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Galeria Sebastião Justino abre 
inscrição para expositores

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Prefeitura inicia serviço 
de Castra Móvel

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Prefeitura Portas Abertas 
acontece nesta quinta-feira

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Taubaté

Pedágios de SP vão ficar mais 
caros a partir de sexta-feira

crédito da foto: Agência Brasil

82% da população vê influência de juros 
altos no custo de vida, aponta pesquisa

 Â Preocupação dos brasileiros para com taxa de juros coloca país em segundo lugar no ranking das 36 
nações que integram o levantamento

A percepção de 82% da 
população é de que o 
elevado patamar da 

taxa Selic contribui para o 
aumento do custo de vida 
no Brasil, aponta a pesquisa 
Monitor Global da Inflação, 
do Instituto Ipsos.

A preocupação dos bra-
sileiros para com a taxa 
de juros coloca o país em 
segundo lugar no ranking 
das 36 nações que integram 
o levantamento, em empate 
com Romênia e África do Sul. 
A Coreia do Sul lidera, com 
85%, enquanto a média mun-
dial ficou em 68%.

Emirados Árabes, China 
e Arábia Saudita compõem 
a lanterna do ranking, com 
46%, 42% e 32%, respecti-
vamente.

A pesquisa do Ipsos 
também monitorou a posição 
dos entrevistados quanto à 
inflação ao consumidor. Entre 
os brasileiros, 16% acre-
ditam que a alta de preços 
terá aumento expressivo em 
2023, colocando o país em 
penúltimo lugar no ranking. 
Apenas a China, com 8%, teve 
um resultado menor.

A média global, neste que-
sito, foi de 35%.

Perspectivas salariais para 
2023

Ainda segundo o Ipsos, 
57% dos brasileiros esperam 
receber um aumento salarial 
no ano que vem — atrás 
apenas dos colombianos, que 
são em 60%. Da outra ponta, 
peruanos, japoneses e ita-
lianos compõem as últimas 
posições do ranking, com, 
respectivamente, 28%, 22% 
e 19%.

Aqui, a média global é de 
45%.

O Monitor da Inflação con-
sultou mais de 24 mil pesso-
as entre 21 de outubro e 4 de 
novembro. A margem de erro 
para o Brasil é de 3,5 pontos 
percentuais.

Além do Brasil, integram 
a pesquisa: Arábia Saudita, 
África do Sul, Argentina, Ale-
manha, Austrália, Bélgica, 
Canadá, Coréia do Sul, Chile, 
China, Colômbia, Dinamarca, 
Emirados Árabes, Estados 
Unidos, Espanha, França, 
Grã-Bretanha, Holanda, Hun-
gria, Índia, Indonésia, Itália, 
Israel, Irlanda, Japão, Malásia, 
México, Peru, Polônia, Romê-
nia, Singapura, Suécia, Suíça, 
Tailândia, Turquia.

crédito da foto: Agência Brasil

Dezembro Laranja
Câncer de pele: como identificar 
se pintas, manchas e outros 
sinais podem indicar doença

crédito da foto: GETTY IMAGES

•	Fernando	Calmon

Buracos nas pistas são 
tormentos aos motoristas

Bruno Dantas toma posse como 
presidente do Tribunal de 
Contas da União
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“Crônicas e Contos do Escritor”
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A paz de Jesus
• Ricardo Orestes Forni – Tupã/SP

Todos os homens desejam a paz. 
Ou pelo menos a maioria, porque 
viver sem paz é muito difícil. Por 

isso mesmo buscamos por essa paz em 
vários tipos de religiões. Quem é que 
gosta de perder a paz devido a uma 
doença grave? Ou, até mesmo, por uma 
simples dor de dente? Quem é que gosta 
de perder a paz por um atrito grave 
junto ao marido ou a esposa, se o lar 
deve ser o lugar de repouso das lutas do 
dia a dia? Quem é que gosta de perder 
a paz em virtude de um filho que se 
desencaminhe apesar das orientações 
que procuramos passar a ele? Quem é 
que gosta de perder a paz devido a uma 
dificuldade financeira séria? Quem é que 
gosta de perder a paz devido à morte de 
um familiar querido? Quem é que gosta 
de perder a paz porque ficou desempre-
gado? Podemos afirmar que ninguém, 
não é mesmo? Pois então! Por isso afir-
mamos que as pessoas procuram nas 
religiões um meio de retornarem à paz. 
Uns vão ao Centro Espírita em busca 
da saúde que ficou temporariamente 
perdida. Outros, em virtude da paz do 
lar que se fez ausente. Outros, ainda, 
por um filho ou uma filha que se desen-
caminhou pela vida. Enfim, buscamos 

o auxílio para retornar à tranquilidade 
que tínhamos e que perdemos por um 
dos motivos que a vida se nos apresenta.

Mas que tipo de paz buscamos? A da 
ausência de problemas, de dificuldades, 
sejam elas quais forem? Queremos, por 
assim dizer, um oásis na Terra? Uma 
viagem de turismo com tudo pago em 
hotel cinco estrelas? É isso que significa 
para nós a paz?

Vejamos o que nos ensinou nosso 
Modelo e Guia, Jesus, como nos definem 
o Mestre e os Espíritos superiores. Em 
João, 14:27, encontramos: “Deixo-vos a 
paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou 
como o mundo a dá”.

Observamos bem? Mas bem mesmo? 
Jesus nos deixa e nos dá a paz Dele, não 
a paz conforme os padrões do mundo! 
Se não entendermos essa afirmação do 
Mestre, poderemos nos decepcionar. 
Emmanuel, no livro A Semente de Mos-
tarda, psicografia de Chico Xavier, nos 
traz uma página sobre a paz do Cristo. 
Vamos relembrá-la:

“PAZ
Quem diz ‘paz em nome do Cristo’, nem 

sempre observa que a paz, na maioria 
das vezes, nasce de perigosas situações.

Pensemos em Jesus nas últimas horas 

do convívio com as criaturas humanas. 
Preso na véspera do Supremo Sacrifí-
cio, trazia o Espírito preocupado ante a 
deserção dos discípulos; é conduzido ao 
cárcere onde sofre agressões e vexames; 
passa a noite injuriado e açoitado pelos 
agentes do Sinédrio; é vestido pelos pró-
prios verdugos, de modo que a multidão 
não lhe veja as feridas que eles próprios 
lhe abriram no transcurso da noite; é 
duramente humilhado na casa de Anti-
pas; volta ao julgamento, e Pilatos, peran-
te o público que o cobria de impropérios, 
coloca-o inferior a Barrabás, o criminoso; 
é obrigado a carregar a cruz do suplício 
e, quase cambaleando, ao peso do lenho, 
após depô-lo no chão, foi nele cruelmen-
te crucificado.

Esse mesmo Cristo é que volta das 
sombras do túmulo e fala aos amigos 
envergonhados: 

--‘A minha paz vos dou...’
Quem estiver esperando a paz, e 

especialmente a paz de Cristo, recorde 
o preço da paz obtida por ele, o Divino 
Mestre e Senhor, e acabará reconhecen-
do que a paz, muitas vezes, vem até nós, 
mas através das mais dolorosas e difíceis 
situações”.

Leia mais no site do DT.

E o sonho do hexa acabou
No meio de erros, arrogâncias, tei-

mosias, e o inacreditável aban-
dono do comandante quando o 

barco afundou, largando seus coman-
dados no campo, lá se foi o hexa. Fico 
imaginando se eu fosse um dos joga-
dores e visse o comandante enfiando 
o rabo no vão das pernas, se acovar-
dando e abandonando o campo sem, 
ao menos, um abraço de conforto aos 
seus comandados. Eu ficaria é muito 
puto. Mas, na verdade, não o critiquem, 
apenas mostrou o que realmente é. E 
ainda nos fez perder a copa. E, pasmem, 
teve gente feliz com a queda da seleção. 
Aqueles que não gostam de copa, que 
não gostam de futebol e que simples-
mente amam odiar o que outros gostam. 
Se não gosta de carnaval, seu prazer e 
felicidade imensa é criticar o carnaval, 
claro. Se não gosta de futebol, prazer em 
criticar o futebol.

E tem aqueles que possuem aquela 
terrível dor de cotovelo e inveja imensa 
dos, mais que milionários, jogadores de 
futebol e adoram criticar a aquisição 
que não podem adquirir.

O dinheiro que os jogadores ostentam, 
os objetos, os desejos, as aquisições são 
coisas adquiridas com salário honesto. O 
dinheiro que gastam, compram e osten-
tam é deles e tem o direito de adquirir, 
comprar e ostentar o que quiserem. Nin-
guém tem o direito de criticar os jogado-
res por isso. Se querem comprar carros 
de luxo e ostentar, o problema é deles. 
Se querem comprar relógios, roupas 
de luxo, aviões e ostentar, o problema 
é deles. O dinheiro é deles e foi ganho 
honestamente. Se querem comer carne 
com ouro ou o próprio ouro, o problema 
é deles. O dinheiro é deles e podem fazer 
o que quiser com ele.

Ah, tem gente que diz que jamais 

comeria um bife com ouro, é claro que 
não. Não sabe jogar bola como eles, 
não tem dinheiro como eles. Se tivesse, 
duvido que não faria o mesmo.

Ah, perderam a copa, então são 
ruins...é? Se quem diz isso é bom de bola, 
porque não está jogando na seleção? 
Porque não joga em times como PSG, 
Barcelona, Real Madrid e tantos outros 
gigantes da Europa? E, detalhe, mais 
uma vez, o dinheiro foi ganho traba-
lhando honestamente, gastaram o que 
é deles. Diferente de muitos que vão 
passear em “New York” com dinheiro 
que nem deles é. Dinheiro público, de 
cidadãos honestos, de trabalhadores. 
E estão lá sorrindo, felizes. “Perdeu, 
mané”! Isso sim é falta de respeito com 
o povo.

Leia mais no site do DT.

O Espírito das Leis
A Lei 4.214 de 2 de Março de 1963, 

conhecida como Estatuto do Tra-
balhador Rural, estendeu para os 

assalariados do campo os direitos dos 
trabalhadores urbanos. Foi, efetiva-
mente, a primeira legislação brasileira 
a aperfeiçoar as relações de trabalho 
no campo. 

O Brasil, um país de tradição essen-
cialmente rural, compendiou primeira-
mente a legislação do trabalho urbano. 

