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A GAzetA dos Municípios

TRUQUES E MENTIRAS POR 
TRÁS DO DECRETO 
(BERNARDO MELLO 

FRANCO)

Pagamento em cota única 
e antecipado dá desconto 

de até 30% no IPVA

Acelera Taubaté completa 
1 ano de atividades com 

investimentos

Balcão de Empregos abre 
inscrições para 360 vagas

O ministro Onyx Loren-
zoni disse que a posse de 
armas em casa representa 
tanto risco para crianças 
quanto a presença de um 
liquidificador na cozinha. 
O disparate coroou uma 
série de mentiras e truques 
usados para justificar o de-
creto de ontem
O presidente Jair Bolsona-
ro acusou os últimos go-
vernos de desrespeitarem 
o resultado do plebiscito 
de 2005. 
Se isso fosse verdade, a 
venda de armas estaria 
banida há 14 anos. O co-

Janeiro é período em que 
tem início o pagamento do 
Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automo-
tores (IPVA) para quem 
possui veículos no territó-
rio nacional. 
Em estados como o Ama-
zonas, o pagamento em 
cota única e antecipado, 
além da ausência de mul-
tas, pode reduzir o valor 
do tributo em até 30%. 
Em alguns estados, há 
também a possibilidade de 
usar créditos de programas 
de incentivo à emissão de 

A partir da próxima segun-
da-feira, dia 21, o Balcão 
de Empregos de Taubaté 
abre inscrições para 360 
vagas em 12 cursos pro-
fissionalizantes gratuitos 
oferecidos pelo Centro 
Paula Souza.
Serão abertas 30 vagas 
por curso. Caso o número 
de candidatos exceda será 
aberto um cadastro reser-
va. 
Os cursos oferecidos são 
de almoxarife e estoquis-
ta, assistente de recursos 
humanos, gestão de pe-
quenos negócios, infor-
mática básica, inglês para 
recepção, automação hi-

O programa Acelera 
Taubaté completa 1 ano 
de atividades com investi-
mentos de R$ 86 milhões 
em 2018 e a previsão de 
aporte de R$ 75,7 milhões 
para a execução de obras 
em 2019.
Em dezembro de 2017 as 
ordens de serviço para as 
primeiras empresas ven-
cedoras das licitações co-
meçaram a ser emitidas. 
O financiamento interna-
cional no valor de US$ 
60 milhões para o Acelera 
Taubaté prevê a melhoria 
das condições de acesso 
ao transporte público e ao 
fluxo do tráfego urbano, 
por meio de infraestrutura 
viária, mobilidade urbana, 
segurança pública e con-
servação de áreas verdes.
Os serviços de recapea-
mento já somam 94,5 qui-
lômetros de extensão, com 
864 mil m² de pavimento 
aplicados e 232 vias re-
qualificadas.
No sistema viário do Bar-
reiro, as obras de drena-
gem foram concluídas em 
um trecho de 1.000 me-
tros, compreendido entre a 
avenida Dom Pedro I e rua 
Engenheiro Agrônomo 

mércio continuou na le-
galidade, como decidiram 
os eleitores. O que se fez 
foi impor regras para o re-
gistro, sob a supervisão da 
Polícia Federal.
O Planalto alega não ter 
chancelado um liberou-
geral. No entanto, é exa-
tamente disso que se trata. 
O decreto libera a posse 
de armas para quem mora 
em áreas rurais ou em áre-
as urbanas “localizadas 
em unidades federativas 
com índices anuais de 
mais de dez homicídios 
por cem mil habitantes”. 

nota fiscal para abater o 
valor devido, caso de São 
Paulo. 
No Rio Grande do Sul, 
quem fez o pagamento an-
tecipado do imposto em 
dezembro, não tem mul-
tas nos últimos três anos 
e acumulou 100 notas 
fiscais no programa Nota 
Fiscal Gaúcha conseguiu 
desconto de 25,48%.
Nos estados de São Paulo 
e Rio de Janeiro, os des-
contos para pagamento 
antecipado e em cota úni-
ca são os menores ofere-

dráulica (básico), automa-
ção pneumática (básico), 
desenho técnico mecâni-
co, metrologia básica, as-
sistente de logística, técni-
cas de vendas e auxiliar de 
eletrônica.
As inscrições podem ser 
efetivadas pessoalmente 
no Balcão de Empregos 
ou por e-mail. 
No Balcão de Empregos, 
o candidato deve levar có-
pia do RG, do CPF e do 
comprovante de endereço, 
além de telefone e e-mail 
para contato. 
Para inscrever-se por 
e-mail, basta anexar os 
mesmos documentos e 

