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“A elevada inte-
ligência concedida 
por Deus constitui 
a maior força do 
homem.”

 Mokiti Okada
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Obs Os locais de fiscalização 
estão sujeitos a alterações sem 

aviso prévio

Radar 
móvel do 

dia 
07/04 – Av. Santa Luiza de 
Marillac, Vila São José;
08/04 – Av. Marechal 
Arthur da Costa e Silva, 
Jaboticabeiras;
09/04 – Av. Capitão 
Amaro de Toledo Cortez, 
São Gonçalo;

Nathalia 
Dill 
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De 2ª a 4ª-feira flmes  

que cabem no seu bolso.
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Obras na via Dutra 
interditam acesso a 
Aparecida

A CCR NovaDutra realiza 
obras de pavimenta-
ção no km 71 da pista 

sentido Rio de Janeiro da 
rodovia, no acesso a Apare-
cida, na noite de hoje, quinta, 
dia 12 para sexta-feira, dia 
13. Os serviços acontecem 
das 22h às 5h e, neste perío-
do, o acesso à cidade perma-
necerá interditado. Em caso 
de chuva, os trabalhos podem 

ser adiados.
Durante a realização das 

obras, a alterativa para os 
motoristas que estiverem 
trafegando na pista sentido 
Rio de Janeiro será utilizar 
a saída 67,2 para acessar o 
município. Os usuários serão 
orientados por meio de sina-
lização especial implantada 
na rodovia, com faixas e 
placas.

Divulgação CCR NovaDutra/Arquivo

Senado aprova proposta que permite 
saque do FGTS a quem pede demissão
O trabalhador que 

pedir  demissão 
está mais perto 

de poder sacar integral-
mente o Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço 
(FGTS). Um projeto de lei 
do Senado com esse obje-
tivo, o PLS 392/2016, foi 

aprovado na quarta-feira, 
dia 11,  pela Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS) da 
Casa.

Como o projeto foi apre-
ciado em caráter terminati-
vo, caso não haja apresen-
tação de recurso para aná-
lise do tema no plenário da 

Casa, o texto seguirá direta-
mente para apreciação na 
Câmara dos Deputados.

Atualmente, a Consolida-
ção das Leis do Trabalho 
(CLT) já prevê o resgate de 
80% do FGTS em casos de 
demissão por acordo entre 
patrão e empregado.

(Globo/ Joao Miguel Junior)
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Crônicas do Escritor

Melhores  dias
A Alstom anunciou 

anteontem que está 
trazendo para Tau-

baté a linha de produção de 
trens de metrô  que são enco-
mendas do governo chileno. 
Com essa novidade, a fábrica 
Alstom Taubaté vai poder 
criar 50 empregos novos. É 
pouco, mas já é alguma coisa 
na propalada retomada do 
crescimento, depois de uma 
crise que já dura quatro anos.

A fabricação de metrôs 
para o Chile deve manter a 
linha de produção ocupada 
até 2020, a partir de setem-
bro próximo, quando as con-
tratações já estarão aconte-
cendo. A empresa começa já 
a preparar a unidade para a 
nova tarefa. A notícia foi dada 
anteontem, pelo Sindicato  
dos Metalúrgicos de Taubaté.

Já a Volkswagen anunciou 
dois bilhões de reais para 

investimentos na unida-
de de São José dos Pinhais, 
no Paraná, onde entrarão 
em produção novas linhas 
de veículos SUV da marca. 
Aliás, a Volksvagen pretende 
lançar20 novos modelos até 
2020, e para isto está criando 
uma nova Volkswagen, com 
modelos novos, novas linhas 
de produção, etc. A idéia é 
aplicar 7 bilhões de reais  até 
2020, no Brasil.

Taubaté tem uma unidade 
da Volkswagen, e pelo que se  
sabe, continuará a fazer o Gol, 
agora automático. Comenta-
-se, sem alarde, que a unida-
de de Taubaté poderia rece-
ber mais investimentos se 
os funcionários fossem mais 
assíduos ao trabalho. Consta 
que o número de ausentes na 
linha de produção é grande, 
principalmente perto de 
feriados e fins de semana.

Telepatia
• Adilson Mota

Segundo o dicionário 
Michaelis telepatia 
significa “capacidade 

que se pretende possuam 
algumas pessoas de trans-
mitir e receber pensamentos 
a distância, sem que façam 
uso dos sentidos naturais”. 
O pensamento é a linguagem 
do Espírito. Não é formado 
por palavras, nem imagens, 
nem nada que tenha uma 
expressão material. É a 
forma universal de comuni-
cação, que pode ser enten-
dida por qualquer Espírito 
em qualquer lugar em que 
esteja. Sabemos que os 
encarnados podem comuni-
car-se de Espírito a Espírito 
durante o sono quando se 
encontram desprendidos 
do corpo adormecido. Há 
a possibilidade também de 
comunicarem-se mesmo em estado de 
vigília, conforme explicaram os orien-
tadores espirituais de Kardec. 

420. Podem os Espíritos comunicar-
-se, estando completamente despertos 
os corpos? 

“O Espírito não se acha encerrado 
no corpo como numa caixa; irradia 
por todos os lados. Segue-se que pode 
comunicar-se com outros Espíritos, 
mesmo em estado de vigília, se bem 
que mais dificilmente. “ (O Livro dos 
Espíritos) 

O organismo físico é um empecilho 
a esse tipo de comunicação devido à 
sua densidade. Mesmo assim, certas 
pessoas possuem essa faculdade rela-
tivamente desenvolvida pela qual seus 
perispíritos se expandem significati-
vamente e quando tocam os fluidos 
perispiríticos de outrem conseguem 
permutar impressões e pensamentos 
“que dá causa a que duas pessoas se 
vejam e compreendam sem precisarem 
dos sinais ostensivos da linguagem”. (O 

Livro dos Espíritos, comentário à ques-
tão 421) E complementa Allan 

Kardec: “Poder-se-ia dizer que falam 
entre si a linguagem dos Espíritos”. 

Alguns telepatas são mais habili-
tados a captar o pensamento alheio. 
Outros são melhores emissores. E 
ainda outros conseguem fazer bem as 
duas coisas. Há aqueles que por uma 
espécie de simpatia especial se comu-
nicam entre si telepaticamente, às 
vezes com muita facilidade e precisão. 
Essas são raras, embora a faculdade 
telepática seja comum a todas as pes-
soas. Dir-se-ia que todos nos comuni-
camos uns com os outros de Espírito a 
Espírito, apesar de não percebermos, 
permanecendo essas relações a nível 
profundo só entendível e percebido 
pelo Espírito não chegando à consci-
ência de vigília. 

No processo de interação telepática 
dificilmente há uma perfeita captação 
daquilo que está passando na mente 
do outro. Os pensamentos podem 

ser percebidos mesclados ou não às 
emoções relativas aos mesmos, com 
mais ou menos detalhes, com maior 
ou menor precisão. Por exemplo: supo-
nhamos alguém que está passando 
por momentos de tristeza relativos ao 
falecimento de um ente querido. Um 
telepata menos desenvolvido capta-
rá somente uma ideia de perda, sem 
saber definir a que se refere. Um outro 
perceberá a angústia que o acompa-
nha relacionando-a à morte de alguém. 
Um sensitivo mais capacitado “verá” 
a imagem do enterro, as pessoas que 
estavam presentes, identificarão o 
morto e ainda poderá descrever como 
eram as relações entre os dois. 

Essa é mais uma faculdade que 
revela a capacidade de emancipação 
do encarnado e que nos capacita a 
entrar em contato com outros através 
do pensamento, de Espírito a Espírito. 
Mostra o quanto a mente, como atribu-
to da alma, pode funcionar indepen-
dentemente dos sentidos físicos.

Ah..., Que saudades dos 
bons tempos!
Eu me lembro daqueles bons 

tempos!
Assim que saía da escola corria 

para o campinho perto de casa para 
jogar bola ou empinar pipa. Campinho 
de terra e de sonhos. Próximo á ele um 
belo matagal, onde o que não faltava era 
espaço para a molecada gastar energia 
e deixar fluir sua imaginação. E o bam-
buzal então? Como era bonito. Ah, como 
era bom.

