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Fux suspende 
investigação sobre 
movimentações de 

Queiroz

Funcionários do comércio 
recebem 4,64% de reajuste 

salarial

Incêndio mobiliza 
bombeiros em São José 

dos Campos

O ministro Luiz Fux, vi-
ce-presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
suspendeu as investiga-
ções sobre movimenta-
ções financeiras suspei-
tas de Fabrício Queiroz, 
ex-assessor e ex-policial 
militar, que era lotado no 
gabinete do deputado esta-
dual e senador eleito Flá-
vio Bolsonaro (PSL-RJ). 
A decisão é temporária.
Fux, que respon-
de pelo plantão                                                                                          
judicial do Supremo até 
o início do mês que vem, 
suspendeu a investiga-
ção até análise do relator, 
ministro Marco Aurélio 
Mello, sobre uma recla-
mação protocolada no 
STF pela defesa de Flávio 
Bolsonaro. 
O processo corre em se-
gredo de Justiça.
No pedido, a defesa de 
Flávio Bolsonaro solicita 
a anulação de provas co-
lhidas nas investigações 
sobre movimentações fi-
nanceiras suspeitas de 
Fabrício Queiroz, que foi 
seu assessor legislativo 
até outubro.
 Os advogados argumen-
tam que o Ministério Pú-
blico do Rio de Janeiro 
(MPRJ) solicitou acesso 
a dados fiscais e bancá-
rios de natureza sigilosa 
diretamente ao Conselho 

Após 5 meses de negocia-
ções, foi assinada na tar-
de da última quarta-feira 
(16), entre os Sindicatos 
do Comércio Varejista 
(Sincovat) e dos Empre-
gados no Comércio de 
Taubaté (Sincomerciá-
rios), a Convenção Coleti-
va de Trabalho do Comér-
cio 2018/2019.
As novas regras são váli-
das para 9 cidades da re-
gião - Taubaté, Tremem-
bé, Campos do Jordão, 
São Bento do Sapucaí, 
Santo Antônio do Pinhal, 
Redenção da Serra, Nati-
vidade da Serra, São Luiz 

Um incêndio em uma 
loja de departamentos na 
avenida Nove de Julho 
mobilizou o Corpo de 
Bombeiros na noite desta 
quinta-feira (17), em São 
José dos Campos (SP). As 
chamas tiveram inicio por 
volta das 21h e foram con-
tidas quase uma hora de-
pois. Não há feridos.
Três caminhões de com-
bate a incêndio e cerca 
de 17 homens do Corpo 
de Bombeiros atuaram 

de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf), “sem 
qualquer crivo judicial”, o 
que seria inconstitucional.
A defesa alegou ter ha-
vido ainda “usurpa-
ção de competência 
do Supremo Tribunal                                                                                  
Federal”, pois os dados 
solicitados pelo MP-RJ 
abrangem período pos-
terior à eleição de Flávio 
como senador, quando ele 
já estaria protegido pelo 
foro por prerrogativa de 
função.
Na decisão, Fux entendeu 
que ao se tornar senador, 
Flávio Bolsonaro adquire 
foro privilegiado, e por isso                                                               
seria melhor esperar a de-
finição pelo STF sobre 
qual instância deve ser 
responsável por conduzir 
as investigações.
Responsável pelo pro-
cedimento de investi-
gação criminal sobre 
o caso, o Ministério                                                                              
Público do Rio de Ja-
neiro MPRJ disse – por 
meio de nota – que, “pelo 
fato do procedimen-
to tramitar sob absoluto                                                                               
sigilo, reiterado na deci-
são do STF, o MPRJ não 
se manifestará sobre o 
mérito da decisão.”
Esclarecimentos
O nome de Fabrício Quei-
roz consta em um relatório 
do Conselho de Controle 

do Paraitinga e Ubatuba.
Entre os acordos, está o 
índice de reajuste sala-
rial dos funcionários dos 
estabelecimentos comer-
ciais desses municípios - 
4,64%. 
O valor deve ser pago 
retroativo ao mês de se-
tembro, data base da ca-
tegoria. Porém, os lojistas 
podem parcelar essa dife-
rença até o mês de abril. 
O salário base dos traba-
lhadores em geral passa 
de R$ 1360,00 para R$ 
1423,00.
O documento que deter-
mina os direitos e deveres 

no local. O calor provo-
cou rachaduras na pare-
de dos fundos do imóvel, 
que precisou ser quebrada 
para que os bombeiros pu-
dessem apagar o fogo. O 
estabelecimento estava fe-
chado quando as chamas 
começaram.
Moradores e pessoas que 
passavam pelo local se 
assustaram com a fumaça 
que saia da loja. Apesar do 
fogo ser contido em menos 
de uma hora, equipes se-

de Atividades Financei-
ra (Coaf) que aponta uma 
movimentação atípica de 
R$ 1,2 milhão em uma 
conta em nome do ex-as-
sessor.
 O documento inte-
grou a investigação da                                                                                                 
Operação Furna da Onça, 
desdobramento da Lava 
Jato no Rio de Janeiro, que 
prendeu deputados estadu-
ais no início de novembro.
O MPRJ marcou duas ve-
zes o depoimento de Quei-
roz. Ele não compareceu, 
justificando problemas de 
saúde. 
A mulher Márcia Oli-
veira de Aguiar e as fi-
lhas dele Nathália Melo                                                         
de Queiroz e Evelyn 
Melo de Queiroz                                                                                       
também faltaram ao de-
poimento, alegando que o 
acompanhavam em trata-
mento em São Paulo.
Na semana passada, o de-
putado estadual e senador 
eleito Flávio Bolsona-
ro, filho do presidente da 
República, afirmou – por 
meio das redes sociais 
– que se comprometia a 
comparecer para prestar 
esclarecimentos em novo 
dia e horário. 
Como parlamentar, 
ele tem a prerrogati-
va legal de combinar                                             
previamente a data e horá-
rio para depor.

dos empregados e empre-
gadores do comércio tam-
bém apresenta algumas 
novidades, como a jorna-
da de trabalho 12 por 36, 
contrato intermitente e a 
semana espanhola. 
Empresas que praticam 
as cláusulas por adesão, 
como Repis, Banco de Ho-
ras e trabalho nos feriados, 
por exemplo, precisam re-
novar a autorização.
A Convenção Coletiva 
Completa está disponível 
no site www.portalsinco-
vat.com.br. Mais informa-
ções pelo telefone 3632-
6570 ramal 4.

guiram no local realizando 
trabalho de rescaldo para 
evitar que novos focos de 
incêndio aparecessem.
Nesta sexta-feira (18), 
uma fumaça voltou a apa-
recem no local pela manhã 
e moradores acionaram 
novamente o Corpo de 
Bombeiros. 
De acordo com a corpo-
ração, a fumaça pode ter 
sido causada pelo calor, 
mas não há risco de um 
novo incêndio.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

O quiabo é uma planta da família da malva. Quiabo é uma hortaliça de 
clima quente originário da África, sendo trazida para o Brasil pelos escra-
vos. Desde então, a hortaliça passou a fazer parte da culinária brasileira, 
um exemplo é o frango com quiabo, um símbolo da cozinha de Minas 
Gerais. Na verdade, o quiabo é uma cápsula fibrosa cheia de sementes 
que é colhida antes de chegar a fazer maturação. Geralmente, a hortaliça 
é verde, possui uma forma de cápsula, é seca e apresenta um líquido vis-
coso em seu interior. O fruto possui uma quantidade significativa de vita-
mina C, entretanto se perde durante o cozimento. Mesmo assim o quiabo 
é um alimento nutritivo, é rico em vitamina A, importante para o bom 
estado da visão, vitaminas do complexo B, fundamentais para o processo 
de crescimento, além disso, de cálcio, ferro, fósforo e cobre importante 
para a formação dos ossos, dentes e sangue. Em razão de ser um fruto 
de fácil digestão, o quiabo também é indicado no caso de infecção do 
intestino, bexiga e rins. O quiabo é consumido frito, cozido ou refogado, 
no preparo de pratos e saladas. Na hora de comprar é aconselhável optar 
por frutas firmes, sem manchas e com comprimento de doze centímetros. 
Além disso, deve-se consumir o fruto rapidamente, pois o mesmo pode 
ficar murcho e escurecer em seguida. Uma solução prática para evitar a 
goma viscosa do quiabo, pouco apreciada, é só pingar algumas gotas de 
limão enquanto estiver cozinhando. Os maiores produtores mundiais do 
fruto são: Índia, Paquistão, Gana e Egito.

