Leia mais no site do DT

A vida voa 
Uma preocupação latente 

na Aeronáutica foi o aumento 
do número de ministros da 
Esplanada – mais de 10 em 
relação ao Governo anterior 
– que poderão recorrer toda 
semana a jatinhos da Força 
Aérea para viajar a trabalho 
ou por motivos de segurança. 
A preocupação em especial no 
que concerne ao transporte 

de órgãos, tão importante 
para salvar vidas. A Coluna 
procurou a FAB para saber se 
a operação será prejudicada. 
“A FAB mantém permanente-
mente disponíveis aeronaves 
para o Transporte de Órgãos, 
Tecidos e equipes para aten-
der às solicitações do Minis-
tério da Saúde. As tripulações 
encontram-se de sobreaviso 
em tempo integral e em todo 
o País”, avisa a Aeronáutica. 
Desde 2016, a FAB transpor-
tou  1.729 órgãos, em 1.539 
missões até mês passado. 
“Fígado e coração são os 
órgãos mais transportados”. 
Há duas semanas, após a 
Coluna revelar a farra de 
voos com jatinhos para cinco 
ministros irem para casa no 
fim de semana, os inquilinos 
das pastas deram um freio 
na luxúria respaldada pelos 
cargos. 

Que gópi o quê?!
As festas do Partido dos 

Trabalhadores pelos seus 43 
anos, que começaram no fim 
de semana, num cronograma 
de diferentes eventos, culmi-
naram no jantar em Brasília 
na noite desta terça-feira com 
ingressos a preços milioná-
rios – mas todas elas com 
um cardápio amargo para 
os aliados. Até petistas, aliás, 
não estão aceitando a ordem 
do presidente Lula da Silva 
em falar tratar como “golpe” 
o impeachment da ex-presi-
dente Dilma Rousseff. Apon-
tam que é um desrespeito à 
Constituição, ao Congresso e 
ao STF. 

“Nova” Itaipu
Enio Verri renunciará ao 

mandato de deputado fede-
ral eleito pelo PT de Maringá 
(PR) após o Carnaval. É apon-
tado como o apadrinhado da 
presidente do PT e conter-
rânea Gleisi Hoffmann para 
o cargo de diretor-geral da 
Usina de Itaipu. E contam 
os mais próximos que pode 
levar junto, como assessor 
especial, o ex-deputado André 
Vargas, condenado e preso na 
operação Lava Jato, hoje em 
liberdade. A ordem prioritária 
do PT é dar um jeito de tirar 
os militares das diretorias e 
gerências da estatal.

Sinal redefinido 
Após quatro anos usada 

como cabide de empregos 
para blogueiros e apoiado-
res bolsonaristas, além de 
alguns militares no comando, 
a Empresa Brasil de Comu-
nicação (EBC) volta para as 
mãos de um jornalista. Foi 
nomeado ontem Hélio Doyle, 
ex-TV Globo, que chega com o 
desafio de redefinir o papel da 

emissora estatal. Os pedidos 
de empregos chegaram às 
centenas – e aí outra missão, 
não politizar as escolhas. A 
EBC tem 1.700 empregados 
em três capitais, e 128 vaga 
serão para comissionados.  

Bambu na pauta
A Legislatura promete 

novidades. Deputado Giovani 
Cherini (PL-RS) quer lançar 
a Frente do Bambu; Maria 
Rosas (Republicanos-SP) luta 
pela Frente da Beleza e do 
Bem-Estar; Arnaldo Jardim 
(CDD-SP) propôs a Sessão 
Solene do Carro Flex. A depu-
tada Tábata Amaral (PSB-SP) 
apresentou um PL (1396/22) 
que institui o 28 de maio como 
o Dia Nacional da Dignidade 
Menstrual. A relatora Rejane 
Dias (PT-PI) foi favorável. 

Calmaria 
Amigos próximos do Almi-

rante Almir Garnier enviaram 
mensagens à Coluna, afirman-
do que ele dorme tranquilo 
após a saída do comando da 
Marinha, com uma trajetória 
de mais de 40 anos na Força. 
“Ele sempre agiu dentro da 
legalidade, e com muito mais 
atenção ainda no período em 
que exerceu o Comando”. Hoje 
na reserva, tem a certeza do 
dever cumprido. A despeito 
do descanso pós-Esplanada, 
ele em breve pode assumir 
outra função de destaque nas 
Forças Armadas. 

ESPLANADEIRA
# Fundação do câncer e 

Afya lançam curso de pós-
-graduação em Alta Tecno-
logia em Radioterapia. # 
Giraffas e Brasil Cacau criam 
linha de sobremesas para 
2023. # Robbu está com 
vagas abertas para as áreas 
de tecnologia, marketing, web 
design e desenvolvimento de 
negócios. # F2 Incorporadora 
e Construtora irá representar 
o Brasil na Placo Saint Gobain 
internacional. # Roche Brasil 
anuncia novas presidentes 
em Farma e Diabetes, Lorice 
Scalise e Ana Tuñón. # Efí e 
Grupo Gerencianet abrem 
vagas para profissionais para 
atuar remotamente.

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

AD Taubaté inicia 
trabalhos para 
temporada 2023

A equipe de futebol femi-
nino da Associação 
Desportiva Taubaté 

iniciou na tarde da última 
segunda-feira, 13, de manei-
ra oficial os trabalhos visan-
do os desafios da temporada 
de 2023.

No primeiro dia de ativi-
dade presencial do ano, as 
atletas, membros da comis-
são técnica e da diretoria, 
participaram de uma reunião 
interna onde foram apresen-
tados o cronograma, os obje-
tivos, as regras e a normas 

internas que servirão de 
referência para o trabalho 
de toda a equipe ao longo da 
temporada.

Ao todo, 23 atletas parti-
ciparam do encontro com a 
comissão técnica e diretoria, 
sendo 14 remanescentes do 
elenco do ano passado, sete 
novas jogadoras contratadas, 
além de mais duas atletas 
que passarão por um período 
de avaliação junto ao elenco 
durante a pré-temporada.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Handebol Taubaté 
se apresenta para 
temporada 2023

Após diversas conquis-
tas no ano de 2022, 
comissão técnica e 

elenco do handebol Taubaté 
se apresentam para o início 
da temporada 2023.

A apresentação aconteceu 
no espaço da CTI em Taubaté, 
no qual, os atletas receberam 
informações sobre o plane-
jamento da temporada, e se 
apresentaram para os pri-
meiros testes físicos, com o 
novo preparador físico Alex 
Roseguini.

Um dos destaques de 2023, 
também a continuação do 

trabalho do técnico André 
Silva, que assumiu a equipe 
no meio da temporada 2022, 
após a saída do antigo trei-
nador “Tatá”. Em 2023, o 
técnico André Silva treinará 
a equipe desde o início da 
temporada, visando deixar 
a equipe preparada para a 
disputa dos campeonatos e 
conquistar mais títulos.

A primeira partida oficial 
acontecerá no mês de abril 
pelo Campeonato Paulista 
2023. E o Torneio Sul Centro 
Clubes deve acontecer no 
mês de Maio.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Taekwondo ganha 36 
medalhas e classifica 16 
atletas para seleção

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de São José dos Campos

A equipe de taekwondo 
de São José dos Campos 
conquistou 36 meda-

lhas e classificou 16 atletas 
para a seleção brasileira da 
modalidade após a disputa do 
Grand Slam 2023 e da Seleti-
va Nacional Aberta, realizadas 
no Parque Olímpico do Rio de 

Janeiro, de 8 a 12 de fevereiro.
A competição foi promovida 

pela Confederação Brasileira 
de Taekwondo, nas modali-
dades lutas e poomsae mas-
culino e feminino, nas catego-
rias infantil, cadete, juvenil e 
adulto.

Leia mais no site do DT

�Justiça	

PGR denuncia mais 139 pessoas 
por atos antidemocráticos

 Â No total, 835 investigados foram denunciados ao STF

A Procuradoria-Geral 
da República (PGR) 
denunciou mais 139 

pessoas por participação 
nos atos antidemocráticos 
de 8 de janeiro. O relator dos 
casos é o ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF).  

Dos denunciados, 137 
foram presos em flagrante 
dentro do Palácio do Planalto 
e duas pessoas foram presas 
na Praça dos Três Poderes 
portando rojões, facas, gás 
lacrimogênio e itens para 
fabricação de “coquetel 
molotov”.

O grupo é acusado dos 
crimes de associação crimi-
nosa armada,  abolição vio-
lenta do Estado Democrático 
de Direito, golpe de Estado, 
dano qualificado contra o 
patrimônio da União e dete-
rioração de patrimônio tom-
bado.