Mauro Di Hipolito. Neste 
mesmo trecho os serviços 
de pavimentação estão em 
fase de conclusão e são 
realizados os serviços de 
adaptação dos imóveis e 
implantação de calçadas e 
ciclovias. Foram executa-
dos até agora  aproxima-
damente 12% do contrato, 
com previsão de término 
para o final deste ano.
As obras do sistema viá-
rio do Quiririm chegaram 
a cerca de 37% de cum-
primento do contrato. O 
trecho da avenida Cônego 
João Maria Raimundo da 
Silva está concluído. Já o 
trecho de requalificação 
do pavimento entre a rota-
tória com a rua Edmundo 
Morewood e a rotatória 
da Alstom está em fase 
de conclusão. Da rotatória 
da Alstom até o entronca-
mento com a avenida  Pa-
dre Hugo Bertonazzi e a 
Rua João Gadioli aconte-
cem serviços de terraple-
nagem, drenagem e pavi-
mentação, com previsão 
de término para o fim de 
fevereiro. O trecho da es-
trada sobre o antigo leito 
da minha férrea tem previ-
são de término para o fim 

Este requisito inclui todos 
os 26 estados e o Distrito 
Federal. Seria mais hones-
to não estabelecer critério 
algum.
O texto contém outras exi-
gências inócuas. Quem 
morar com criança, ado-
lescente ou pessoa com 
deficiência mental terá que 
providenciar um cofre ou 
“local seguro com tranca”. 
Ocorre que não haverá fis-
calização. Bastará assinar 
um papel dizendo que a 
arma não ficará na gaveta 
ou embaixo do travessei-
ro.

cidos em todo o país: 3%. 
Mas também há estados 
que não oferecem des-
conto, nem mesmo para o 
pagamento à vista, como 
Roraima e Santa Catarina.
Além do IPVA,                                                       
os contribuintes devem 
ficar atentos aos prazos 
de pagamento do licen-
ciamento e do seguro 
obrigatório. Caso um 
dos três não seja pago, o                                                
contribuinte pode ter 
que pagar multa por 
atraso e até mesmo ter                                                       
o carro apreendido.

enviar para pmt.balcao@
gmail.com, com o assunto 
“Curso profissionalizan-
te”, informar curso que 
tem interesse e o telefone 
para contato.
A data de início dos cursos 
será determinada quan-
do o número de vagas for 
completado. 
Os cursos são exclusivos 
para moradores de Tauba-
té a partir de 16 anos de 
idade.
O Balcão de empregos fica 
na Praça Doutor Barbosa 
de Oliveira, piso superior 
da Rodoviária Velha, e as 
inscrições podem ser fei-
tas das 8h30 às 15h.

deste ano.
Os serviços de reforço da 
drenagem na Rua Nelson 
Campelo e nos bairros São 
Gonçalo, Estiva, Chácara 
Ingrid e Parque Aeroporto 
estão concluídos. No bair-
ro Água Quente, as obras 
de drenagem chegaram 
a 50% de execução, com 
previsão de término em 
maio de 2019. 
As escavações na bacia de 
detenção e amortecimento 
de águas pluviais do Par-
que Três Marias continu-
am e a obra atinge 67% de 
execução.
Com previsão de conclu-
são para julho deste ano, 
chegam a 72% de exe-
cução as obras de cana-
lização de córregos para 
contenção de enchentes no 
bairro Jardim  Santa Cata-
rina – Emecal. Já a cana-
lização no Jardim Santa 
Catarina – Emecal está em 
fase de conclusão.
Para este ano, a previsão é 
de início de um  novo lote 
de obras. Entre eles estão o 
viaduto da Independência, 
parques lineares, bacia de 
amortecimento do Jardim 
Baronesa e o sistema biná-
rio do Barreiro. 
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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-
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PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
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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