Humor

O sujeito leva o carro a uma oficina e o mecânico pergunta:
- Qual é o problema?
- Quero colocar uma buzina bem forte, mas bem forte mesmo!
- Tudo bem, podemos colocar uma buzina de caminhão.
- Não tem uma mais forte?
- Mas por que você quer uma buzina tão forte?
- É que os freios estão falhando...
***
Um dia um mineiro resolveu pescar sozinho, porque já ficava irritado 
com gente em volta dele. Varas na mão, lata de minhoca e lá vai ele para 
a beira do rio, bem cedinho. No meio do caminho, um caboclinho começa 
acompanhá-lo. O mineiro pensando: Será que esse caboclinho vai ficar 
grudado em mim? Chegaram no rio e o caboclinho do lado sem falar 
nada. O mineiro se arruma todo, começa a pescar e também não fala nada. 
O tempo passa e o caboclinho acocorado, olhando sem dar um pio. Já no 
finalzinho da tarde, o mineiro fica com pena e oferecendo uma vara para 
o caboclinho, diz:
- Ô menino, você quer pescar um pouquinho?
E o caboclinho respondeu:
- Deus me livre, não tenho muita paciência não, sô!
***
Uma loira formou-se em Direito, mas estando com algumas dúvidas, re-
solveu formular um questionário para a OAB, com as seguintes perguntas: 
1 – Qual é a capital do Estado Civil?
2 – Dizer que gato preto dá azar é preconceito racial?
3 – Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus?
4 – Quem é canhoto pode prestar vestibular para Direito?
5 – Tem direito a mulher em trabalho de parto em carteira assinada?
6 – Seria patrocínio o assassinato de um patrão.
7 – Cabe relaxamento de pena nos casos de prisão de ventre?
8 – A marcha processual tem cambio manual ou automático?
9 – Provocar o Judiciário é falar mal do Juiz?
10 – Para um tiro a queima roupa é preciso que a vítima esteja vestida?

Mensagens

O que os filhos pensam do pai

Aos 7 anos: Papai é um gênio, sabe tudo.
Aos 14 anos: Parece que papai se engana em certas coisas que me fala.
Aos 21 anos: Papai está um pouco atrasado em suas teorias, elas não são 
desta época.
Aos 28 anos: O velho não sabe nada, está caducando.
Aos 35 anos: Com a minha experiência, o velho nessa idade seria um 
milionário.
Aos 42 anos: Não sei se consulto o velho neste momento, talvez pudesse 
me aconselhar.
Aos 49 anos: Que pena o velho ter morrido, a verdade é que tinha umas 
idéias e umas clarividências notáveis.
Aos 56 anos: Pobre papai, era um sábio, como lamento tê-lo compreen-
dido tão tarde.

Pensamentos, provérbios e citações 

Quem ama a vida é amado pela vida.
A paciência torna mais leve o que a tristeza não cura. 
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RECEBIDAS % APURADA

362.428,52       54.364,28
1.071.839,68    160.775,95

243.716,28       36.557,44
1.822.613,91    273.392,09

166.981,88       25.047,28
49.015,47         7.352,32

10.228.385,83  1.534.257,87
40.059,53         6.008,93
31.649,76         4.747,46

7.249.097,98    1.087.364,70
1.090.526,33    163.578,95

59.132,26         8.869,84
22.415.447,43     3.362.317,11

          443.221,79             66.483,27 
22.858.669,22     3.428.800,38

DESPESAS ORÇADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS

Venc. Vantagens Fixas - 01-310     1.771.500,00     1.768.720,71     1.768.720,71     1.768.720,71 
Obrigações Patronais - 01-310        524.674,56        491.473,02        491.473,02        453.098,08 
Indenizações e Restituições Trabalhistas - 01          76.013,70          73.761,65          73.761,65          72.227,04 
Diárias e Adiantamentos - 01-310          31.160,16          30.123,85          30.123,85          30.123,85 
Material de Consumo - 01-310        680.000,00        671.092,55        644.399,99        644.399,99 
Material de Distribuição Gratuita - 01-310          85.000,00          41.719,66          41.719,66          41.719,66 
Outros Serv. Pessoa Física - 01-310          46.500,00          46.463,28          44.538,40          44.538,40 
Outros Serv. Pessoa Jurídica - 01-310     2.260.000,00     2.176.033,19     2.137.646,18     2.137.646,18 
Obrigações Tributárias e Contributivas            1.000,00 0,00 0,00 0,00
Obras e Instalações          30.400,00          21.785,22          21.785,22          21.785,22 
Equipamentos e Material Permanente - 01-310          76.000,00          75.717,88          75.717,88          75.717,88 
Rateio Consórcio Público (não entra no cálculo 15%)        241.713,70           241.713,70           241.713,70           241.713,70 

SOMA SEM CONSÓRCIO 5.582.248,42      5.396.891,01      5.329.886,56       5.289.977,01       
24,08% 23,78% 23,60%
23,61% 23,32% 23,14%

SOMA DA DESPESA  COM CONSÓRCIO        5.823.962,12        5.638.604,71        5.571.600,26        5.531.690,71 

                                ANA LÚCIA BILARD SICHERLE                      ANA SILVIA DE CARVALHO FERREIRA
                                       Prefeito Municipal                                                         COMUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO 12 - SAÚDE

RECURSOS PRÓPRIOS - 15%

EXERCÍCIO DE 2018

PORCENTAGEM APLICADA SEM CONSÓRCIO E SEM 1% DO F.P.M.
PORCENTAGEM APLICADA SEM CONSÓRCIO E COM 1% DO F.P.M.

         Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

TOTAL DA RECEITA ORDINÁRIA 15% SEM 1% 
F.P.M.1%

TOTAL DA RECEITA ORDINÁRIA 15% COM 1% 

F.P.M. - 1718.01.2.0.00
I.T.R. - 1718.01.5.0.00
I.C.M.S. Desoneração - 1718.06.0.0.00
I.C.M.S. - 1728.01.1.1
I.P.V.A. -1728.01.2
I.P.I. - Exp. - 1728.01.3

I.P.T.U. - 1118.01.1
I.T.B.I. - 1118.01.4
I.S.S.Q.N. - 1118.02.3.1
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS
JUROS E MULTAS 

         Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO 12 - SAÚDE
EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS 
RECURSOS ORDINÁRIOS - 15%

I.R.R.F. - 1113.03.1

Projeto de capoeira
“Angola para todos”

abre inscrições
A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Taubaté ofere-
ce 174 vagas de capoeira, 
para todas as idades, no 
projeto “Angola para to-
dos”.
As inscrições foram aber-
tas esta semana e seguem 
até o preenchimento das 
vagas. 
Sua efetivação deve ser 
realizada, pessoalmente, 
com o professor              Mar-
celo Garcia, às segundas-
feiras das 8h às 12h e das 
14h às 17h ou às quintas-
feiras, das 19h às 22h, no 
Centro Cultural Toninho 

Mendes.
As turmas são para crian-
ças de 2 a 3 anos; de 4 a 
5 anos; de 6 a 7 anos; de 
8 a 11 anos; adolescentes 
e adultos, além de turmas 
para pessoas com defici-
ência e portadores de sín-
drome de Down. As aulas 
iniciam no dia 11 de feve-
reiro.
O projeto “Angola para 
todos” tem como objetivo 
esclarecer que a capoeira 
Angola não é limitada ao 
movimento corporal com 
ginga, golpes e esquivas. 
Busca ampliar essa con-

cepção, transmitindo que 
a capoeira é cultura, arte 
e educação. Desmistifica 
a ideia de que limitações 
físicas ou mentais impen-
dem a prática da modali-
dade. As aulas se tornam 
momentos de libertação, 
em que o praticante pode 
se expressar, sendo valo-
rizado em sua individua-
lidade.
O Centro Cultural Toni-
nho Mendes fica à Praça 
Coronel Vitoriano, 1 no 
Centro. Para maiores in-
formações, o telefone de 
contato é 3621-6040.



página 3A GAzetA dos Municípios19-20-21 de janeiro de 2019

BALANÇO ORÇAMENTARIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

MUNICÍPIO DE São Luiz do Paraitinga - CONSOLIDADO GERAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

RECEITAS SALDO A REALIZARPREVISÃO INICIAL REALIZADAS ATÉ O
BIMESTRE

PREVISTAS ATÉ O
BIMESTREPREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS CORRENTES 38.621.000,00 38.621.000,00 38.621.000,00 38.647.409,33 -26.409,33

 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE
MELHORIA

4.146.000,00 4.146.000,00 4.146.000,00 4.358.825,19 -212.825,19

 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 RECEITA PATRIMONIAL 468.000,00 468.000,00 468.000,00 174.461,79 293.538,21

 RECEITA DE SERVICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 TRANSFERENCIAS CORRENTES 33.687.000,00 33.687.000,00 33.687.000,00 33.398.202,49 288.797,51

 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 320.000,00 320.000,00 320.000,00 715.919,86 -395.919,86

RECEITAS DE CAPITAL 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 1.643.544,61 956.455,39

 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Alienacao de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Amortizacao de Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 1.643.544,61 956.455,39

 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-)DEDUCOES DA RECEITA 3.837.000,00 3.837.000,00 3.837.000,00 -3.739.771,35 97.228,65

RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 37.384.000,00 37.384.000,00 37.384.000,00 36.551.182,59 832.817,41

OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 37.384.000,00 37.384.000,00 37.384.000,00 36.551.182,59 832.817,41

DEFICIT (IV) 0,00

TOTAL (V) = (III + IV) 37.384.000,00 37.384.000,00 37.384.000,00 36.551.182,59 832.817,41

Dotação
Atualizada

Anual
DESPESAS

Créditos
 Adicionais/
Anulações

Liquidado até o
Bimestre

Dotação Inicial
Anual

Empenhado
até o Bimestre Pago até o

Bimestre
Saldo a

Empenhar
Saldo a
Liquidar Saldo a Pagar

DESPESAS CORRENTES 32.589.800,00 2.029.417,97 34.619.217,97 32.785.374,15 32.537.233,18 32.245.710,85 1.833.843,82 248.140,97 291.522,33