Nas denúncias, o Ministé-
rio Público Federal (MPF) 
argumenta que “todos gri-
tavam palavras de ordem 
demonstrativas da intenção 

de deposição do governo 
legitimamente constituído” e 
que o objetivo era “implantar 
um governo militar, impedir 
o exercício dos Poderes Cons-

titucionais e depor o governo 
legitimamente constituído e 
que havia tomado posse em 
1º de janeiro de 2023”.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: © Marcelo Camargo/Agência Brasil

�Aposentadoria	

INSS pede que STF “atrase” revisão 
da vida toda e indica que deve recorrer

 Â Supremo reconheceu como válido, em dezembro, o processo que permite a parte dos 
aposentados rever e aumentar seu benefício; processo ainda não transitou em julgado

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) 
entrou com um 

pedido no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) para que a 
Corte suspenda o andamen-
to de todas as ações ligadas 
à “revisão da vida toda” até 
que o julgamento da questão 
esteja transitado em julgado, 
ou seja, que não caiba mais 
nenhum recurso.

Entre as razões alegadas 
pelo INSS para que o STF 
“atrase” os efeitos da ação, 
estão a falta de estrutura do 
instituto para aplicar neste 
momento o volume de revi-
sões que será necessário, 
além da necessidade de 
ainda se definir quais serão 
os parâmetros dessas revi-
sões, o que pode levar a erros 
nas ações que já estão sendo 
executadas.

O INSS também destaca 
que diversos juízes já estão 

dando o direito aos bene-
ficiários de receber suas 
revisões, com cálculos feitos 
em “sistemas vendidos na 
internet” e “imprecisos, não 
homologados e sem qualquer 

certificação”, de acordo com o 
documento da petição.

“A despeito de sua total dis-
posição para cumprimento 
da decisão, há uma impossi-
bilidade material de revisão 

pelo INSS neste momento, 
que extrapola as suas possi-
bilidades técnicas e operacio-
nais”, diz o instituto em sua 
petição.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Agência Brasil

�STF

Haddad e OAB fecham acordo 
sobre mudanças no Carf

 Â Contribuinte derrotado por voto de qualidade terá isenção de multa

Após um mês de dis-
cussões, o ministro 
da Fazenda, Fernan-

do Haddad, e a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
fecharam nesta terça-feira, 
14, acordo sobre a medida 
provisória com as mudanças 
no Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf). O 
ministro aceitou a proposta 
encaminhada pela entidade 
para isentar de multa e de 
juros o contribuinte (geral-
mente grandes empresas) 
derrotado pelo voto de 
desempate do governo nos 
julgamentos do órgão.

O acordo foi fechado em 
reunião entre Haddad e o 
presidente da OAB federal, 
José Alberto Simonetti. Por 
volta das 17h, os dois leva-
ram a proposta ao ministro 
Dias Toffoli, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), relator 
de ação da OAB que questio-
na o retorno do voto de qua-

lidade do governo no Carf, 
órgão da Receita Federal que 
julga dívidas tributárias na 
esfera administrativa.

No mês passado, Haddad 
anunciou a retomada do voto 

de qualidade do governo no 
Carf, como parte do pacote 
fiscal que pretende reduzir 
o déficit nas contas públicas 
para até R$ 100 bilhões neste 
ano. Até 2020, o governo 

tinha poder de desempa-
te em julgamentos no Carf, 
possibilidade que foi perdi-
da após a aprovação de uma 
medida provisória.

Leia mais no site do DT

crédito da foto: © Rovena Rosa/Agência Brasil

INSS tenta manobra para brecar 
Revisão da Vida Toda no STF
Em uma manobra para prejudicar 

milhares de aposentados e pen-
sionistas em todo país, o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) solici-
tou ao Supremo Tribunal Federal (STF) 
a suspensão de todos os processos que 
discutam a “Revisão da Vida Toda” em 
tribunais pelo Brasil, na última segun-
da-feira, 13 de fevereiro.

O INSS requer que a suspensão de 
todos os processos ocorra após o trân-
sito em julgado do recurso, ou seja, após 
o processo estar 100% finalizado.

No pedido , o INSS indica que pode 
cumprir a decisão nos casos concretos 
porque as atas de julgamento já foram 
publicadas, mas o acórdão ainda não 
e as partes não foram intimadas. O 
INSS defende que ainda “não conhece 
as razões de decidir do julgamento, 

imprescindíveis para compreender e 
aplicar corretamente o entendimento 
firmado pelo STF a casos similares”.

Importante lembrar, porém, que STF 
em 01 de dezembro de 2022 decidiu em 
seu plenário presencial de forma favorá-
vel aos aposentados na Revisão da Vida 
Toda.

É entendimento consolidado no Supre-
mo Tribunal Federal a desnecessidade 
de aguardar a publicação do acórdão 
quando a decisão ocorrer por meio do 
seu Plenário, muito menos que se aguar-
de o trânsito em julgado de suas decisões 
para que ocorram os dessobrestamentos. 
O presente pedido se mostra meramente 
protelatório, e poderá trazer prejuízos 
ainda maiores para os aposentados e 
pensionistas, em sua maioria com idades 
avançadas e muitos doentes, que por 

décadas aguardaram o reconhecimento 
deste direito.

Como acima descrito, o entendimento 
consolidado da Corte é de que os prece-
dentes firmados em Plenário possuem 
eficácia imediata de cumprimento nas 
Instâncias inferiores

“A Corte possui entendimento no senti-
do de que a existência de precedente fir-
mado pelo Plenário autoriza o julgamen-
to imediato de causas que versem sobre 
o mesmo tema, independentemente da 
publicação ou do trânsito em julgado do 
‘leading case’. (RE 611.683-AgR/DF, Rel. 
Min. DIAS TOFFOLI -- grifos nossos)

Vale também destacar o ARE 909.527 
com Relatoria do Ministro Luiz Fux, que 
em sua ementa versa sobre a desneces-
sidade do trânsito em julgado:

Leia mais no site do DT

•	João	Badari*
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 Violência Sexual
As falhas em rede de proteção à infância no caso 
da menina de 12 anos grávida pela 2ª vez

 Â No início deste mês, um exame de DNA trouxe novas provas no caso da menina de 12 anos do Piauí grávida pela segunda vez 
após sucessivos estupros, segundo entidades de direitos humanos que acompanham o caso. Feito a pedido da Polícia Civil, o 
exame mostrou indícios de que o abuso sexual foi cometido por um tio.

Moradora de uma 
área rural no Piauí, 
a menina já havia 

engravidado uma vez após 
sofrer um estupro.

A polícia chegou a investi-
gar o caso, mas, como divul-
gou na época, a investigação 
foi arquivada após o homi-
cídio de um suspeito - um 
primo maior de idade da 
criança. O homicídio também 
não foi solucionado.

Já na primeira gravidez, 
a menina teria direito ao 
aborto - previsto por lei em 
casos de estupro. Ela chegou 
a procurar o serviço de saúde 
bem no início da gravidez, 
mas, segundo relato da mãe 
na época, foi desencorajada a 
realizar o procedimento.

Em 2022, o Conselho 
Tutelar denunciou que, fora 
da escola, com 11 anos e 
um filho de colo, a menina 
engravidou novamente como 
decorrência de outra violên-
cia sexual.

Diante do novo crime, a 
Polícia Civil desarquivou o 
caso e fez o pedido de tes-
tagem do DNA, que indicou 
o tio como autor do crime, 
segundo entidades de direi-
tos humanos - os órgãos ofi-
ciais não têm divulgado infor-
mações com a justificativa de 
que o caso está em sigilo de 
Justiça.

Nesta gravidez, a menina 
também não teve garantido o 
direito ao aborto legal - o pro-
cedimento havia sido auto-
rizado em outubro de 2022 
pela 2ª Vara da Infância e da 
Juventude de Teresina, mas 
a decisão foi suspensa em 
dezembro pelo Tribunal de 
Justiça do Piauí a pedido da 
Defensoria Pública do Estado 
e da mãe da menina.

A situação tem sido trazida 
a público por entidades de 
direitos humanos que acom-
panham o caso.

“O sigilo de Justiça é neces-
sário para proteger a iden-
tidade da criança, mas não 
impede as autoridades de 
prestar contas pela forma 
como têm agido no caso”, 
afirma a advogada e ativis-
ta Juliana Cesareo Alvim, 
da Center for Reproductive 
Rights, entidade internacio-
nal voltada para a defesa de 
direitos reprodutivos.

Hoje, aos 12 anos, a menina 
tem um filho de um ano e 
está grávida novamente de 
29 semanas. A Defensoria 
Pública divulgou que ela está 
afastada da família e moran-
do em um abrigo municipal 
junto com o bebê.

O tio está em prisão cau-
telar e os pais respondem 
na Justiça por negligência, 
segundo as últimas informa-
ções obtidas pela Comissão 
de Direitos Humanos da 
OAB-Piauí.

Mas como a situação 
chegou a esse ponto? O que 

deveria ter sido feito pelas 
instâncias de proteção à 
infância? Veja a seguir, o 
papel de cinco instituições 
nesse caso.