Ainda hoje, muitos confundem a utilidade dos produtos diet e light. Os 
nutricionistas explicam que ambos devem possuir quantidades meno-
res de alguns componentes do alimento. Os classificados como light são 
aqueles adequados para as pessoas que procuram consumir menos calo-
rias e manter a forma física, já que eles devem ter no mínimo 25% a me-
nos de alguns de seus ingredientes. Na sua maioria, a gordura e o açúcar 
são eliminados da tabela de valor nutricional, mas vale lembrar que seu 
consumo deve ser controlado, já que o fato de terem menos calorias não 
se justifica o excesso de ingestão. Já a linha de diet foi elaborada para os 
diabéticos, que precisam controlar o metabolismo.
***
A acupuntura é uma ciência milenar chinesa que utiliza agulhas muito fi-
nas para estimular o bom funcionamento do organismo. Para os orientais, 
o corpo humano é dividido em meridianos com cerca de dois mil pontos 
de acupuntura distribuídos entre eles. Cada um desses pontos está ligado 
a uma função do organismo que pode estar com alguma obstrução, inter-
rompendo o fluxo de energias e causando doenças. Por meio da acupun-
tura, esses pontos recebem estímulos que atuam sobre o sistema nervoso 
central, que libera componentes químicos, tais como hormônios e neuro-
transmissores, que agem aliviando dores e tratando doenças. Há diversas 
correntes de acupuntura, entre elas a chinesa tradicional a japonesa e dos 
cinco elementos, a auricular e a manual coreana.

Humor

Um hóspede é chamado à Gerência do hotel de luxo e o gerente chama a 
atenção:
- Infelizmente, somos obrigados a solicitar que o senhor deixe o hotel.
- Mas por quê? Respondeu o hóspede.
- Porque, vários hóspedes têm reclamado que o senhor urina na piscina.
- Mas isso todos os hóspedes fazem!
- Reconheço que isso venha acontecendo com freqüência, mas do alto do 
trampolim da piscina, o senhor é o único caso.
***
Um rapaz, em seu primeiro dia de trabalho, está no balcão da farmácia, 
quando aparece um sujeito gritando:
- Rápido rapaz, rápido! Dá-me alguma coisa pra diarréia!
O rapaz nervoso se confunde, e entrega ao sujeito um remédio pra acal-
mar os nervos. Algumas horas depois, o sujeito entra de novo na farmácia 
e se dirige ao mesmo rapaz, que lhe diz:
- Desculpe-me senhor, creio que lhe entreguei o remédio errado. Ao invés 
de te dar remédio pra diarréia, que o senhor pediu e lhe dei remédio para 
os nervos. Como o senhor está se sentindo?
- Todo sujo, mas calminho e muito tranqüilo.
***
Algumas mentiras mais usadas

Advogado: Este processo é rápido.
Ambulante: Qualquer problema volta aqui que a gente troca.
Anfitrião: Já vai? Ainda é cedo!
Aniversariante: Presente? Sua presença é mais importante!
Bêbado: Sei perfeitamente bem o que eu estou fazendo.
Casal sem filhos: Visite-nos sempre, adoramos suas crianças.
Corretor de imóveis: Em seis meses colocarão: água, luz e esgoto.
Dentista: Não vai doer nada.
Desiludida: Não quero mais saber de homem.
Devedor: Amanhã sem falta.
Encanador: É muita pressão da rua.
Filha de 17 anos: Dormi na casa de uma amiga.
Filho de 18 anos: Até as onze horas estarei de volta.
Gerente de banco: Temos as taxas mais baixas do mercado.

Mensagens

Toda vez que você praticar um ato, mesmo que seja pequeno, com um 
bom pensamento, você o preenche de uma energia que beneficiará você 
de uma forma ou de outra, mais adiante. Mas se o fizer no sentido do mal, 
por ele retido, se voltará contra você, mais cedo ou mais tarde. Tenha 
equilíbrio e orientação. Faça tudo com sentido nobre, bondade, esperança, 
beleza e alegria a fim de receber essa mesma coisa de vota na vida, o que 
ocorrerá no momento que delas mais necessitar. No chão, como na vida, 
colhe-se o que se planta. Todo bem ou todo mal que você faz para os ou-
tros, acredita, você estará fazendo pra você mesmo.