 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.794.400,00 1.760.667,36 19.555.067,36 19.260.091,81 19.260.091,81 18.971.011,63 294.975,55 0,00 289.080,18

 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.795.400,00 268.750,61 15.064.150,61 13.525.282,34 13.277.141,37 13.274.699,22 1.538.868,27 248.140,97 2.442,15

DESPESAS DE CAPITAL 4.167.000,00 3.897.429,84 8.064.429,84 3.820.116,81 2.983.834,19 2.983.834,19 4.244.313,03 836.282,62 0,00

 INVESTIMENTOS 3.767.000,00 3.919.743,80 7.686.743,80 3.442.430,77 2.606.148,15 2.606.148,15 4.244.313,03 836.282,62 0,00

 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA 400.000,00 -22.313,96 377.686,04 377.686,04 377.686,04 377.686,04 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 627.200,00 -615.816,57 11.383,43

DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) 37.384.000,00 5.311.031,24 42.695.031,24 36.605.490,96 35.521.067,37 35.229.545,04 6.078.156,85 1.084.423,59 291.522,33

AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS
(IX)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII +
IX)

37.384.000,00 5.311.031,24 42.695.031,24 36.605.490,96 35.521.067,37 35.229.545,04 6.078.156,85 1.084.423,59 291.522,33

SUPERAVIT (XI) 1.030.115,22

TOTAL (XII) = (X + XI) 37.384.000,00 5.311.031,24 42.695.031,24 36.605.490,96 36.551.182,59 35.229.545,04 6.078.156,85 1.084.423,59 291.522,33
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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

Período de: 01/11/2018 à 31/12/2018
LRF, artigo 53, inciso III

PREVISÃO ANUAL INICIAL RECEITAS REALIZADAS
ATÉ O BIMESTRERECEITAS FISCAIS PREVISÃO ANUAL

ATUALIZADA
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 38.158.000,0038.158.000,00 38.520.928,10

   Receita Tributaria 4.146.000,004.146.000,00 4.358.825,19

   Receita de Contribuicao 0,000,00 0,00

       Receita Previdenciaria 0,000,00 0,00

       Outras Contribuicoes 0,000,00 0,00

   Receita Patrimonial Liquida 5.000,005.000,00 47.980,56

        Receita Patrimonial 468.000,00468.000,00 174.461,79

    (-) Aplicacoes Financeiras 463.000,00463.000,00 126.481,23

    Transferencias Correntes 33.687.000,0033.687.000,00 33.398.202,49

    Demais Receitas Correntes 320.000,00320.000,00 715.919,86

        Diversas Receitas Correntes 320.000,00320.000,00 715.919,86

RECEITAS DE CAPITAL (II) 2.600.000,002.600.000,00 1.643.544,61

    Operacoes de Credito (III) 0,000,00 0,00

    Amortizacao de Emprestimos (IV) 0,000,00 0,00

    Alienacao de Ativos (V) 0,000,00 0,00

    Transferencias de Capital 2.600.000,002.600.000,00 1.643.544,61

        Convenios 2.600.000,002.600.000,00 824.296,61

        Outras Transferencias de Capital 0,000,00 819.248,00

    Outras Receitas de Capital 0,000,00 0,00

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) 2.600.000,002.600.000,00 1.643.544,61

DEDUCOES DA RECEITA 3.837.000,003.837.000,00 3.739.771,35

RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS 36.921.000,0036.921.000,00 36.424.701,36

DESPESAS FISCAIS DESPESAS LIQUIDADAS
ATÉ O BIMESTRE

DOTAÇÃO ANUAL
 ATUALIZADADOTAÇÃO ANUAL INICIAL

DESPESAS CORRENTES (IX) 34.619.217,9732.589.800,00 32.537.233,18

    Pessoal e Encargos Sociais 19.555.067,3617.794.400,00 19.260.091,81

    Juros e Encargos da Divida  ( X ) 0,000,00 0,00

    Outras Despesas Correntes 15.064.150,6114.795.400,00 13.277.141,37

DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) 34.619.217,9732.589.800,00 32.537.233,18

DESPESAS DE CAPITAL (XII) 8.064.429,844.167.000,00 2.983.834,19

    Investimentos 7.686.743,803.767.000,00 2.606.148,15

    Inversoes Financeiras 0,000,00 0,00

        Concessao de Emprestimos (XIII) 0,000,00 0,00

        Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV) 0,000,00 0,00

        Demais Inversoes Financeiras 0,000,00 0,00

    Amortizacao da Divida 377.686,04400.000,00 377.686,04

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) 7.686.743,803.767.000,00 2.606.148,15

RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII) 11.383,43627.200,00 0,00

DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) 42.317.345,2036.984.000,00 35.143.381,33

RESULTADO PRIMARIO -5.396.345,20-63.000,00 1.281.320,03

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS
DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALORDISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

0,00
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6º BIMESTRE  DE 2018
RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO
Em 

31/12/2017 
Exerc. 

Anterior (A)

 Bimestre 
Anterior (B) 
31/10/2018 

Bimestre 
Atual ( C) 

31/12/2018

I.   Dívida Consolidada 1.499.749,65 1.542.916,21 1.520.439,75
II.  Deduções:(*) 3.588.241,41 5.694.193,26 4.518.697,81
        Ativo Disponível 3.900.832,81 5.681.623,74 4.793.468,20
        Haveres Financeiros 14.775,97 12.569,52 16.751,94
        (-) Restos a Pagar Processados 327.367,37 0,00 291.522,33
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II) -2.088.491,76 -4.151.277,05 -2.998.258,06
IV. Receita de Privatizações 0,00 0,00 0,00
V.  Passivos Reconhecidos
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V) -2.088.491,76 -4.151.277,05 -2.998.258,06
(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)
ANA LUCIA BILARD SICHERLE

Prefeita Municipal
121.951.688-03

LUIZ ROGERIO DA SILVA FILHO

247.689.568-74

-909.766,301.153.018,99

FABIANE LAPIDO

183.816.358-10
Secretário Municipal de Finanças Contador

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL 

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO LUIS DO PARAITINGA
RESULTADOS NOMINAL

(Art.  53, Inciso III da LC. 101/00)

SALDO RESULTADO NOMINAL

No Bimestre (C-B) Janeiro até o Bimestre (C-A)

R$ %
17.656.463,52 50,58%

    Limite Máximo (Art. 20 LRF) 18.850.124,51 54,00%
    Limite Prudencial 95% (parágrafo único - art. 22 LRF) 17.907.618,28 51,30%

    Limite de Alerta - 90% (parágrafo 1º, inciso II - art.59 LRF)    16.965.112,06 48,60%

-1.193.660,99 -3,42%

    Excesso a Regularizar - Limite Prudencial - 51,30% -251.154,76 -0,72%

    Excesso a Regularizar - Limite Alerta - 48,60% 691.351,46 1,98%

ANA LÚCIA BILARD SICHERLE FABIANE LAPIDO
Prefeita Municipal CRC 1SP 234843/O-0

    Excesso a Regularizar - Limite Máximo - 54,00%

São Luiz do Paraitinga, 31 de dezembro de 2018

RUDNEY ISRAEL SANTOS DIAS
Responsável pelo Controle Interno

Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2018

    DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF DOZE ÚLTIMOS  MESES
    RECEITA CORRENTE LIQUIDA 34.907.637,98

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
3° Quadrimestre

Periodo de: 01/01/2018 a 31/12/2018

Período de Referência:

TotalMarço    2018Janeiro  2018 Agosto   2018 Outubro  2018 Dezembro  2018Maio     2018Abril    2018 Junho    2018

Despesas com pessoal
Setembro 2018 Novembro 2018Julho    2018Fevereiro2018

1.067.623,29 1.067.166,63 1.061.737,01 1.177.941,39941.232,29 1.043.645,02 13.303.050,351.132.279,82Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal
ativo 1.067.289,171.124.402,72 1.070.920,781.092.097,36 1.456.714,87

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00Contratacao Temporaria 0,000,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00Terceirizacao de Mao-de-Obra (art.18,
pa  r.1 da L.R.F.) 0,000,00 0,000,00 0,00

15.977,85 15.977,85 15.977,85 14.668,0015.977,85 15.977,85 196.360,8419.601,02Remuneracao de Agentes Politicos 15.977,8515.977,85 15.977,8519.601,02 14.668,00

310.510,19 311.055,96 306.864,30 320.951,50275.938,77 303.298,48 3.984.134,43324.923,49Encargos Sociais 308.853,07330.989,46 318.143,73315.514,34 557.091,14

11.708,89 11.708,89 12.405,93 11.708,9012.188,92 12.188,93 152.375,6611.708,90Inativos, Pensionistas e Outros
Beneficios Previdenciarios 13.054,4311.708,89 11.708,9013.877,42 18.406,66

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00Outros Beneficios Assistenciais 0,000,00 0,000,00 0,00