Família
Embora o conceito de famí-

lia possa passar a ideia de um 
ambiente em que, em tese, a 
criança estaria protegida, 
na prática, casos como o da 
menina do Piauí estão longe 
de ser exceção, explica a ati-
vista de direitos humanos 
Luciana Temer, professora 
de direito constitucional da 
PUC-SP e diretora do institu-
to Liberta de enfrentamen-
to à violência sexual contra 
crianças.

“Este é um dos casos que 
vieram à tona, mas situa-
ções como essa são muito 
comuns”, afirma a professo-
ra. “Dados do Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública 
apontam que mais de 80% 
dos estupros de vulneráveis 
são praticados por parentes 
próximos.”

O caso da criança do Piauí 
é agravado pela extrema 
vulnerabilidade social da 
família, que é extremamente 
pobre, segundo o conselho 
tutelar. Mas o problema do 
abuso sexual por parentes 
ocorre mesmo famílias de 
maior poder aquisitivo.

“A gente sabe que a casa 
não é o lugar mais seguro 
em todas as classes sociais”, 
diz Temer.

Os pais da menina se 
separaram entre um abuso 
e outro, segundo o que foi 
divulgado pelo conselho 
tutelar. A menina, junto com 
o bebê, foi morar com o pai e 
com a avó.

A segunda gravidez foi des-
coberta quando o pai pediu 
ajuda do Conselho Tutelar 
para cuidar das crianças 
pois estava com dificuldades 
financeiras, de acordo com o 

que foi divulgado pela enti-
dade.

Atualmente, os pais res-
pondem criminalmente 
por negligência, segundo 
informações obtidas pela 
OAB do Piauí. Apesar disso, 
eles ainda fizeram parte do 
processo de decisão sobre 
o aborto, já que a menina é 
muito nova e judicialmente 
não pode tomar a decisão.

A decisão acabou ficando 

com a Justiça pois houve dis-
cordância entre os pais: o pai 
desejava o aborto e falou até 
com a imprensa sobre isso, 
mas a mãe da menina se posi-
cionou contra.

Sistema de Saúde
O atendimento recebido 

pela menina nas unidades do 
SUS (Sistema Único de Saúde) 
no Estado do Piauí é aponta-
do por entidades de direitos 
humanos como um dos prin-

cipais problemas.
Como menor de idade 

e vítima de um estupro, 
a criança tinha direito ao 
aborto legal nos dois casos, 
sem necessidade de decisão 
judicial.

Mas, ao procurar atendi-
mento no SUS, a criança e a 
mãe não só não foram infor-
madas dos seus direitos como 
não tiveram orientação ade-
quada quanto aos enormes 
riscos de saúde de prosse-
guir com uma gravidez nessa 
idade, dizem as entidades.

Segundo o relato da própria 
mãe, elas foram dissuadidas 
de fazer o procedimento.

“O atendimento não foi 
adequado e não indicou nem 
o direito dela nem os riscos 
de prosseguir com a gravi-
dez”, afirma Juliana Cesareo 
Alvim, advogada do Center 
for Reproductive Rights e 
professora de direitos huma-
nos na UFMG.

Embora médicos indivi-

dualmente possam alegar 
objeção de consciência para 
não fazer um aborto, o SUS 
tem o dever de fornecer o 
atendimento e a orientação 
adequada.

“A legislação é muito clara 
e específica sobre o direito 
ao aborto legal. Não é dado 
a nenhum servidor de saúde 
desrespeitar (essa determi-
nação)”, explica Temer.

Duas outras entidades que 

acompanham o caso apon-
taram que uma médica da 
coordenação do Samvis, o 
atendimento à vítimas, é pes-
soalmente contra o aborto - 
previsto em lei em casos de 
estupro.

A BBC News Brasil ques-
tionou a Secretaria de Saúde 
do Piauí sobre a questão, mas 
não teve retorno até a publi-
cação desta reportagem.

Polícia
A Polícia Civil chegou a abrir 

investigação sobre o primeiro 
caso de estupro, mas ela foi 

arquivada quando um sus-
peito - um primo maior de 
idade da vítima - foi vítima 
de homicídio.

Após o segundo abuso, no 
entanto, o caso foi desarqui-
vado e a polícia pediu teste de 
DNA, que apontou o tio como 
autor do crime.

A BBC News Brasil questio-
nou a Polícia Civil por que o 
exame não foi pedido na pri-
meira investigação, mas não 
houve resposta até a publica-
ção desta reportagem.

Defensoria Pública
 A Defensoria Pública é a 

entidade responsável por 
defender na Justiça os direi-
tos de quem não tem condi-
ções de pagar por advogado.

A menina teve uma defen-
sora apontada pela Justiça 
para representá-la e o pai 
também recebe atendimento 
de um defensor.

Mas o caso chamou a aten-

ção por causa do envolvi-
mento altamente incomum 
- e apontado como ilegal por 
advogados - de uma defenso-
ra que pediu para ser apon-
tada como defensora do feto 
(nesta segunda gravidez da 
menina).

Pela legislação brasileira, 
explica Cesareo, o direito à 
personalidade e à represen-
tação jurídica começa com 
o nascimento com vida. Não 
existe nenhuma previsão 
legal para que um feto tenha 
apontado um representante 
legal.

No entanto, o pedido da 
defensora para ser repre-
sentante do feto foi atendido 
pela 2ª Vara da Infância e da 
Juventude de Teresina.

Após a nomeação, a defen-
sora do feto recorreu da auto-
rização inicialmente dada 
pela Justiça para o aborto.

A situação é apontada como 
“aberrante” por entidades 

que acompanham o caso.
“É totalmente inconstitu-

cional”, diz Cesareo, do Center 
for Reproductive Rights.

“Existe uma grande falha 
no Sistema de Justiça quando, 
por convicções pessoais, as 
pessoas se sentem no direito 
de desrespeitar a lei”, afirma 
Luciana Temer, da Libertas.

A BBC News questionou a 
Defensoria Pública do Piauí 
sobre o caso, mas não houve 
resposta até a publicação 
desta reportagem.

Poder Judiciário
O aborto legal é um direi-

to garantido pela legislação 
brasileira em qualquer caso 
de estupro sem necessidade 
de autorização judicial - todos 
os documentos necessários 
são preenchidos no próprio 
hospital, bastando o relato da 
vítima à equipe médica.

Qualquer menina de até 
14 que esteja grávida tem o 
direito ao procedimento, já 
que a legislação brasileira 
considera que até essa idade 
a criança não tem capacida-
de de consentir e o estupro é 
presumido.

Na prática, no entanto, nem 
sempre esse direito é garan-
tido devido a dificuldades de 
acesso no sistema de saúde 
e a uma série de barreiras 
encontradas pelas mulheres 
e meninas que já sofreram a 
violência sexual.

“É uma série de barreiras 
práticas, desde poucos hospi-
tais que fazem o procedimen-
to até informações erradas 
sobre os direitos vindas de 
profissionais de saúde que 
deveriam garanti-lo”, afirma 
Cesareo.

“Além disso, muitos locais 
criam barreiras extras, como 
criar a exigência de ultras-
som, que não é previsto em 
lei nem é necessário para o 
procedimento.”

No caso da menina do Piauí, 
como houve discordância dos 

pais sobre autorização para 
o procedimento na segunda 
gravidez - e como a criança foi 
afastada do convívio familiar 
- a questão foi decidida pela 
Justiça.

Inicialmente havia autori-
zação para a realização do 
aborto dada pela 2ª Vara da 
Infância e da Juventude de 
Teresina.

No entanto, a defensora 
do feto e a mãe da menina 
recorreram da decisão e a 
autorização foi suspensa em 
dezembro pela 2ª Câmara 
Especializada Civil do Tribu-
nal de Justiça do Piauí.

Segundo instituições de 
defesa de direitos humanos 
que acompanham o caso, a 
justificativa dada pelo desem-
bargador foi de que “o proce-
dimento não seria desejo da 
criança” - a BBC News Brasil 
não teve acesso aos autos, já 
que o caso está em segredo.

Leia mais no site do DT.
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Casos de gravidez na infância não são exceção no Brasil
crédito da foto: GETTY IMAGES

O aborto é um direito em casos de estupro

crédito da foto: Agência Brasil
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Saúde bucal

CROSP parabeniza 
Cirurgião Bucomaxilofacial 
pelo seu dia

O dia 13 de fevereiro é 
o Dia Internacional do 
Cirurgião Bucomaxilo-

facial. A data foi criada para 
valorizar a atuação do profis-
sional que resgata, garante e 
aumenta a saúde e autoesti-
ma dos pacientes.  

De acordo com o Conselho 

Regional de Odontologia de 
São Paulo (CROSP) existem 
2.177 profissionais inscritos 
no Estado de São Paulo. O 
Brasil possui cerca de 6.868 
especialistas atuando na área 
de Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial.    