Pensamentos, provérbios e citações

Enfrentamos a força física com a nossa força moral.
Só refletimos quando somos confrontados com um problema.
É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.
Nem só de pão vive o homem, ele também vive de créditos.     

Radiação solar atinge
 níveis extremos e 

aumenta risco de câncer 
de pele

O Índice de Radiação Ul-
travioleta (IUV) tem atin-
gido números alarmantes 
no Brasil e no mundo. 
Por isso, é preciso muita 
atenção aos cuidados com 
a pele, não apenas duran-
te passeios ao ar livre, na 
praia ou piscina, mas até 
mesmo na sombra. Em 
cidades como Rio de Ja-
neiro, São Paulo, Belo 
Horizonte e Curitiba, por 
exemplo, o IUV tem che-
gado a 14, nível conside-
rado extremo, com alto 
grau de periculosidade. 
O índice normal e seguro 
fica em torno de 3 a 5. 
“É extremamente impor-
tante adotar medidas fo-
toprotetoras, como o uso 
de filtro solar, chapéus e 
roupas com Fator de Pro-
teção Ultravioleta (FPU), 
sempre que for sair de 
casa. Isso previne proble-
mas de saúde, que podem 
ser graves, como o câncer 
de pele”, aconselha o der-
matologista José Jabur, 
especialista em câncer de 
pele, da Altacasa Clínica 
Médica e chefe do setor de 
cirurgia dermatológica da 
Santa Casa de São Paulo.
Todas as cidades do país 
vêm registrando níveis de 
radiação solar extremos, 
acima dos 12. As regiões 
Sudeste, Sul e Centro-O-
este têm os índices mais 
altos, inclusive cidades 
do interior. São José dos 
Campos (SP) registra nes-
sa época do ano IUV 14, 
igual a capital paulista; e 
Santos e Ribeirão Preto 
(SP) vêm marcando 13. 
No Rio de Janeiro, Cam-
pos dos Goytacazes e Bú-
zios também chegam ao 

IUV 13. 
No caso das crianças, é 
preciso redobrar a aten-
ção. Estudo recente publi-
cado no Jornal da Asso-
ciação Médica Americana 
de Dermatologia mostrou 
que o uso de fotoprotetor 
na infância pode reduzir 
em 40% o risco de mela-
noma - tipo mais perigoso 
de câncer de pele - antes 
dos 40 anos. 
“Os pais não devem usar 
protetor solar em crianças 
de até seis meses. 
Por isso, não exponha o 
bebê diretamente no sol 
e coloque chapéus e rou-
pas com Fator de Proteção 
Ultravioleta (FPU). Após 
os seis meses de idade, es-
colha um protetor com no 
mínimo FPS 30, e que seja 
‘resistente à água’ para 
não sair com facilidade 
após uma ducha ou uma 
rápida entrada no mar ou 
piscina.  É preciso reapli-
car o protetor a cada três 
horas”, orienta o médico. 
A Austrália é o continente 
que mais recebe radiação 
solar e lá existe uma enor-
me conscientização da po-
pulação. Todas as crianças 
usam protetor solar e cha-
péus com abas largas para 
ir à escola, por exemplo. 
O Dr. Jabur explica que 
é importante se inspirar 
no exemplo australiano e 
orientar as crianças desde 
cedo sobre a importância 
de se proteger do sol. 
“Fale sempre com a crian-
ça sobre a importância de 
se proteger do sol para a 
pele não arder, para evitar 
queimaduras. Aos poucos, 
ela mesma vai aprender a 
colocar o chapéu e o pro-