A falta de atenção ao trabalhador rural 
não se restringiu somente ao Brasil e 
teve seu momento histórico mais impor-
tante durante a política de cercamentos 
da Inglaterra que começou no final da 
Idade Média e continuou até o início da 
Revolução industrial, por volta de 1750.

Os cercamentos desempregaram 
trabalhadores, desalojaram famílias 

e até mesmo vilarejos inteiros, trans-
formando terras de uso comum e ou 
pertencentes à Igreja Católica em terras 
particulares pertencentes aos sucesso-
res dos antigos senhores feudais. 

Apesar da extrema desumanidade que 
protagonizou, a Inglaterra foi um dos 
países que mais elaborou a moderniza-
ção do Estado.

De fato, o primeiro grande aconte-
cimento relacionado à contenção do 
poder monárquico foi a Magna Charta 
Libertatem assinada em 1.215, que 
impôs ao Rei João da dinastia francesa 
dos Plantagenets a observância da nas-
cente legislação inglesa.

Séculos mais tarde, Parlamento tra-
balhando com duas Câmaras e a publi-
cação do Bill of Rigths, para aplacar 
os efeitos do Absolutismo exacerbado 

desde a época dos Stuarts, Montesquieu 
desenvolveu um longo estudo a partir 
da observação da organização e divisão 
estatal da Inglaterra. 

Para Montesquieu, no século do Ilu-
minismo, a democracia se sustenta 
somente se os cidadãos possuírem vir-
tude cívica, ou seja, se forem patriotas. 
Em outras palavras, é o espírito cívico 
que deve permear todo o Estado e inte-
grar todos os membros de cada nação: 
a legislação deve alcançar todos os cida-
dãos.  

O Espírito das Leis é um longo estudo 
com 31 livros elaborado por Montes-
quieu sobre a filosofia das leis e foi 
publicado em 1748. 

José Alencar Galvão de França

Rota ministerial
A potencial mudança da Lei 

das Estatais – falta o Senado 
analisar – para permitir que 
políticos com mandatos 
possam assumir em 30 dias 
– e não mais com carência de 
90 dias – a direção de empre-
sas do Governo tornou-se a 

grande expectativa na Tran-
sição, embora tenha deixado 
o mercado apreensivo. Essa 
alteração vai atender prin-
cipalmente a indicação do 
senador Jean Paul Prates (PT-
RN) para assumir o comando 
da Petrobras. Coordenador 
do GT do tema, ele hoje é o 
nome mais palatável ao mer-
cado e dentro da petroleira, 
pelo perfil técnico de enge-
nheiro, de carreira na empre-
sa, e com boa atuação sindi-
cal – o que ajuda na interface 
com os funcionários. É por 
causa da mudança da lei que 
Lula da Silva ainda não anun-
ciou o restante dos ministé-
rios. Lula adiou o anúncio dos 
ministros, em bloco, para até 
dia 22. Depois, a turma ganha 
um refresco com o recesso 
de Natal e Réveillon, para a 
posse dia 1º no Palácio do 
Planalto.

centrão à espera
Partidos que pretendem 

compor a base do Governo 
Lula da Silva não escondem 
a ansiedade pela definição 
dos nomes de comando da 
Esplanada. Lideranças se 
lamuriavam, após a cerimô-
nia de diplomação no TSE, 
que aguardam contato até o 
fim desta semana. “Tá demo-
rando tanto a ligação que 
às vezes até confiro se meu 
celular não está sem sinal”, 
brincou um deputado do 
Centrão. Os partidos neoa-
liados do PT, que pularam da 
nau do Governo de Jair Bol-
sonaro, são os que mais têm 
expectativa. 

Ministra do Bolsa?
Depois da notada ausência 

na cerimônia de diplomação 
de Lula da Silva, a senadora 
Simone Tebet (MDB-MS) 
fez questão de acompanhar 
o encerramento dos grupos 
técnicos da transição. Ficou 
na plateia, aplaudiu com 
entusiasmo. Ela coordenou 
a área de Desenvolvimento 
Social. Mas não cobra fatura 
nem condiciona apoio. 
Apenas sinalizou para Lula 
que poderia ajudar nesse 
tema. Do eleito, não vem 
sinal ainda – nem positivo, 
tampouco negativo. Ela tem 
aliados e adversários dentro 
do PT nessa questão. 

freixo rifado
É latente a ansiedade do 

deputado federal Marcelo 
Freixo (PSB-RJ), que espera 
uma vitrine na Esplanada 
no Governo de Lula da Silva. 
Com excelente espólio eleito-
ral no Estado do Rio de Janei-
ro - em especial na capital - o 
parlamentar tem sido vítima 
da equação pelo Poder do 

seu próprio partido. Freixo 
sobrou no PSB. Se assumir 
algo, será na conta pessoal do 
presidente eleito (e não está 
garantido em 1º escalão). O 
PSB já espera ministérios 
para Flávio Dino (confirmado 
na Justiça), Paulo Câmara e 
Márcio França (Cidades). 

MTur com Rio
O Ministério do Turismo 

deve ficar com o PSD, em 
especial um apadrinhado do 
prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes – muito amigo 
de Lula. E amizade, nessa 
Transição, tem tido peso de 
ouro. O cotado é o deputado 
federal Pedro Paulo. O PSD 
– cujo presidente Gilberto 
Kassab anda de mãos dadas 
com Tarcísio de Freitas em 
São Paulo – vai se sentir 
muito prestigiado se levar 
essa. Será também uma sina-
lização de Lula da Silva para 
abrir canal com Kassab, para 
puxar o partido para a coali-
zão de vez. 

Backstage  político
A confirmação da cantora 

Margareth Menezes como 
ministra da Cultura pegou 
de surpresa integrantes do 
grupo técnico de transição 
da área. Lula da Silva igno-
rou alertas de que deveria 
priorizar alguém com expe-
riência política e trânsito em 
Brasília. “Mas é claro que não 
vamos torcer contra, agora 
temos que fazer dar certo”, 
diz a deputada Jandira Fegha-
li, uma das representantes do 
setor cultural na Câmara.

politécnica, 230
Primeira escola de enge-

nharia do Brasil, a Politécnica 
da UFRJ completa 230 anos, 
e a direção entrega amanhã 
a Medalha André Rebouças 
para personalidades e insti-
tuições de destaque que con-
tribuíram para a Engenharia 
Nacional. O evento será no 
Museu Histórico Nacional 
do Rio de Janeiro. Entre os 
homenageados estão diri-
gentes de instituições que, 
em 2019, contribuíram para 
a qualidade das novas Diretri-
zes Curriculares Nacionais de 
Engenharia: Wagner Victer 
(ALERJ), Carlos Ivan (FGV), 
Pedro Celestino (Clube de 
Engenharia), Luís Antônio 
Cosenza (CREA-RJ) e outros.

Leia mais no site do DT
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Buracos nas pistas 
são tormentos aos 
motoristas
Quem já não teve ou 

conhece quem teve 
problemas ao passar 

em buracos (às vezes crate-
ras), desníveis, quebra-molas 
mal sinalizados e/ou fora das 
especificações ao trafegar por 
ruas e estradas brasileiras? O 
prejuízo pode ser de um ou 
mais pneus, rodas amassadas 
ou quebradas, danos graves 
nas suspensões ou na estru-
tura do veículo e até aciden-
tes, como ao desviar destes 
obstáculos.

O Código de Trânsito Bra-
sileiro deixa explícito que a 
arrecadação de multas deve 
ser compulsoriamente apli-
cada em campanhas de segu-
rança e, de forma indireta, na 
conservação e sinalização de 
toda a infraestrutura viária 
inclusive pistas não pavimen-
tadas. Também é o caso do 
IPVA, imposto estadual sobre 
a propriedade de veículo 
automotores. Na prática o 
dinheiro arrecadado vai para 
o Tesouro e se transforma 
numa caixa preta.

Entretanto, é possível pedir 
indenização junto à autori-
dade com jurisdição sobre 
a via (municipal, estadual 
ou federal) ou mesmo das 
concessionárias que cobram 
pedágios. Neste último caso 
é raro acontecer problemas 
porque a conservação da via 
costuma ficar mais barata do 
que a intervenção tardia com 
custos maiores.

Facilita contratar um advo-
gado e se munir de provas 
como fotos (do buraco e dos 
danos ao carro), de possíveis 
testemunhas e formalizar 
queixa para obter o boletim 
de ocorrência. Depois, orçar 
o conserto em mais de uma 
oficina e anexar os recibos 
ao processo. Se o acidente, ao 
tentar desviar do obstáculo, 
envolver outro veículo tudo 
deverá estar documentado. 
Pode-se incluir o segundo 
prejudicado na ação de 
perdas e danos.

O problema dos buracos, 
em escala bem menor, ocorre 
em outros países, porém o 
desfecho costuma ser dife-
rente. Na Grã-Bretanha a 
revista What Car teve acesso 
ao valor das indenizações. 
Entre 2018 e 2021 foram 
pagas 12.991.216 libras 
esterlinas (R$ 84 milhões) 
em compensações aos britâ-
nicos.

Houve mais de 145.000 
processos. A revista entre-
vistou 470 motoristas com 
danos aos veículos nos últi-
mos 18 meses. Dois terços 
deles estavam cientes que 
poderiam reivindicar inde-
nização pelo prejuízo, porém 
só 10,2% haviam tomado 
providências.

O valor médio das compen-
sações financeiras foi de 347 
libras esterlinas (R$ 2.255), 
enquanto o custo médio de 
reparo na pista era de apenas 
47 libras esterlinas (R$ 305). 
Demonstra que sempre fica 
mais barato consertar do que 
indenizar.

Segundo o RAC (Automóvel 
Clube Real) o número de veí-
culos danificados mais que 
dobrou em 10 anos.

Bom espaço interno e 
caçamba versátil na Mon-
tana

Em novo capítulo da 
estratégia da Chevrolet, que 
dura um ano de revelação 
em etapas da inteiramente 

nova picape intermediária 
Montana de cabine dupla 
houve apresentação estática 
em estúdio. Observada sem 
nenhum disfarce, na versão 
de topo Premier, o impacto 
visual é muito positivo. Até 
parece maior do que as linhas 
externas sugerem (4.720 mm 
de comprimento). Nas fotos, 
a frente se assemelha à da 
Toro, mas ao vivo apresenta 
diferenciação como propor-
ções da grade tripartida.

