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• O SBT decidiu trocar o “Natal
do Pimentinha” pelo filme “O Fi-
lho do Máscara”, em sua progra-
mação especial de dezembro.
Dia 19, na “Tela de Sucessos”.

• A Bandeirantes resolveu
antecipar em uma semana a
exibição da finalíssima do
“MasterChef”, programada ago-
ra para o dia 16 de dezembro, ao
vivo.

• Terminaram as gravações
do “Esse Artista Sou Eu”, do SBT.
A vencedora desta primeira tem-
porada foi Vanessa Jackson. Já
existem planos de uma próxima.

• A direção de jornalismo da
Bandeirantes deverá realizar
novas mudanças no “Café com
Jornal". Seus resultados de au-
diência continuam
decepcionantes.

• Foram novamente para o

arquivo os planos da direção do
SBT em lançar uma revista ele-
trônica diária. A programação
infantil continua na faixa da ma-
nhã.

• O interesse da Record na
contratação da Xuxa ganhará
desdobramentos nos próximos
dias. Sem um programa na Glo-
bo, ela poderá trocar de emis-
sora.

• Alexandre Borges já fe-
chou novo trabalho na Globo.
Vai no elenco de “Lady Marizete”,
substituta de “Alto Astral”, em
2015. O personagem chama-
se Juju.

• A retrospectiva da Record
terá sete temas: “Heróis”, "Cri-
mes", "Saúde", "Política e Eco-
nomia", “Intolerância”, “Boas
Notícias” e “Natureza”. Vai ao ar
no dia 29.

Tem data
A Globo definiu para dia 12

de janeiro a estreia de “O Rei
do Gado” na sessão “Vale a
pena ver de novo”. Novela de
Benedito Ruy Barbosa, exibi-
da com sucesso na década de
90, com Antonio Fagundes,
Glória Pires, Patrícia Pillar,
Letícia Spiller, Tarcísio Meira,
Marcello Anthony, Leonardo
Brício, Manuel Boucinhas, Eva
Wilma, Vera Fischer, Fábio
Assunção, Raul Cortez e
Carlos  Vereza nos papéis prin-
cipais.

Estreia

A atriz Lisandra Souto (foto
de Munir Chatack) aparece
caracterizada como Amália,
sua personagem na novela
bíblica “Os Dez Mandamen-
tos”, produção que vai marcar
sua estreia na Record em
2015.

Está voltando
Se antes a ideia era vista e

entendida como um verdadei-
ro absurdo, hoje, em setores
da Bandeirantes, já se dá como
certa a volta do Rafinha Bastos
ao “CQC”, muito antes do que
a princípio se cogitava. Isto,
claro, sem que ele abandone o
seu trabalho no “Agora é Tar-
de”. Rafinha já se colocou à
disposição, e Dan Stulbach, o
novo "âncora" para 2015, tam-
bém não se opõe à presença
dele na bancada.

Vestibular no Projac
O diretor Maurício Farias,

novo responsável pelo “Zorra
Total”, montou uma pré-lista com
nomes de 60 atores, entre ho-
mens e mulheres, e dela sairão
os participantes do novo formato
do humorístico global. Alguns,
inclusive, já foram aprovados,
como são os casos de Nando
Cunha, recém-saído de “Gera-
ção Brasil”, Cândido Damm, Isio
Ghelman e Débora Lamm.

Clipe
Fábio Junior acaba de gravar

um clipe da música “O que im-
porta é a gente ser feliz”, com a
participação da atriz Patrícia
Naves, para exibição no “Fan-
tástico” e “Vídeo Show”, da Glo-
bo. A canção está ainda na trilha
da novela “Alto Astral”, como
tema de César, vivido pelo ator
Alejandro Claveaux.

Susana causou

Susana Vieira esteve em
Lima, no Peru, para participar de
evento do ATV, um dos canais
abertos mais assistidos do país,
que exibe há anos produções da
TV Globo. No momento, estão
no ar “Amor à Vida” (Rastros de
Mentiras) e “Senhora do Desti-
no” (Señora del Destino), ambas
com Susana, que foi homena-
geada durante uma festa no úl-
timo dia 20, e roubou a cena por
lá. Na foto, a atriz brasileira apa-
rece ao lado de Jean Pierre
Dewerpe, executivo da ATV.