Leia mais no site do DT

crédito da foto: Divulgação Crosp

Desgaste de dentes são mínimos 
para o uso de “lente de contato” 
dental, afirma dentista

 Â Coordenadora do curso de 
Odontologia da Anhanguera explica quais 
são as opções para o uso de lentes dentais

Não é raro se deparar 
com fotos de cele-
bridades nas redes 

sociais sem as lentes de con-
tato dentais e com os dentes 
completamente comprometi-
dos de forma aparentemente 
irreversível. O procedimento 

adotado por famosos para o 
embelezamento do sorriso 
consiste na fixação de lâmi-
nas finas de porcelana, com o 
desgaste mínimo, para que o 
resultado estético seja satis-
fatório.

Leia mais no site do DT.

Desgastes dos dentes não é necessário para o uso de lentes de contato dental/
DIVULGAÇÃO

É possível preservar 
os dentes originais 
até a fase idosa?

Os cuidados corretos 
com os dentes fazem 
com que possamos 

preservá-los saudáveis até 
a fase idosa, diminuindo a 
necessidade de procedimen-
tos invasivos para substituí-
-los. Confira algumas dicas da 
especialista em periodontia 

Dra. Manuela Netto.
É verdade que os dentes 

envelhecem, assim como o 
restante do organismo, mas, 
identificando de forma pre-
coce os fatores que aceleram 
esse processo, podemos 
preservá-los. 

Leia mais no site do DT.

Profilaxia com GBT

�Economia	

Inflação perde força e abre 2023 
com alta de 0,53%, mostra IBGE

 Â Desaceleração faz o índice oficial de preços acumular variação de 5,77% nos 
últimos 12 meses, a menor taxa em dois anos

Depois de furar o teto 
da meta no ano pas-
sado, a inflação ofi-

cial perdeu ritmo e abriu 
2023 com alta de 0,53% 
em janeiro, ante variação 
de 0,62% apurada no mês 
anterior. O avanço foi puxado 
pelos preços dos alimentos 
(+0,59%) e dos combustíveis 
(+0,68%), segundo dados 
revelados na última quinta-
-feira, 9, pelo IBGE (Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística).

Com a desaceleração, o 
IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) 

acumula elevação de 5,77% 
nos últimos 12 meses. O 
percentual mantém a queda 

da taxa iniciada em abril do 
ano passado e corresponde à 
menor variação para o perí-

odo desde fevereiro de 2021, 
quando o índice anual era de 
5,2%.

A meta de inflação estabe-
lecida pelo CMN (Conselho 
Monetário Nacional) para 
este ano é de 3,25%, com 
margem de tolerância de 1,5 
ponto percentual (de 1,75% 
para 4,75%). O mercado 
financeiro prevê o terceiro 
estouro consecutivo do teto 
da meta, mas o BC (Banco 
Central) tenta agir com a 
manutenção dos juros no 
maior patamar desde 2017.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Agência Brasil

�Saúde	

Fevereiro Laranja alerta sobre leucemia 
e a importância da doação de medula

 Â Tratamento de alguns casos da doença requer transplante e quanto mais 
doadores, mais vidas são salvas

A Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) realiza, 
neste mês, a campanha 

anual de conscientização 
sobre a leucemia e a impor-
tância da doação de medula 
óssea, o Fevereiro Laranja. 
A leucemia é um câncer que 
causa o crescimento acele-
rado das células do sangue, 
responsáveis pela defesa do 
organismo, os leucócitos. O 
diagnóstico precoce e o trata-
mento adequado aumentam 
a chance de cura.

No Estado de São Paulo, o 
Instituto do Câncer do Estado 
de São Paulo (Icesp) é refe-
rência para tratamento da 

doença. Atualmente, o Icesp 
tem 36 mil pacientes ativos, 
sendo que 8% são represen-
tados por neoplasia do tecido 

linfático, hematopoético e de 
tecidos correlatos, conhecida 
por leucemia.

Wellington Fernandes, 

médico hematologista do 
Grupo de Leucemias Agudas 
do Icesp, explica que o diag-
nóstico é feito pelo exame de 
imunofenotipagem, que, a 
depender de cada caso, pode 
ser feito pelo sangue ou aspi-
rado da medula óssea.

“É de grande importância 
que a sociedade fique mais 
alerta em relação à existên-
cia desse subtipo de câncer, 
especialmente no que tange 
ao diagnóstico precoce e 
da importância do médico 
hematologista no diagnóstico 
e manejo desta condição. 

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Governo de SP

�Solidariedade	

Sindmetau faz campanha para 
ajudar famílias de Catuçaba, em 
São Luiz do Paraitinga
O Sindmetau (Sindicato 

dos Metalúrgicos de 
Taubaté e Região) está 

em campanha para ajudar as 
famílias de Catuçaba, distri-
to de São Luiz do Paraitinga. 
As fortes chuvas do fim de 
semana causaram alagamen-
tos e deixaram 700 pessoas 
desalojadas.

A campanha SOS Catuçaba 
está arrecadando produtos 
de limpeza e higiene pesso-
al, colchões, roupas de cama, 
alimentos não perecíveis, 
roupas e móveis em bom 
estado. As doações podem 
ser entregues até as 10h desta 
sexta-feira, 17. A previsão é 
de que os produtos sejam 
levados no mesmo dia para 
Catuçaba.

O ponto de arrecadação é 
a sede do Sindmetau (Rua 
Urupês, 98, Chácara do Vis-
conde). Também há pontos 
de coleta nas 14 fábricas, 
com CSE (Comitê Sindical 
de Empresa), para facilitar 

a captação de doações feitas 
por trabalhadores e trabalha-
doras metalúrgicos.

De acordo com o diretor 
social do Sindicato, Raimundo 
Dias Pires, o Baiano, a arre-
cadação faz parte do projeto 
Sindmetau em Ação. “Além da 
população, vamos mobilizar 

trabalhadores e trabalhado-
ras e as empresas da nossa 
base. A situação das famílias 
atingidas é delicada. Então, 
é o momento de demonstrar 
nossa solidariedade.”

Marlene Miranda
Além de Catuçaba, parte das 

doações será destinada para 

famílias do Marlene Miran-
da, em Taubaté. Cerca de 60 
casas do bairro foram afeta-
das pelas fortes chuvas que 
atingiram a região.

A corrente solidária integra 
o projeto Sindmetau em Ação.

Leia mais no site do DT.
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Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 MoviecoM TaubaTé PrograMação
09/02/2023 à 15/02/2023

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
Qua.: 20h30

Sala 1 - TITANIC (3D) DUB (DISNEY)
Romance - Dublado - 12 Anos - Duração: 194min.

Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) é um jovem aventureiro que, na mesa de jogo, ganha uma 
passagem para a primeira viagem do transatlântico Titanic. Trata-se de um luxuoso e imponente navio, 

anunciado na época como inafundável, que parte para os Estados Unidos. Nele está também Rose 
DeWitt Bukater (Kate Winslet), a jovem noiva de Caledon Hockley (Billy Zane). Rose está descontente 
com sua vida, já que sente-se sufocada pelos costumes da elite e não ama Caledon. Entretanto, ela 
precisa se casar com ele para manter o bom nome da família, que está falida. Um dia, desesperada, 
Rose ameaça se atirar do Titanic, mas Jack consegue demovê-la da ideia. Pelo ato ele é convidado a 
jantar na primeira classe, onde começa a se tornar mais próximo de Rose. Logo eles se apaixonam, 

despertando a fúria de Caledon. A situação fica ainda mais complicada quando o Titanic se choca com 
um iceberg, provocando algo que ninguém imaginava ser possível: o naufrágio do navio.

Qua.: 16h50

Sala 1 - TITANIC (3D) DUB (DISNEY)
Romance - Dublado - 12 Anos - Duração: 194min.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 20h30
Sáb., Dom., Feriado: 20h30

Sala 1 - DESAPEGA (IMAGEM FILMES)
Comédia - Nacional - 10 Anos - Duração: 90min.

Após sete anos controlada de seu vício em compras, Rita (Gloria Pires) assume a liderança de um 
grupo de apoio a compradores compulsivos para ajudar outras pessoas a darem a volta por cima. 

Começando um novo romance com Otávio (Marcos Pasquim) e toda trabalhada no equilíbrio, parece 
que nada pode apagar o seu brilho. Mas quando Duda (Maisa), sua única filha e melhor amiga, revela 

que tem planos de sair de casa, Rita vai precisar aprender a desapegar para não cair na tentação 
de uma boa promoção.

Qua.: 15h00

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.: 16h10 - 18h20

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 - 16h10 - 18h20

Sala 2 - PEARL - DUB (CINECOLOR FILMS)
Terror - Dublado - 18 Anos - Duração: 102min.

Pearl é mais um capítulo do mundo distorcido de X do cineasta Ti West. O ano é 1918, e a jovem Pearl 
(Mia Goth) está obcecada em se tornar famosa. Presa na fazenda isolada de sua família, Pearl se vê 
obrigada a cuidar de seu pai doente, e viver sob a vigilância constante de sua amarga e autoritária 

mãe devota. Desejando uma vida glamourosa como ela viu nos filmes, Pearl encontra suas ambições, 
tentações e repressões entrando em conflito. Nesta história da origem da icônica vilã de X, quando 
o sonho de ser finalmente uma estrela é negado a ela, ela começa a assassinar, até alcançar o que 

deseja. Filmado secretamente e simultaneamente com X: A Marca da Morte (2022). Pearl serve como 
prequela do filme, mostrando o início da vida da personagem-título décadas antes dos eventos de X.