Vista de perfil agrada o 
desenho da caçamba com 
laterais um pouco mais altas 
para ganhar volume útil (874 
litros declarados). Uma caixa 
disponibilizada como acessó-
rio organiza diferentes itens 
e aumenta a versatilidade 
da caçamba, que conta com 
oito argolas para amarração. 
Distância entre eixos e capa-
cidade de carga ainda não 
reveladas, mas certamente 
inferiores às da Toro, picape 
maior que carrega até uma 
tonelada, contra estimados 
650 kg da Montana.

Rodas de liga leve de 17 pol. 
têm desenho bonito e pintu-
ra escura na versão de topo 
Premier. Pneus são Miche-
lin Primacy 4, na medida 
215/55R17, especialmente 
desenvolvidos para o modelo. 
Suspensão traseira é por eixo 
de torção e molas helicoidais 
com batentes de Cellasto de 
duplo estágio. Falta rodar 
com a picape para conferir 
sua dirigibilidade.

No interior, o motorista 
identifica logo o aspecto 
geral do Tracker. Central mul-
timídia de 8 pol. integra-se 
ao quadro de instrumentos, 
mas este não é digital nem 
colorido. Há conexão sem fio 
para Android Auto e Apple 
CarPlay, wi-fi dedicado e 
rastreamento OnStar. Carre-
gamento do celular por indu-
ção disponível só na versão 
Premier. Nesta os bancos são 
revestidos em material que 
imita couro (LTZ, parte cen-
tral em tecido).

Acomodação no banco tra-
seiro destaca-se pelo bom 
espaço para pernas e cabeça, 
assoalho quase plano e incli-
nação do encosto mais próxi-
ma de automóvel do que de 
picape. O fabricante afirma 
que o espaço para joelhos é 
10 mm maior do que o da 
Toro. A conferir.

Motor tricilindro 1,2 L 
turbo flex é o mesmo do Tra-
cker: 133 cv (E)/132 cv (G) 
e 21,4 kgf.m (E)/19,4 kgf.m 
(G). Câmbio automático 
epicíclico de seis marchas, 
porém versões de entrada 
(mais orientadas para traba-
lho e ainda a serem lançadas) 
oferecerão câmbio manual de 
seis marchas.

Entregas da Montana 
começam em fevereiro pró-
ximo por R$ 140.490 (Pre-
mier) e R$ 134.490 (LTZ).

ALTA RODA

SUV ELÉTRICO BYD Tan 
de sete lugares surpreende 
tanto pelo porte — 4.870 mm 
de comprimento — quanto 
pelo conforto — distância 
entre eixos de 2.820 mm — 
e também por seu nível de 
equipamentos. Há alguns 
exageros, como a enorme tela 
do multimídia de 15,6 pol. 
ajustável em posição (hori-
zontal e vertical) e uma falta 
importante: nada de Android 
Auto ou Apple CarPlay. 

Leia mais no site do DT.

�Política

Lula confirma Marinho no 
Trabalho e convida presidente da 
Fiesp para Indústria e Comércio

 Â Embaixadora Maria Laura da Rocha foi indicada pelo futuro ministro das Relações 
Exteriores Mauro Vieira como secretária-geral do Itamaraty

O presidente eleito Luiz 
Inácio Lula da Silva 
(PT) fez mais dois 

anúncios sobre sua equipe 
ministerial nesta quarta-
-feira, 14. O deputado federal 
eleito Luiz Marinho (PT-SP) 
será o ministro do Trabalho.

A embaixadora Maria 
Laura da Rocha foi indica-
da pelo futuro ministro das 
Relações Exteriores Mauro 
Vieira como secretária-geral 
do Itamaraty.

O presidente da Federação 
das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp), Josué 
Gomes da Silva, foi convi-
dado por Lula para assumir 
o Ministério da Indústria e 
Comércio. Houve uma reunião 
entre os dois hoje em Brasília. 
Segundo aliados do petista, o 
dono da Coteminas não deu 
uma resposta e teria pedido 
um tempo para avaliar.

Luiz Marinho
Luiz Marinho é o atual pre-

sidente estadual do Partido 
dos Trabalhadores em São 
Paulo. Nascido em Cosmora-
ma, no interior de São Paulo, 
em 1959, e hoje com 63, Mari-

nho é formado em direito, 
mas vem de uma longa carrei-
ra como sindicalista e político. 
Já foi ministro de Lula em seus 
primeiros governos e também 

prefeito de São Bernardo do 
Campo, na região metropoli-
tana de São Paulo.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Agência Brasil

�Justiça

Presidente do STF vota contra 
emendas de relator

 Â Ministra Rosa Weber considerou esse tipo de emenda inconstitucional

A presidente do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF), ministra Rosa 

Weber, votou ontem (14) pela 
inconstitucionalidade das 
emendas de relator ao Orça-
mento da União, elaborado 
pelo Congresso Nacional. 
As emendas são conhecidas 
como “orçamento secreto”. 

Rosa Weber considerou 
que esse tipo de emenda é 
inconstitucional por prejudi-
car a distribuição de recur-
sos, o direito de parlamenta-
res de participarem do ajuste 
do Orçamento e a sociedade 
de obter informações sobre a 
aplicação do dinheiro. 

O julgamento começou na 
semana passada, quando 
foram ouvidas as sustentações 
orais das partes envolvidas. 
Na sessão desta quarta-feira, 
a ministra, que é relatora das 
ações julgadas, proferiu seu 
voto. 

No entendimento da relatora, 

os parlamentares têm poder 
para tratar de questões rela-
cionadas ao orçamento, mas 
as medidas não podem servir 
a “projetos de poder”.

“A utilização indevida das 

emendas parlamentares para 
satisfação de interesses eleito-
rais representa grave ameaça à 
consecução de objetivos funda-
mentais da República, consis-
tente em promover o desenvol-

vimento nacional equilibrado 
e sustentável, reduzir as desi-
gualdades sociais e regionais e 
erradicar a pobreza e margina-
lização”, disse a relatora. 

Leia mais no site do DT

© Marcello Casal JrAgência Brasil

�Economia

Inflação desacelera em novembro 
em todas as faixas de renda, diz Ipea

 Â Alimentos e bebidas pressionam preços nas seis categorias de renda

Levantamento do Ins-
tituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 

(Ipea), divulgado ontem 
(14), mostra que a inflação 
de novembro ficou abaixo da 
registrada em outubro para 
todas as faixas de renda. Os 
dados  mostram que as maio-
res pressões inflacionárias 
foram provocadas por três 
grupos: alimentos e bebidas, 
transportes e habitação.

O Indicador Ipea de Infla-
ção por faixa de renda é 
divulgado mensalmente. O 
levantamento considera seis 
categorias de renda domici-
liar: muito baixa (menor que 
R$ 1.726,01), baixa (entre 
R$ 1.726,01 e R$ 2.589,02), 
média-baixa (entre R$ 
2.589,02 e R$ 4.315,04), 

média (entre R$ 4.315,04 
e R$ 8.630,07), média-alta 
(entre R$ 8.630,07 e R$ 
17.260,14) e alta (maior que 
R$ 17.260,14).

Em novembro, as menores 
variações foram registradas 
para as famílias de renda alta 

(0,27%) e de renda muito 
baixa (0,33%). Em outubro, 
nas mesmas faixas, a inflação 
havia sido respectivamente 
de 1,14% e 0,51%.

Já as maiores variações 
foram observadas nas classes 
de renda média-alta (0,49%) 

e de renda média (0,46%). 
No entanto, mesmo nessas 
faixas, a inflação foi maior no 
mês de outubro, registrando 
respectivamente 0,64% e 
0,61%.

Leia mais no site do DT

© Marcello Casal JrAgência Brasil
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Notícias do Legislativo

Lei autoriza prefeito 
de Taubaté a contratar 
operação de crédito 
de R$ 86 milhões

Entrou em vigência 
no dia 9 a Lei 5.789, 
de autoria do prefei-

to José Saud (MDB), que 
autoriza o município a 
contratar com a Desenvolve 
SP - Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo, ope-
rações de créditos de R$86 
milhões para construção do 
novo Paço Municipal, além 
de melhorias viárias e de 
iluminação pública.

Como garantia, o muni-
cípio oferece as receitas de 
transferências do Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) e 
do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM).

O novo Paço será cons-
truído no estacionamento 
da Rodoviária Nova e irá 
centralizar as secretarias e 
departamentos municipais. 

Leia mais no site do DT.

Orçamento Municipal 
de Taubaté segue para 
análise do prefeito

O orçamento municipal 
de 2023 depende da 
sanção do prefeito 

José Saud (MDB), autor da 
peça, para que se torne lei. O 
projeto de lei 175/2022 foi 
aprovado em duas votações 
pela Câmara no dia 14.

O orçamento é estipulado 
pelo prefeito com base na 
estimativa de receita para 
o próximo ano e na fixação 
das despesas para cada 
secretaria municipal.

Para 2023, a receita do 
município está calculada em 
R$2.286.213.517,00, dos 
quais R$1.708.000.000,00 
pertencem à administração 

direta (Prefeitura e Câmara) 
e R$578.213.517,00 à admi-
nistração indireta (Instituto 
de Previdência, Universida-
de de Taubaté e fundações 
universitárias).

Com relação às despesas, 
a Câmara Municipal terá 
R$39,5 milhões. A Secretaria 
de Educação terá R$545,9 
milhões; de Saúde, R$470 
milhões; Serviços Públicos, 
R$149 milhões; Finanças, 
R$132,7 milhões; Obras, 
R$102,6 milhões; Inclusão 
Social, R$43,5 milhões; 
Segurança Pública, R$40 
milhões.

Leia mais no site do DT.

Proposta autoriza 
regularização de núcleos 
informais em Taubaté

Os vereadores de Tau-
baté aprovaram no 
dia 14 o projeto de 

lei complementar 19/2022, 
de autoria do prefeito José 
Saud (MDB), que regula-
menta os núcleos urbanos 
informais não residenciais 
de acordo com a Lei Federal 
13.465.

De acordo com a mensa-
gem do prefeito, o muni-

cípio pretende “deter de 
instrumento jurídico com 
regras e procedimentos 
para que distritos indus-
triais que se encontram 
em condição jurídica de 
irregularidade possam se 
oficializar e obter estrutu-
ra reconhecida pelo direito, 
incentivando a atratividade 
de investimentos”.