Nos finais de semana as brincadeiras 
dançantes nas casas de família, inima-
gináveis nos dias de hoje. Colocava-se 
a melhor calça (com boca de sino), a 
melhor camisa (normalmente havia só 
uma para passear), penteava três vezes 
o cabelo com o pente flamengo (por 
onde andará? será que ainda existe?) 
e saía em direção á festa sonhando em 
conseguir um beijo da menina que tinha 
aquele sorriso tão bonito. Chegando 
lá, já rolava a música “Don´t let me be 
misunderstood” da inesquecível banda 
Americana Santa Esmeralda..., ah, que 
saudades! O som rolava na velha e boa 
Sonata onde os saudosos LPs, tocavam 
alegrando a festa. Eu aguardava ansioso 
as músicas lentas para tirar a menina do 
belo sorriso para dançar. O que dizer de 
uma dança ao som do Hyldon tocando 

as inesquecíveis “Na sombra de uma 
arvore”, “As dores do Mundo” e “Na rua, 
na chuva e na fazenda” (que mais tarde 
o Kid Abelha gravou com a maravilhosa 
voz da Paula Toller)? E como esquecer 
as músicas Italianas “Torneró”, “Dio 
come ti amo” e “Non Ho L`eta”? Com 
uma seleção dessas, não tinha como 
não ganhar um beijo da linda menina 
e voltar “flutuando” de tanta felicidade 
para casa. Que bons tempos!

Como não sentir saudades de uma 
época em que ninguém colocava cercas 
elétricas, câmeras, alarmes ou tranca-
va portões. As casas tinham quintais e 
árvores frutíferas além, é claro, do milho 
que só de me lembrar da verdadeira 
pamonha que minha querida mãe fazia 
já me enche a boca de saliva. Ah, meu 
Deus!

Como não sentir lágrimas nos olhos 
ao lembrar a época em que, nas noites 
de verão, os vizinhos sentavam nas cal-
çadas para contar histórias. As de fan-
tasmas e monstros eram as que eu mais 
gostava. Morria de medo, mas gostava. 
As de lobisomem eram de arrepiar!

Como não sentir saudades da época 
em que as crianças brincavam de boli-
nhas de gude, taco, pega-pega? E a TV 
Tupi então? Marcou época e deixou 

saudades. As propagandas da “Bonita 
camisa Fernandinho”, “Não se esqueça 
da minha caloi”, “Os passeios da barata 
pela casa..., D.D. Drin” e tantas outras 
que não saem das nossas memórias e 
até nos surpreendemos ao lembrar. É 
até engraçado e como dá saudades!

O tempo, ah, o tempo, implacável como 
sempre passou, mas deixou memórias, 
lembranças e dias atrás, andando pelos 
bairros de minha querida Taubaté, me vi 
na rua que me traz tantas lembranças e 
nostalgia. A casa onde morei ainda está 
lá, mas para minha surpresa e tristeza 
o implacável progresso não perdoou e o 
campinho e o matagal desapareceram. E 
o que encontramos agora? Asfalto, casas 
e prédios. Onde está o bambuzal onde, 
tantas vezes, me deitei á sua sombra 
olhando para o céu e apreciando as 
folhas dançando ao sabor do vento e 
ouvindo a doce música que fazia ao 
passar pelas folhas. Ah, como era gos-
toso!

Adorava olhar para ele e sonhar. Meu 
Deus! Quantas vezes olhei e sonhei.

E agora eu me pergunto onde é que as 
crianças dali vão brincar? Onde é que 
elas vão sonhar? Se não tem campinho, 
matagal e bambuzal.

Ah..., que saudades dos bons tempos!

J.	Robson	J.

Mensagem do Dia

•	Monsenhor	Jonas	Abib
Fundador da Comunidade Canção Nova e presidente da Fundação 

João Paulo II, mantenedora do Sistema Canção Nova de 
Comunicação, em Cachoeira Paulista (SP). É um dos religiosos que 

mais se destacou utilizando os meios de comunicação na ação 
evangelizadora da Igreja Católica, na América Latina. Autor de 48 

livros, Cd´s e DVD´s, além de várias palestras em áudio e vídeo.

Jesus abriu a porta 
do Seu coração para 
todos aqueles que 
precisam d’Ele
O céu inteiro convida 

cada um de nós a 
entrarmos no coração 

aberto de Jesus. O véu foi ras-
gado, o coração está aberto, a 
porta está aberta para todos 
aqueles que precisam do 
Senhor.

Graças a Deus, você não está 
longe, mas é preciso adentrar, 
ainda mais, nesse amor que 
vem do coração de Jesus. Está 
aí a infinita demonstração do 
amor divino.:. 

Faça a consagração ao 
Sagrado Coração de JesusJe-
sus o ama do jeito que você 
é, com toda a sua história e 
atual situação. 

Ele lhe diz: desça depres-
sa! Você precisa ficar, hoje, na 
minha casa, entrar no fundo 
do meu coração. Estou lhe 

chamando como chamei 
Zaqueu�. 

Ele o acolhe assim como 
acolheu Madalena quando se 
agachou e colocou-se à altura 
dela face a face. 

Os homens viram a aparên-
cia dela; Jesus estava conhe-
cendo toda sua história.Seja 
você quem for, o que Jesus 
disse para aquela mulher, 
Ele diz hoje para você: “Eu 
também não o condeno, 
esteja o que estiver no seu 
coração. 

Eu não o condeno. Vá e não 
peque mais”.

Jesus não quer que você 
peque simplesmente porque 
isso faz mal para você e para 
os outros.

Deus os abençoe, 
Seu irmão,
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PAINEL IMOBILIÁRIO
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI 2ª Região SP - S. J. dos Campos - www.crecisp.gov.br

Informe Publicitário / Taubaté e região

Delegada Sub-regional:
Marina Maria Bandeira de Oliveira

Delegado Municipal de Taubaté: Celso Solera
Conselheira: Ana Alice De Finis Pagnano

Conselheiros Suplentes:
Roberto de Moura / Valdir Jacomini

Delegacia Sub-regional de 
São José dos Campos/Poupatempo:
Av. São João, 2.200 - Shopping Colinas
Fone: 12-39419184 - S.J.Campos

Uma forma de atendimento 
que está facilitando a vida dos 
corretores e vem reduzindo as fi-
las nos postos de atendimento do 
CRECISP. O serviço possibilita ao 
inscrito decidir sobre qual o melhor 
horário para ser atendido em um dos 
postos de atendimento espalhados 
por todo o Estado.

É isso que o CRECISP oferece 
com o trabalho de suas equipes, em 
suas Delegacias e nos Postos das 
Associações Comerciais do Estado: 
atendimento personalizado e com 
hora marcada para resolver todas as 
questões relativas ao Conselho, aos 
inscritos e à sociedade.

Além de ampliar a rede de 
atendimento com um número 
maior de postos, com o agenda-

mento antecipado, a entidade pro-
porciona uma melhor organização e 
comodidade aos seus profissionais.

Desde que foi implantado o serviço, 
a resposta dos inscritos tem sido muito 
positiva. E a ideia do Conselho é que, 
cada vez mais, corretores possam usu-
fruir da ferramenta.

É muito fácil realizar o agendamen-
to. Basta ir na página principal do site 
(www.crecisp.gov.br) e clicar em ‘Agen-
damento’, no lado direito. Ao acessá-lo, 
o interessado preenche seu CPF e demais 
dados pessoais e escolhe o local mais 
conveniente para ser atendido.

Além dos endereços das Delega-
cias Sub-regionais,  também é possível 
marcar horário nos postos de Atibaia, 
Barueri, Ferraz de Vasconcelos, Ipiran-
ga, Itatiba, Liberdade, Mogi das Cruzes, 

Pinheiros, Santana, São Vicente, 
Tatuapé, Vila Maria e Vila Mariana.

O presidente da entidade, José 
Augusto Viana Neto,  destaca que 
o projeto foi pensado a partir da 
necessidade em oferecer uma fer-
ramenta adequada para um perfil de 
corretor que é moderno, multitarefa 
e que prioriza a praticidade. E ele 
afirma ainda que agendar é um mé-
todo eficiente para tirar proveito da 
tecnologia e evitar a perda de tempo.

“Sabemos das inúmeras tarefas 
que o corretor de imóveis desenvol-
ve em sua rotina diária e buscamos 
facilitar a solução de suas pendências 
junto ao Conselho. Não há mais ne-
cessidade de filas ou senhas, pois o 
profissional terá um atendimento per-
sonalizado”, comentou o presidente.

Atendimento com hora marcada facilita a 
vida do corretor de imóveis

Caso receba pelo Correio algum boleto para pagamento cujo favorecido  seja o CRECISP, não pague! 
Trata-se de estelionato. O CRECISP não envia nenhum boleto pelo Correio.