Qua.: 17h30

Sala 2 - CHEF JACK: O COZINHEIRO AVENTUREIRO (COLUMBIA PICTURES)
Animação - Nacional - Livre - Duração: 80min.

Chef Jack é um chef de cozinha de bom coração, mas com uma pitada a mais do que o necessário de 
confiança. Ele é um dos prodígios da Culinária da Aventura, viajando por todos os cantos do planeta 
cozinhando e achando os ingredienteas mais raros e finos para completar suas receitas. Porém, sua 

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

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

Sáb., Dom., Feriado: 14h10

Sala 2 - O MENINO E O TIGRE - DUB (DIAMOND FILMS)
Aventura - Dublado - 10 Anos - Duração: 94min.

O filme O MENINO E O TIGRE mostra a jornada do órfão Balmani (Sunny Pawar) e do filhote de tigre 
Mukti pelas montanhas do Himalaia. Balmani resgata Mukti de caçadores cruéis e, juntos, eles partem 
em uma aventura para encontrar um lar seguro para o tigre. Balmani e Mukti enfrentarão ameaças dos 
caçadores que estão determinados a recapturar o filhote, e terão que sobreviver a desafios enquanto 
desenvolvem um forte vínculo de confiança e afeto. Nessa encantadora história, eles viverão uma das 

maiores aventuras da vida: a verdadeira amizade!
Qua.: 15h30

Sala 2 - HOMEM-FORMIGA E A VESPA (DUB) QUANTUMANIA (DISNEY)
Ação/Fantasia - Dublado - 12 Anos - Duração: 125min.

Qua.: 19h40

Sala 2 - DESAPEGA (IMAGEM FILMES)
Comédia - Nacional - 10 Anos - Duração: 90min.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 15h50 - 17h50 - 19h45
Sáb., Dom., Feriado: 15h50 - 17h50 - 19h45

Sala 2 - BATEM À PORTA - DUB (UNIVERSAL PICTURES)
Suspense - Dublado - 16 Anos - Duração: 100min.

Batem à Porta (Knock at the Cabin) é um filme de terror apocalíptico escrito, dirigido e produzido por 
M. Night Shyamalan, filmado em filme 35mm. Um filme de terror de invasão domiciliar que ocorre 

durante o apocalipse. Adaptação do livro de Stephen King “O Chalé no Fim do Mundo”.
Qui., Sex., Seg., Ter.: 21h40
Sáb., Dom., Feriado: 21h40

Sala  3 - O MENINO E O TIGRE - DUB (DIAMOND FILMS)
Aventura - Dublado - 10 Anos - Duração: 94min.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 17h40
Sáb., Dom., Feriado: 13h45 - 17h40

Sala 3 - 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.
Ter.: 14h00

Sala 3 - HOMEM-FORMIGA E A VESPA (DUB) QUANTUMANIA (DISNEY)
Ação/Fantasia - Dublado - 12 Anos - Duração: 125min.

Qua.: 19h10

Sala 3 - HOMEM-FORMIGA E A VESPA (LEG) QUANTUMANIA (DISNEY)
Ação/Fantasia - Legendado - 12 Anos - Duração: 125min.

Qua.: 21h40

Sala 3 - OFERENDA AO DEMÔNIO - DUB (PARIS FILMS)
Terror - Dublado - 14 Anos - Duração: 95min.

Desesperado para pagar suas dívidas, um homem tenta secretamente manipular seu pai para que 
venda sua funerária. Sem saber, libertará um espírito maligno que passa a mirar em sua esposa 

que está grávida.
Qua.: 17h10

Sala 3 - OFERENDA AO DEMÔNIO - DUB (PARIS FILMS)
Terror - Dublado - 14 Anos - Duração: 95min.

Qui., Sex., Seg.: 15h40 - 21h50
Sáb., Dom., Feriado: 15h40 - 21h50

Ter.: 21h50

TAUBATÉ 3 - BATEM À PORTA - DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Suspense - Dublado - 16 Anos - Duração: 100min.
Batem à Porta (Knock at the Cabin) é um filme de terror apocalíptico escrito, dirigido e produzido por 

M. Night Shyamalan, filmado em filme 35mm. Um filme de terror de invasão domiciliar que ocorre 
durante o apocalipse. Adaptação do livro de Stephen King “O Chalé no Fim do Mundo”.

Qua.: 15h10

Sala 3 - GATO DE BOTAS 2 (DUB) O ÚLTIMO PEDIDO (UNIVERSAL PICTURES)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 102min.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 19h40
Sáb., Dom., Feriado: 19h40

Sala 4 - AVATAR(ATMOS) 3D DUB O CAMINHO DA ÁGUA (DISNEY)
Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 192min.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 16h20 - 20h00
Sáb., Dom., Feriado: 16h20 - 20h00

Sala 4 - AVATAR(ATMOS) 3D DUB O CAMINHO DA ÁGUA (DISNEY)
Aventura / Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 192min.

Qua.: 15h20

Sala 4 - HOMEM-FORMIGA E A VESPA (ATMOS) 3D DUB QUANTUMANIA (DISNEY)
Ação/Fantasia - Dublado - 12 Anos - Duração: 125min.

Qua.: 19h00 - 21h30

Sala 4 - O GRANDE MAURICINHO (IMAGEM FILMES)
Animação - Nacional - Livre - Duração: 93min.

Mauricinho (Marcelo Adnet) é um gato muito esperto que inventa um golpe para ganhar dinheiro 
fácil. Ele faz amizade com um grupo de ratos falantes e passa a viajar de cidade em cidade oferecendo-
se para resolver misteriosos problemas de infestação… de ratos! Tudo vai bem com o golpe, até que 
Mauricinho e os roedores chegam à cidade de Bad Blintz e conhecem Marina (Sophia Valverde), uma 

menina muito inteligente que pode fazer o plano ir por água abaixo.
Sáb., Dom., Feriado: 14h20

Sala 5 - PEARL - DUB (CINECOLOR FILMS)
Terror - Dublado - 18 Anos - Duração: 102min.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 15h00 - 21h30
Sáb., Dom., Feriado: 15h00 - 21h30

Sala 5 - HOMEM-FORMIGA E A VESPA (DUB) QUANTUMANIA (DISNEY)
Ação/Fantasia - Dublado - 12 Anos - Duração: 125min.

Qua.: 20h10

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.
Qua.: 15h50

Sala  5 - M3GAN - DUB (UNIVERSAL PICTURES)
Terror - Dublado - 14 Anos - Duração: 101min.

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

Sendo uma excelente roboticista, ela programa a boneca para ser uma companhia que todos 
queiram,mas as coisas acabam dando errado e as consequências disso serão mortais.

Qua.: 18h00

Sala  5 - M3GAN - DUB (UNIVERSAL PICTURES)
Terror - Dublado - 14 Anos - Duração: 101min.

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

Sendo uma excelente roboticista, ela programa a boneca para ser uma companhia que todos 
queiram, mas as coisas acabam dando errado e as consequências disso serão mortais.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 17h10 - 19h20
Sáb., Dom., Feriado: 17h10 - 19h20

Carnalegria 2023: Festival de 
Marchinhas começa na próxima 
quinta-feira
Ubatuba se prepara 

para oferecer aos 
moradores e turistas 

mais uma grande programa-
ção de Carnaval desenvolvida 
para a diversão e bem-estar 
das famílias. O abre-alas do 
Carnalegria 2023 será o 16° 
Festival de Marchinhas Car-
navalescas, que acontecerá 
de 16 a 18 de fevereiro, na 
Praça da Matriz, no centro, a 
partir das 21h.

Um total de 30 composi-
ções foram selecionadas para 
o festival. Metade se apresen-
ta na próxima quinta e a outra 
metade na sexta-feira. Após 
as eliminatórias, as marchi-
nhas classificadas disputam 
a grande final no sábado, dia 
18. O festival premiará as três 
melhores músicas e ainda o 
melhor intérprete, a melhor 
fantasia e a composição mais 

aclamada pelo júri popular.
A programação completa 

da folia em Ubatuba contará 
ainda com matinês infantis, 
Baile de Carnaval, bailes 

da Secretaria de Esportes 
e blocos carnavalescos de 
norte a sul da cidade. Outro 
grande destaque deste ano é 
o Carnalegria da Maranduba 

que levará para região Sul 
muita música com a partici-
pação de Djs e trio elétrico.

Leia mais no site do DT.

Tradicional bloco do Pirô Piraquara 
abre o Carnaval nesta quinta
Os bonecões do Pirô 

Piraquara estão acor-
dando...Nesta quinta-

-feira, 16, o tradicional bloco 
da Prefeitura de São José dos 
Campos e da Fundação Cul-
tural Cassiano Ricardo sai às 
ruas para anunciar, oficial-
mente, a chegada do Carnaval 
2023. A concentração será, 
a partir das 18h30, na Praça 
Afonso Pena (ao lado da Cole-
toria).