BOOGIE OOGIE
(GLOBO – 18h30)

Segunda-feira  – Na frente de
Beatriz, Vitória finge se desesperar
com o falso diagnóstico. Mário e Gilda
falam com Sandra sobre a festa de
inauguração da Star Trip. Rafael pede
a Cristina para ela sair de casa. Vitó-
ria comemora o sucesso de seu pla-
no com Pedro. Carlota parabeniza
Beto por ter sabotado a Vip Turismo
e incriminado Mário. Beatriz conta
para Elísio sobre a doença de Vitória.
Tadeu dirige o ensaio de Madalena na
Boogie Oogie. Pedro comenta com
Inês que acredita que Augusta esteja
apaixonada por Vicente. Artur de-
nuncia Célia para Fernando e conse-
gue seu cargo na Vip Turismo.
Rodrigo e Dani anunciam a Carlota
que estão esperando um bebê.

Terça-feira  – Carlota conta para
Dani e Rodrigo que eles são primos e
aconselha o casal a fugir novamente.
Rafael avisa a Gilda que Rodrigo
voltou para o Brasil. Ivete conta para
Fernando, Luísa e Ricardo que Dani
foi atrás de Vitória. Vicente não con-
segue conter a animação durante o
show de Madalena, e Augusta se
incomoda. Carlota conta para todos
na mansão que Dani está grávida.
Zuleica avisa que não deixará nin-
guém falar com Dani.

Quarta-feira  – Gilda pede para
falar com Rodrigo, mas Dani impede o
namorado de conversar com sua mãe.
Carlota pressiona Beto a tirar Fernando
da presidência da Vip Turismo. Sandra
teme que Diana tente descobrir se
Vitória é filha de Paulo. Gilda convida
Célia para trabalhar em sua agência.
Carlota ajuda Beto a enganar Fernando
na Vip Turismo. Cristina afirma a Mário
que não sairá da casa onde mora.
Vitória finge ter uma crise, e Pedro
pede para Augusta chamar Sandra.
Beatriz conta para Sandra sobre a
suposta doença de Vitória.

Quinta-feira  – Vitória se vitimiza
quando Sandra confessa que sabe

sobre sua doença. Luísa e Ricardo
não se conformam com a decisão de
Dani de morar com Zuleica. Gilson se
emociona ao falar com Filipe. Susana
pede para Inês lhe repassar o dinhei-
ro da venda de seu apartamento em
Nova York. Fernando demonstra in-
teressa por Cristina. Carlota garante
a Leonor que descobrirá de quem era
a chave que encontrou na caixa de
Odete. Vitória consegue uma nova
pista sobre Carlota e Ivan. Homero
avisa a Carlota sobre a investigação
de Vitória. Vitória é atropelada.

Sexta-feira  – Beatriz tem um
mau pressentimento. Artur avisa a
Beatriz sobre o acidente de Vitória.
Vitória conta para Beto o que desco-
briu sobre Carlota e Ivan. Beatriz
comenta com o médico sobre a su-
posta doença da filha, e Vitória entra
em pânico. Vitória foge do hospital
com a ajuda de Beto. Serginho conta
para Rodrigo que Gilda está morando
com Mário. Beto exige que Carlota lhe
revele o seu segredo. Paulo intercep-
ta Vitória ao chegar em casa. Beatriz
conta para Rafael sobre a doença de
Vitória. Vitória chantageia Rafael.

Sábado – Sandra questiona Vitó-
ria sobre a conversa dela com Rafael
e Beatriz se preocupa. Zuleica impede
Luisa e Ricardo de visitarem a filha.
Vitória avisa que quer fazer uma reu-
nião familiar na mansão, e Carlota
detesta a ideia. Rafael conta a chan-
tagem de Vitória para Sandra, mas
mesmo assim eles marcam a data do
casamento. Dr Curi avisa a Fernando
que Cristina não tem direito a casa.
Célia pergunta a Mário e Gilda se o
sócio deles vai à festa. Susana assina
um documento que a torna gestora
dos negócios de Homero. Artur conta
a Fernando que Célia está trabalhan-
do na Star Trip. Fernando vai à casa
de Cristina. Vitória leva o médico que
contratou para a reunião familiar.
Fernando beija Cristina.