7.303,83 0,00 0,00 0,003.044,67 0,00 20.542,240,00Outras Despesas e Obrigacoes
(variaveis) 0,006.874,58 0,003.319,16 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00Despesas de Exerc. Anteriores 0,000,00 0,000,00 0,00

1.908,00 1.908,00 1.908,00 1.908,001.908,00 1.908,00 50.181,8616.827,93Sentenças  Judiciais 1.908,009.065,44 1.908,007.116,49 1.908,00

33.028,65 28.145,57 26.111,11 2.244,6015.159,50 41.928,48 420.845,909.534,48Indenizacoes e Restituicoes
Trabalhistas 15.434,2032.204,42 9.987,066.678,93 200.388,90

SUBTOTAL ( I ) 1.435.962,90 1.458.204,72 18.127.491,281.265.450,00 1.422.516,721.418.946,76 1.428.646,32 1.529.422,391.425.004,20 2.249.177,571.448.060,701.531.223,36 1.514.875,64

33.028,65 28.145,57 26.111,11 2.244,6015.159,50 41.928,48 420.845,909.534,48Indenizacao por demissoes 15.434,2032.204,42 9.987,066.678,93 200.388,90

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00Incentivo a demissao voluntaria 0,000,00 0,000,00 0,00

1.908,00 1.908,00 1.908,00 1.908,001.908,00 1.908,00 50.181,8616.827,93Decorrentes Decisão Judicial e
Exercicio Anteriores 1.908,009.065,44 1.908,007.116,49 1.908,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00
Despesa com Inativos em
Pensionistas custeadas com recursos
vinculados

0,000,00 0,000,00 0,00

SUBTOTAL ( II ) 30.053,57 13.795,42 471.027,7617.067,50 17.342,2043.836,48 11.895,06 4.152,6028.019,11 202.296,9034.936,6541.269,86 26.362,41

1.413.124,05 1.405.909,33 1.396.985,09 1.525.269,791.248.382,50 1.375.110,28 17.656.463,521.488.513,23TOTAL LIQUIDO 1.405.174,521.489.953,50 1.416.751,261.444.409,30 2.046.880,67
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EMPENHADA LIQUIDADA PAGA
5.797.052,57          5.797.052,57          5.797.052,57           
1.084.877,98          1.084.877,98          1.084.877,98           
6.881.930,55          6.881.930,55          6.881.930,55           
84,24% 84,24% 84,24%
15,76% 15,76% 15,76%

100,00% 100,00% 100,00%

RECEBIDO 25%
3.713.450,12          928.362,53              

11.197.599,30        2.799.399,83           
8.398.756,57          2.099.689,14           

23.309.805,99        5.827.451,50           

EMPENHADA LIQUIDADA PAGA
2.752.551,09          2.733.229,18          2.623.792,57           

124.575,87             124.575,87             124.575,87              
2.877.126,96          2.857.805,05          2.748.368,44           
3.739.771,35          3.739.771,35          3.739.771,35           
6.616.898,31          6.597.576,40          6.488.139,79           

597,95                    597,95                    597,95                     
6.616.300,36          6.596.978,45          6.487.541,84           

788.848,86             769.526,95             660.090,34              
28,38% 28,30% 27,83%

SOMA
DEDUÇÃO - Receita de Aplicação Financeira - 100%

TOTAL DA DESPESA - APLICAÇÃO DOS 25%
VALOR APLICADO A MAIOR/(MENOR)

PORCENTAGENS APLICADAS

DESPESAS
DESPESAS REALIZADAS - ENSINO 25%

Ensino Fundamental
Ensino Infantil

TOTAL DA DESPESA REALIZADA
REC. DA DEDUÇAO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

RECEITAS 25% 
RECEITAS

   Receitas Municipais
   Transferências da União
   Transferências do Estado

SOMA - 25%

     SOMA DAS DESPESAS ENSINO BÁSICO FUNDEB
PORCENTAGEM  APLICADA  - MÍNIMO 60%
PORCENTAGEM APLICADA - MÁXIMO 40%

PORCENTAGEM APLICADA - TOTAL

RECEITAS PRÓPRIAS - 25% - EXERCÍCIO DE 2018

        TOTAL DA RECEITA DO FUNDEB 6.881.930,55                                                                               

ENSINO  FUNDEB
               MAGISTÉRIO 60%
               OUTRAS DESPESAS - 40%

Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO 8 - ENSINO
FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2018

RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO RECEBIDOS
        Receitas do FUNDEB 6.872.127,41                                                                               
        Rendimentos de Aplicações 9.803,14                                                                                      

MUNICÍPIO DE São Luiz do Paraitinga - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6° Bimestre

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

Período de: 01/11/2018 à 31/12/2018

DESPESAS
LIQUIDADAS ATÉ O

BIMESTRE

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

CRÉDITOS
ADICIONAIS /
ANULAÇÕES

SALDO A LIQUIDAR
DESPESAS

EMPENHADAS ATÉ O
BIMESTRE

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO SALDO A EMPENHARDOTAÇÃO INICIAL

0,001 - LEGISLATIVA 1.358.609,821.480.000,00-200.000,001.680.000,00 1.358.609,82 121.390,18

0,00   ACAO LEGISLATIVA 1.358.609,821.480.000,00-200.000,001.680.000,00 1.358.609,82 121.390,18

258.674,854 - ADMINISTRACAO 3.551.215,043.949.592,21128.592,213.821.000,00 3.809.889,89 139.702,32

18.774,85   PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.737.275,502.809.632,94-173.367,062.983.000,00 2.756.050,35 53.582,59

239.900,00   ADMINISTRACAO GERAL 0,00300.000,00300.000,000,00 239.900,00 60.100,00

0,00   ADMINISTRACAO FINANCEIRA 813.939,54839.959,271.959,27838.000,00 813.939,54 26.019,73

0,00   DEFESA TERRESTRE 0,000,000,000,00 0,00 0,00

0,005 - DEFESA NACIONAL 40.757,3142.200,000,0042.200,00 40.757,31 1.442,69

0,00   DEFESA TERRESTRE 40.757,3142.200,000,0042.200,00 40.757,31 1.442,69

7.563,786 - SEGURANCA PUBLICA 334.487,67374.000,00121.000,00253.000,00 342.051,45 31.948,55

4.563,55   POLICIAMENTO 205.096,10234.500,0094.000,00140.500,00 209.659,65 24.840,35

3.000,23   DEFESA CIVIL 129.391,57139.500,0027.000,00112.500,00 132.391,80 7.108,20

16.475,938 - ASSISTENCIA SOCIAL 1.026.459,301.242.870,00-13.930,001.256.800,00 1.042.935,23 199.934,77

0,00   ASSISTENCIA AO IDOSO 82.093,76105.900,00-11.000,00116.900,00 82.093,76 23.806,24

0,00   ASSISTENCIA A CRIANCA E AO
ADOLECENTE 100.139,48114.400,00-10.000,00124.400,00 100.139,48 14.260,52

16.475,93   ASSISTENCIA COMUNITARIA 844.226,061.022.570,007.070,001.015.500,00 860.701,99 161.868,01

73.372,4310 - SAUDE 9.088.611,679.758.316,572.113.816,577.644.500,00 9.161.984,10 596.332,47

73.372,43   ATENCAO BASICA 8.283.703,688.951.316,571.626.816,577.324.500,00 8.357.076,11 594.240,46

0,00   ASSISTENCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL 804.907,99807.000,00487.000,00320.000,00 804.907,99 2.092,01

0,00   VIGILANCIA SANITARIA 0,000,000,000,00 0,00 0,00

55.111,2612 - EDUCACAO 12.536.519,0313.088.655,06135.155,0612.953.500,00 12.591.630,29 497.024,77

3.203,20   ALIMENTACAO E NUTRICAO 661.734,90716.000,0063.000,00653.000,00 664.938,10 51.061,90

51.908,06   ENSINO FUNDAMENTAL 10.915.215,6111.155.655,06253.155,0610.902.500,00 10.967.123,67 188.531,39

0,00   ENSINO MEDIO 834.992,651.060.000,00-148.000,001.208.000,00 834.992,65 225.007,35

0,00   EDUCACAO INFANTIL 124.575,87155.500,00-33.000,00188.500,00 124.575,87 30.924,13

0,00   EDUCACAO ESPECIAL 0,001.500,000,001.500,00 0,00 1.500,00

30.189,7013 - CULTURA 689.057,10873.500,00-100.000,00973.500,00 719.246,80 154.253,20

30.189,70   DIFUSAO CULTURAL 689.057,10873.500,00-100.000,00973.500,00 719.246,80 154.253,20

385.881,7415 - URBANISMO 4.031.636,125.715.129,582.841.629,582.873.500,00 4.417.517,86 1.297.611,72

0,00   INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,0075.000,0075.000,000,00 0,00 75.000,00

385.881,74   SERVICOS URBANOS 4.031.636,125.640.129,582.766.629,582.873.500,00 4.417.517,86 1.222.611,72

1.043,3320 - AGRICULTURA 545.247,85652.300,00513.000,00139.300,00 546.291,18 106.008,82

1.043,33   PRESERVACAO E CONSERVACAO
AMBIENTAL 392.394,90477.500,00433.000,0044.500,00 393.438,23 84.061,77

0,00   ABASTECIMENTO 0,000,000,000,00 0,00 0,00

0,00   EXTENSAO RURAL 152.852,95174.800,0080.000,0094.800,00 152.852,95 21.947,05

228.646,4823 - COMERCIO E SERVICOS 384.545,533.312.084,39177.584,393.134.500,00 613.192,01 2.698.892,38

228.646,48   TURISMO 384.545,533.312.084,39177.584,393.134.500,00 613.192,01 2.698.892,38
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6° Bimestre