tetor solar, sem que você 
precise brigar para isso. 
Estimule esse hábito. Dar 
o exemplo também é pri-
mordial. Mães e pais tam-
bém devem cuidar da pele 
ao sol”.
O horário de máxima in-
tensidade de radiação so-
lar é ao meio-dia. É impor-
tante evitar se expor entre 
10h e 15hs. 
A “regra da sombra” é in-
teressante e serve como 
dica: se a sombra do seu 
corpo no chão for menor 
que a sua altura, não deve 
ficar exposto ao Sol. 
Ao comprar o protetor so-
lar, dê preferência a mar-
cas conhecidas e procure 
um produto que proteja 
tanto dos raios UVB (que 
causam vermelhidão e 
atingem a camada super-
ficial da pele) quanto dos 
raios UVA (que penetram 
na camada mais profun-
da). Mas se a ideia for 
ficar na praia ou piscina 
por muito tempo, o ide-
al é também usar peças 
com FPU – camisas, ber-
mudas, chapéus e bonés,                                                     
que garantem a fotoprote-
ção duradoura. 
Nas áreas protegidas pelo 
tecido, não é necessário 
aplicar o filtro solar na 
pele.  
Os dias nublados também 
queimam a pele e emitem 
radiação, mesmo que um 
pouco mais baixa. 
As nuvens fazem 
uma camada leve                                                                
de proteção, mas não 
bloqueiam totalmente os 
raios solares. Portanto, é 
imprescindível que você 
também se proteja em dias 
nublados. 
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Instituto Zambini convoca aprovados 
do concurso público da Prefeitura de 

Caraguatatuba para avaliações 
práticas

As provas práticas do 
concurso público da Pre-
feitura de Caraguatatuba 
serão aplicadas no dia 27 
de janeiro (domingo), em 
diversos locais do municí-
pio.  O Instituto Zambini 
convocou os aprovados 
dos cargos de agente de 
zoonoses, agente de apoio 
escolar, artífice I, motoris-
ta II, operador de máqui-
nas pesadas II e auxiliar 
de serviços gerais para os 
exames práticos.
Os candidatos podem con-
ferir os horários e endere-
ços das avaliações no site 
www.zambini.org.br ou 
no link do Diário Oficial 
Eletrônico (Parte do site 
destinada ao Cidadão), ht-
tps://www.caraguatatuba.
sp.gov.br/pmc/category/
diario-oficial/ (Edital 79).
Os candidatos habilitados 
devem apresentar docu-
mento de identidade ori-
ginal, atestado médico, 
emitido com no máximo 
15 dias de antecedência da 
data do teste, certificando 
que o concorrente à fun-
ção está apto para esforço 
físico; além de vestir calça 
comprida, camisa e sapato 
fechado, conforme o pre-
visto no edital de abertura 
(Subseção II – págs. 26 a 
31).
Quem for fazer exame 
para o cargo de motoris-
ta II tem que apresentar a 
CNH da categoria “D”. Já 
para o teste de operador de 
máquinas pesadas II deve 
levar a CNH da categoria 
“C”.
A publicação da classifi-
cação preliminar com as 
notas das provas práticas 
ocorre no dia 8 de feverei-
ro.
Funções sem provas prá-
ticas
O Instituto Zambini divul-
gou a classificação final 
dos cargos que não exi-
gem provas práticas e a 
homologação do concurso 
público da Prefeitura de 

Caraguatatuba para es-
sas funções na sexta-feira 
(18/01).
Os candidatos às funções 
de nível superior, técni-
co, médio e fundamental 
também podem conferir 
as notas das avaliações no 
site www.zambini.org.br 
ou no link do Diário Ofi-
cial Eletrônico (Parte do 
site da Prefeitura de Ca-
raguatatuba destinada ao 
Cidadão), https://www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
pmc/category/diario-ofi-
cial/ (Edital 79).
Somente foram habilita-
dos os candidatos convo-
cados para as provas prá-
ticas e tiveram os títulos 
computados, os candida-
tos que tiverem 50% ou 
mais de pontos, de acordo 
com cada avaliação.
O concurso
O Instituto Zambini apli-
cou as provas do concur-
so Público da Prefeitura 
de Caraguatatuba para as 
funções de nível superior 
e técnico no dia 25 de no-
vembro, e para os cargos 
de nível médio e funda-
mental no dia 2 de dezem-
bro.  As inscrições para as 
166 vagas de 57 cargos 
foram realizadas entre os 
dias 14 de setembro e 18 
de outubro na internet.  Os 
salários variam de R$ 998 
a R$ 3.673,51.
As funções que exigiram 
nível superior foram ar-
quiteto (1), assistente so-
cial (2), enfermeiro (1), 
farmacêutico bioquímico 
(1), fonoaudiólogo (2), 
nutricionista (1), psicólo-
go (1), terapeuta ocupa-
cional (2) e veterinário, 
além de professores de 
Educação Física/PEB II 
(1), adjunto I (5), Educa-
ção Infantil/PEB I (5), En-
sino Fundamental/ PEB I 
(5), Arte/PEB II (1), Ciên-
cias/PEB II (1), Educação 
Física/PEB II (1), Geogra-
fia/PEB II (5), História/
PEB II (1), Inglês/PEB II 