Leia mais no site do DT

Estabelecimentos de 
entretenimento poderão 
ter ISS reduzido

A Câmara de Taubaté 
aprovou em segunda 
votação no dia 14 o 

projeto de lei complemen-
tar 21/2022, de autoria do 
vereador Jessé Silva (PL), 
que altera de 5% para 2% a 
alíquota de Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natu-
reza (ISSQN) cobrada às 
empresas de entretenimen-
to e eventos.

Segundo a justificativa 
da proposta, os segmentos 

beneficiados são aqueles 
que prestam serviços de 
diversão, lazer, entreteni-
mento, recreação, festas e 
eventos. “A iniciativa é fruto 
da solicitação de diversos 
promotores de eventos e 
fomentadores da cultura 
local e tem por objetivo 
incentivar e fortalecer o 
segmento, um dos mais afe-
tados economicamente pela 
pandemia. 

Leia mais no site do DT

Conheça as denominações de bens 
públicos aprovadas pela Câmara

Três proposituras 
foram aprovadas 
durante sessão extra-

ordinária na Câmara de 
Taubaté no dia 14 e seguem 
para análise do prefeito, 
para que se tornem leis.

Apresentado pelo vere-

ador Jessé Silva (PL), o 
projeto de lei 194/2022 
denomina Moacyr Cursino 
dos Santos a área verde 
localizada na rua São Luiz 
do Paraitinga, na Vila IAPI. 

Leia mais no site do DT

�Trabalhadores	

Metalúrgicos injetam R$ 932 milhões na 
economia de Taubaté e região em 2022
Os trabalhadores e tra-

balhadoras, represen-
tados pelo Sindmetau 

(Sindicato dos Metalúrgicos 
de Taubaté e Região), inje-
taram neste ano R$ 932,6 
milhões na economia do 
município e região. O cál-
culo leva em conta salários 
(incluindo 13º e adicional 
de férias), abono salarial, 
Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) e processos 
judiciais.

Os resultados foram obtidos 
por meio de negociações cole-
tivas conduzidas pelo Sindme-
tau e pela FEM/CUT-SP (Fede-
ração dos Sindicatos de Meta-
lúrgicos de São Paulo da CUT), 
além de processos trabalhistas 
ajuizados pelo Departamento 
Jurídico do Sindicato.

A maior parte do total dos 
recursos (85,13%) tem origem 

na remuneração fixa da massa 
salarial (salários, adicional de 
férias, 13º). Em seguida vem a 
PLR, que é uma remuneração 

variável, com 11,06% de par-
ticipação.

A remuneração variável é 
aquela que depende do resul-

tado financeiro das empresas, 
sofrendo influência dos cená-
rios nacional e internacional. 

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Sindmetau

�Lazer

Shopping Pátio Pinda divulga programação 
especial com apresentações natalinas

 Â Atrações iniciam nesta quinta-feira, 15

O Shopping Pátio Pinda 
recebe uma série de 
apresentações com 

tema natalino para encantar 
ainda mais o público nesta 
época repleta de alegria. 
As atrações iniciam nesta 
quinta-feira, 15, com a per-
formance do grupo Dancing 
Soul, às 19h; na sexta-feira, 
16, será a vez do Studio Julia 
Pyles, às 18h30; no sábado, 
17, a apresentação acontece 
com o Studio Gorette von 
Gal, às 14h; e na terça-feira, 
20, um Flash Mob De Natal 
encerra o cronograma em 
grande estilo, às 19h. Todas 
as apresentações acontecem 
na Praça de Alimentação do 
centro de compras e lazer.

Nos dias 16 e 23 de dezem-
bro, das 18h às 21h, os clien-
tes também poderão levar 
uma lembrança de Natal do 
Shopping Pátio Pinda, em 

parceria com a KNN. Duran-
te esse período, uma cabine 

fotográfica estará disponível 
no mall para o público fazer 

os registros em família e levar 
para a casa, gratuitamente, 
uma foto desse momento. 
No mesmo local, as crianças 
também irão ganhar balões e 
desenhos para colorir.

O trono do Noel também 
segue no centro de com-
pras e lazer até o dia 24 de 
dezembro. O bom velhinho 
está esperando pelas famílias 
de terça a sábado, das 14h às 
21h, e aos domingos e feria-
dos das 14h às 20h. O Papai 
Noel alimenta suas renas das 
18h às 18h30, por isso fica 
ausente do local nesse perí-
odo. No dia 24 de dezembro 
os atendimentos serão reali-
zados das 14h às 19h.

‘Natal Premiado’ do Shop-
ping Pátio Pinda

Leia mais no site do DT.

�Esporte	

Cris Cursino celebra conquistas e 
evolução técnica na Bocha paralímpica

 Â Paratleta taubateano fechou 2022 como vice-campeão Paulista na Divisão de 
Acesso e mira novas metas para a próxima temporada

O paratleta Cris Cursino, 
49 anos, do Programa 
Esporte Para Todos, 

da Prefeitura de Taubaté, 
encerrou a temporada 2022 
de competições na Bocha 
Paralímpica com muitos 
motivos para comemorar.

Em seu segundo ano com-
petindo regularmente na 
modalidade, ele conquistou 
a 2ª colocação no Campeo-
nato Paulista da Divisão de 
Acesso, competindo na classe 
BC3.

Além da boa participação 
no estadual da modalida-
de, pela primeira vez Cris 
competiu na seletiva para o 
Campeonato Brasileiro. Tais 
feitos, já o colocam como 
principal nome da Bocha 

Paralímpica do Programa 
Esporte Para Todos e mos-
tram que há espaço para uma 

evolução dele e da modalida-
de na cidade de Taubaté.

“Acho que tecnicamente 

cresci bastante na parte de 
concentração. Antes eu era 
bem nervoso, não conseguia 
manter um nível alto de foco 
na partida, e isso é primor-
dial para se ter sucesso no 
jogo de bocha. Também vejo 
que melhorei bastante nos 
cálculos de distância, percep-
ção das jogadas, tomadas de 
decisão e precisão dos lances. 
Acredito que ter melhorado 
nesses fundamentos foram 
primordiais para que os 
resultados em competição 
tenham melhorado nesta 
temporada.”, analisou o 
atleta.

Leia mais no site do DT
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Dezembro Laranja

Câncer de pele: como identificar se pintas, 
manchas e outros sinais podem indicar doença

 Â A exposição excessiva aos raios UV (ultravioleta) - que chegam a nós diretamente pelos raios solares e podem danificar as 
células da pele - é a principal causa de câncer de pele, uma doença que atinge milhares de brasileiros todos os anos.

Saber como identificar 
possíveis sinais dos dife-
rentes tipos de câncer 

de pele - e como se proteger 
da doença - é essencial em 
um país como o Brasil, onde 
o índice para os raios é de 11 
- um nível considerado muito 
alto e que oferece maior risco 
para o câncer de pele.

Juntos, o câncer de pele 
não-melanoma e o melanoma 
representam 34% dos diag-
nósticos de câncer no Brasil, 
com cerca de 193 mil casos 
por ano, segundo dados do 
INCA (Instituto Nacional do 
Câncer).

Quanto mais cedo a doença 
é descoberta, especialmente 
nos casos de melanoma, o 
tipo mais agressivo, maior a 
chance de sucesso no trata-
mento.

Sintomas comuns do 
câncer de pele

O câncer de pele não-mela-
noma é o tumor maligno mais 
incidente no Brasil e repre-
sentará 31,3% dos casos de 
câncer entre 2023 e 2025, 
de acordo com estimativa do 
INCA (Instituto Nacional do 
Câncer).

Ele pode ser classificado 
em carcinoma basocelular e 
carcinoma espinocelular.

O primeiro é o tipo mais 
frequente, com crescimento 
normalmente mais lento, e 
que costuma se manifestar 
pelo aparecimento de uma 
lesão em forma de nódulo 
rosa na pele exposta do rosto, 
pescoço e couro cabeludo. O 
sinal também pode ser uma 

mancha persistente, verme-
lha, com bordas irregulares 
que sangra facilmente.

Já no carcinoma espino-
celular, mais comuns em 
homens, ocorre a formação 
de um nódulo que cresce 
rapidamente, com ulceração 
(ferida) de difícil cicatrização 
mesmo quatro semanas após 
o aparecimento ou área aver-
melhada, em relevo, irritada 

e que pode coçar.
“Ambos os tipos estão rela-

cionados à alta exposição 
dos raios solares e devem 
ser prevenidos com protetor 
solar e consultas frequen-
tes com dermatologista são 
importantes para detecção 
do câncer na sua fase inicial”, 
aponta Sheila Ferreira, onco-
logista do Grupo Oncoclíni-
cas e especialista em oncolo-
gia clínica pelo Hospital AC 
Camargo Cancer Center.

Já o chamado câncer de pele 
do tipo melanoma, apesar de 
considerado como sendo de 
baixa incidência - estima-se 
8.450 novos diagnósticos 

por ano no Brasil, cerca de 
3% dos cânceres de pele -, 
é o mais agressivo e requer 
atenção redobrada.

“Os melanomas são neopla-
sias malignas de melanócitos, 
que são células pigmentadas 
localizadas na camada é res-
ponsável pela renovação da 
epiderme (parte mais super-
ficial da pele)”, diz a derma-
tologista Bethania Cavalli do 

HSPE (Hospital do Servidor 
Público Estadual).

O aparecimento do melano-
ma também está relacionado 
à exposição solar e o tumor 
tem potencial de metástase 
(quando células canceríge-
nas se espalham para outros 
órgãos). Isso se deve, explica 
Cavalli, às células cancerosas 
possuírem um potencial ili-
mitado de replicação, além 
de capacidade de invasão 
tecidual e evasão do sistema 
imune.

São geralmente os casos 
que se iniciam com o apare-
cimento de pintas escuras na 
pele, que apresentam modi-

ficações ao longo do tempo.
Um jeito de identificar se 

uma pinta ou mancha pode 
representar algum perigo é 
utilizar a escala do ABCDE:

A de assimetria (se dividir 
a pinta em quatro partes, elas 
não são iguais)

B de bordas irregulares
C de cores, que avalia a 

variação da coloração
D de diâmetro (a pinta é 

maior do que seis milíme-
tros)

E de evolução (mudança no 
padrão de cor, crescimento, 
coceira e sangramento)

“Os melanomas são mais 
comuns no dorso dos homens 
e nas pernas das mulheres. 
Pacientes negros e asiáticos 
tem uma localização mais 
comum nos pés e nas mãos, 

que chamamos de melano-
ma acral”, explica Bethania 
Cavalli.