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

Periodo de: 01/01/2018 a 31/12/2018

Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO

TotalDezembro  2018Novembro 2018Outubro  2018Setembro 2018Agosto   2018Julho    2018Junho    2018Maio     2018Abril    2018Março    2018Fevereiro2018Janeiro  2018

3.531.488,072.592.571,61 2.690.881,123.294.081,21 38.647.409,332.879.149,67RECEITAS CORRENTES (I) 3.591.121,693.475.134,69 2.958.524,853.656.854,46 3.916.868,873.352.312,39 2.708.420,70

IMPOSTOS, TAXAS E
CONTRIBUICOES DE MELHORIA 281.459,22276.393,72257.762,46502.081,04 276.487,40302.867,30 251.314,11248.145,69301.577,97 377.776,43 4.358.825,19769.475,76 513.484,09

CONTRIBUICOES 0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 13.252,4016.097,29-349,2312.629,54 11.972,5617.549,21 16.707,1520.326,7213.108,56 15.986,97 174.461,7917.358,54 19.822,08

RECEITA DE SERVICOS 0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 2.652.824,142.782.780,552.310.648,242.953.729,11 2.370.760,273.257.954,51 3.007.660,362.426.355,003.328.202,62 3.450.147,24 33.398.202,492.535.748,31 2.321.392,14

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.989,09456.216,5124.510,146.695,00 31.660,8912.750,67 18.399,5913.593,2913.965,31 72.958,23 715.919,8629.729,78 24.451,36

Deducoes (II) 287.266,01297.213,05275.906,15367.377,59 250.889,87371.603,36 272.129,41307.187,49413.897,96 349.012,93 3.739.771,35293.917,05 253.370,48

Contribuicao do Servidor a R.P.P.S. 0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Receitas de Compensacao
Previdenciaria 0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Ganhos com Aplicacao Financeira do
RPPS 0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Deducao de Receita para Formacao
do FUNDEB 287.266,01297.213,05275.906,15367.377,59 250.889,87371.603,36 272.129,41307.187,49413.897,96 349.012,93 3.739.771,35293.917,05 253.370,48

RECEITA CORRENTE LIQUIDA 0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 34.907.637,980,00 0,00
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6º BIMESTRE DE 2018 - EXERCÍCIO DE 2018

PODER LEGISLATIVO
   Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PODER EXECUTIVO 583.649,73 291.522,33 1.084.423,59 8.926,74 574.722,99 1.375.945,92 4.793.468,20        
Restos a Pagar Processados 327.367,37 291.522,33 0,00 327.367,37 291.522,33
Exercício de 2017 327.367,37 0,00 0,00 0,00 327.367,37 0,00
Exercício de 2018 291.522,33 0,00 0,00 0,00 291.522,33
Restos a Pagar Não Processados 256.282,36 8.926,74 247.355,62 1.084.423,59
Exercício de 2014 2.101,31 0,00 0,00 2.101,31 0,00 0,00
Exercício de 2016 7.133,67 0,00 0,00 2.593,67 4.540,00 0,00
Exercício de 2017 247.047,38 0,00 0,00 4.231,76 242.815,62 0,00
Exercício de 2018 1.084.423,59 0,00 0,00 1.084.423,59
TOTAL: 583.649,73 291.522,33 1.084.423,59 8.926,74 574.722,99 1.375.945,92 4.793.468,20        
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Guarda Civil Metropolitana 
em Pindamonhangaba

terá nova Agente Canina

O canil da Guarda Civil 
Metropolitana recebeu 
um precioso reforço: uma 
nova cachorrinha, ainda 
filhote, que será agente de 
segurança junto com a já 
veterana Hera.
A Prefeitura está lançando 
uma enquete em sua pá-
gina do Facebook e todos 
podem ajudar a escolher o 
nome da nova integrante 
da equipe. As opções são: 
Atena (deusa da astúcia 
e da guerra); Aine (deusa 
da inteligência e razão);                                                                              
Gaia (mãe terra); Bertha 
(deusa nórdica da ferti-
lidade e das mulheres); e 
Saga (deusa nórdica da sa-
bedoria).
Para participar, basta aces-
sar a página da Prefeitura 
no Facebook: www.face-
book.com/PrefeituraPin-
da/.
Canil da Guarda – A Pre-
feitura inaugurou, em 21 
de dezembro de 2018, 

o Canil da Guarda Civil 
Metropolitana, que desen-
volverá, através da atua-
ção de Guardas Munici-
pais e respectivos cães, a 
função de proteção muni-
cipal preventiva, em toda 
a extensão territorial do 
município, para a prote-
ção de bens, serviços e 
instalações e em locais 
de eventos, estando em 
condições de atuar, inte-
grado com as demais mo-
dalidade de serviços da                                        
Guarda Municipal, no pa-
trulhamento, nas aborda-
gens e em apoio às outras 
agências de segurança.
O canil da Guarda Mu-
nicipal conta agora com 
dois cães, doados com 
fundamento no Decreto nº 
5.431/17. 
O prefeito Isael Domin-
gues destaca que nunca 
antes a Guarda havia sido 
tão valorizada. “Com a 
criação da inédita Secreta-

ria de Segurança em 2017, 
a Prefeitura realizou, com 
recursos próprios, o maior 
investimento em seguran-
ça da história. A aprovação 
da criação da Guarda Civil 
Metropolitana vai permitir 
receber recursos federais e 
equipar melhor a Guarda, 
com a possibilidade de tra-
balharem armados. 
O processo vai contar                                                                                          
com treinamentos e 
exames psicológi-
cos para habilitar os                                                                      
profissionais que estejam 
qualificados”, explicou. 
“A Guarda, em 2017 e 
2018, já               recebeu diver-
sos investimentos, como                                                                
u n i f o r m e s                                                  
novos, a implantação 
da Guarda Bike, uma 
nova Base Móvel, no-
vos equipamentos,                                                                       
uma nova central de co-
municação efetiva, além 
do Canil”, enumerou o 
prefeito.

Governo prevê 
investimentos de R$ 25 
bilhões em segurança 

hídrica
O Ministério do Desen-
volvimento Regional pre-
vê investimentos de R$ 
25 bilhões em 114 obras 
para ampliar o abasteci-
mento de água no país. Do 
total de projetos, 66 são 
no Nordeste. As iniciati-
vas fazem parte do Plano 
Nacional de Segurança 
Hídrica, em elaboração 
pela Agência Nacional de 
Águas (ANA) e que deve 
ser lançado em abril deste 
ano.
De acordo com a pasta, 
o plano vai priorizar in-
tervenções estruturantes 
e estratégicas, contem-
plando obras dos estados 
e da União. Estão sendo 
mapeadas infraestruturas 
como barragens, sistemas 
adutores, canais e eixos 
de integração, considera-

das necessárias à oferta de 
água para abastecimento 
humano e o uso em ativi-
dades produtivas. 
O governo vai priorizar a 
conclusão dos empreendi-
mentos já em andamento.
O ministério uniu os an-
tigos Integração Nacional 
e das Cidades e passou a 
agrupar órgãos com atu-
ação no setor hídrico, 
como a própria ANA e o 
Conselho Nacional de Re-
cursos Hídricos. Para o 
ministro Gustavo Canuto, 
a reestruturação permite 
centralizar e unificar o ge-
renciamento numa única 
instituição, fortalecendo o 
Sistema Nacional de Ge-
renciamento dos Recursos 
Hídricos.
“O principal desafio será 
encontrar novas alterna-

tivas para garantir a se-
gurança hídrica, tanto em 
quantidade e qualidade de 
água ofertada”, destacou a 
pasta, por meio de comu-
nicado.
Rio São Francisco
Outra prioridade, de acor-
do com o ministério, é o 
Projeto de Integração do 
Rio São Francisco. 
O Eixo Leste foi entregue 
em março de 2017 e abas-
tece cerca de 1 milhão de 
habitantes em 35 cidades 
da Paraíba e de Pernam-
buco. 
No Eixo Norte, as estru-
turas necessárias à passa-
gem da água do Rio São 
Francisco estão em fase 
final e devem ser conclu-
ídas no primeiro semestre 
deste ano.
Água marinha
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Atletas do Bolsa Talento representam o Brasil
em competições internacionais

Do interior do estado para 
o mundo, Marcos Paulo, 
de Pindamonhangaba,  e 
Jessica Vitória, de Guari-
ba, ambos de 17 anos, são 
exemplos de como o pro-
grama Bolsa Talento pode 
ajudar a vida dos esportis-
tas. 
Em 2018, Marcos e Jessi-
ca atingiram parte do auge 
desta jovem carreira ao re-
presentarem o Brasil nos 
Jogos Olímpicos da Juven-
tude, em Buenos Aires.
Os atletas descobriram 
o esporte com 11 anos. 