(5), Língua Portuguesa/
PEB II (1), Matemática/
PEB II (1),
A área médica ofereceu 
vagas para os seguintes 
profissionais: alergolo-
gista (1), angiologista 
(1), cardiologista (1), ci-
rurgião geral (1), clínico 
geral (2), dermatologista 
(1), endocrinologista (1), 
gastroenterologista (1), 
geriatra (2), infectologista 
(1), neurologista (1), otor-
rinolaringologista (1), pe-
diatra (3), pneumologista 
(1), psiquiatra (3), radiolo-
gista, reumatologista (1), 
ultrassonografista (2), uro-
logista (1), ginecologista 
(2), oftalmologista (1) e 
ortopedista (1). 
Os candidatos com ensi-
no técnico concorreram às 
vagas de técnicos de en-
fermagem (1), laboratório 
(1), segurança do trabalho 
(1), informática (1) e topó-
grafo.
Quem possui ensino mé-
dio completo pôde dispu-
tar os cargos de agente ad-
ministrativo (11) e agente 
de apoio escolar (40).
As oportunidades no ní-
vel fundamental completo 
foram para os cargos de 
agente de zoonoses (1), 
inspetor de alunos (10), 
motorista II (7), operador 
de máquinas pesadas II (2) 
e vigia (5), além do cargo 
de auxiliar de serviços ge-
rais (5) e artífice I (6), para 
quem possui a 4ª série do 
ensino fundamental.
Os aprovados do Concur-
so Público 01/2018 serão 
convocados conforme ne-
cessidade a Administração 
Pública. O certame tem o 
prazo de validade de dois 
anos, podendo ser prorro-
gado por igual período, a 
critério da Prefeitura de 
Caraguatatuba.
Outras informações po-
dem ser obtidas pelo te-
lefone (11) 5594-8441 ou 
pelo e-mail atendimento@
zambini.org.br.

VAGAS DENOMINAÇÃO JORNADA VENCIMENTOS 
10 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40HS 1.064,70R$                 
1 AGENTE DE SANEAMENTO 40HS 1.001,70R$                 

40 AJUDANTE DE SERVIÇOS DIVERSOS 40HS 1.001,70R$                 
4 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 40HS 1.001,70R$                 
1 ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 40HS 1.314,21R$                 
1 ASSISTENTE DE SERVIÇOS  TRANSPORTE 40HS 1.272,04R$                 
1 ASSISTENTE DO SETOR DE FINANÇAS 40HS 1.314,21R$                 
2 ASSISTENTE SOCIAL 40HS 1.539,53R$                 
6 ATENDENTE 40HS 1.001,70R$                 
3 AUXILIAR DE ALMOXARIFE 40HS 1.001,70R$                 
2 AUXILIAR DE BIBLIOTECA 20HS 1.001,70R$                 

12 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40HS 1.001,70R$                 
1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 40HS 1.001,70R$                 
2 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 40HS 1.001,70R$                 

10 AUXILIAR DE SERVIÇO BRAÇAL 40HS 1.001,70R$                 
2 CARPINTEIRO 40HS 1.001,70R$                 
1 CHEFE DE PESSOAL 40HS 1.133,95R$                 
1 COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 40HS 1.189,19R$                 
4 DENTISTA 20HS 2.650,23R$                 
1 DENTISTA 40HS 5.207,40R$                 
2 ELETRICISTA 40HS 1.001,70R$                 
6 ENFERMEIRO 40HS 2.017,83R$                 
2 ENFERMEIRO SAÚDE DA FAMÍLIA 40HS 3.308,78R$                 
1 ENGENHEIRO AGRÔNOMO 20HS 1.272,04R$                 
1 ENGENHEIRO CIVIL 20HS 1.272,04R$                 
4 ESCRITURÁRIO 40HS 1.001,70R$                 
1 FARMACÊUTICO 20HS 2.035,27R$                 
2 FISCAL DE OBRAS 40HS 1.001,70R$                 
1 FISCAL DE TRIBUTOS 40HS 1.375,25R$                 
1 FISCAL DE TRANSPORTES 40HS 1.001,70R$                 
1 FONOAUDIÓLOGO 40HS 3.079,08R$                 