Tudo deve ser impresso pelo Corretor de Imóveis no link:
https://www.crecisp.gov.br/arearestrita/boletosdeanuidade

Para conferir à sociedade con-
fiança e tranquilidade em sua 
relação com profissionais especia-
lizados em transações imobiliárias, 
a fiscalização do CRECISP vem 
trabalhando intensivamente em 
prol da ética do no mercado imo-
biliário. Como sabemos, o dever 
legal de um conselho profissional 
é o de zelar pelo interesse público, 
efetuando, para tanto,  a supervi-
são qualitativa, técnica e ética do 
exercício da profissão, na confor-
midade da lei.

E nesse contexto, é nítida a 
enorme responsabilidade social 

Fiscalização para fortalecer a ética no setor imobiliário
que o CRECISP possui. Pensando em 
garantir tranquilidade e segurança à 
sociedade nas transações imobiliárias, 
o CRECISP se empenha, cada vez 
mais, para intensificar a fiscalização 
do exercício da profissão do corretor de 
imóveis. Lembrando que as denúncias 
costumam ser atendidas em 24 horas.

Ao longo de 2017, foram realizados 
o surpreendente número de 184.218 
autos de constatação, em função das 
215.768 fiscalizações realizadas. Um 
importante resultado alcançado em 
2017 diz respeito ao exercício ilegal da 
profissão. As blitzes e diligências orga-
nizadas pelo CRECISP autuaram 4.024 

pseudocorretores, minimizando as 
chances de fraudes e estelionatos 
no segmento.

Buscando ainda atender a todas 
as solicitações e denúncias recebi-
das da população, o Conselho rea-
lizou, ainda, 10.714 fiscalizações, 
visitando escritórios, empresas e 
plantões de vendas sob suspeita.

“A demanda por fiscalizações, 
especialmente pela suspeita de 
pseudocorretagem, indica que a 
categoria está ganhando espaços e 
confiança no setor imobiliário”, co-
mentou o presidente José Augusto 
Viana Neto.

�Política

Governador anuncia novos secretários de 
Emprego e Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação
O governador Márcio 

França nomeou ontem, 
quarta-feira, dia 11, os 

novos secretários de Empre-
go e Relações do Trabalho, 
Cícero Firmino da Silva, e 

Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, Marcos Monteiro.

Nascido em Queiroz, inte-
rior de São Paulo, Cícero 
Firmino foi secretário do 
Trabalho, Emprego e Econo-
mia Solidária do município 
de Santo André entre 2014 
e 2016 e foi presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Santo André e Mauá. Ele 
assume o cargo em substitui-
ção a José Luiz Ribeiro, que 
deixou a pasta no último dia 6.

Marcos Monteiro assume a 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico, Ciência, Tecno-
logia e Inovação (SDCTI). Gra-
duado em Administração de 
Empresas, com especialização 
em Gestão Pública, Montei-
ro ocupou diversos cargos 
públicos, sendo o último o de 
secretário de Planejamento 
e Gestão do Estado de São 
Paulo.

Nota de Falecimento
V

Faleceu aos 92 anos, Maria Uberty Teixeira Danelli, 
(Betty), dia 11, em Taubaté. O enterro ocorreu no Cemité-
rio Convento Santa Clara. Ela foi casada com o rotariano 
Hodges Danelli e era mãe de  Hodges Danelli Filho, do 
Rotary Club Taubaté - União. D. Betty entrou para a Casa 
da Amizade em 1954 , sendo  Presidente em 1958  onde 
participou sempre das atividades, da entidade. Deixou três 
filhos, oito netos e oito bisnetos.

�Evento

Caminhada Franciscana leva 800 
jovens para Campos do Jordão
Na sua sétima edição, a 

Caminhada Francisca-
na da Juventude leva, 

neste final de semana dias 14 
e 15, 800 jovens (oriundos de 
SC, PR, SP, MG e RJ) a Campos 
do Jordão. Mesmo sendo um 
evento confessional, a Cami-
nhada não se restringe às 
pessoas diretamente ligadas 
à fé católica, pois é aberta 
indistintamente a todos, 
explica Frei Diego Atalino de 
Melo, animador do evento, 
promovido pela Província 
Franciscana da Imacula-
da Conceição do Brasil, da 
Ordem dos Frades Menores, 
em parceria com Paróquias e 
grupos de jovens ligados ao 

carisma franciscano.
O objetivo desse evento é, 

a partir da espiritualidade 
franciscana, proporcionar 
momentos de encontro com 
Deus, com os irmãos, com a 
natureza, consigo mesmo e 
com os próprios limites, além 
do incentivo a uma vida mais 
saudável por meio da prática 
do exercício físico. Trata-se, 
portanto, de um caminho 
interior e exterior que nos 
leva a descobrir a impor-
tância do cultivo da própria 
espiritualidade.

Esses jovens são oriundos 
dos estados de SC, PR, SP, 
MG e RJ. “Além disso, con-
taremos com a presença de 

cerca de 15 frades francisca-
nos, padres diocesanos e da 
Congregação dos Joseleitos 
de Cristo, além de inúmeras 
irmãs religiosas. O evento 
se insere também na come-
moração dos 50 anos de fun-
dação da Congregação das 
Irmãs Franciscanas de Nossa 

Senhora de Fátima, fundada 
em Campos do Jordão por 
Frei Orestes Girardi e Irmã 
Maristela cujo carisma é 
dedicar-se ao cuidado das 
crianças e jovens em situação 
de vulnerabilidade social”, 
explica Frei Diego.

Leia mais no site do DT

�Atrações

Não perca os últimos 
dias de Peixonauta 
no Via Vale

 Â Parque indoor garante atrações 
divertidas para as crianças e fica no 
Garden até o dia 15

Um dos personagens 
mais queridos do 
mundo infantil, o 

agente Peixonauta e seus 
amigos Marina e Zico, invadi-
ram o Via Vale Garden Shop-
ping nos últimos meses para 
uma grande aventura. E até 
o próximo domingo, dia 15, 
crianças com idades entre 3 
e 12 anos, poderão participar 
de um circuito de atividades 
que vai aguçar a curiosidade 
e a imaginação dos pequenos.

Com temas sempre ligados 
à sustentabilidade e hábitos 

saudáveis, as aventuras do 
‘Peixe agente secreto’ são 
pra lá de animadas. O circui-
to de atividades Peixonauta 
conta com uma bancada de 
areia cinética para estimular 
a coordenação motora, além 
de oferecer uma experiência 
sensorial. A areia cinética é 
uma areia colorida fácil de 
modelar, que pode ganhar 
qualquer forma, levando os 
participantes a uma experi-
ência mágica e instigante. 

Leia mais no site do DT.

�Mostra

Alunos da Pedagogia 
realizam exposição 
sobre literatura 
infantil
O Departamento de 

Pedagogia da Unitau 
organizou uma expo-

sição sobre literatura infantil 
com objetivo de apresentar 
autores e obras desse univer-
so. A iniciativa é da turma do 
terceiro semestre de Pedago-
gia, juntamente com a Profa. 
Ma. Cleusa Vieira da Costa.

“A exposição busca levar 
ao conhecimento do público 
informações acerca do autor, 
de sua obra e também algu-
mas possibilidades lúdicas 
de trabalho com os alunos da 

Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental”, explica a pro-
fessora.

O evento, que é aberto 
ao público, discutirá a cada 
semana será uma obra de 
um autor. Entre os escolhi-
dos estão Ziraldo, Tatiana 
Belinky, Ruth Rocha, Mau-
ricio de Souza, Monteiro 
Lobato, Elias José, Silvia 
Orthof, Ana Maria Machado 
e Cecília Meireles.

“Sorteamos em sala diver-
sos escritores da literatura 
infantil brasileira. 

�Aniversário

Atacadão sorteia mais de R$ 3 milhões em 
prêmios em comemoração aos seus 56 anos

 Â Rede sorteia em todo o país automóveis, motos e vale-compras durante o mês de abril

Durante todo o mês de 
abril, o Atacadão, maior 
atacadista brasileiro em 

número de lojas e com abran-
gência nacional, comemora seu 
aniversário de 56 anos com a 
campanha ‘O Maior Aniversá-
rio do Brasil’, que sorteará mais 
de R$ 3 milhões em prêmios, 
como automóveis, motos e vale-
-compras. Em compras acima 
de R$ 200,00 em qualquer loja 
de autosserviço do Atacadão 
pelo país, o cliente recebe um 
código para cadastro no hot-

site da promoção. Serão oito 
sorteios semanais, sempre as 
quartas-feiras e sábados, cujos 
resultados serão anunciado 
no próprio site. Ao todo, serão 
sorteados 56 automóveis, 56 
motos, 56 vale-compras de R$ 
1.000,00, 56 vale-compras de 
R$ 3.000,00 e 56 vale-compras 
de R$ 5.000,00.