Marcos começou na es-
cola com um projeto que 
incentivava o esporte no 
ambiente escolar. 
Já Jessica estava             brin-
cando com a irmã quando 
começou a prática esporti-
va: 
“Eu fui brincar em um par-
quinho com minha irmã 
e tinha um professor que 
dava treino, ele nos cha-
mou para correr, depois 
desse dia eu não parei 
mais”, destaca.
Desde 2015, os dois jo-
vens participam do pro-

grama após uma dica do 
treinador que conhecia o 
Bolsa Talento do Governo 
do Estado. 
“O técnico que foi com a 
nossa delegação, nos auxi-
liou e disse que tínhamos 
essa oportunidade”, enfati-
za Marcos Paulo.
A ajuda de custo do Bolsa 
Talento Esportivo é fun-
damental para o desenvol-
vimento do atleta, como 
afirma Jessica: “Olha, já 
consegui bastante coisas 
com o Bolsa Talento e uso 
pra comprar sapatilhas, 

tênis, bolsa, materiais es-
portivos, suplementos, ali-
mentos e roupas”. 
Já Marcos vai mais longe e 
evidencia: 
“O Bolsa Talento tem me 
ajudado muito, hoje eu 
vejo que sem ele não teria 
chegado aonde cheguei.”
Além dos Jogos Olím-
picos da Juventude em 
Buenos Aires, os dois re-
presentaram o Brasil em 
outros campeonatos fora 
do país, como nos Jogos 
Sul-Americanos no Chi-
le e no Gymnasiade em 

Marrocos. Em ambos tor-
neios, Marcos e Jessica                                   
trouxeram ouro para São 
Paulo..
O secretário de Estado, 
Aildo Rodrigues reforça a 
importância do projeto: “O 
Programa Bolsa Talento é 
um dos mais importantes 
da Pasta, que beneficia 
atletas que representam o 
Brasil em grandes campe-
onatos, como as Olimpía-
das”, ressalva.
A Secretaria de Esportes 
é a responsável pelo pro-
grama Bolsa Talento Es-

portivo que auxilia no de-
senvolvimento de atletas 
praticantes do desporto es-
colar e de alto rendimento 
em modalidades olímpicas 
e paraolímpicas, individu-
ais e coletivas.
Em 2018, mais de 547 
atletas das categorias Es-
tudantil, Júnior, Nacional 
e Internacional, foram be-
neficiados com repasses 
mensais que variam de R$ 
415,00 a R$ 2.490,00. No 
total foram repassados R$ 
3.722.410,00 no ano pas-
sado.
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Obras de modernização no
viaduto Jararaca, exigem alteração 

do tráfego em Guaratinguetá
A CCR NovaDutra pros-
segue com as obras de 
modernização do viaduto 
Jararaca, em Guaratin-
guetá, no km 63,7 da pista 
sentido Rio de Janeiro da 
via Dutra, no Vale do Pa-
raíba. A partir das 22h da 
próxima segunda-feira, 
dia 21/01, as duas faixas 
de rolamento, direita e 
esquerda serão interdita-
das para os serviços de 
pavimentação. Durante a 
realização dos trabalhos, 
o tráfego de veículos no 
local será realizado pelo 
acostamento, somente na 
passagem pelo trecho em 
obras.
Na terça-feira, 22/01, tam-
bém a partir das 22h, se-
rão realizados os serviços 
de pintura de sinalização 
de solo com interdições 
intercaladas das faixas 

da esquerda e da direita. 
Também será realizada 
a partir do dia 23/01, a 
implantação da barreira 
de concreto, New Jersey, 
no acostamento, que será 
interditado por aproxi-
madamente 10 dias. A 
Concessionária solicita 
aos motoristas que man-
tenham a atenção e que 
respeitem os homens-ban-
deira e homens lanterna 
que estarão sinalizando o 
trecho em obras. A velo-
cidade de passagem pelo 
local das obras é de 60 
km/h. Em caso de chuva 
os trabalhos podem ser in-
terrompidos. 
As obras de moderniza-
ção do viaduto Jararaca 
consistem no reforço e 
alargamento da estrutura 
com implantação de acos-
tamento e de área de pas-

seio para pedestre e fazem 
parte do Programa de Re-
cuperação e Alargamento 
de Pontes e Viadutos, rea-
lizado pela CCR NovaDu-
tra desde 1996, em vários 
pontos da rodovia. Cerca 
de 30 profissionais com-
põem a equipe respon-
sável pelos serviços, que 
contam com investimento 
de R$ 481.182,64 mil e 
têm previsão de término 
em abril de 2019.
Para saber das condições 
de tráfego, os motoristas 
podem ligar para o Dis-
que CCR NovaDutra, 
que atende 24 horas por 
dia pelo telefone 0800-
0173536. Os motoristas 
também podem obter in-
formações das condições 
de tráfego na via Dutra 
sintonizando a CCRFM 
107,5 NovaDutra.

Escolas estaduais terão 
Campanha Maria da Penha

Como entrar em uma
universidade pública
com a nota do Enem

Sony rompe contrato
com R. Kelly, diz TMZ

O governador João Doria 
promulgou, nesta quinta-
feira, 17, a lei que institui 
a “Campanha Estadual 
Maria da Penha”, a ser 
comemorada anualmen-
te, em março, nas escolas 
estaduais e particulares do 
Estado de São Paulo.
A partir de agora, os alu-
nos da rede estadual vão 
desenvolver atividades 
pedagógicas sobre a Lei 

É natural que jovens ou 
pessoas que passaram por 
processos seletivos te-
nham perdido muito tem-
po pensando sobre o que 
estudar para o Enem em 
2018. Mas com a publi-
cação do resultado no dia 
18 de janeiro, o momen-
to atual é mais propício à 
reflexão sobre o que fazer 
com a nota recebida. As 
opções são muitas, e a bu-
rocracia pode confundir o 
candidato. Então, preste 
atenção para não perder 
nenhum detalhe.
Se para as universidades 
privadas há o Programa 
Universidade para Todos 
(Prouni), as instituições 
públicas recebem os alu-
nos com base na nota do 
Enem, por meio da pla-
taforma digital chamada 
Sistema de Seleção Unifi-
cada (Sisu).
O sistema é de responsa-
bilidade do Ministério da 
Educação e existe desde 
2010. Basicamente, o mé-
todo oferta vagas de di-
ferentes instituições com 
base na nota de corte que 
decorre do desempenho 
dos candidatos. Atualmen-

O cantor R. Kelly não 
mantém mais contrato 
com a gravadora Sony 
Music, de acordo com o 
TMZ. O site afirma que o 
artista e a empresa entra-
ram em um acordo nesta 
semana para encerrar o 
contrato. 
O fim da parceria de dé-
cadas aconteceu após a 

Maria da Penha, além de 
reflexões sobre o com-
bate à violência contra 
a mulher. As atividades 
contemplam também a 
conscientização sobre a 
importância do respeito 
aos direitos humanos e à 
Lei do Feminicídio, com 
a finalidade de prevenir e 
evitar as práticas de vio-
lência contra a mulher.
Os estudantes receberão, 

te, o Sisu reúne 235.476 
vagas em 129 entidades 
de ensino estaduais e fe-
derais, e as opções do 
estudante podem ser con-
feridas no site da própria 
plataforma ? não há opção 
de educação a distância.
O Sisu acontece duas ve-
zes por ano. No primeiro 
semestre de 2019, vai ter 
suas inscrições abertas 
entre os dias 22 e 25 de 
janeiro. Os participan-
tes devem ter realizado a 
prova do Enem em 2018 e 
recebido uma nota maior 
que zero na redação. Se 
cumprir os requisitos, é só 
acessar o site do Sisu com 
o número de inscrição do 
Enem e a senha cadastra-
da. Os candidatos podem 
escolher duas opções de 
vaga, é só confirmar os 
dados e fazer a inscrição. 
Após pesquisar as possibi-
lidades, confira as caracte-
rísticas de cada curso, o 
número de vagas disponí-
vel, se há política de cotas 
e outras características, os 
documentos necessários 
para a matrícula e confir-
me.
Durante o processo, é pos-

polêmica surgida com a 
exibição do documentário 
Surviving R. Kelly. Desde 
a exibição do programa, 
protestos vinham aconte-
cendo nas sedes da Sony 
em Nova York e Los An-
geles. O cantor fazia parte 
do casting da gravadora 
desde o início da carreira 
e tem um contrato com o 

por fim, esclarecimentos 
sobre a necessidade da 
efetivação de registros de 
denúncias dos casos de 
violência contra a mulher 
nos órgãos competentes, 
onde quer que ela ocorra.
Por se tratar de uma di-
retriz e o assunto já estar 
presente nas grades curri-
culares, o projeto de lei se 
estende também às escolas 
da rede privada.