14 INSPETOR DE ALUNOS 40HS 1.001,70R$                 
3 LAVADOR DE VEÍCULOS 40HS 1.001,70R$                 
2 MECÂNICO 40HS 1.208,08R$                 

O Município de Monteiro Lobato, Estado de São Paulo, por sua Prefeita Municipal, nos termos do disposto no artigo 
39 § 6º, da Constituição Federal, TORNA PÚBLICO os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos 

públicos da Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato, como segue:
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Funcionários do comércio 
recebem 4,64% de reajuste 

salarial

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 

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 

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.

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 
estruturas necessárias à 
passagem da água do Rio 
São Francisco estão em 
fase final e devem ser con-
cluídas no primeiro se-
mestre deste ano.
Água marinha

O aproveitamento da água 
do mar como fonte hídrica, 
segundo a pasta, também é 
uma tecnologia em estudo. 
A proposta é que cidades 
litorâneas, muitas vezes 
dependentes de reservató-
rios de outras localidades 
dos estados, possam ser 
abastecidas com água ma-
rinha dessalinizada.
Dessa forma, mananciais 
do interior seriam preser-
vados, permitindo maior 
capacidade de atendimen-
to às demandas hídricas da 
população local. No mo-
mento, segundo a pasta, 
uma planta dessalinizado-
ra na região metropolitana 
de Fortaleza está em pro-
cesso de implementação.
Comunidades rurais
O ministério informou 
ainda que pretende revisar 
iniciativas como a Opera-
ção                                                  Carro 
Pipa, o Água para Todos e 
o Água Doce, que incluem 
ações de dessalinização de 
águas subterrâneas para 
o atendimento de comu-
nidades rurais difusas.                                                         
Anteriormente, o pro-
grama estava sob a 
gestão do Ministé                                                    
rio do Meio Ambiente.

Embraer apresenta projeções 
preliminares para 2019 e 2020

A Embraer apresenta hoje 
as projeções preliminares 
para 2019 e 2020, durante 
encontro com investido-
res na Bolsa de Valores 
de Nova York (NYSE). 
Este ano, a Embraer es-
pera entregar entre 85 e 
95 jatos comerciais, 90 a 
110 jatos executivos, in-
cluindo jatos executivos 
leves e grandes, 10 avi-
ões A-29 Super Tucano e 
duas aeronaves multimis-
são KC-390. As receitas 
totais devem ficar entre 
US$ 5,3 bilhões e US$ 5,7 
bilhões. A empresa espera 
atingir uma margem EBIT 
consolidada de breakeven 
(aproximadamente zero) 
no ano.
É importante destacar que 
as projeções de 2019 in-
cluem potenciais custos e 
despesas associadas com 
a criação de uma nova 
empresa (“JV Aviação 
Comercial”) em parceria 
estratégica entre a Com-
panhia e a The Boeing Co. 
(“Boeing”) na Aviação 
Comercial (“Operação”), 
nos termos de fatos rele-
vantes sobre o assunto pu-
blicados pela Companhia.
Com a conclusão da Ope-
ração de parceria descrita 
acima, estimada, de forma 
tentativa, para o final de 
2019, a Embraer antecipa 
uma estrutura de capital 
sem alavancagem, com 
posição de caixa líquido 
de aproximadamente US$ 
1.0 bilhão após o paga-
mento de um dividendo 
especial para os acionis-
tas de aproximadamente 
US$ 1.6 bilhões (que, por 
sua vez, continua condi-
cionada à confirmação de 
determinados requisitos, 
inclusive o resultado do 
exercício social).
Durante o evento em Nova 
Iorque a Embraer também 
irá apresentar as projeções                                                                          
para o ano de 2020, o pri-
meiro ano após a poten-
cial conclusão da Ope-
ração que cria a parceria 
estratégica entre Embraer 
e Boeing na Aviação Co-
mercial, conforme men-
cionado anteriormente. 
As projeções apresentadas 
para 2020 contemplam 
100% dos resultados es-
perados dos segmentos 
de Aviação Executiva e 
Defesa & Segurança (e 
os respectivos resultados 