Segunda-feira – Marcelo diz a
Maria Inês que sente que ela ainda o
ama. Israel comenta com Fernando que
se acalmou após ligar para o centro de
ajuda a dependentes químicos, sem
saber que a atendente era Bia. Laura
diz a Caíque que não consegue mais
viver sem ele. Marcos pede a Sueli que
reúna provas sobre a cirurgia que
Caíque realizou às escuras. Ricardo é
recepcionado pela família com uma
festa-surpresa. Laura encontra Heitor
trabalhando na revista de Marcelo.
Manoel pede para se divorciar de Tina.
Úrsula tem a impressão de já conhecer
Laura.

Terça-feira  – Manoel decide
morar no quarto dos fundos de sua
casa. Marcelo afirma para Laura que
gostou de seu currículo e que tentará
contratá-la. Úrsula avisa a Marcelo
que não quer Laura trabalhando em

ALTO ASTRAL
(GLOBO – 19h30)

IMPÉRIO
(GLOBO – 21h00)

Segunda-feira – Cora acaba
adormecendo sem ter sua noite de
amor com José Alfredo. Amanda pro-
cura por Leonardo. Cláudio conver-
sa com Beatriz. José Alfredo conse-
gue fazer com que Cora revele o local
onde escondeu seu diamante. Maria
Marta convence José Pedro a não
passar a noite com Danielle. José
Alfredo pede para falar com Maria
Ísis. Josué vai à casa de Cora para
pegar o diamante cor-de-rosa.
Amanda encontra Leonardo, mas é
atacada por um morador de rua.
Elivaldo e Cristina voltam para casa
antes de Josué sair do quarto de
Cora. José Alfredo exige que Maria
Ísis conte a verdadeira história sobre
sua gravidez.

Terça-feira – José Alfredo se
desentende com Maria Ísis, que ter-
mina o romance com o Comendador.
Josué deixa um objeto cair no quarto
de Cora, e Elivaldo e Cristina ouvem
o barulho. José Alfredo pensa em
Maria Ísis. Amanda percebe que Leo-
nardo está doente e decide levá-lo
para um hospital. Ismael, Lorraine e
Juliane vêem Josué sair da casa de
Cora. Téo escreve seu texto sobre
José Alfredo. Vicente chega à man-
são e Maria Clara o recebe. Amanda
avisa a Beatriz que Leonardo foi
hospitalizado. Josué devolve o dia-
mante para José Alfredo, que se
entristece ao constatar que a pedra
perdeu o brilho. Cora se assusta ao
acordar no hotel e encontrar Josué.

Quarta-feira  – Maria Clara obser-
va Vicente dormir. José Alfredo pede
para Cristina ir até sua casa. João
Lucas estranha a irritação de seu pai
com ele. Josué engana Cora para que
ela acredite que passou a noite com
José Alfredo. Maria Ísis conta para
Kelly que se separou de José Alfredo.
Maria Marta repreende Amanda por
chegar pela manhã em casa. Beatriz
visita Leonardo no hospital. Cristina vê
Vicente com Maria Clara. Enrico obser-
va a fiscalização sanitária chegar ao
restaurante. José Alfredo conta para

Cristina que Josué resgatou o diaman-
te que estava com Cora.

Quinta-feira  – José Alfredo
explica para Cristina como conse-
guiu sua pedra de volta. Pietro vê
Cora chegar em casa com Josué e
espalha a fofoca para Xana. Vicente
argumenta com o chefe da fiscaliza-
ção e pede para Maria Clara avisar a
Cláudio. Cristina se irrita com uma
discussão na casa de José Alfredo.
Cora tenta se lembrar de sua suposta
noite com José Alfredo. Vicente des-
confia de que o restaurante foi sabo-
tado. Vicente é preso e Maria Clara o
acompanha. Téo termina mais uma
matéria sobre José Alfredo. Maurílio
procura Danielle. Cláudio avisa a
Merival sobre a prisão de Vicente.
Felipe assume o lugar de Vicente no
restaurante. José Alfredo revela para
João Lucas que Maria Ísis engravidou
do filho.

Sexta-feira  – Maria Marta ouve
a conversa entre João Lucas e José
Alfredo e comemora ao saber que o
Comendador não pode mais ter fi-
lhos. Cora decide procurar José
Alfredo. Cora aparece na joalheria
Império. Danielle faz um acordo com
Maurílio. Cláudio fala com Enrico so-
bre sua ida ao restaurante no mo-
mento da fiscalização sanitária. José
Alfredo confessa a Cora que não
passou a noite com ela.