“A campanha de aniversário 
é um gesto de agradecimento 
pela parceria dos milhares 
de clientes que escolheram o 
Atacadão para realizar as suas 

compras e que acompanha-
ram a nossa trajetória no país 
há mais de cinco décadas”, diz 

Roberto Müssnich, CEO do 
Atacadão. 

Leia mais no site do DT
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Acessórios para celular  
assistência técnica em tablet, 

notebook, celulares e equipamentos
Praça Euzébio Câmara Leal nº 126
Centro Taubaté-SP Tel:3622-5030

Atlanta 
Solutions

Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 Moviecom Taubaté Programação
12/04/2018 à 18/04/2018

Shopping Pátio Pinda  Programação de Filmes
12/04/2018 à 18/04/2018

NADA A PERDER-CONTRA TUDO. 
POR TODOS. (IDIOMA ORIGINAL) 

(NADA A PERDER-PARTE 1)
Classificação: 12 anos, Ano 
de Produção: 2018, Idioma: 

PORTUGUÊS, Diretor: ALEXANDRE 
AVANCINI, Duração: 02:10:00h, 

com: PETRÔNIO
GONTIJO, DALTON VIGH, BETH 
GOULART ANDRÉ GONÇALVES, 

EDUARDO GALVÃO DAY MESQUITA, 
LEONARDO FRANCO

SALA 2
Quin, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, 

Quar: 14:00h - 16:40h - 19:20h - 
22:00h
SALA 3

Quin, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, 
Quar: 13:40h - 16:20h - 19:00h - 

21:40h

JOGADOR NÚMERO 1 (D) 
(DUBLADO) (READY PLAYER ONE)

Classificação: 12 anos, Ano de 
Produção: 2018, Idioma: INGLÊS, 

Diretor: STEVEN SPIELBERG, 
Duração: 02:20:00h, com: TYE 

SHERIDAN, OLIVIA
COOKE, BEN MENDELSOHN

SALA 1
Quin, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, 

Quar: 14:30h - 21:50h

UM LUGAR SILENCIOSO (D) 
(DUBLADO) (A QUIET PLACE)
Classificação: 14 anos, Ano de 

Produção: 2017, Idioma: INGLÊS, 
Diretor: JOHN KRAZINSKI, Duração: 

01:30:00h, com: JOHN KRASINSKI, 
EMILY

BLUNT, MILLICENT SIMMONDS
SALA 1

Quin, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, 
Quar: 17:30h - 19:30h

RAMPAGE DESTRUIÇÃO TOTAL 
(D) (DUBLADO) (RAMPAGE)
Classificação: 14 anos, Ano de 

Produção: 2018, Idioma: INGLÊS, 
Diretor: BRAD PEYTON, Duração: 

01:47:00h, com: DWAYNE 
JOHNSON, NAOMIE

HARRIS MALIN AKERMAN
SALA 4

Quin, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, 
Quar: 14:10h - 16:30h - 19:10h - 

21:30h

SALA 1 - O HOMEM DAS CAVERNAS - DUB 
(PARIS FILMS)

Infantil - Dublado - Livre - Duração: 90min.
Nos tempos em que os dinossauros e mamutes 

ainda percorriam a face da terra, um corajoso 
homem

das cavernas une sua tribo contra um inimigo 
poderoso da Idade do Bronze para tentar vencê-lo 

em uma
grande batalha.

Sáb., Dom., Feriado: 14h30

SALA 1 - CÍRCULO DE FOGO: A REVOLTA-DUB 
(UNIVERSAL PICTURES)

Aventura - Dublado - 12 Anos - Duração: 
110min.

Filho de Stacker Pentecost, responsável pelo 
comando da rebelião Jaeger, Jake Pendergast 

(John
Boyega) era um promissor piloto do programa de 

defesa, mas abandonou o treinamento e entrou no
mundo do crime. Quando uma nova ameaça 

aparece, Mako Mori (Rinko Kikuchi) assume o lugar 
que era

do pai no comando do grupo Jaeger e precisa 
reunir uma série de pilotos. Ela procura o irmão 

Jake e
decide lhe oferecer uma segunda chance para 

ajudar no combate e provar seu valor.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 22h00

Sáb., Dom., Feriado: 22h00

SALA 1 - JOGADOR Nº 1 - DUB (WARNER)
Ficção Científica - Dublado - 12 Anos - Duração: 

140min.
Num futuro distópico, em 2044, Wade Watts (Tye 

Sheridan), como o resto da humanidade, prefere a
realidade virtual do jogo OASIS ao mundo real. 
Quando o criador do jogo, o excêntrico James 

Halliday
(Mark Rylance) morre, os jogadores devem 

descobrir a chave de um quebra-cabeça diabólico 
para

conquistar sua fortuna inestimável. Para vencer, 
porém, Watts terá de abandonar a existência 

virtual e
ceder a uma vida de amor e realidade da qual 

sempre tentou fugir.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 - 19h15

Sáb., Dom., Feriado: 16h30 - 19h15

SALA 2 - PEDRO COELHO-DUB (COLUMBIA 
PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 95min.
Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta 

todas no quintal e até dentro da casa do Mr. 
McGregor

(Domhnall Gleeson), com quem trava uma dura 
batalha pelo carinho da amante de animais Bea 

(Rose
Byrne).

Sáb., Dom., Feriado: 14h40
Ter.: 14h00

SALA 2 - PANTERA NEGRA-DUB (DISNEY)
Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 134min.
A história de T’Challa (Chadwick Boseman), 

príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu 
pai e viaja

para os Estados Unidos, onde tem contato com os 
Vingadores. Entre as suas habilidades estão a

velocidade, inteligência e os sentidos apurados.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h15

Sáb., Dom., Feriado: 21h15

SALA 2 - OS FAROFEIROS (DOWNTOWN FILMES)
Comédia - Nacional - 12 Anos - Duração: 

103min.
Colegas de trabalho, Lima, Alexandre, Rocha e 
Diguinho decidem sair juntos em uma viagem 

com suas
famílias para curtir o feriadão. Entre 

engarrafamentos quilométricos em carros 
apertados, ataques de

mosquitos e disputas por um espaço na areia de 
praias lotadas, nada parece dar certo na viagem. Os
planos de um passeio perfeito vão definitivamente 

por água abaixo quando descobrem que a casa 
que

alugaram estava abandonada e caindo aos 
pedaços. Sem ter para onde ir, eles irão se meter 

em
confusões hilárias e ainda terão que administrar os 
problemas de convivência para superar aquele que

será o feriado mais infernal de suas vidas.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 16h45 - 19h00

SALA 3 - UM LUGAR SILENCIOSO - DUB 
(PARAMOUNT PICTURES)

Terror / Suspense - Dublado - 14 Anos - Duração: 
90min.

Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família 
do meio-oeste é perseguida por uma entidade

fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, 
eles devem permanecer em silêncio absoluto, a

qualquer custo, pois o perigo é ativado pela 
percepção do som.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h40 - 19h40 - 21h40
Sáb., Dom., Feriado: 15h40 - 17h40 - 19h40 - 

21h40

SALA 4 - RAMPAGE:DESTRUIÇÃO TOTAL(3D)
DUB (WARNER)

Ficção Científica - Dublado - 14 Anos - Duração: 
107min.

Davis Okoye é um primatologista (Dwayne 
Johnson), um homem recluso que compartilha 

um vínculo
inabalável com George, um gorila muito inteligente 

que está sob seus cuidados desde o nascimento.
Quando um experimento genético desonesto é 
feito em um grupo de predadores que inclui o 

primata, os
animais se transformam em monstros que 

destroem tudo em seu caminho. Agora Okoye 
tenta conseguir

um antídoto e impedir que seu amigo provoque 
uma catástrofe global.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10 - 21h50
Sáb., Dom., Feriado: 17h10 - 21h50

SALA 4 - RAMPAGE:DESTRUIÇÃO TOTAL-DUB 
(WARNER)

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h30
Sáb., Dom., Feriado: 14h50 - 19h30

SALA 5 - NADA A PERDER-CONTRA TUDO. POR 
TODOS (PARIS FILMS)

Biografia - Nacional - 12 Anos - Duração: 135min.
Cinebiografia autorizada do bispo evangélico Edir 
Macedo (Petrônio Gontijo), empresário fundador 

e líder
espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus e 
proprietário da Record TV. Baseado nos livros da 

trilogia
homônica, conta a história do self made man 

que enfretou diversos momentos de turbulência 
enquanto

perseguia sua convicção.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h10 - 18h50 - 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h10 - 18h50 - 21h30

�Cultura

Taubaté recebe Palco Móvel  
do Emcena Brasil
A Caravana do Emcena 

Brasil chega em Tau-
baté com seu teatro 

móvel, um contêiner com 
uma grande tenda adaptada, 
nos dias 14 e 15. O projeto 
se instalará  na praça Santa 
Teresinha,  e irá realizar 
durante dois dias oficinas, 
contação de histórias, apre-
sentações de espetáculos 
teatrais para crianças e adul-
tos, além de circo, sessão de 
cinema e muitas outras atra-
ções. A programação começa 
sempre a partir das 15h e vai 
até às 21h.