Os fatores de risco para 
câncer de pele

O principal fator de risco 
para o câncer de pele, tanto 
melanoma quanto não-mela-
noma, é a radiação ultravio-
leta.

Essa luz, explica Cavalli, 
causa um dano direto no DNA 
celular e induz ao estresse 
oxidativo, resultando em 
mutações gênicas que desen-

cadeiam o câncer de pele.
“Além da radiação ultra-

violeta, a história familiar e a 
presença de múltiplas pintas 
também são fatores de risco. 
Pacientes transplantados 
apresentam maior risco de 
desenvolver câncer de pele, 
pois utilizam medicações 
que interferem na imunidade 
(imunossupressores).”

Como é feito o diagnóstico 
de câncer de pele

Feita pela própria pessoa 
em paralelo ao profissional 
de saúde, a observação regu-
lar das pintas do nosso corpo 
permite identificar novos 
sinais ou mudanças previa-
mente não existentes.

“Hoje temos um aparelho 
chamado dermatoscópio que 
permite avaliar as pintas com 
mais detalhes e em grande 
aumento, complementando 
a avaliação da inspeção da 

pele. Quando temos dúvida, 
ainda temos um outro exame 
chamado microscopia confo-
cal, que permite a obtenção 
de imagens de alta resolução 
e aspectos microscópicos, 
como se fosse uma biopsia 
ótica sem a necessidade de 
corte.”

A médica também destaca 
como opção o mapeamento 
corporal com dermatosco-
pia, uma técnica que avalia 
cada pinta individualmente 
com registro das imagens e 
permite o acompanhamento 
dos sinais para observar pos-
síveis mudanças.

“Esse exame é muito útil 
para pacientes que apresen-
tam múltiplas pintas e prin-
cipalmente os que já tiveram 
antecedentes de melanoma.”

As opções de tratamento 

para o câncer de pele
Quando o câncer é desco-

berto em fase inicial, a indi-
cação é que seja realizada 
a ressecção cirúrgica das 
lesões por especialista habi-
litado para que seja feita uma 
abordagem adequada nas 
margens ao redor do tumor, 
sem deixar partes que podem 
ser nocivas.

“Isso vale tanto para os 
casos de câncer de pele mela-
noma como para os não-
-melanoma. A cirurgia de fato 
é capaz de resolver a maioria 
dos casos, fazendo com que 
quaisquer outros tratamentos 
complementares sejam rara-
mente necessários”, explica 
Sergio Azevedo, oncologista 
do Grupo Oncoclínicas e pro-
fessor da Faculdade de Medi-
cina da UFRGS (Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul).

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: GETTY IMAGES

crédito da foto: INSIDE CREATIVE HOUSE/GETTY IMAGES

Quando notadas, mudanças em pintas e manchas devem ser avaliadas por um dermatologista

crédito da foto: GETTY IMAGES

Manchas e pintas que aparecem no couro cabeludo podem ser indicativo de melanoma

crédito da foto: GETTY IMAGES

Dermatologistas usam um equipamento chamado dermatoscópio para verifi car a pele

crédito da foto: GETTY IMAGES

Cobrir a pele e passar protetor solar durante toda a vida são as atitudes básicas para diminuir o risco de melanoma
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Educação
Pindamonhangaba recebe teatro 
musical sertanejo ‘Sou Caipira, 
Ibirá, Póra’ da Cia Arte das Águas
Seguindo a tradição de 

receber grandes espe-
táculos de teatro e ser 

uma referência cultural, a 
cidade de Pindamonhanga-
ba receberá nesta sexta-feira, 
16, o musical sertanejo “Sou 
Caipira, Ibirá, Póra”, da Cia 
Arte das Águas. O espetáculo 
acontecerá na Praça Sete de 
Setembro, às 16h30, gratui-
tamente, como parte da pro-
gramação das Festividades 
de fim de ano da cidade.

O espetáculo ‘Sou Caipira, 
Ibirá, Póra’ é um musical 
brasileiro de rua que retrata 
o artista, assim como o uni-
verso da cultura caipira raiz 
do interior paulista, perpas-
sando temas como homo-
fobia, machismo estrutural 
e desvalorização da arte. O 
pano de fundo é a descober-
ta das águas milagrosas de 
Ibirá, com seus poderes de 

cura. Uma trupe de artistas 
chega cantando, tocando, 
dançando, contando, viven-

do e descrevendo histórias e 
andanças de personagens em 
busca da criação.

Com direção geral de Luiz 
Carlos Laranjeiras, que com-
partilha a dramaturgia com 
Antonio Bucca, e direção 
musical de Babaya Morais, a 
peça visa desmistificar a visão 
estereotipada do interiorano 
- muitas vezes citado pejora-
tivamente como jeca, matuto, 
vagabundo, trapaceiro –, res-
saltando a sua importância 
para a construção da socie-
dade atual e reverenciando 
o artista do interior paulista. 
Propõe, portanto, o reconhe-
cimento e a valorização das 
nossas raízes, do sentir-nos 
pertencentes a um lugar, a um 
povo e suas histórias.

Oficina gratuita - Junto ao 
espetáculo, a cidade de Pinda-
monhangaba também recebe 
a oficina gratuita “Música, 
Teatro e Cultura Popular”, 
com a Cia. 

Leia mais no site do DT.

crédito da foto; Divulgação Prefeitura de Pindamonhangaba

Última prova agendada de 2022 
garante desconto de R$ 1.000 
para aprovados na matrícula

 Â A Universidade de Taubaté (Unitau) disponibiliza, para o mês de dezembro, mais 
uma data para a prova agendada do Vestibular de Verão 2023. A aplicação será no dia 
19, das 19h às 22h30.

O prazo para se inscre-
ver termina às 12h 
do dia 19. A inscrição 

deve ser feita e será confir-
mada após o pagamento da 
taxa de R$ 50.

A prova agendada contem-
pla os cursos oferecidos no 
Vestibular de Verão 2023, 
exceto Medicina: Administra-
ção, Agronomia, Arquitetura 
e Urbanismo, Biomedicina, 
Ciências Biológicas (Licencia-
tura e Bacharelado), Ciências 
Contábeis, Ciências Econômi-
cas, Direito, Educação Física 
(Bacharelado), Enfermagem, 
Engenharia Aeronáutica, 
Engenharia Civil, Engenharia 
de Computação, Engenharia 
Elétrica e Eletrônica, Enge-
nharia Mecânica, Farmácia, 
Fisioterapia, História (Licen-
ciatura), Jornalismo, Letras: 
Português e Inglês (Licen-
ciatura), Medicina Veteriná-
ria, Nutrição, Odontologia, 
Pedagogia, Psicologia, Publi-
cidade e Propaganda, Rela-
ções Públicas e Sistemas de 

Informação.
Mais informações podem 

ser obtidas no Manual do 
Candidato.

Bolsa 1ª Matrícula
Os aprovados que efetu-

arem a matrícula ainda em 
dezembro garantem descon-
to de R$1.000,00 com a Bolsa 
1ª Matrícula, dividido entre 
uma parcela de R$300,00 
na matrícula e R$140,00 

nas mensalidades até junho, 
desde que o pagamento seja 
realizado até a data de ven-
cimento.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Unitau

Prefeitura abre processo seletivo para 
estágio de nível superior e técnico
A Secretaria de Admi-

nistração da Prefei-
tura de Ubatuba e o 

Centro de Integração Empre-
sa-Escola (CIEE) informam 
que já estão abertas as 
inscrições para o processo 
seletivo n. 001/2022, refe-
rente à formação de cadastro 
reserva para vagas de está-
gio remunerado de nível 
superior e técnico.

O estágio destina-se exclu-
sivamente aos estudantes 
regularmente matriculados, 
com frequência efetiva nos 
cursos vinculados ao ensino 
público ou particular. A sele-
ção será feita mediante aná-

lise do currículo que pode 
ser cadastrado até o próximo 
dia 2 de janeiro, diretamente 
pelo site do CIEE (https://
pp.ciee.org.br/vitrine/7616/
detalhe). Além do cadastro 

do currículo é necessário 
também realizar o preenchi-
mento de um questionário.

Antes de efetuar a inscri-
ção, o estudante deverá ler 
com atenção o edital e cer-

tificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos. 
A íntegra do documento está 
disponível no site da Prefei-
tura de Ubatuba, na seção 
“Concursos”.

O valor da bolsa-auxílio 
mensal corresponde a R$ 
1.099,67 para nível superior 
e R$ 613,66 para nível téc-
nico. Em ambos os casos, a 
carga horária é de 30 horas 
semanais (máximo de 6 
horas por dia). Também é 
oferecido um auxílio trans-
porte equivalente a R$ 30,00 
por mês.

Leia mais no site do DT.

Estudantes realizam 
‘Noite de Autógrafos’ na 
EM Dr. André Franco 
Montoro

No dia 8 de dezembro, 
aconteceu a noite de 
autógrafos na Escola 

Municipal Dr. André Franco 
Montoro, em parceria com o 
Projeto Estante Mágica. Esta 
noite foi o encerramento do 
trabalho desenvolvido ao 
longo de meses entre pro-
fessores, alunos e pais. Foi o 
momento das estrelas literá-
rias receberem os seus cer-
tificados e autografarem os 
seus livros, encerrando este 
projeto com “chave de ouro”.

Se você tivesse tido a opor-
tunidade de, ainda quando 
criança, escrever o seu pri-
meiro livro. O que isso teria 
significado para você? Foi 
isso que os alunos tiveram 
a oportunidade de vivenciar, 
dando um show de escrita e 
criatividade durante as aulas.

Os familiares prontamente 
apoiaram a ideia deste proje-
to onde os alunos escreveram 
e ilustraram seus próprios 
livros, contaram a sua histó-
ria, promovendo a criativi-
dade e o protagonismo das 
crianças.

Segundo a mãe da aluna 
Cecília Maria Gregório Apo-
linário (5º ano B), Elaine 
Cristina Gregório Apolinário, 
“ foi um projeto magnífico, 
que transformou alunos em 
escritores, ilustradores que 
apresentaram seu trabalho 
em uma noite de celebri-
dades, momento que pais e 
responsáveis guardarão para 
sempre em seus corações, 
muito amor, carinho e dedi-
cação com nossos filhos”.