Sábado  – Cora se enfurece com
José Alfredo. Cláudio tenta fazer
Enrico confessar o nome de seu
cúmplice. Cora chora pensando em
José Alfredo. José Alfredo entrega
um pedaço do seu diamante a cada
um de seus filhos. Jurema procura
Cora para saber de Jairo. Vicente
volta para o restaurante e agradece
Felipe pela ajuda. Maria Marta pede
que José Pedro deixe Danielle. João
Lucas afirma a Du que cumprirá a
promessa que fez ao pai quando
ganhou seu diamante. Amanda se
insinua para José Pedro. Maurílio avisa
a Téo da gravação feita pode Danielle.
José Alfredo procura Maria Ísis.

sua revista. Laura diz a Bia que se
sentiu rejeitada por Úrsula. Maria Inês
diz a Tina que não sabia que Concei-
ção tinha dinheiro. Castilho aparece
para Caíque e avisa ao médico que
ele tem uma missão. Murilo provoca
César ao afirmar que o rapaz jamais
venceu Ricardo. César pede Itália em
casamento como parte do plano para
vencer a aposta. Caíque questiona
Samantha sobre sua proximidade com
Marcos.

Quarta-feira  – Samantha inven-
ta para Caíque que procurou Marcos
porque estava sentindo dores. Pepito
confessa para Sueli que Marcos e
Samantha têm um acordo para sepa-
rar Caíque de Laura. Caíque pede
ajuda a Samantha para evitar que
Castilho apareça para ele. Manoel in-
venta que está doente e deixa Tina
preocupada. Azeitona diz para Aurélia

que ouviu vozes de dois homens con-
versando. Ricardo pergunta a Marce-
lo se ele ainda ama Maria Inês. Pepito
conta para Samantha que Sueli gosta
de Marcos. Sueli procura Laura para
fazer uma revelação sobre Marcos.

Quinta-feira  – Samantha impe-
de que Sueli conte para Laura o seu
acordo com Marcos. Laura avisa para
Samantha que encontrou dificuldade
para divulgar seu livro e sugere que
ela  contrate outra jornalista para
fazer o trabalho. Manoel monta uma
barraquinha de lanches com
Afeganistão para concorrer com a
lanchonete de Tina. Gaby conta para
Heitor a origem do desfalque no clu-
be. Laura pergunta a Tina quem é o
homem que está com ela e as três
mulheres na fotografia.

Sexta-feira – Tina despista
Laura e afirma não saber quem é o
homem na foto. Caíque tem visões
durante o coquetel. Heitor diz a Gaby
que Suzana está inventando calúni-
as contra seu pai. Laura comenta

com Bia sua desconfiança de que
Tina é sua mãe. Marcelo e Maria Inês
são fotografados durante o coquetel
beneficente de mãos dadas. Maria
Inês comenta com Escobar que acha
que Ricardo percebeu o clima entre
ela e Marcelo. Vicente vê Caíque
dirigindo o carro de forma perigosa -
sem saber que há espíritos condu-
zindo o carro - e proíbe Laura de
viajar com o médico.

Sábado – Ricardo tenta despis-
tar Úrsula sobre a proximidade entre
Maria Inês e Marcelo. Sueli avisa a
Marcos que de agora em diante será
apenas sua secretária. Marcelo con-
fessa para Ricardo que sempre amou
Maria Inês. Aurélia aconselha Suzana
a contar para a família o que seu
marido fazia com ela. Heitor comenta
com Afeganistão que contratará um
detetive para encontrar seu pai. César
aceita o desafio de competir com
Ricardo. Israel conta para Itália que
Fernando lhe conseguiu uma entre-
vista de emprego.

DECRETO MUNICIPAL Nº 15.751, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014.

- Reintegração de servidor público municipal, em respeito a Procedimento
Administrativo Revisional 002/2013 e dá outras providencias.

JOSÉ MANOEL CORREA COELHO , Prefeito do Município de Tatuí, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei:

CONSIDERANDO o disposto no art. 48 da Lei Orgânica do Município de Tatuí;
CONSIDERANDO que a Administração Pública pode rever seus atos, para anulá-

los, como dispõe a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal;
CONSIDERANDO o disposto no caput do art. 192 da Lei Municipal n.º 4.400, de

07 de julho de 2010;
CONSIDERANDO que a Comissão Revisora do PAD n.º 02/2013 opinou pelo

acolhimento do pedido de revisão e respectiva anulação da pena de demissão;
CONSIDERANDO que a Administração Pública na aplicação das penas dispostas

no art. 148, da Lei Municipal n.º 4.400/2010 deve atender aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade;

DECRETA:
Art. 1º - A revogação do Decreto Municipal n.º 12.511, de 25 de janeiro de 2012.