Nos últimos dez anos, o 
Projeto Emcena Brasil já per-
correu mais de 350 cidades 
em todo o País, atendendo a 
mais de um milhão e meio  de 
pessoas.   Com uma estrutu-
ra moderna, que inclui som, 
iluminação, tela de cinema, 
500 banquetas e uma grande 
tenda para abrigar a plateia, 
a caravana apresentará uma 
variada programação a todos 
os presentes, com a mesma 
qualidade de salas conven-
cionais de teatro, porém com 

a vantagem de ser totalmente 
gratuito. O projeto é realiza-
do por meio do Programa 
de Ação Cultural (ProAC) 
pela Cia Abaréteatro, com o 
patrocínio da Caedu, apoio da 
Prefeitura Municipal De Tau-
baté através da  Secretaria de 
Cultura.

A Cia Abaréteatro vem 
capitaneando o projeto desde 
2007 e traz na sua programa-
ção   renomados grupos de 
teatro, mamulengos  e circo, 
que apresentarão os princi-
pais espetáculos do seu vasto 
repertório. Todos trazem na 
bagagem mais de 20 anos 
de experiência, tanto nos 
principais centros culturais 
do País, como participações 
importantes em Festivais de 
Teatro e Cultura no Brasil e 
no exterior, além de um exce-
lente currículo com diversas 
premiações.

Ao todo serão mais de 
30 artistas e técnicos que 
desfilarão suas habilidades 
em dois dias de eventos. O 
excelente nível artístico e 
a interação com a plateia, 

aliado à tecnologia de luz 
e som, proporcionarão aos 
espectadores um excelente 
divertimento em um evento 
único, que valoriza a cultura 
popular, o artista nacional e 
garante boas gargalhadas e 
um ótimo dia de lazer para 
toda a família.

“Estes últimos anos de cir-
culação nas mais variadas 
regiões de norte a sul de País 
estão sendo muito gratifican-
tes, tanto pela troca de expe-
riências como também pela 
absorção de conhecimento 
das tradições e da rica cultu-
ra de cada localidade. Depois 
de milhares de quilômetros 
rodados, nós estamos, de fato, 
levando a cultura para onde 
a população está localizada. 
O mais importante é que 
estamos consolidando um 
verdadeiro projeto de con-

fraternização e reencontro do 
povo com sua própria cultura. 
Temos notado que crianças, 
adolescentes e adultos se 
divertem com o gracejo do 
palhaço, se emocionam com a 
história bem contada e como 
gente grande, sem pudor e 
nem preconceito, são capa-
zes de gestos de carinho ao 
reviver a criança que existe 
dentro de cada um. E sempre 
ao final, agradecidos,  retri-
buem aplaudindo entusiasti-
camente todos os eventos ”, 
conclui Orlando Moreno, cria-
dor e idealizador do projeto.

Leia mais no site do DT

A MENINA E O SABIÁ

CIRCO
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EVIDÊNCIA NA TV
Programa Evidência com Mírian Ferreira entrevista personalidades da cidade e 

região, traz flashes de eventos culturais e sociais como dança, música, literatura, 
artes plásticas e teatro.

É exibido pelo canal 03 digital todas as quartas-feiras, às 22h e reprisado no sábado 
às 11h, pela TV Cidade.

Os leitores também poderão assistir na Fan Page: Evidência jornalista Mírian Ferreira 
e no Canal Youtube:MirianFerreiraJorn  / email: jornalistamirianferreira@gmail.com

EVIDênCIA 

E-mail: jornalistamirianferreira@gmail.com

Escritores são homenageados pela 
Câmara Municipal
A Câmara de Taubaté rendeu homenagens, na segunda 09, aos escritores professora Maria Marlene Nascimento Teixeira Pinto, indicada pela Academia Valeparaibana de Letras e 

Artes – AVLA - e professor Alfredo Barbieri, indicado pela Academia Taubateana de Letras – ATL.
O presidente da Câmara vereador Diego Fonseca coordenou a solenidade comemorativa aos dias do ‘Jornalista Oswaldo Barbosa Guisard’ e do ‘Escritor e da Literatura’. As saudações 

ficaram por conta da vereadora Vivi da Rádio, que lindamente leu o currículo cultural dos homenageados.
Fotos: Mírian Ferreira/Maria Marlene

Os homenageados com os membros da AVLA e ATL

Homenageado, prof. Alfredo Barbieri, presidente ATL Regina 
Celia Pinheiro e vereadora Vivi da Rádio

O homenageado com os membros da ATL

A homenageada prof. Maria Marlene Teixeira Pinto; 
representando a AVLA, prof. Celinha Marques; e a vereadora 
Vivi da Rádio

A homenageada com os membros da AVLA

Professor Alfredo Barbieri e família. Joel (irmão), Ana 
Amélia (filha) e Nicolas (neto) 

Prof.Marmo, Regina Célia, Alfredo Barbieri, Maria Marlene e 
Celinha Marques.

Levy Bretherick, história viva 
do jornalismo 
Ao falar de jornalis-

mo em nossa cidade 
e região, não temos 

como não lembrar de um 
decano chamado Levy 
Bretherick. Conheci Levy 
quando comecei a dar meus 
primeiros passos trabalhan-
do e escrevendo no jornal A 
Voz do Vale, na época dirigi-
da pelo jornalista Waldemar 
Duarte, em 1980. 

Mal sabia que já naque-
la época estava diante de 
um dos maiores nomes da 
imprensa taubateana, admi-
rado por colegas da redação 
e de veículos concorrentes 
por sua competência e pro-
fissionalismo. 

Levy é testemunha da 
evolução dos meios de 
comunicação do país, desde 

a década de 1940. Além de 
jornais, trabalhou em rádio 
e assessoria de impren-
sa. Tenho tentado há anos 
promover entrevista com o 
nosso ícone, mas Levy Bre-
therick é pouco afeito as 

câmeras. Nem por isso dei-
xamos de registrar a impor-
tância deste grande amigo.

Levy ruma para comple-
tar 94 anos, sendo exemplo 
e memória viva da história 
do jornalismo. 

Jornalista Levy Bretherick

Foto: divulgação

Momento de Decisão com 
Walquíria das Graças

Novo programa na 
grade da TV Cidade, 
‘Momento de Deci-

são’. A apresentadora é 
nossa querida Walquiria das 
Graças, que como o nome 
sugere, trouxe graça, carinho, 
leveza, conhecimento e um 
charme total, que tem encan-

tado telespectadores, 
amigos e empresários. 
Walquiria é psicóloga, 
terapeuta familiar e de 
casais, comunicadora e 
escritora. Vem de famí-
lia de comunicadores, 
sendo o seu saudoso 
irmão, o radialista 

Augusto Cesar Guará, a refe-
rência mais próxima. 

Você pode sintonizar o pro-
grama no canal 03 da Net, na 
segunda quarta-feira do mês, 
às 08h30. Contato com Wal-
quiria e-mail: omomentode-
decisao@gmail.com

Foto: Mírian Ferreira/Divulgação

Walquiria

Walquiria e Augusto Cesar Guará

Série IN CONCERT 2018
Recitais de música erudita e apresentações didáticas
A Canção Em Cena-canções francesas, espanholas e brasileiras
Local: Estação do Conhecimento, Pq. Dr.Barbosa de Oliveira, 317
Sábado, 14 de abril, às 20h – entrada franca

Credenciamento para Músicos
A Secretaria de Turismo e Cultura de Taubaté realiza credenciamento e seleção de músicos 

instrumentistas interessados em firmar um termo de adesão de serviço voluntário para 
integrar a Taubaté Big Band e a Taubaté Jazz Orchestra.