sível conferir a nota de 
corte, e é crucial monito-
rar se ela sofreu alguma 
mudança, pois isso pode 
acontecer entre os dias 
23 e 25 de janeiro, já que 
é calculada com base no 
número de vagas e total 
de candidatos por modali-
dade de concorrência. As-
sim, é possível monitorar 
o seu desempenho perante 
a média das vagas deseja-
das e remanejar as esco-
lhas ? a última opção que 
tem o status de válida.
O resultado sai no dia 28 
de janeiro e, caso o estu-
dante não tenha sido se-
lecionado em nenhuma 
das duas opções, pode se 
inscrever na lista de espe-
ra, que é divulgada entre 
o próprio dia 28 e 4 de fe-
vereiro. Nesse momento, 
a publicação sai das mãos 
do Ministério da Educa-
ção e se torna responsabi-
lidade das instituições.
Vale ressaltar que o estu-
dante que passar no Sisu e 
no Prouni deve optar por 
um dos dois. A próxima 
etapa do Sisu ocorre no se-
gundo semestre, então, fi-
que atento e bons estudos!

selo subsidiário RCA des-
de 2012. O documentário 
contou com diversas entre-
vistas com mulheres que 
afirmam que foram abusa-
das sexualmente pelo can-
tor. Artistas como Céline 
Dion, Lady Gaga e Ciara 
retiraram suas músicas em 
parceria com o cantor das 
plataformas digitais.
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São Jose dos Campos
substitui lâmpadas

convencionais por luminárias led

Sindicato repudia planos
da General Motors de fechar
fábricas na América do Sul

Ludmilla convida
Simone & Simaria para

gravação de DVD

São Bento do Sapucaí
recebe Mostra Cúrcuma 

em fevereiro

A população de São José 
dos Campos vem sendo 
beneficiada com a substi-
tuição das lâmpadas con-
vencionais amareladas por 
luminárias de tecnologia 
led. 
A troca já está deixando 
as principais avenidas dos 
bairros mais iluminadas e 
seguras.
A troca da iluminação 
pública é o compromisso 
do Projeto Iluminar que 
já substituiu 388 lâmpa-
das desde o último dia 
12 (sábado) em 22 ruas 
e avenidas de bairros de 
várias regiões da cidade. 

Trabalhadores da General 
Motors vivem há dois dias 
um estado de desconforto, 
após  comunicado interno 
em que a empresa con-
sidera a possibilidade de 
encerrar as atividades de 
suas montadoras na Amé-
rica do Sul. O memorando 
divulgado na sexta-feira 
(18) pelo presidente da 
General Motors Mercosul, 
Carlos Zarlenga, foi criti-
cado pelo  Sindicato dos 
Metalúrgicos de São José 
dos Campos e Região.
Filiado à CP-Conlutas, o 
sindicato diz que a GM 
instaura um clima de apre-
ensão entre os trabalhado-
res, afirmando que 2018 

A cantora Ludmilla está 
pronta para gravar o pri-
meiro DVD da carreira e, 
para deixar o show com-
pleto, ela convidou alguns 
dos seus amigos na músi-
ca. Depois de revelar que 
Anitta e Jão estarão na 
gravação, que será em 14 

De 8 fevereiro a 13 de mar-
ço, a cidade de São Bento 
do Sapucaí - SP recebe a 
Mostra Cúrcuma, um fes-
tival de artes e cultura ali-
mentar, cuja programação 
é totalmente gratuita, a 
acontecer no Casarão das 
artes na serra - OCUPA-
ÇÃO EUGÊNIA& ADE-
LAIDE, situado à Avenida 
Pintora Adelaide Azevedo 
Mello, nº 306, bem como 
em ruas e praças dessa ci-
dade paulista, incrustada 
na Serra da Mantiqueira.
O conceito da Mostra Cúr-
cuma ressalta a apreciação 
artística como um convite 
para a fruição estética em 
sentido expandido, um 
convite para que alargue-
mos - não importa se mi-
nimamente - o campo de 
sensações da experiência 
humana. Assim, localiza-
mos a ação artística em um 
plano transversal em que 
não se opera apenas com 
narrativas, visualidades, 
musicalidades, mas igual-
mente com o aguçamento 
dos sentidos micropercep-
tivos por meio de cheiros, 
paladares, texturas, sono-

Nesta quinta-feira (17), os 
moradores da rua José de 
Campos, no bairro Cidade 
Morumbi, puderam acom-
panhar a troca das lâmpa-
das.
Projeto Iluminar - Está 
prevista a implantação de 
46 mil lâmpadas de LED 
do Projeto Iluminar nas 
ruas, avenidas e corre-
dores de ônibus de todas 
as regiões da cidade está 
sendo feita pelas equipes 
da Urbam (Urbanizadora 
Municipal).
O investimento do poder 
público é de R$ 32 mi-
lhões. As lâmpadas de 

foi um ano de prejuízos 
para as plantas da Améri-
ca do Sul e que 2019 será 
decisivo para o futuro da 
fábrica. A empresa men-
ciona a possibilidade de 
deixar a região. De acordo 
com o sindicato, a GM de-
tém 20% do mercado bra-
sileiro e não está em crise 
financeira. Segundo a en-
tidade sindical, os planos 
de reestruturação mundial 
da empresa são dignos de 
repúdio de toda a socieda-
de. “Em nome do lucro, a 
GM pretende demitir mi-
lhares de pais e mães de 
família em sete fábricas 
nos Estados Unidos, Ca-
nadá e, pelo que se sina-

de fevereiro na Jeunesse 
Arena, no Rio de Janeiro, 
a cantora divulgou nesta 
sexta-feira (18/01) que Si-
mone & Simaria também 
participarão do evento. 
As três lançaram, recente-
mente, a faixa “Qualidade 
de Vida”. 

ridades e sensações espa-
ciais em relação ao espaço 
público. A programação 
da primeira edição da 
mostra tem financiamen-
to do PROAC - Editais do 
Governo do Estado de São 
Paulo. Curadoria: Marcus 
Groza
P R O G R A M A Ç Ã O 
COMPLETA
- 8 de Fevereiro, às 19h, 
Casarão Adelaide: Aber-
tura da exposição “COZI-
DA A PONTO PRECÁ-
RIO” da artista Mariana 
Farcetta (Aberta até dia 
13 de março, exceto às se-
gundas).
- 9 de Fevereiro, Sábado, 
às 19h, Casarão Adelaide: 
RODA DE SABORES E 
VIOLA.
- 10 de Fevereiro, Domin-
go, às 16h, Casarão Ade-
laide. Oficina de Criação 
com Reaproveitamento de 
Materiais, com Mariana 
Farcetta.
- 16 de Fevereiro, Sába-
do, Casarão Adelaide. 
Duas sessões: às 19h e às 
21h30. PERFORMAN-
CE SENSORIAL - Grupo 
Sensus (SP).

LED mais eficientes, eco-
nômicas e modernas estão 
sendo instaladas onde cir-
culam o maior número de 
pessoas e veículos, para 
fazer seu trajeto para o tra-
balho ou escola.
O serviço é realizado todos 
os dias da semana, 24 ho-
ras por dia, com o objetivo 
de garantir mais agilidade 
e eficiência ao trabalho. 
As 46 mil lâmpadas serão 
instaladas até o final de 
2020. Com a implantação 
das lâmpadas econômicas 
de LED, a Prefeitura terá 
uma economia de 40% 
com a energia.

liza, América do Sul. Se 
for concretizada, a medida 
levará as cidades atingidas 
a passarem por inevitáveis 
tragédias sociais.”, diz a 
nota enviada para a im-
prensa. Na próxima terça-
feira (22), às 11h, a GM e 
os Sindicatos de São José 
dos Campos e São Caeta-
no irão se reunir para dis-
cutir o assunto. O encontro 
será em São José, onde as 
entidades sindicais e tra-
balhadores pretendem se 
manifestar contra o possí-
vel fechamento das fábri-
cas no Brasil .
A General Motors ainda 
não se pronunciou sobre 
as criticas da entidade.

Mais convidados ainda 
serão revelados até a data 
da gravação, mas já dá pra 
perceber que a cantora está 
investindo em diversida-
de, com um pouco de pop, 
funk e sertanejo. Ludmilla 
também promete faixas 
inéditas para o projeto.