Art. 2º - Reintegrar no cargo de procurador do Município de Tatuí, o servidor
ROGÉRIO ANTONIO GONÇALVES , brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem
dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, sob n.º 96.240, portador da Carteira de
Identidade n.º 7.671.649-SSP-SP e CPF/MF 016.302078-70, matrícula 5480.

Art. 3º - Reintegre-se o servidor Rogério Antonio Gonçalves com todos os seus
direitos funcionais, na forma do disposto no art. 197 da Lei Municipal n.º 4.400/2010.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições contrárias.

Tatuí, 01 de Dezembro de 2014.

JOSÉ MANOEL CORREA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Tatuí, em 01/12/2014
Neiva de Barros Oliveira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ
DECRETO MUNICIPAL Nº 15.747, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014.

-Declara de Utilidade Pública um lote de terreno contendo residencial,
localizada neste Município, de propriedade do Sr. Masaru Horiguchi, destina-
da à obra de interesse público.

JOSÉ MANOEL CORREA COELHO - MANÚ , Prefeito Municipal de Tatuí, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública, a fim de ser adquirida pela Prefeitura
Municipal de Tatuí, mediante desapropriação amigável ou judicial, um lote de terreno
contendo residencial sob nº 149 da Rua Francisco Manoel de Sá, neste Município e
Comarca de Tatuí/SP, de propriedade do Sr. Masaru Horiguchi, uma área de 405,31
m2, destinada à obra de interesse público, conforme croqui e memorial descritivo que
ficam fazendo parte integrante deste Decreto, a saber:

“Refere-se o presente Memorial a um lote de terreno contendo residencial sob nº
149 da Rua Francisco Manoel de Sá, neste Município e Comarca de Tatuí/SP., objeto
da Matricula nº 72.015 de propriedade do Sr. MASARU HORIGUCHI.

DESCRIÇÃO PERIMETRAL
MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES = Medindo 14,38 m de frente para a Rua

Francisco Manoel de Sá; por 13,48 m nos fundos confrontando com sucessores do
Espólio de R.G. Adão Bertin; por 29,59 m do lado direito de quem da Rua olha para
o imóvel da frente aos fundos confrontando com a Área Desmembrada; por 29,28 m
do lado esquerdo da frente aos fundos confrontando com Masaru Horiguchi;
encerrando uma Área de 405,31 m2. Imóvel esse situado do lado da numeração impar,
distante 52,66 m da Rua Professor Waldemar Ferreira e cadastrado na Prefeitura local
com a Inscrição Municipal sob nº 0909-0002-ZN-01.

OBSERVAÇÕES:
Conforme AV.1/72.015 sobre o terreno foi construído um prédio de 326,87 m2,

sendo o Pavimento Térreo de 214,92 m2, com 01 garagem, 01 lavabo, 02 salas, 01
hall, 01 área de circulação, 01 cozinha, 01 área de serviço, 01 despensa, 02 dormitórios,
01 banheiro e 01 área de lazer; e o Pavimento Superior de 111,95 m2, com 01 sacada,
01 hall, 01 sala, 02 banheiros e 02 dormitórios, o qual recebeu o nº 149 da Rua Francisco
Manoel de Sá, conforme certidão expedida pela Prefeitura local, em 12/05/2011.
Habite-se nº 206/11 requerente apresentou CND nº 07929/2.011 expedida em 01/08/
2011, pelo INSS”.

Art. 2º Havendo acordo quanto ao preço e a forma de pagamento, a aquisição far-
se-á por compra pura e simples, uma vez satisfeitas as seguintes exigências:

a) que o preço não ultrapasse o laudo de avaliação;
b) que o proprietário ofereça título de filiação vintenária, bem como certidão

negativa que prove não existir quaisquer ônus sobre o imóvel expropriado.

Art. 3º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de
verba própria, consignada em orçamento suplementada se necessário.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Tatuí, 28 de Novembro de 2014.

JOSÉ MANOEL CORREA COELHO - MANÚ
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Tatuí, 28/11/2014.
Neiva de Barros Oliveira.