As inscrições devem ser feitas até 30 de abril, no Centro Cultural Toninho Mendes, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Semana Monteiro Lobato
66ª Semana Monteiro Lobato – 17 à 22 de abril

Mirian Ferreira com os homenageados
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E REGIÃO ClassificadosQuando

a sua saúde 

sexual vai bem, 

tudo vai bem.

sexo
vidaÉ

tecnologia e 

tratamentos médicos 

para disfunção erétil 

e ejaculação precoce.

Responsável Técnico:
Dr. Bruno de Castro Salomão Nagib- CRM: 154527

AGENDE UMA CONSULTA

0800 205 3107

Bate – Rebate

C´est fini

TV Tudo

�Parceria

Centro Cultural de Taubaté 
oferece sessões de cinema 
gratuitas

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté, 
em parceria com o 

Sesc, promove todas as quar-
tas-feiras, às 19h30, durante 
o mês de abril, sessões de 
cinema gratuitas no Centro 
Cultural Toninho Mendes.

O objetivo do projeto 

é fomentar a sétima arte 
e a exibição de películas 
que estão fora do circuito 
comercial, além de apro-
ximar a população das 
atividades oferecidas pelo 
Centro. Assim, os amantes 
do cinema poderão conferir 
uma programação variada, 

de diretores internacionais 
e nacionais.

O Centro Cultural fica na 
praça Coronel Vitoriano, 01, 
no Centro. Para mais infor-
mações, o telefone é o 3621-
6040.

Leia mais sobre o site no 
DT.

�Destaque

Alunos de Taubaté conquistam 
prata e bronze na primeira 
etapa dos Jogos Escolares

Cinco alunos da EMIEF 
Profa. Marisa Lapido 
Barbosa (Chácaras 

Reunidas), de Taubaté, par-
ticiparam no último final 
de semana da 1ª etapa dos 
Jogos Escolares do Estado de 
São Paulo (JEESP). Os alunos 
do 9º ano conquistaram o 

segundo e terceiro lugar no 
Badminton.

O aluno Bruno Bueno 
ficou com a prata, seguido 
de Mateus Lamarca, com o 
bronze. Luiz Felipe, aluno 
do 7º ano ficou com quarto 
lugar e Renan Augusto, do 9º, 
com o quinto. Com a vitória, 

Bruno garantiu vaga para a 
etapa regional da competição 
que acontece em agosto.

Participaram da 1ª etapa, 
154 atletas de 80 escolas do 
Estado de São Paulo. A segun-
da etapa dos Jogos acontece-
rá nos dias 25 e 26 de maio.

�Competição

Tênis de Mesa de Taubaté se 
classifica para fase regional dos 
Jogos Abertos

A equipe masculina de 
Tênis de Mesa domi-
nou a fase sub-regional 

dos Jogos Abertos da Juven-
tude, categoria sub-18, que 
aconteceu no último sábado, 
07 de abril, em Taubaté.

Os atletas venceram em 
todas modalidades disputa-
das e, com isso, estão classi-

ficados para a fase regional 
dos Jogos Abertos da Juven-
tude.

Os taubateanos enfrenta-
ram Caçapava e Campos do 
Jordão, vencendo ambos os 
municípios nas modalidades 
equipe, duplas e no simples. 
A cidade foi representada 
por Mateus Campos – que 

venceu em todas as modali-
dades, Renato Rezende, João 
Gobbo e Vinícius Nenoki e o 
treinador Anderson Tanaka.

O próximo compromisso 
do Tênis de Mesa de Taubaté 
é a II etapa do Campeonato 
Paulista que acontece nos 
dias 14 e 15 de abril em São 
Paulo.

Aguinaldo Silva 
promete “capricho” 
de minissérie em 
nova novela 
das nove

Enquanto “O Outro Lado do Paraíso” 
entra nas últimas semanas de exibi-
ção e “Segundo Sol” está em vias de 

iniciar seu caminho, a Globo, com antece-
dência e planejamento de sempre, já faz “O 
Sétimo Guardião” aparecer no radar para 
estrear em novembro. 

A ideia do diretor Rogério Gomes é gravar 
as externas dos primeiros 50 capítulos em 
locações em Minas Gerais. Lá estará situada 
a misteriosa Serro Azul, vizinha de outras 
tantas cidades fictícias criadas pelo Agui-
naldo Silva, cuja proposta ou maior desafio 
será desenvolver toda novela no ritmo e 
capricho característicos de minissérie.

No elenco, estarão grandes nomes, casos 
de Tony Ramos, Lilia Cabral, Marina Ruy 
Barbosa, Bruno Gagliasso, Flavia Alessan-
dra, Dan Stulbach, Letícia Spiller, Caio Blat, 
Milhem Cortaz, Marcello Serrado... e, possi-
velmente, Paolla Oliveira. O enredo marca-
rá a volta da Globo e do autor ao realismo 
fantástico na faixa das 9 da noite.  

EsTúDio maRcaDo
Silvio Santos mandou reservar estúdio 

para reiniciar as gravações do seu programa 
no próximo dia 26.

Até o final da semana que vem ele conti-
nuará em férias nos Estados Unidos.

Cada vez mais
A GloboNews, além do que já existe, irá 

intensificar ainda mais os seus espaços de 
informação.

Evidente que com isso alguns dos seus 
atuais programas, com o decorrer do tempo, 
serão sacrificados.

DocumEnTáRio
Nesta quinta-feira, às 21h30, a TV Apare-

cida vai exibir um documentário sobre as 
dificuldades dos refugiados venezuelanos 
no Brasil. 

“A Fronteira da Esperança” irá  mostrar o 
drama dessas pessoas, obrigadas a deixar 
seu país em busca de refúgio em nações 
vizinhas.

BanD DE hojE
A grande diferença da Band, do final do 

ano passado para os dias atuais, está no 
setor de alimentação. Bombando.

As duas lanchonetes, depois de muito 
tempo meio assim, voltaram a ter filas. E, 
de vez em quando, para aliviar a demanda, 
são solicitados os serviços dos food trucks. 
O do pastel é o de maior sucesso.

É sÉRio
Por que a Band marca data de estreia de 

novos programas se existe o risco de não 
cumprir?

Datena e Milton Neves foram anuncia-
dos para este próximo domingo, só que em 
ambos os casos, por motivos os mais dife-
rentes, isto não irá acontecer. Um desgaste 
desnecessário.

uma coisa É uma coisa...
O fato de a Record ter desistido de fazer 

“A Casa” não significa Marcos Mion na apre-
sentação de “A Fazenda”. Não existe esta 
decisão.

O que há, desde o começo da semana, é a 
busca de um novo formato para ele.

Louco isso
Falando em Record, foi colocada no ar 

uma regressiva para a abertura do Mar Ver-
melho em “Os Dez Mandamentos”.

É certo fazer regressiva para cena de 
novela em reprise?

afasTaDa
Milena Toscano, grávida, já se afastou das 

gravações de “As Aventuras de Poliana”, pró-
xima novela do SBT.

A possibilidade de ela voltar depois de dar 
à luz, levantada em determinado momento, 
também já foi descartada. O seu contrato, 
porém, será cumprido até o fim, mantendo-
-se assim tudo que foi combinado e assi-
nado.

“impÉRio”
Lembra da solução encontrada pela Globo, 

em “Império”, quando Marjorie Estiano 
assumiu a personagem de Drica Moraes? 

As cenas já gravadas por Milena Tosca-
no em “Poliana” serão mantidas, porém, a 
partir de determinado momento, uma outra 
atriz assumirá sua personagem. Os testes, 
para encontrar a substituta, já estão acon-
tecendo no SBT.

Bom momEnTo
Na terça-feira, logo após a exibição do 

“Cidade Alerta”, o apresentador Luiz Bacci 
reuniu toda a sua equipe em um jantar para 
comemorar a audiência.

O programa, já há algum tempo, tem se 
destacado na grade e alavancado a progra-
mação noturna.

·       Direção da Globo muito 
satisfeita com os resultados 
de “Malhação – Vidas Bra-
sileiras”.

·       Pegando carona na 
estreia de “Cobra Kai”, em 
maio, no Youtube Red, os 
canais pagos não se cansam 
de exibir filmes da série 

“The Karate Kid”.
·       O jornalista Miguel 

Arcanjo Prado, além de pro-
dutor artístico do “Superpo-
derosas”, na Band, assumiu 
como colunista do progra-
ma...

·       ...Seu papel é abor-
dar notícias que bombam 
na internet sobre mulheres 
empoderadas, além de des-

tacar dicas culturais.
·       Fafy Siqueira também 

será homenageada pelo “Tá 
no Ar”, da Globo, dia 17.