Leia mais no site do DT.

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de Pindamonhangaba

Mais de 400 alunos 
da Educação Integral 
participam de espetáculo

crédito da foto: Divulgação Prefeitura de São José dos Campos

São José dos Campos dá 
mais um salto de qua-
lidade na área educa-

cional. Além do uso de ferra-
mentas tecnológicas, espaços 
inovadores nas escolas, pro-
jetos da educação empreen-
dedora e diversas modalida-
des esportivas, neste ano os 
alunos da Educação Integral 
tiveram ainda mais oportu-
nidades com as oficinas de 
Arte e Cultura, a partir dos 
seis anos de idade, em parce-
ria com a Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo. 

As 50 Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental 
Integral foram envolvidas, 
atendendo cerca de 6 mil 
alunos com oficinas culturais 
nas áreas de música, teatro, 
dança, circo e artes visuais. 

Toda essa vivência artística, 
praticada ao longo de 2022, 
resultou no grande espetá-
culo: “A Jornada – Espetáculo 
de Arte e Educação Integral”, 
que será apresentado nesta 
sexta-feira, 16, às 19h30, no 
Teatrão, para professores e 
equipes das escolas, familia-
res e amigos, que poderão 
conferir de perto o poder 
transformador da arte. A 
entrada é gratuita.

O espetáculo, cheio de cor 
e diversão com a mistura de 
várias linguagens artísticas, 
conta a história de um extra-
terrestre evoluído que veio 
ao planeta Terra conhecer os 
mistérios de seus habitantes. 

Leia mais no site do DT.
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 MoviecoM TaubaTé PrograMação
15/12/2022 à 21/12/2022

Bate – Rebate

TV Tudo

Sala 1 - AVATAR (DUB) O CAMINHO DA ÁGUA (DISNEY)
Aventura / Ação - Dublado - 12 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

Sáb., Dom., Feriado: 17h00

Sala 1 - AVATAR (LEG) O CAMINHO DA ÁGUA (DISNEY)
Aventura / Ação - Legendado - 12 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.: 20h40

Sáb., Dom., Feriado: 20h40

Sala 1 - PRONTO, FALEI (IMAGEM FILMES)
Comédia - Nacional - 14 Anos - Duração: 90min.

Em Pronto, Falei, Renato (Nicolas Prattes) é um jovem muito tímido e que não 
consegue expressar suas emoções direito, a não ser que seja por meio de cartas. 

Para aliviar o estresse, ele escrve email, para o amigo (Romulo Arantes Neto), para 
a namorada (Kéfera Buchmann), para os pais... não esconde nada, diz tudo o que 
pensa. Agora na hora de enviar, pensa, deleta e arquiva na pasta de rascunhos. 

Um dia, sem explicação, ele acaba vendo que todos esses emails arquivados foram 
mandados para seus remetentes e agora precisa lidar com as consequências e ser 

quem ele realmente é, expressar seus sentimentos frete à frente.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h00

Sala 1 - A SAGA CREPÚSCULO: ECLIPSE - LEG (PARIS FILMS)
Aventura/Romance - Legendado - 14 Anos - Duração: 123min.

Bella Swan (Kristen Stewart) enfim está reunida a seu grande amor, Edward Cullen 
(Robert Pattinson). Eles planejam se casar assim que chegar a formatura, o que 

marcará também a transformação de Bella em vampira. Apesar da vontade dela, 
Edward ainda é reticente em relação à transformação. Paralelamente, Jacob Black 

(Taylor Lautner), apaixonado por Bella, decide lutar pelo seu amor. Só que a vida do 
trio está em perigo quando uma legião de vampiros recém criados começa a atacar 

em Seattle, cidade próxima ao local em que vivem.
Sáb., Dom., Feriado: 14h30

Sala 2 - IRMÃOS DE HONRA - DUB (DIAMOND FILMS)
Drama - Dublado - 12 Anos - Duração: 138min.

Baseado em uma história real, em Irmãos de Honra, Jesse Brown (Jonathan Majors) 
e Tom Hudner (Glen Powell) são aceitos em um esquadrão de elite da Marinha 

norte-americana, para treinamento. Hudner é um soldado impecável, e Brown é um 

piloto talentoso, que se tornaria o primeiro homem negro a voar em combate pela 
Marinha dos Estados Unidos. No esquadrão VF-32, eles serão levados ao limite para 

se tornarem os melhores pilotos enquanto formam uma forte amizade, que será 
testada no campo de batalha.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h20
Sáb., Dom., Feriado: 14h20

Sala 2 - AVATAR (DUB) O CAMINHO DA ÁGUA (DISNEY)
Aventura / Ação - Dublado - 12 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 aproblemas 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.: 20h20

Sáb., Dom., Feriado: 20h20

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.: 17h10

Sáb., Dom., Feriado: 17h10

Sala 3 - AVATAR (DUB) O CAMINHO DA ÁGUA (DISNEY)
Aventura / Ação - Dublado - 12 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.: 15h30 - 19h10

Sáb., Dom., Feriado: 15h30 - 19h10

Sala 3 - PRONTO, FALEI (IMAGEM FILMES)
Comédia - Nacional - 14 Anos - Duração: 90min.

Em Pronto, Falei, Renato (Nicolas Prattes) é um jovem muito tímido e que não 
consegue expressar suas emoções direito, a não ser que seja por meio de cartas. 

Para aliviar o estresse, ele escrve email, para o amigo (Romulo Arantes Neto), para 
a namorada (Kéfera Buchmann), para os pais... não esconde nada, diz tudo o que 
pensa. Agora na hora de enviar, pensa, deleta e arquiva na pasta de rascunhos. 

Um dia, sem explicação, ele acaba vendo que todos esses emails arquivados foram 
mandados para seus remetentes e agora precisa lidar com as consequências e ser 

quem ele realmente é, expressar seus sentimentos frete à frente.
Sáb., Dom., Feriado: 13h40

Sala  4 - AVATAR (3D) DUB O CAMINHO DA ÁGUA (DISNEY)
Aventura / Ação - Dublado - 12 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.: 16h20 - 20h00

Sáb., Dom., Feriado: 16h20 - 20h00
Sala 4 - MUNDO ESTRANHO - DUB (DISNEY)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 101min.
A família Clade não é muito igual as outras. Eles são exploradores que desbravam 

novas terras e estão em uma missão para explorar um mundo estranho e não 
conhecido. Porém, as diferenças entre os membros da família podem por sua 

nova missão em risco.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h10

Sala 5 - AVATAR (DUB) O CAMINHO DA ÁGUA (DISNEY)
Aventura / Ação - Dublado - 12 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.: 13h50 - 19h45

Sáb., Dom., Feriado: 13h50 - 19h45

Sala 5 - NOITE INFELIZ - DUB (UNIVERSAL PICTURES)
Suspense - Dublado - 16 Anos - Duração: 106min.

Na noite da véspera de Natal, um grupo de criminosos liderados por um mercenário 
ambicioso decide executar um plano de assalto para roubar 300 milhões de dólares 

em um condomínio familiar. No entanto, eles dão de cara com o próprio Papai 
Noel (David Harbour) chegando para entregar os presentes. Agora o Bom Velhinho 

entrará em uma batalha para defender essas pessoas inocentes.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h30

Sáb., Dom., Feriado: 17h30

As voltas que o mundo deu durante o 
confinamento da Fazenda

Na noite de hoje, sai o 
grande vencedor de 
“A Fazenda”, aquele 

ou aquela que vai colocar R$ 
1,5 mi na sua conta bancária, 
além de outros benefícios 
conquistados ao longo da 
competição.

Mas é interessante ima-
ginar a cabeça desses três 
finalistas, Bárbara Borges, 
Bia Miranda e Iran Malfi-

tano, ou qual será a reação 
deles ao encontrar o mundo 
do lado de fora, depois de 95 
dias de confinamento, além 
de um pequeno período pre-
paratório.

Entre tudo o que acon-
teceu, algumas situações 
devem chamar mais atenção, 
como:

- o Brasil, no período, teve 
um novo presidente eleito, 

Lula
- permanece a guerra entre 

Rússia e Ucrânia
- Seu Jorge é vítima de um 

ataque de racismo
- o humorista Eddy Junior, 

em São Paulo, denuncia uma 
vizinha também por injuria 
racial

- os casos de Covid voltam 
a crescer

- Flamengo tornou-se 

campeão da Libertadores 
da América ao vencer o 
Athletico-PR

- Palmeiras conquistou o 
seu 11º título no campeona-
to brasileiro

- Max Verstappen con-
quistou o bicampeonato da 
Fórmula 1

- Perdemos o mundial de 
vôlei feminino

- Liz Truss ficou apenas 44 

dias como primeira-ministra 
do Reino Unido

- Um asteroide de poten-
cial perigoso passou raspan-
do pela Terra

- O Twitter tem um novo 
dono, Elon Musk

- Perdemos muita gente 
querida, entre elas, Gal 
Costa, Rolando Boldrin e 
Erasmo Carlos

- Milton Nascimento se 

despediu dos shows
- A nossa eliminação nas 

quartas de final no Mundial 
do Catar

Isso tudo, entre tantas 
outras coisas, inclusive no 
particular de cada um. Uma 
sensação que só eles podem 
descrever.

 

EpA! EpA! EpA!
A Globo colocou no ar 

as primeiras chamadas do 
especial do Roberto Carlos.

Fala que será no dia 23 e 
mostra a imagens de alguns 
dos seus convidados. Só que 
alguém esqueceu de colocar 
o horário. É básico.

RETROspEcTivA 
Sergio Aguiar e Mariana 

Weickert gravaram esta 
semana o especial “Retros-
pectiva dos Famosos”, que a 
Record exibe dia 22, quinta-
-feira, às 22h30. O programa 
vai destacar as separações, 
reconciliações, quem fez 
sucesso na internet e até 
prisões.

Histórias como o fim da 
dupla Simone e Simaria, 
gravidez de Cláudia Raia e 
o reencontro de Wanessa 
Camargo e Dado Dolabella 
20 anos após o término do 
namoro, entre outros temas.

TRAvEssEiRO
O fim da Copa do Mundo 

no Catar poderá vir a ser o 
início de uma nova fase no 
esporte da Globo.