vindos das áreas de servi-
ços e suporte desses negó-
cios) e excluem os resulta-
dos vindos da participação 
de 20% da Embraer na JV 
Aviação Comercial em 
parceria com a Boeing.
A Embraer espera atingir 
uma receita líquida entre 
US$ 2.5 bilhões e US$ 
2.8 bilhões, uma mar-
gem EBIT entre 2% e 5% 
e uma geração de fluxo 
de caixa livre breakeven 
(aproximadamente zero) 
no ano de 2020.
Revisão das estimativas 
2018
A companhia informou 
ainda que reviu suas pro-
jeções de entregas de jatos 
executivos, Receita Total, 
Receita para Jatos Execu-
tivos e Defesa & Seguran-
ça, EBIT consolidado e 
ajustado, Margem EBIT 
consolidada e ajustada, 
EBITDA consolidado e 
ajustado, Margem EBIT-
DA consolidada e ajusta-
da, Fluxo de Caixa Livre e 
Investimentos para 2018.
As condições do merca-
do global de jatos exe-
cutivos, que apesar de                                      
uma gradual recuperação, 
continuam mais lentas do 
que o esperado combina-
da ao crescente foco da 
Embraer na melhoria de 
rentabilidade e preserva-
ção de preços, bem como 
o recente lançamento dos 
novos jatos executivos 
no segmento médio/su-
per-médio (“Praetors”), 
que iniciarão entregas em 
2019, levaram a compa-
nhia a uma abordagem 
mais cautelosa para as en-
tregas de jatos executivos 
no ano passado. 
Com isso, a Embraer en-
tregou 91 jatos executi-
vos, entre leves e grandes, 
no ano de 2018 (compara-
do a previsão de 105-125 
jatos anteriormente).
Como resultado da redu-
ção das entregas na avia-
ção executiva, a compa-
nhia agora espera que as 
receitas no segmento de 
Jatos Executivos fiquem 
em aproximadamente 
US$ 1,1 bilhão, ante US$ 
1,35 – 1,50 bilhão estima-
do. 
Adicionalmente, a revisão 
da base de custos do KC-
390 em função do inci-
dente ocorrido no mês de 
maio de 2018 teve impac-

to negativo na receita do 
segmento de Defesa & Se-
gurança. Este impacto le-
vou a uma nova estimativa 
de receita de aproximada-
mente US$ 600 milhões 
no segmento de Defesa 
& Segurança (US$ 800 – 
US$ 900 milhões anterior-
mente). 
Com isso, as receitas con-
solidadas da Embraer para 
o ano são agora esperadas 
em aproximadamente US$ 
5,1 bilhões, em relação à 
faixa anterior de US$ 5,4 
– US$ 5,9 bilhões.
A                                                                               s                                                                                                                                                
         projeções de EBIT 
consolidado e ajustado, 
Margem EBIT consoli-
dada e ajustada, EBITDA 
consolidado e ajustado, 
e Margem EBITDA con-
solidada e ajustada para 
2018 foram reduzidas 
devido a uma menor ala-
vancagem operacional da 
Companhia em função do 
menor volume de entre-
gas na aviação executiva 
e uma redução nas recei-
tas do segmento de Defe-
sa & Segurança. Os valo-
res ajustados para 2018 
excluem o impacto de                                                                       
US$ 127.2 milhões re-
lacionados à revisão de 
base de custos do KC-390, 
ocorrida no 2º trimestre de 
2018, em decorrência do 
incidente com o protótipo 
001 ocorrido em maio de 
2018.
A Embraer também estima 
que os gastos com investi-
mentos para o ano de 2018 
fiquem em aproximada-
mente US$ 300 milhões, 
abaixo da visão anterior 
que estimava um total de 
US$ 550 milhões.
É importante ressaltar que 
os menores gastos com 
investimentos não impac-
taram negativamente os 
projetos em andamento na 
Companhia.
Em decorrência da redu-
ção das entregas de jatos 
executivos, parcialmente 
compensados por meno-
res gastos com investi-
mentos no ano de 2018, 
a Companhia espera                                              
que o fluxo de cai-
xa livre em 2018 seja 
de um uso de caixa de                                                    
a p r o x i m a d a m e n -
te US$ 200 milhões                                             
(versus um uso de US$ 
100 milhões ou melhor 
anteriormente)