O bloco, que completa 35 
anos, arrasta crianças e adul-
tos pelas ruas centrais da 
cidade, espalhando alegria 
e diversão por onde passa. 
É o famoso “bloco vai quem 
quer”. Não precisa de abadá. 
É só chegar, se juntar e par-
ticipar. Depois de dois anos 
de “descanso”,  ninguém vê a 
hora de botar o bloco na rua.

Para quem gostar de curtir 
a folia de dia, é só se pro-
gramar para sábado, dia 18, 
a partir das 9h30, também 
haverá outro cortejo pelas 
ruas do centro. Desta vez, a 
concentração será próxima 
ao Mercadão Municipal.

Depois disso, o Pirô sobre 
a serra para o distrito de São 
Francisco Xavier, no domin-
go,  19. Mas, além do bloco, a 
Fundação Cultura preparou 
várias outras atividades car-
navalescas, como brincadei-
ras e oficinas. Veja programa-

ção completa abaixo.
Pirô Piraquara
Criado pela FCCR em 1988, 

sob a coordenação de Angela 
Savastano, o projeto Piraqua-
ra propunha atividades volta-
das à valorização do folclore 
e da cultura popular regional, 

possibilitando à população a 
oportunidade de participar 
de diversas manifestações 
culturais na cidade e, mais 
tarde, dando origem ao Bloco 
Pirô Piraquara.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de São José dos Campos

Troque abadá por alimento 
e participe do Bloco da 
Solidariedade na quinta-feira, 16
Pela quarta vez, o Bloco 

da Solidariedade abre 
o Carnaval em Cara-

guatatuba. Promovido pelo 
Fundo Social tem como tradi-
ção reunir crianças, adultos e 
idosos em um clima agradável 
para toda família. O desfile será 
nesta quinta-feira, 16, às 19h.

Os foliões que quiserem par-
ticipar podem garantir o abadá 
no Fundo Social, em troca de 
5 kg de arroz ou 2 kg de feijão. 
São disponibilizados em todos 
os tamanhos, desde o P ao EXG 
e infantis, de oito e 10 anos.

A concentração está marca-
da às 19h, na Avenida da Praia, 
próximo à ponte do Rio Santo 
Antônio (em frente ao quios-
que Guaruçá), com esquenta 
da bateria da Escola de Samba 

Furiosa. De lá seguirá acom-
panhado do trio elétrico com 
animação do cantor de axé Edy 
Brazado até a Praça da Cultura.

“Vamos começar o Carnaval 
com essa linda festa. Participe 
e convide os amigos e fami-
liares para participar deste 

momento com muita alegria e 
animação e o mais importante, 
ajudando quem mais preci-
sa”, destacou a presidente do 
Fundo Social, Samara Aguilar.

Os abadás foram confeccio-
nados com o apoio dos patro-
cinadores: Hotel Vivendas Sol 

e Mar, Econorte, Allegro Sushi 
Pizza Bar, Tio Coxinha, Dona 
Mineira, CVC, Vilela Imóveis, 
WD Publicidade e Eventos, 
Quintal do Marquinhos e 
Mapelli Advogados.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Caraguatatuba

Unidos do Garrafão 
exalta presença de povos 
indígenas no arquipélago 
e vence Carnaval 2023 
em Ilhabela

Com o enredo Sou Gar-
rafão no Caiapó sou 
Pequeá, retratando 

a presença de povos indí-
genas em Ilhabela, a escola 
de samba Unidos do Garra-
fão conquistou o título de 
Campeã do Carnaval 2023 
com 179.1 pontos, seguida 
das escolas Mocidade Inde-
pendente de Ilhabela (177), 
Unidos de Padre Anchieta 
(176,8), Acadêmicos Leões 
do Ita (175) e Água na Boca 
(174,8).

Os desfiles foram realiza-
dos em duas noites de sexta e 
sábado, dias 10 e 11, abrindo 
as festividades do carnaval 
antecipado do arquipélago. 
A Unidos do Garrafão chegou 
ao oitavo título de sua histó-
ria após enaltecer a presença 
de povos indígenas de distin-
tas etnias nos primórdios da 
história de Ilhabela, com base 

em estudos arqueológicos 
que evidenciam a presença 
ancestral indígena e também 
a cronologia e história desses 
povos.

A escola obteve nota 
máxima em seis dos nove 
quesitos de avaliação e não 
sofreu nenhuma penalida-
de por parte dos jurados de 
pista. As agremiações Unidos 
de Padre Anchieta e Água na 
Boca perderam um ponto 
cada por não apresentarem 
200 componentes mínimos 
exigidos na avenida. A Acadê-
micos Leões do Ita também 
foi penalizada em um ponto 
por ter ultrapassado o tempo 
máximo do desfile. A Mocida-
de Independente de Ilhabela, 
a -campeã desta edição do 
Carnaval, também não sofreu 
penalidade.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Ilhabela

Apresentações de blocos 
animam Carnaval de 
Caçapava nesta quinta e 
sexta-feira

Caçapava terá programa-
ção especial de Carnaval 
nesta quinta e sexta-

-feira, dias 16 e 17 de feverei-
ro, com desfile de blocos no 
centro da cidade. O evento é 
organizado pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo.

Na quinta-feira, 16, das 18h 
às 22h, a atração será o Bloco 
do Mário, que se apresenta 
na Praça da Bandeira e terá 
a participação dos grupos 
Sambalanço, Banda do Pererê 
e Bateria do Papagaio, além 
da participação especial dos 
bonecões do artista Piteco.

A irreverência é a marca do 
Bloco, que se apresenta com 
homens vestidos de mulhe-
res e as mulheres fantasiadas 
com figurinos masculinos. O 
grupo participa do Carnaval da 

cidade desde 2014, sempre ao 
som de uma marchinha criada 
especialmente para o bloco.

Na sexta-feira, dia 17, a 
animação ficará por conta 
do Bloco Chitaiada, que está 
completando 17 anos de exis-
tência. A concentração será no 
Largo do Mercado Municipal, 
às 19h. A saída para Praça da 
Bandeira está marcada para 
20h30.

O destaque do bloco são os 
figurinos feitos com tecido de 
chita. Os foliões são convida-
dos a confeccionar sua própria 
fantasia de chitão para seguir 
o bloco.

O grupo faz uma reverência 
à cultura popular, levando para 
o desfile bonecões, adereços 
e porta-estandarte ao som de 
marchinhas.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Caçapava

Prefeitura abre inscrições para a 
II Mostra de Arte 
“As Taubateanas”
A Prefeitura de Taubaté, 

realiza as inscrições 
para a II Mostra de 

Arte “As Taubateanas”. Coor-
denada pela Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa, 
a mostra tem por objetivo 
divulgar, promover e fomen-
tar a produção artística da 
região, revelar novos talen-
tos, estimular a criatividade e 
o desenvolvimento artístico.

A proposta da II Mostra 
de Arte “As Taubateanas” é 
celebrar o Dia Internacional 
da Mulher, comemorado em 
08 de março. Serão aceitas 
apenas obras de arte que 
estejam relacionadas à figura 
feminina e a representação 
das lutas, conquistas e direi-
tos da mulher na sociedade.

A presente Mostra de Arte 
é aberta a qualquer artista 
interessado em participar e 
será realizada gratuitamente. 
Os artistas inscritos recebe-

rão, por e-mail, o catálogo 
virtual e o certificado de 
participação em arquivo PDF.

INSCRIÇÃO
A inscrição será realizada 

exclusivamente através do 

formulário online disponí-
vel no endereço eletrônico 
https://forms.gle/UsfN-
vXB85hbEGeMSA, até o dia 
03 de março de 2023.

No formulário online o 
artista deverá incluir as 
seguintes informações: nome 
completo, nome artístico, RG 
e CPF, data de nascimento, 
endereço completo, e-mail, 
telefone, contato para divul-
gação / redes sociais (opcio-
nal), biografia do artista 
(opcional), informações 
sobre as obras de arte (título, 
técnica e material, dimen-
sões, data, descrição e valor 
em reais) e imagem das obras 
de arte.

CONFIRA TODAS AS 
INFORMAÇÕES E O REGU-
LAMENTO: www.taubate.
sp.gov.br/anexos/taubatea-
nas2023.pdf

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Filme sobre falta de apoio à cultura do Carnaval 
será exibido em Taubaté nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 15, 
às 19h, o Cineclube 
“Coronér Pituba” / TV 

Cidade Taubaté irá promover 
a exibição do filme “30 Dias - 
Um carnaval entre a alegria e 
a desilusão”, dirigido e roteiri-
zado por Valmir Moratelli, com 
produção de El Tigre Studio.