A informação, segundo 
fontes da coluna, é que 
mudanças importantes 
serão realizadas a partir de 
então. E com a possibilidade 
de acontecer um trabalho de 
renovação, a partir dos seus 
mais altos postos.

insATisfAçãO
A verdade, de acordo com 

essas fontes, é que há uma 
divisão muito forte no espor-

te da Globo entre o Rio e São 
Paulo. Inclusive na questão 
do tratamento. Para alguns 
tudo, para os outros nem 
tanto. Ou a sobra.

E a escala para o trabalho 
no Catar foi o que faltava 
para completar um quadro 
de enorme insatisfação.

MEiO AssiM
Várias vezes aqui já foi 

falado que a GloboNews, 
em muitos horários, tem um 
programa só, só com títulos, 

apresentadores e participan-
tes diferentes. 

Inclusive os assuntos, 
porque também não existem 
tantos assim, normalmente 
são os mesmos.

E nãO é quE
Pior é verificar que na TV 

esportiva está acontecendo 
a mesmíssima coisa.

Exemplos: SporTV e Ban-
dSports. Na faixa da noite, 
é um programa de debates 
atrás do outro. Na sequência. 

Tudo bem que com Copa do 
Mundo, quase não acontece 
mais nada, mas...

MusicAL
A programação de fim 

de ano da Record terá um 
especial com Ariana Grande 
– Live in London.

No ar, dia 28, às 22h30, 
com apresentação de Maria-
na Rios.

fEsTAs
O Prime Video anunciou o 

especial de comédia “Feliz 
Ano Novo… de Novo”, com 
apresentação de Ingrid Gui-
marães e Lázaro Ramos e 
estreia marcada para o dia 
20 de janeiro.

Juliette, Tia Má, Luana 
Martau, Lindsay Paulino 
e Pablo Sanábio, Ingrid e 
Lázaro irão interagir com 
uma plateia ao vivo e apre-
sentar diversas esquetes 
sobre mudanças que levam 
a repensar o presente e 
refletir sobre todas as trans-
formações que um novo ano 
inspira.

MAis uMA iROniA
CNN é a sigla para Cable 

News Network – Canal de 
Notícias à Cabo, em tradu-
ção livre para o português. 
TV a cabo. Mas que também 
quer, por aqui, alugar uma 
TV aberta - segundo o seu 
novo comando.

Agora, falar em aluguel 
no momento em que tantos 
profissionais estão sendo 
demitidos. Que hora, hein?       

REcADO

Mion, por favor, sem brigas 
ou ressentimento: você está 
muito bem no “Caldeirão”. 
Deu um gás novo ao progra-
ma.

Agora entre nós: você de 
bermuda, receber o “Demô-
nios da Garoa”, eles de terno 
e gravata borboleta, foi um 
pouco modernoso demais, 
concorda? Mesmo com calor 
e descontração, não deixa de 
ser um traje inapropriado, 
não acha? Pensa melhor.

O pRóxiMO
Sobre o “Caldeirão” ainda, 

Evelyn Castro e Thardelly 
Lima estão entre os convi-
dados do “Sobe o Som”, neste 
próximo sábado.

A atriz integra o elenco de 
“Encantado’s”, do Globoplay, 
enquanto o ator, faz “Mar do 
Sertão”.

EsTá AssiM
O comentário na Globo é 

que Fernanda Montenegro 
deixou o elenco de “Terra 
Vermelha”, substituta de 
“Travessia”, e que a persona-
gem em questão já foi trans-
ferida para Susana Vieira. 
Fernanda, talvez, faça uma 
curta participação na trama. 
A assessoria, procurada, diz 
que ainda não abriu os tra-
balhos da novela.     

·       Depois do “Kids”, a 
Globo também abriu ins-
crições para o “The Voice 

Brasil” – temporada 2023.
·       A Globoplay já disponi-

bilizou o desfecho da primei-
ra fase da novela “Todas as 
Flores”. Retorno, só a partir 
do dia 5 de abril...

·       ... “Acho que a novela 
cumpriu suas expectativas, 
agradou ao público... Na 
segunda fase, podem aguar-
dar uma história catártica”, 
avisa o autor João Emanuel 
Carneiro.             

·       Por alguma razão, 
vários profissionais “de 
vídeo” da Band, e por aí 
gente do jornalismo, espor-
te e entretenimento, se recu-
sam a participar de progra-
mas das suas emissoras de 
rádio...

·       ... Cadê a política da boa 
vizinhança?

·       Daniela Albuquerque, 
apresentadora do “Sensacio-
nal” nas noites de quinta da 
Rede TV!, é outra que pisou 
no acelerador nessas últimas 
semanas...

·       ... E vai deixar progra-
mas inéditos para o período 
de férias.

·       Depois das apresen-
tações realizadas recente-
mente em São Paulo, ainda 
não há planos para a volta da 
“Escolinhazinha do Profes-
sor Raimundo” aos palcos...

·       ... Tudo vai depender 
da agenda de Nizo Neto nos 
próximos meses.

Leia mais no site do DT.
 

ANTONIO CHAHESTIAN

Barbara Borges

�Música	

Sesc Taubaté apresenta nesta sexta, 
(16) o show “Do Amor Não Vai 
Sobrar Ninguém” com Paulo Miklos

 Â Artista reúne clássicos que marcaram sua carreira e músicas 
do seu novo álbum

Nesta sexta,  16, às 20h, 
acontece no palco do 
Sesc Taubaté o show 

“Do Amor Não Vai Sobrar 
Ninguém”, com Paulo Miklos. 

Neste show, o músico 
mostra repertório de seu 
quarto álbum, Do Amor Não 
Vai Sobrar Ninguém, lança-
do esse ano. Canções de seus 
outros discos, além de suces-
sos da banda Titãs, fazem 
parte da apresentação.  

Miklos compôs durante 
o isolamento imposto pela 
pandemia, sentado na sala 
enquanto as crianças faziam 
aula, entre partidas de bara-
lho, afazeres domésticos, 
e o dia a dia do ficar junto. 
Guiado pela força da imagi-
nação, do que o mundo pode 

vir a ser, o artista abordou as 
relações humanas e a potên-
cia do amor.

“Todo mundo ao mesmo 
tempo, aquela bagunça, e eu 
compondo em um univer-
so paralelo. Longe daquela 
carga pesada e depressiva 
que o mundo estava atraves-
sando, resolvi fazer um mer-
gulho naquilo que realmen-
te importa”, conta o cantor, 
compositor, ator e apresenta-
dor de televisão. “As canções 
não tratam de opressão, do 
momento difícil que todos 
estávamos vivendo e coloca-
ram a humanidade em alerta. 
Mas daquela vida que a gente 
gostaria de viver. A arte como 
uma postura política, com 
sua capacidade de pintar um 

universo de desejos. Das rela-
ções iluminadas que a gente 
pode viver. “, aposta ele.

Confira as faixas de “Do 
Amor Não Vai Sobrar Nin-
guém” 

1 – Ao Teu Lado;

2 – Um Misto De Todas As 
Coisas;

3 – Todo Esse Querer;

4 – É Assim Que Eu Sei;

5 – Sabotage Está Aqui;

6 – Um Sopro;

Leia mais no site do DT.
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Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação e formação 
de cadastro reserva nacional para atuar em TAUBATE/SP. 

  
1870/22 – INSTRUTOR DE TRÂNSITO - HORISTA 
1879/22 – INSTRUTOR DE MÁQUINAS - HORISTA 

                       
           

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: 
http://www.sestsenat.org.br/trabalhe-conosco, durante o período de inscrições,  que 

será de 08/12 a 20/12/2022. 
 

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos 
específicos, avaliação documental e entrevista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO 

A empresa: REVEST DECOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELLI, inscrita no CNPJ: 
31.179.549/0001-19, localizada na  AVENIDA PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 
656 LOJA 02 - JARDIM DAS NAÇÕES - TAUBATÉ-SP, COMUNICA que o funcionário 
DIEGO DA SILVA COSTA, portador do CPF: 363.160.018-60, DATA NASCIMENTO: 
10/01/1991, CTPS  032383 SERIE 00033 UF SP, admitido em 31/03/2022, está ausente 
do trabalho desde o dia 16/07/2022, caracterizando abandono de emprego. 

 

 

 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       Email: licitacao@jambeiro.sp.gov.br 

 
 

EXTRATO DE TERMO DE  NOTIFICAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Jambeiro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Carlos 
Alberto de Souza, vem NOTIFICAR a empresa Paulo PMA PRODUÇÕES E MONTAGENS 
ARTISTICAS EIRELI ME, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, na pessoa de sua 
representante legal, Sr. Edivaldo Pereira Gonçalves, da decisão da apuração de 
responsabilidade do processo administrativo nº 1337/2022, que entendeu pela aplicação da 
penalidade de Suspensão Temporária em contratar com Administração Municipal por 2 anos e 
aplicação da multa no valor de R$ 4.605,10 (quatro mil seiscentos e cinco reais e dez centavos) 
equivalente a 10% do valor do contrato nos termos do item 7.2 do Contrato 071/2022, sem 
prejuizo da supressão dos itens no valor de R$ 31.524,000 (trinta e um mil, quinhentos e vinte 
e quatro reais) não atendidos no Contrato conforme consta nos autos, conforme decisão da 
autoridade competente. Foi encaminhado via email no dia 17/11/2022 notificaão, o qual 
decorreu sem manifestação da empresa, sendo assim para garantir a ampla defesa no 
procedimento, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar RECURSO, conforme 
previsão do art. 109, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a contar da data da publicação 
desta notificação. Não obstante a presente informação, destaca-se que o processo se encontra 
à disposição do interessado para eventuais consultas. 
 

 

 

 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       Email: licitacao@jambeiro.sp.gov.br 

 
 

AVISO DE RETORNO DE LICITAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Jambeiro torna pública que conforme consta no “chat” do Pregão 
Eletrônico 062/2022 visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E 
FUTURA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS 
ANEXOS DO EDITAL, foi solicitado a empresa SUPERMED COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, por meio de diligência, a comprovação do fornecimento 
dos produtos constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura de 
Faxinal. Decorreu o prazo sem apresentação da documentação e no dia 12/12/2022 foi 
encaminhado via email, nova solicitação que também decorreu sem manifestação da empresa. 
Ocorre que durante a fase de habilitação foi constatado que a empresa foi constituída em 
18/07/2022 e o atestado foi emitido em 25/07/2022, declarando de forma genérica que a 
participante é fornecedora MATERIAIS HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, 
EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. Como as datas 
de constituição da empresa e dos atestados possuem diferença de apenas 7 dias, consultamos 
o Portal da transparência do município e consultando as despesas empenhadas com o 
fornecedor, não constatamos registro da empresa. Como a empresa não apresentou a 
comprovação de fornecimento, será inabilitada. Sendo assim daremos seguimento no certame 
com inabilitação da empresa. A sessão pública retornará no dia 16/12/2022 as 10:00 horas, 
com a inabilitação da empresa e abertura da fase de manifestação de recurso. Maiores 
informações através do telefone (12) 3978-2600. 