- Dia 17 de Fevereiro, Do-
mingo, às 16h, Casarão 
Adelaide: Roda de Com-
partilhamento - Produção 
Cultural, com Diana Poep-
cke e Vanderleia Barboza.
- 17 de Fevereiro, Domin-
go, às 18h. Arrastão com 
MARACATU DA MAN-
TIQUEIRA pelas ruas da 
cidade.
- 22 de Fevereiro, Sexta-
Feira, às 18h. AOS PÉS 
DA FRONTEIRA, itine-
rante pelas ruas da cidade.
- - 23 de Fevereiro, Sába-
do, às 11h. Praça Adhemar 
de Barros (Praça do Core-
to) - DA XEPA AO BAN-
QUETE FINAL (SJC).
- 24 de Fevereiro, Domin-
go, 10h. Casarão Adelai-
de. Vivência de Reapro-
veitamento de Alimentos e 
PANCs, com Viviani Leite 
e Raquel Blaque.
SERVIÇO:
- Casarão Adelaide: Ave-
nida Pintora Adelaide 
Azevedo Mello, nº 306.
- ENTRADA FRANCA
- Para as atividades no Ca-
sarão é preciso retirar o in-
gresso com uma hora (1h) 
de antecedência no local.
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Eclipse lunar com “Superlua de 
sangue” poderá ser visto na

madrugada desta segunda-feira

20 apostas musicais
do YouTube para 2019

PM recupera veículos
roubados em

Pindamonhangaba

Mãe e padrasto são detidos
por espancamento até a morte 

de criança de 3 anos

Um eclipse lunar com-
pleto e acompanhado do 
fenômeno “superlua” po-
derá ser visto na madru-
gada desta segunda-feira 
(21) em toda a América. 
Visível em todo o país, o 
acontecimento celeste só 
não poderá ser observado 
se o céu não estiver nubla-
do.
O eclipse lunar desta se-
gunda será semelhante ao 
que ocorreu em julho de 
2018, mas poderá ser ob-
servado por mais tempo 
porque vai durar 62 minu-
tos em sua fase total. Além 
do continente americano, 

Início de ano é o momento 
em que as pessoas dedi-
cam seu tempo para reno-
var as energias e determi-
nar quais serão as suas 
resoluções para os próxi-
mos meses. Também é o 
momento certo para apos-
tar nos artistas que pro-
metem crescer em 2019 e 
foi exatamente isso que o 
YouTube fez.  A lista con-
ta com 20 nomes de diver-
sos gêneros musicais e foi 
produzida com informa-
ções da plataforma, como 
volume de streaming, vi-
sualizações no site, ten-
dências de buscas no Goo-
gle e discussões em redes 
sociais.  Conheça as apos-
tas musicais para 2019 do 
YouTube Music:
Bia Ferreira - Cantora mi-
neira que usa a arte como 
forma de questionamento. 
É voz ativa contra o pre-
conceito e a exclusão no 
cenário musical brasilei-
ro. Seu disco ainda está 
em produção, mas suas 
apresentações ao vivo, 
publicadas no YouTube, 
já mostram seu potencial 
artístico.
Recayd Mob - Grupo for-
mado por Difideliz, Derek, 
Jé Santiago, MC Igu e Klyn, 
é um dos representantes 
do trap no país - “Plaqtu-
dum” já ultrapassou a mar-
ca de 25 milhões de visua-
lizações na plataforma, um 
dos maiores números do 
gênero no YouTube.
Matuê - Jovem de Forta-
leza que foi criado na Ca-
lifórnia, Estados Unidos, 
e é um dos nomes mais 
reconhecidos do trap no 
Brasil. Já soma mais de 100 
milhões de views no You-
Tube.

A Polícia Militar de Pin-
damonhangaba desen-
cadeou na noite de on-
tem (19) a Operação 
Plano de Ação nos bairros                                  
Araretama/Bem Viver, re-
gião oeste. Os policiais re-
cuperaram um Celta Ver-
melho e uma motocicleta 
Factor Preta . Já era de co-
nhecimento da equipe que 
ontem mesmo havia sido 
roubado um veículo Celta 
vermelho .

Um casal foi preso na 
manhã desse domingo 
(20) em Cruzeiro, no Vale 
Histórico após confessar 
a morte por espancamen-
to de um menino de três 
anos. Os suspeitos são a 
mãe e o padrasto da crian-
ça que estava desapareci-
da desde a madrugada de 
sábado (19).
Após os familiares des-
confiarem do desapareci-
mento do pequeno João 
Pedro, a Polícia Civil foi 

o fenômeno poderá ser 
visto em grande parte da 
Europa e também da Áfri-
ca Ocidental, inclusive 
sem equipamentos. 
O fenômeno está previsto 
para se iniciar às 1h30min 
e se encerramento pró-
ximo de 4h50min. A Lua 
estará coberta totalmente 
às 2h41min, segundo in-
formou a Nasa. Neste mo-
mento, o satélite natural 
deve apresentar coloração 
avermelhada, conhecida 
como Lua de Sangue.
Superlua de sangue - Além 
do eclipse que já represen-
ta um espetáculo celes-

Stefanie - Integrante do 
grupo Rimas e Melodias, 
a rapper conseguiu em-
placar dois sucessos solo: 
“Mulher MC” e “Muita 
Calma”, consolidando-se 
no cenário feminino no 
rap nacional.
Quebrada Queer - O gru-
po, formado por Lucas 
Boombeat, Guigo, Harlley, 
Murilo Zyess e Tchello Go-
mez, é o primeiro coletivo 
de rap LGBTQ no Brasil. 
O trabalho viralizou nas 
redes sociais na segunda 
metade de 2018 e o cole-
tivo deve crescer em 2019.
Vitão - Ele ficou famoso 
no YouTube fazendo co-
vers e versões, mas cresceu 
em 2018 ao lançar suas 
primeiras músicas solo, 
que acumularam milhões 
de visualizações na pla-
taforma. As composições 
passeiam por R&B, pop e 
rap.
Luiz Lins - O pernambu-
cano toca em temas de-
licados, mas necessários, 
como solidão, depressão e 
bipolaridade. A faixa “Eu 
Tô Bem” rendeu grande 
repercussão no próprio 
YouTube, com vários víde-
os de discussão e reação.
Yasmin Santos - Com 
pouco tempo de carreira, 
a cantora sertaneja já é 
dona de sucessos. A mú-
sica “Saudade Nível Hard” 
já acumula mais de 25 mi-
lhões de views no YouTu-
be e ocupou boas posições 
no ranking Brasil Hot 100. 
Neste ano, ela vai gravar o 
primeiro DVD da carreira, 
com participação de Marí-
lia Mendonça.
André Aquino - O cantor 
traz um toque moderno 
para os louvores gospel, 

A PM avistou o veícu-
lo e , de dentro dele um                      
suspeito retirava uma 
moto. 
Os policiais tentaram a 
interceptação, mas o sus-
peito tentou fugir com a 
uma moto. Ele foi perse-
guido até que a  polícia 
conseguiu a abordagem na 
Avenida Nicanor Ramos 
Nogueira, onde o rapaz 
passou por revista. Du-
rante consulta, os policiais 

até a residência dos sus-
peitos, na Vila Brasil, e os 
levou para interrogatório. 
De acordo com a Delega-
cia de Investigações Ge-
rais (DIG), os dois con-
fessaram ter espancado o 
menino até a morte. 
Morte do menino JoÃ£o 
Pedro, de apenas 3 anos, 
chocou a populaÃ§Ã£o-
Morte do menino João 
Pedro, de apenas 3 anos, 
chocou a população (Foto 
: Polícia Civil/Acervo fa-

te, o brasileiro que ficar 
acordado poderá contem-
plar  também, a superlua.  
Esse é o momento em que 
o satélite natural da Terra 
fica mais próximo do nos-
so planeta. É chamada lua 
de sangue quando ocorre o 
eclipse lunar total, ou seja, 
toda a sua circunferência 
fica dentro do sombrea-
mento denominado “um-
bra”. Nesse momento, a 
Lua ganha uma coloração 
avermelhada.
Somente em maio de 2021 
é que outro próximo eclip-
se lunar total poderá ser 
visto.

mesclando o gênero com a 
cultura pop e indie.
Maria Clara - Uma das 
novas promessas do serta-
nejo, a pernambucana de 
18 anos tem hits com no-
mes já conhecidos da cena, 
como Jonas Esticado e Al-
dair Playboy, e reúne mi-
lhões de visualizações na 
plataforma.
Breno Miranda - Uma das 
revelações da cena eletrô-
nica brasileira que também 
está passando por um mo-
mento efervescente. Além 
de cantor, Breno é arran-
jador, produtor e diretor 
musical. Já tem parcerias 
com outros nomes da cena, 
como KVSH, Breno Rocha 
e Vintage Culture.
Diego & Victor Hugo - A 
dupla sertaneja já tem 
no currículo alguns hits, 
como “O Alvo”, que ultra-
passou a marca de 70 mi-
lhões de visualizações e 
marcou presença no Brasil 
Hot 100. Neste ano, a du-
pla vai gravar seu segundo 
projeto audiovisual com as 
participações de Zé Neto 
& Cristiano e Dilsinho.
Avine Vinny - Já conheci-
do no Nordeste, o cantor 
se prepara para um ano 
agitado e tem como foco 
levar o trabalho para ou-
tras regiões do país. Seu 
trabalho mais recente con-
ta com as participações de 
Simone & Simaria e Xand 
Avião. Também lançou 
single com Ludmilla e Ma-
theus & Kauan.
Kafé - O artista performá-
tico mescla o R&B e o pop 
em suas músicas. Ele já co-
meça o ano com parcerias 
com nomes como IZA, 
Carlinhos Brown e Gloria 
Groove.

constataram que a motoci-
cleta era produto de roubo 
em Tremembé, praticado 
também na data de ontem.
Após consulta do empla-
camento, também o veí-
culo Celta foi identificado 
como sendo o mesmo que 
havia sido roubado na úl-
tima sexta feira, em Pin-
damonhangaba. O suspei-
to foi conduzido ao 1°DP 
onde foi reconhecido pe-
las vítimas.

miliar)No depoimento 
prestado à polícia, quando 
perceberam que a criança 
já não mais apresentava 
sinais vitais, os criminosos 
embrulharam o corpo e a 
levaram até um matagal na 
Av. Florindo Antico, onde 
enterraram a pequena víti-
ma.
O padrasto e mãe da crian-
ça foram presos e vão res-
ponder pelos crimes de 
homicídio e ocultação de 
cadáver.