O documentário relata a 
situação da Alegria da Zona 
Sul, agremiação carioca que 
em 2019 enfrentou grandes 
dificuldades com corte de 
gastos e outros percalços, con-
tando com apenas 30 dias para 
se organizar e promover o seu 
desfile no grupo de acesso na 
Marquês de Sapucaí.

O filme discute temas como 
o desmonte da cultura popular 
no Rio de Janeiro, o racismo, a 
intolerância religiosa e outros 
dramas atuais relacionados à 
maior festa popular do plane-
ta.

A projeção do longa-metra-
gem faz parte das ações de pro-
moção, incentivo e difusão de 
filmes e materiais audiovisuais 

locais, regionais e nacionais, 
especialmente independentes, 
desenvolvidas pelo Coletivo de 
Cinema da Cidade/TV Cidade 

Taubaté. A capacidade da sala 
é de 20 espectadores. Entrada 
franca.

Cineclube “Herson Daniel – 
Coronér Pituba”

Local: TV Cidade Taubaté 
Endereço: Av. Desembargador 
Paulo de Oliveira Costa, 540 – 
centro, Taubaté/SP

Data da exibição: 15 de feve-
reiro de 2023 

Horário: 19 horas
Reservas e outras informa-

ções: (12) 98259-5684, com 
André Ferreira.

crédito da foto: Divulgação

Festival Internacional de Teatro de 
Sombras comemora 10 anos com 
espetáculos e oficinas gratuitas

 Â A partir do tema diversidade sociocultural, o FIS acontece na 
região do Vale do Paraíba entre os dias 05 e 12 de março 

Em sua 10ª edição, o FIS 
- Festival Internacional 
de Teatro de Sombras 

reúne uma programação 
de espetáculos nacionais e 
internacionais, workshops 
e seminário entre os dias 5 
e 12 de março. Neste ano, o 
Festival acontece de forma 
presencial e gratuita com 
apresentações, workshops 
e seminário nas cidades de 
Taubaté, São Luiz do Parai-
tinga, Paraibuna e Pindamo-
nhangaba.

Realizado pela Cia. Quase 
Cinema, produtora de espe-
táculos e cursos teatrais 
especializados em Teatro de 
Sombras, o Festival come-
mora 10 anos de existência 
como um dos eventos cul-
turais mais reconhecidos 
na área e um dos poucos 
festivais internacionais de 
teatro do interior do estado 
de São Paulo. A diversidade 
presente no teatro de som-
bras contemporâneo é o 

ponto de partida e contexto 
presente na curadoria desta 
edição, que traz ao programa 
uma série de espetáculos de 
teatro de sombras com for-
matos e temas diversos.

São explorados, assim, os 
caminhos que interligam 
essa forma de comunicação 
milenar com contextos, situ-
ações, tensões e mudanças 
que acontecem atualmente 
no modo de fazer e pensar 
o teatro, especialmente em 

suas formas animadas. O 
Teatro de Sombras permane-
ce, afinal, como uma estética 
e uma arte cênica singular, 
delicada, onírica e acessível 
para todos os tipos de públi-
co. Se mostrando como um 
palco em potencial para abra-
çar tudo e todos. 

Essa mensagem é também 
uma mensagem de aproxi-
mação. 

Leia mais no site do DT.

Espetáculo “Criaturas da Literatura”, da Cia. Teatro Lumbra

Museu de Esportes 
inaugura tour virtual 
e visita guiada online

O Museu de Esportes de 
São José dos Campos, 
mantido pela Prefeitu-

ra, inaugurou mais uma fun-
cionalidade para seus visi-
tantes: o tour virtual. Atra-
vés da plataforma, o museu 
poderá atender visitantes e 
professores através de visita 
guiada online, mediante 
agendamento prévio.

O visitante também poderá 
navegar pelo tour sozinho, 
sem acesso a visita guiada, 
através deste link, pelo qual 
consegue visitar todas as 
dependências do espaço 
e visualizar parte de seu 
acervo físico.

O trabalho foi desenvol-
vimento pelo coordenador 
do Núcleo de Tecnologia do 
Museu do Futebol de São 
Paulo, Felipe Macchiaverni, 
com colaboração do Museu 
de Esportes.

Segundo o coordenador 
do museu, Djalma Penha, os 
tours guiados ao vivo permi-
tem que o visitante faça uma 
videochamada, por meio de 
computadores e dispositivos 
móveis, e ao mesmo tempo 
converse com o interlocutor 
durante a visita.

“O visitante online conse-
gue apontar áreas de interes-
se em tempo real e discutir 
o que está sendo visto em 
360º, tirando dúvidas sobre 
elementos e detalhes da 
cena”, afirmou.

Entre as exposições quem 
podem ser visualizadas no 
momento estão: “São José de 
Todos os Esportes”, “Estrela 
do Futebol Feminino”, “Túnel 
do Tempo – Esportes Tradi-
cionais”, “A Escolha do Povo” 
e “Memorial São José E.C.”, 
que traz momentos marcan-
tes da história do clube.

O Museu de Esportes fun-
ciona de segunda a sexta-fei-
ra, das 9h às 12h e das 13h 
às 16h. O acesso se dá pelo 
portão 2 do estádio Martins 
Pereira (Rua Ana Gonçalves 
da Cunha, 340 – Jardim Jus-
sara).

Para visitas de grupos esco-
lares ou para agendamento 
para o tour guiado o interes-
sado deve fazer contato pelo 
telefone 3921-4112.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de São José dos Campos
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 06 de Março de 2023, a partir das 10h10min *. 2º LEILÃO: 08 de Março de 2023, a partir das 13h10min *. *(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, 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 n° 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento Particular de venda e compra  
de imóvel, com força de escritura pública, datado em 15/05/2020, firmado com os Fiduciantes Irineu Luiz Magalhães, RG nº 427772047-SSP/SP 
e CPF nº 339.884.348-41 e Barbara Fernandes dos Santos Magalhães, RG nº 445544983-SSP/SP e CPF nº 358.870.128-11, residentes em 
Taubaté/SP, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a   R$ 860.942,80 (Oitocentos e sessenta mil, 
novecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos - atualizado conforme disposições contratuais),  o imóvel constituído pelo Apartamento  
Duplex nº 101, localizado no 10º e 11º andares do Edifício Portinari, situado na Avenida Major Joaquim Monteiro Patto, nº 31 Vila Aparecida, 
Taubaté/SP, com área privativa de 184,23m², dos quais 52,88m² correspondem à área descoberta localizada no pavimento superior e 20,70m² 
à vaga de garagem dupla nº 02, área comum de 23,0255m², totalizando 207,2555m², melhor descrito na matrícula nº 140.804 do Cartório 
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Taubaté/SP. Cadastrado na Prefeitura sob o nº 5.1.088.008.036. Imóvel ocupado. Venda  
em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o 
SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 519.653,54 (Quinhentos e dezenove mil, seiscentos e cinquenta 
e três reais e cinquenta e quatro centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). 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 (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 (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  
(sold.superbid.net) E NO SUPERBID EXCHANGE (www.superbid.net). Informações:11-4950-9602 / imoveis.sac@superbid.net  (18513 – Dossiê).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL 

 

            A Associação dos Proprietários de Lotes e Moradores do Loteamento Cataguá 
Way, localizada na Rodovia Oswaldo Cruz, km 3, Jardim Julieta, CEP 12090-700, 
Taubaté/SP, CNPJ 14.500.116/0001-02, através de seu Presidente, vem por meio desta 
CONVOCAR os associados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada por meio eletrônico entre os dias 24 de fevereiro de 2023 a partir das 18:00hrs 
e 26 de fevereiro de 2023 até as 18:00hrs, a fim de deliberarem sobre os seguintes itens: 

1) Aquisição e instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica para a associação 
com instalação nas portarias;   
2) Aquisição e instalação de câmeras de monitoramento no condomínio;   
3) Reparos na concertina e rede laminada danificadas;   
4) Aprovação da utilização do lote M1 e de orçamentos para a construção da quadra de 
areia e criação de área de lazer no espaço;  
5) Aprovação de utilização de parte do espaço do lote M1 para funcionamento de 
pequeno mercado.  

A votação dos itens da pauta será realizada através do sistema da administradora 
Controler disponibilizado em seu site (www.controler.cnt.br) e no aplicativo Área do 
Condomínio (Superlógica), com início em 24/02/2023 as 18:00h e término em 
26/02/2023 as 18:00h. 

Aqueles que tiverem dificuldade de realizar a votação por meio eletrônico, poderão 
entrar em contato com a administradora Controler, para que possam orientá-los através 
do telefone/whatsapp (12) 92000-4261 ou (12) 99777-6064. 

 Fica esclarecido que só poderá exercer o direito de votar aquele que estiver QUITE COM 
SUAS OBRIGAÇÕES relativas às taxas associativas. 

Taubaté, 14 de fevereiro de 2023 

 

 

 

 

Marcilio Martins Rodrigues da Fonseca 

Presidente  

Processo Administrativo EPTS 001/2023 

Dispensa de licitação 

Extrato de Contratação 

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

Contratada: Locsim, Equipamentos para comercio, Locação e Serviços 
EIRELI 

Objeto: Locação de impressoras para a EPTS 

Valor: R$ 5.784,00 

Prazo:12 meses 

Vigência: 24/01/2023 A 26/01/2024. 