 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO N° 051/2022 – No dia 14/12/2022, depois de constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Carlos Alberto de Souza, Prefeito 
Municipal de Jambeiro/SP, Resolve HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo pregoeiro 
referente aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA a licitante 
RODOFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXÕE LTDA vencedora dos lotes 6 a 
11, 13 a 16 no valor de R$ 1.256.465,00 (hum milhão, duzentos e cinquenta e seis mil, 
quatrocentos e sessenta e cinco reais), ROCHAVALE EXTRAÇÃO E MANUT. DE 
EQUIPAMENTOS LTDA, vencedora dos lotes 1 a 5 e 17,  no valor de R$ 703.000,00 
(setecentos e três mil reais) e a empresa CENTRO AUTOMOTIVO RODOLFO E 
OLIVEIRA LTDA vencedor do lote 12 no valor de R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais). 
Fica a empresa convocada para assinatura da Ata de Registro de Preço para assinatura no 
prazo de 05 dias a partir desta publicação. 
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LEI Nº 983 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022. 

   

EESSTTIIMMAA  AA  RREECCEEIITTAA  EE  FFIIXXAA  AA  DDEESSPPEESSAA  DDOO  

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  ""NNAATTIIVVIIDD AADDEE  DDAA  SSEERRRRAA""  

PPAARRAA  OO  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  FFIINNAANNCCEEIIRROO  DDEE    22002233.. 
  

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de 

NATIVIDADE DA SERRA, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, FAZ SABER que a 

Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei: 

 

Art. 1° - Fica aprovado o ORÇAMENTO GERAL  para o exercício financeiro de 

2023 do Município de Natividade da Serra - Estado de São Paulo, discriminado pelos anexos 

integrantes desta Lei, que estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 39.521.200,00 (Trinta e Nove 

Milhões Quinhentos e Vinte e Um Mil e Duzentos Reais). 

 

Art. 2° - O Orçamento do Município de Natividade da Serra para exercício financeiro 

de 2023 fixa a Despesa da seguinte forma: 

I- Prefeitura Municipal de Natividade da Serra em R$ 38.151.200,00 (Trinta e Oito 

Milhões Cento e Cinquenta e Um Mil e Duzentos Reais), e 

II- Câmara Municipal de Natividade da Serra em R$ 1.370.000,00 (Hum Milhão Trezentos 

e Setenta Mil Reais).  

 

Art. 3° - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos Tributos, Rendas, 

Suprimentos e Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das 

especificações constantes dos anexos da Receita, conforme Lei 4.320/64 e Portarias atualizadoras e 

modificativas, de acordo com o seguinte desdobramento:  

TOTAL DA RECEITA ESTIMADA 39.521.200,00 

RECEITAS CORRENTES 38.901.200,00 

Receita Tributária 1.830.000,00 

Receita de Contribuições 150.000,00 

Receita Patrimonial 860.000,00 

Serviços 25.000,00 

Transferências Correntes 35.986.200,00 

Outras Receitas Correntes 50.000,00 

RECEITAS DE CAPITAL 620.000,00 

Alienação de Bens 20.000,00 

Transferências de Capital 600.000,00 
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Art. 4° - A Despesa dos Poderes Executivo e Legislativo será realizada na forma dos 

quadros analíticos constantes dos anexos de Despesa integrantes da presente Lei, conforme o que 

dispõe a Lei 4.320/64 e Portarias atualizadoras e modificativas – SOF, STN - sob os seguintes 

desdobramentos: 
 

1) POR ÓRGÃO DE GOVERNO 
 

DESPESA FIXADA 39.521.200,00 

Gabinete do Prefeito e Dependências 784.000,00 

Serviços de Administração 5.819.000,00 

Serviços de Finanças 1.244.000,00 

Serviços de Educação 12.450.600,00 

Serviços de Saúde e Saneamento 8.383.100,00 

Serviços de Promoção Social 711.000,00 

Serviços de Estradas de Rodagem 1.739.800,00 

Serviços Municipais 4.588.000,00 

Serviços de Esportes e Recreação 269.000,00 

Serviços de Cultura e Turismo 904.000,00 

Serviços de Agricultura 861.000,00 

Reserva de contingência 397.700,00 

Câmara Municipal 1.370.000,00 
    

2) POR FUNÇÕES 

DESPESA FIXADA 39.521.200,00 

Legislativa 1.370.000,00 

Administração 7.817.000,00 

Defesa Nacional 30.000,00 

Assistência Social 711.000,00 

Saúde 7.412.100,00 

Educação 12.450.600,00 

Cultura 856.000,00 

Urbanismo 4.588.000,00 

Saneamento  971.000,00 

Gestão Ambiental  146.000,00 

Agricultura  715.000,00 

Comércio e Serviços 48.000,00 

Transporte 1.739.800,00 

Desporto e Lazer 269.000,00 

Reserva de Contingência 397.700,00 
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3) POR SUBFUNÇÕES 

DESPESA FIXADA 39.521.200,00 
Ação Legislativa 1.370.000,00 

Administração Geral 6.573.000,00 

Administração Financeira 1.244.000,00 

Defesa Terrestre 30.000,00 

Defesa Civil 60.000,00 

Assistência à Criança e ao Adolescente 123.000,00 

Assistência Comunitária 588.000,00 

Atenção Básica - APS 7.041.600,00 

Assistência Hospitalar e Ambulatorial - MAC 303.100,00 

Suporte Profilático e Terapêutico 32.900,00 

Vigilância em Saúde 34.500,00 

Alimentação e Nutrição 1.470.400,00 

Ensino Fundamental 10.402.900,00 

Educação Infantil 532.300,00 

Educação Especial 45.000,00 

Difusão Cultural 856.000,00 

Infraestrutura Urbana 887.000,00 

Serviços Urbanos 3.641.000,00 

Saneamento Básico Urbano 971.000,00 

Preservação e Conservação Ambiental 146.000,00 

Extensão Rural 715.000,00 

Turismo 48.000,00 

Transporte Rodoviário 1.739.800,00 

Desporto Comunitário 269.000,00 

Reserva de Contingência 397.700,00 
 
 
4) POR CATEGORIAS ECONÔMICAS, SEGUNDO A NATUREZA 

DESPESAS CORRENTES 35.929.600,00 

Pessoal e Encargos Sociais 19.230.400,00 

Juros e Encargos da Dívida 500,00 

Outras Despesas Correntes 16.698.700,00 

DESPESAS DE CAPITAL 3.193.900,00 

Investimentos 1.813.900,00 

Amortização da Dívida 1.380.000,00 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 397.700,00 

TOTAL DA DESPESA 39.521.200,00 
 
 
 

Art. 5° - Os recursos da Reserva de Contingência, nos termos do disposto na Lei 
Complementar 101/2000, serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos 
e eventos fiscais imprevistos, para obtenção do resultado primário e também para abertura de 
créditos adicionais suplementares.  
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§ 1º - Os recursos que, em decorrência de veto ou emenda ficarem sem despesas 
correspondentes, poderão ser utilizados para abertura de Créditos Especiais ou Suplementares, 
mediante prévia autorização legislativa. 

§ 2º - Conforme dispõe a Lei Complementar 101/2000, entende-se como “outros 
riscos e eventos fiscais imprevistos” as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e 
manutenção de cada uma das unidades gestoras não orçadas ou orçadas a menor no Orçamento. 

 

  Art. 6º - Nos termos da legislação vigente, fica o Poder Executivo autorizado a: 

I – Proceder à abertura de Créditos Suplementares à conta do limite da dotação 
consignada como Reserva de Contingência; 

II – Proceder à abertura de Créditos Suplementares à conta do limite do Superávit 
Financeiro do exercício anterior, se houver; 

III - Proceder à abertura de Créditos Suplementares à conta de recursos provenientes de 
arrecadação de Convênios não previstos na receita orçamentária, desde que respeitados os objetivos 
e metas da programação do convênio, os programados por esta lei e pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, e lei específica para assinatura do convênio. 

IV – Realizar o intercâmbio entre elementos de uma mesma categoria econômica atrelada 
a uma mesma atividade, projeto ou operação especial, com lastro no art. 43, § 1º, III, da lei federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964. 

V - Abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 17% 
(dezessete por cento) da despesa total fixada, observado o disposto no artigo 43, da Lei federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964; 

  Parágrafo Único - Não onerarão os limites de Créditos Adicionais os abertos nas 
formas dos itens I, II, III e IV retro, e os destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias 
relativas à Pessoal, Inativos e Pensionistas, Serviços da Dívida Pública, débitos constantes de 
Precatórios Judiciais e despesas à conta de recursos vinculados. 

 
Art. 7° - Nos termos da Lei Complementar 101/2000, não existe previsão 

orçamentária de concessão de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia 
de receitas de qualquer tipo. 

 
Art. 8° - Ficam convalidadas as alterações dos programas, indicadores, metas e ações 

realizadas no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, utilizadas para a 
elaboração da presente peça orçamentária. 

 

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor a primeiro de janeiro de 2023, revogadas as 
disposições em contrário. 

Natividade da Serra, 13 de dezembro de 2022. 

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
 

Autor do Projeto: Prefeito Municipal (Evail Augusto dos Santos) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2022 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, torna pública a ADJUDICAÇÃO do Pregão Presencial nº 
035/2022, Face à mencionada legalidade do presente certame, ADJUDICO seu objeto que consiste na 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 
CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO NA ACADEMIA DA 
SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PODENDO SER PRORROGADO NAS 
FORMAS DA AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 57, II, DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES 
POSTERIORES, a licitante vencedora: SHM CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA, 
vencedor no valor de R$ 53.016,00  (cinquenta e três mil, dezesseis reais) e a HOMOLOGAÇÃO da 
presente licitação para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Anderson José Mendonça. Prefeito 
Municipal. 