·       Record continua fazen-
do gravações em cinemas, 
para destacar a bilheteria de 
“Nada a Perder”.

·       Paula Richard e os 
demais roteiristas de “Jesus” 
estão muito adiantados no 
texto da novela...

·       ...Até em função disso, 
vão tirar um pouco o pé do 
acelerador e investir mais 
no acabamento dos capítu-
los.

·       Tudo certo entre O2 
e HBO para a produção da 
série “Pico da Neblina” e seu 
lançamento em 2019...

·       ...Enredo que vai 
falar sobre legalização da 
maconha em uma cidade 
do Brasil.    

O “Hoje em Dia”, na 
Record, começa a exibir na 
próxima segunda-feira uma 
série especial gravada por 
Ana Hickmann em Israel.

Serão quatro ou cinco 
matérias, destacando 
inclusive o seu batismo no 
Rio Jordão, passagem pelo 
deserto da Judeia, entre 
outros.  

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Nathalia Dill em cena de “Orgulho e Paixão” como Elisabeta. 
A novela foi muito bem recebida pelo público e crítica.

(Globo/ Joao Miguel Junior)
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5- Ficha 051: Venda 
Apartamento na Inde-
pendência - Taubaté 
R$ 210.000,00. Com 2 
Dormitórios,  Sendo 1 
Suíte, Sala 2 Ambientes, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro, Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
36322000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

6- Ficha 002: Venda Apar-
tamento no Centro - Tau-
baté R$ 320.000,00. Com 
2 Dormitórios, Sendo 1 
Suíte, Sala de Estar, Co-
zinha,  Área de Serviço, 
Banheiro,  Espaço para 1 
Carro . Fone: 36322000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br
 
7- Ficha 065: Venda 
Apartamento na Estiva - 
Taubaté R$ 180.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro, 
Garagem Coberta para 1 
Carro. Fone: 36322000 / 
36336474. www.teleser-
gio.com.br

8- Ficha 076: Venda Apar-
tamento na Vila São José 
- Taubaté R$ 235.000,00. 
Com 3 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Garagem co-
berta para 1 Carro. Fone: 
3632-2000 / 36336474. 
www.telesergio.com.br

9- Ficha 107: Venda Apar-
tamento no Centro - Tau-
baté R$ 250.000,00. Com 
2 Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala 2 Ambientes, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro, Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br
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Aluga-se
1- Ficha 081: Aluga-se 
Apartamento no Centro 
- Taubaté R$ 500,00 + 
Cond. + Iptu. Com 2 Dor-
mitórios, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br
 
2- Ficha 076: Aluga-se 
Apartamento no Centro 
- Taubaté R$ 700,00 + 
Cond. + Iptu. Com 1 Dor-
mitório, Sala de Estar, Co-
zinha e Banheiro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br 
 
3- Ficha 075: Aluga-se 
Casa na Independência - 
Taubaté R$ 700,00 Cond. 
+ Iptu. Com 2 Dormi-
tórios, 1 Suíte, Cozinha, 
Área de Serviço, Banhei-
ro, Garagem Coberta 
para 1 Carro. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

4- Ficha 037: Aluga-se 
Apartamento na Vila 
Marli - Taubaté R$ 800,00 
+ Cond. + Iptu. Com 2 
Dormitórios, 1 Suíte, Sala 
de Estar, Cozinha, Área de 
Serviço, 1 Banheiro, Espa-
ço para 1 Carro.  Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

15- Ficha 034: Venda 
Terreno no Portal da 
Mantiqueira – Taubaté 
R$ 200.000,00 Com a Me-
dida de 12 x 25 = 300 m². 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

16- Ficha 048: Venda Ter-
reno no Cd. Alpha Ville 
- Taubaté R$ 120.000,00 
Com a Medida de  x  = 
257,62 m². Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

17- Ficha 074: Venda Ter-
reno no Jardim Paulista 
- Taubaté R$ 1.550.000,00 
Com a Medida de  x  = 
3.870,33 m². Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br
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18- Ficha 287: Venda Casa 
na Vila São José - Taubaté 
R$ 330.000,00. Com 3 
Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala 2 Ambientes, 
Cozinha, Área de Ser-
viço, Banheiro, Lavabo, 
Rancho, Espaço para 2 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

19- Ficha 302: Venda 
Casa no Três Marias - Tau-
baté R$ 390.000,00. Com 
3 Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala de Estar, Cozi-
nha, Copa, Área de Ser-
viço, Banheiro, Garagem 
Coberta para 2 Carros, Es-
paço para 1 Carro.  Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

10- Ficha 098: Venda 
Apartamento no Par-
que São Luiz - Taubaté 
R$ 200.000,00. Com 2 
Dormitórios, Sala 2 Am-
bientes, Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiro, Espaço 
para 1 Carro. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

11- Ficha 105: Venda 
Apartamento no Gu-
rilandia - Taubaté R$ 
165.000,00. Com 2 Dor-
mitórios, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro, Espaço para 1 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

12- Ficha 095: Venda 
Apartamento no Ana 
Emilia - Taubaté R$ 
218.000,00. Com 2 Dor-
mitórios, Sendo 1 Suíte, 
Sala 2 Ambientes, Co-
zinha, Área de Serviço, 
Banheiro, Espaço para 1 
Carro. 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

1
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13- Ficha 023: Venda Ter-
reno no Alto do Cristo 
- Taubaté R$ 130.000,00 
Com a Medida de 5 x 25 
= 125 m². Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

14- Ficha 040: Venda 
Terreno no Morada dos 
Nobres - Taubaté R$ 
180.000,00 Com à Medi-
da de 18 x 35 = 630 m². 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br
 

20- Ficha 248: Venda 
Casa no Quiririm - Tau-
baté R$ 240.000,00 Com 
2 Dormitórios, Sala de 
Estar,  Cozinha, Área de 
serviço, Banheiro, Jardim, 
1 Garagem Coberta para 
1 Carros, Rancho  Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

21- Ficha 299: Venda Casa 
no Parque Bandeirante 
- Taubaté R$ 250.000,00 
Com 3 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro, 
Garagem Coberta para 
2 Carros, Rancho. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

22- Ficha 250: Venda 
Casa na Maria Augusta - 
Taubaté R$ 440.000,00. 
Com 3 Dormitórios Sen-
do 2 Suítes, Sala de Estar, 
Sala de Jantar, Escritório, 
Copa, Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiro, Quin-
tal,  Garagem Coberta 
para 1 Carro, Espaço para 
2 Carros, Rancho, Chur-
rasqueira, Portão Eletrô-
nico. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br 
   
23- Ficha 067: Venda 
Casa no Gurilandia - Tau-
baté R$ 200.000,00 Com 
2 Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala de Estar, Cozi-
nha, Área de Serviço, Ba-
nheiro, Rancho, Garagem 
Coberta para 2 Carros. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

24- Ficha 267: Venda 
Casa no Ana Rosa - Tau-
baté R$ 210.000,00 Com 
2 Dormitórios, Sala de 
Estar,  Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiro, Quar-
to dos Fundos, Garagem 
Coberta para 2 Carros. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br
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CASA TÉRREA COND. 
CAMPO DOS CONDES 
LOUVRE Casa Nova, 150 
m2, 1 Suite + 2 Dorms, 
WC e Lavabo, Sala Ampla 
bem iluminada, e ventila-
dor, Cozinha, AS, Espaço 
Gourmet com Churras-
queira, Quintal e 2 Vagas 
Cobertas. R$550.000,00. 
Interessados entrar em 
contato com proprietário 
pelo tel: (11) 99522-1018.

NOVO HORIZONTE (F. 
4052) Casa R$ 170.000,00 
- 3 Dorm. S/1 Suite, 
Bh, Lavabo Sala, Coz, 
Gar.,area De Serv. Quintal 
(12) 3621-1965 (12) 3629-
4194
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GURILâNDIA Vendo 
Apto  Residencial Cin-
derela, com 2 dorms + 
dependências, área útil: 
54 M2, 1 vaga de gara-
gem, reformado, vago, 
1º andar, mobiliado. R$ 
160.000,00. Interessados 
tratar pelo tel / watz: (12) 
99703-6979, falar com sr. 
Salvato. 

VENDE -SE APTO com 
2 Quartos, sacada,  sala, 
cozinha, 1 banheiro, vaga 
na garagem. Localizado 
no Parque Paduan, pró-
ximo ao Orto e Rodovi-
ária. Valor: R$150.000,00. 
Aceita-se financiamento.  
Contato: Marco Antônio, 
Tels.: (12)  3632-4077,  
99790-6431, 99146-6155

BOSQUE DA SAUDE 
– APTO – 4º andar s/ ele-
vador - R$ 150 mil. Tel: 
3621-3040.