 

 

 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: (12) 3978-2600        

 
 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 355/2023 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2023 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 – EDITAL Nº 012/2023 
OBJETO: O objeto da presente CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE 
SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E SOCIAIS COM 
ARTESANATO, OFICINA DE BALLET, OFICINA DE DANÇA E OFICINA DE 
VIOLA CAIPIRA conforme condições descritas na chamada pública, no termo 

de referência e demais anexos que integram a presente. DATA DE 

REALIZAÇÃO: de 15/02/2023 a 24/02/2023, das 8h às 15:00h. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO: Prefeitura Municipal de Jambeiro, Rua Cel. João Franco de 

Camargo, n° 80, Centro, Jambeiro/SP. A Chamada Pública na integra poderá 

ser consultado no endereço acima citado ou retirado GRATUITAMENTE no 

site: www.jambeiro.sp.gov.br. 

 
 

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

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

  
 

 
 

DECRETO No 2358, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023. 
 
 
Dispõe sobre o congelamento de área 

de implantação de loteamento 

irregular e dá outras providências. 

 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA, 

Prefeito Municipal de Jambeiro, Estado 

de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais; 

 

 

 

CONSIDERANDO, o disposto na Lei Complementar nº 93, de 27 de janeiro de 2022, 

que dispõe sobre o plano de congelamento de áreas em que existam núcleos de 

ocupações irregulares ou fracionamento irregular do solo. 

 

CONSIDERANDO, que é dever do Município zelar pelo zoneamento urbano, assim 

como pela proteção ao meio ambiente, direito inerente a todos; 

 

DECRETA: 
 

Art.1o Fica congelado, para fins de parcelamento, cessão, ou qualquer outro tipo de 

comercialização, doação e implantação de loteamento, o núcleo assim definido: 

 

Terreno objeto da matrícula nº: 52.906 
CAR nº: SP-3524907-DDEAFEAEEF204A42B3DECA2BF6881483 

CAR (simplificado) nº: 352492050037051 
Local do Terreno: Estrada Municipal João Batista de Freitas, S/N, 

Bairro Capivari, Jambeiro – SP; Rodovia dos Tamoios, saída do KM 

17. 

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

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

  
 

 
 

Coordenadas Geográficas: -23.3341547, -45.7910446. 

Número do Processo (Uso e Ocupação do Solo): Protocolo n.º 

23150; Processo n.º 0003487/2022 – Prefeitura Municipal de 

Jambeiro - SP 

 

Art. 2o. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Jambeiro, 07 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

 

 

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

TEL / FAX : (012) 3978-2600       

 
 
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 11/2023 - PROC. ADM. MUN. N° 
807/2023 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO - CONTRATADAS: CAMILA 
PAULA PINTO RIBEIRO 23634865873. Objetivo: COMPRA DE OVOS DE PASCOA PARA 
DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS Fundamentação legal: Art. 24, Inciso II, da 
Lei Federal Nº 8.666/93; Valor Contratual R$ 17.496,00. Termo de Dispensa em 14/02/2023. Ratificação 
em 14/02/2023. 

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 
  

 

Página 1 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 006/23 - Edital nº 008/23 – Proc. Adm. Mun. n° 020/23. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário por item. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS – RSU CL II- COMUM- RESÍDUO ORGÂNICO, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de Março de 2023. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30h horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Natividade da Serra - SP, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, Centro, 
Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Natividade da Serra – SP, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, 
Centro, Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000, ou retirado GRATUITAMENTE no site 
www.natividadedaserra.sp.gov.br. 
 
 
 

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 

 
 

 
 
 

 
 

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra  
Rua José Fernandes da Silva, 28, Centro, Natividade da Serra – SP – Tel. (12) 3677-9700 

 

 

 

 
AVISO DE REABERTURA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2023 - Edital nº 009/2023 – Proc. Adm. Mun. n° 024/2023 
A Prefeitura Municipal de Natividade da Serra - SP, através de seu Prefeito Municipal, torna 
público que realizará a abertura da licitação que visa menor preço unitário por lote, para 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.  
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 09:00 às 10:00 horas do dia 
02/03/2023. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10:00 horas do dia 02/03/2023. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 
LOCAL: Portal: Bolsa Nacional de Compras– BNC - www.bnc.org.br. 
O edital encontra-se disponível na internet no site www.natividadedaserra.sp.gov.br. e 
www.comprasgovernamentais.gov.br Informações pelo telefone (12) 3677-9700. 
 
 
 
 

                   .   CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE 
                                     SANTO ANTÔNIO DO PINHAL  -  SP.  
a.                                                         PLENÁRIO  VR. PEDRO PAULO DE LIMA 
 
                                                      Rua Dep. Franco Montoro, 23 – Centro – 12450-000 – Telefax: (12) 3666-1377 - Santo Antônio do Pinhal – SP 
                                                                             site: www.camarasap.sp.gov.br                         e.mail: camaras.a.pinhal@uol.com.br 

 

 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS 
METAS FISCAIS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 

 

Atendendo o que dispõe o Artigo 9º, § 4º, da Lei Complementar Federal 101/2000, com a 
finalidade de promover a Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas 
Fiscais do Terceiro Quadrimestre de 2022, a Câmara Municipal de Santo Antônio do 
Pinhal torna público que será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA às 18h, no dia 28 de 
fevereiro de 2023, no prédio da Câmara Municipal, situada à Rua Franco Montoro, 23, 
Centro. Santo Antônio do Pinhal, 14 de fevereiro de 2023. 
 
          VR.  ADRIANO DOS SANTOS                                       VR.  PAULO APARECIDO DA LUZ               
              Presidente da Câmara                          Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento 

 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2023 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 013/2023
A comissão de licitações da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal - SP comu-
nica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE ITENS DE PADARIA, CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS 
ANEXOS DO EDITAL. Realização: 02/03/2023 às 15:00 horas no Paço Munici-
pal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Muni-
cipal ou no site www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br. Maiores informações 
pelos telefones (12) 3666-1122 / 3666-1918
Município da Estância Climática de
Santo Antônio do Pinhal – SP

 
        PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE 

                                               SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP 
        CNPJ: 45.701.455/0001-72 

   
 
 

Av. Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro – Santo Antonio do Pinhal – SP 
 CEP 12450-000 

Tel/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1496 e-mail gabinete@pmsap.gov.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
        PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE 

                                               SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP 
        CNPJ: 45.701.455/0001-72 

   
 
 

Av. Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro – Santo Antonio do Pinhal – SP 
 CEP 12450-000 

Tel/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1496 e-mail gabinete@pmsap.gov.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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AVISO DE LICITAÇÃO.
PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 030/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023.
A comissão de licitações da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal – SP, co-
munica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLU-
VIAL DA ESTRADA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES – BOA VISTA, CONFORME 
AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos 
Envelopes: até as 10:50 horas do dia 07/03/2023. Abertura dos Envelopes: 
11:00 horas do dia 07/03/2023 na Sala de Licitações. O Edital completo po-
derá ser retirado na Prefeitura, ou através do site: www.santoantoniodopi-
nhal.sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 3666-1918.
Município de Santo Antônio do Pinhal

 PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL
PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2023 AVISO DE LICITAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, torna público aos inte-
ressados que está aberta a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
09/2023 para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CAR-
NES E EMBUTIDOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Iní-
cio da Sessão de Disputa de Preços: às 10:00 horas do dia 02/03/2023. Local: 
www.bllcompras.org.br. Edital completo à disposição dos interessados no 
endereço eletrônico: https://www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br.  Maiores 
informações pelo e-mail: licitacao@pmsap.sp.gov.br ou no Paço Municipal, 
sito a Rua Ministro Nelson Hungria, nº 52, Centro, Santo Antônio do Pinhal/
SP.
ANDERSON JOSE MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL Município de
Santo Antônio do Pinhal – SP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, torna pública a ADJU-
DICAÇÃO do Pregão Presencial nº 006/2023, Face à mencionada legalidade 
do presente certame, ADJUDICO seu objeto que consiste na REGISTRO DE 
PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL E FUTURA DE SEGURAN-
ÇA, CONTROLADOR DE ACESSO E BRIGADISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, as lici-
tantes vencedoras:  empresa LEAO DE JUDA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 
foi vencedora dos lotes 1 e 2 no valor total de R$ 192.920,00 (cento e noventa 
e dois mil, novecentos e vinte reais) e a empresa LOTHSEG SEGURANCA PRI-
VADA – EIRELI foi vencedora do lote 3 no valor total de R$ 147.500,00 (cento 
e quarenta e sete mil e quinhentos reais).. e a HOMOLOGAÇÃO da presen-
te licitação para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Anderson José 
Mendonça. Prefeito Municipal.
Município de Santo Antônio do Pinhal – SP