GRANJA DANIEL - Apto 
Novo - 2 dorm.(s),suíte, 
sala c/ 2 ambientes, ga-
ragem. R$ 170 mil. (12) 
99798-7676

Ca
sa
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VENDO SOBRADO 
- PARQUE FLAM-
BOyANT - Com 3 dor-
ms, sendo 1 suíte, 2 WC, 
cozinha com gabinete, 
garagem coberta para 
2 carros, 2 lavanderias, 
churrasqueira, quintal 
todo com piso anti-der-
rapante.Documentação 
OK. A.C: 125 M2. Aceito 
financiamento pela Cai-
xa.  R$230.000,00. 
Interessados tratar dire-
tamente com proprietá-
rio pelos tels: (12) 3674-
2285 / (12)99202-5902, 
falar com Ivair.

CENTRO - TREMEMBÉ  
Vendo Sobrado Com 3 
dorms, sendo 1 suíte, 
2 WC, garagem cober-
ta para 2 carros. 110 
M2 de área construída. 
R$230.000,00. Interessa-
dos tratar diretamente 
com proprietário pelos 
tels: (12)97403-2504 / 
3674-2285.

CASA NOVO HORI-
ZONTE - 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço, garagem 
coberta. R$700,00 com 
IPTU incluso. Interessa-
dos tratar diretamente 
com proprietário pelo tel: 
(12) 99115-1710.

GUARATINGUETÁ - 
JARDIM BELA VISTA, 
com 2 dorms, sendo 1 su-
íte. Excelente localização. 
A.T. 250 M2, A.C. 123,8 M2. 
R$300.000,00. Tratar dire-
tamente com proprietá-
rio pelos tels: (12) 98123-
9904 / 99604-8798.

CASA RESIDENCIAL 
PRIMAVERA (INDE-
PENDêNCIA), 180 M2, 
portaria 24h, 5 dorms, 
sendo 1 suíte, 2 banhei-
ros, sla 2 ambientes, sala 
almoço. Interessados 
tratar com proprietário 
após às 12h pelos tels: 
(12) 98111-1100 / 3681-
1001.

CENTRO - TAUBATÉ 
Alugo Ponto Comer-
cial, na Rua Anízio Ortiz 
Monteiro, nº 290. Com 
260 M2. Bom para res-
taurante, lanchonete ou 
pensão. R$ 3.000,00 sem 
luva. Tratar com João 
pelo tel: (12) 99781-2209.

ALUGA-SE  GALPãO 
COMERCIAL Av. Faria 
Lima, nº1001,  em  Tau-
baté. Excelente localiza-
ção - 280 m2, sendo 100 
m2 mezanino copa  peq,  
escritórios. 3 banheiros 
em baixo, 2 em cima. 
Porta elétrica, pé direito 
7 m. Energia 110/220 
volts monof. trif. Prédio 
novo, habite-se e Bom-
beiros ok. Aluguel R$ 
8.000,00 a negociar. Tel 
12 3633.7400 e cel 12-
999782.1843.  

Te
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JARDIM MARACAI-
BO Tremembé Vendo 
Terreno Com 250 M2, 
plano, com escritura.R$ 
32.000,00. Tratar pelo tel 
/ watz: (12) 99703-6979, 
falar com sr. Salvato.

VENDO TERRENO RE-
SIDENCIAL OUROVIL-
LE TAUBATÉ - Com 300 
m2 situado no Bairro Qui-
ririm ao lado do clube da 
VolksWagem. Toda infra-
estrutura: portaria, par-
que, recreação, piscina, 
churrasqueira e quadras. 
Documentação OK. Lote 
privilegiado próximo a 
portaria: Lote A3 20. Pre-
ço R$ 170.000,00.  Tratar 
direto com proprietário.: 
Paulo Elias pelo Fone: 
(11) 982081416.

Terreno JARDIM DE ALAH - Bairro 
Independência 12M X 25M, 

já com Projeto Aprovado com 
207 M2 para construção, todo 

murado com grade construída. 
R$170.000,00. Ótima localização, 

em frente ao canteiro de alta 
tensão. Interessados tratar 

diretamente  com proprietário 
através dos tels: (12) 3632-

6660 / (12) 99159-6756. 

PORTAL DO VALE - 
LOTE - 300m², entrada de 
R$ 45 mil + repasse, con-
fira. Tel: 3621-3040

JARDIM DAS NAÇÕES 
- LOTE - boa localização, 
10 x 50 - R$ 265 mil. Tel: 
3621-3040.

APTO 3 dormitórios, 1 
suite, 2 vagas garagem 
cobertas , 6º andar, loca-
lizado Flamboyant. Infra-
estrutura comercial com-
pleta, próximo a bancos, 
supermercados, shop-
ping, escolas, dá para 
fazer tudo a pé. Quitado 
com documentação OK 
, semi mobiliado, piscina 
infantil. Interessados en-
trar em contato pelo tel: 
(12) 98170- 4605, falar 
com Marcio.

Aluga-se

CENTRO - ALUGO 
APTO c/ 02 dorms, sala, 
coz., banh. social, w.c, 
área serv., 01 vaga gar., 
armários nos quartos, ga-
binetes coz. e banh.. Ed. 
Daniel Danelli.  Valor: R$ 
1.000,00 + IPTU + Cond. 
Tratar: (12) 99717-8744.

COND. JACARANDAS 
Alugo apto 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro e 
1 vaga garagem- Cond. 
Jacarandas - Aluguel 
600,00 (mais condomi-
nio e IPTU) Interessados 
ligar horário comercial. 
Fones: (12) 36216847 / 
36227186 Sr. Minoru.
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PASSA-SE PONTO CO-
MERCIAL - ESPLANA-
DA INDEPENDêNCIA 
- Motivo: saúde. Recém 
reformado, pronto para 
trabalhar. Interessados 
entrar com contato pelo 
tel: (12) 99197-6252, falar 
com Eunice.

Aluga-se

CENTRO TAUBATÉ  - Alu-
ga-se Pontos Comerciais 
de 80 a 450 M2. Bom para 
restaurante, hospedaria, 
estacionamento ou cafe-
teria.  Tratar com sr. João 
pelo tel: (12) 99781-2209

VENDO OU ALUGO LO-
JAS 15/6 - 55 M2, Vilarejo 
Shopping Santo Antonio 
do Pinhal. Interessados 
entrar em contato pelo 
tel: (11)98201-6581.

ESPLANADA INDEP. - 
LOTE – 250m², esquina, 
plano - R$ 150 mil. Tel: 
3621-3040 .

PORTAL DA MANTI-
QUEIRA LOTE – 300m², 
plano - R$ 148 mil. Tel: 
3621-3040.

ESTORIL – LOTE - Ave-
nida, 465m² - R$ 225 mil. 
Tel:3621-3040. 

ESTORIL – LOTE - Ave-
nida, 465m² - R$ 225 mil. 
Tel:3621- 3040

Di
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Dona Ana para ajudar a 
todos que precisam da 
sua ajuda, tais como per-
da de lucros na lavoura, 
indústria, comércio, ca-
sos amorosos, vícios. Faz 
e desfaz qualquer tipo de 
trabalho. Dona Ana joga 
búzios, cartas e tarot. Tra-
balhos rápidos e garanti-
dos. Sigilo absoluto. Mar-
car horário pelos tels: (12) 
3635-6444 / 99631-7600.

SETE
ESTRELAS COM. 
DERIV. DE 
PETROLEO LTDA,
Contrata PNE 
portadores de 
necessidades
especiais. Enviar C.V p/ 
Av. Charles
Schenneider, 1.775 – 
Vl. Progresso -
TAUBATE
Cep: 12.040-110

Sítio 3 alqueires 7 Voltas, 
Bairro Pedra Grande, 
com 2 nascentes, posto, 
vizinhos, documenta-
ção OK.
R$220.000,00. Tratar 
com Salvato pelo tel: 
(12) 99703-6979 watz.
______________

São Luiz do Paraitinga - 
15.000 M2, a 800 mts da 
Rodovia. Ótimo local.
R$ 120.000,00. Tratar 
com Salvato pelo tel: 
(12) 99703-6979 watz.

Vendo Chácara 
Bairro do Pinheirinho

Medindo 1.440 M2, sem casa, plano, água enca-
nada, luz, vizinhos, próximo ao Tangaroa.

R$ 65.000,00. Tratar com sr. Salvato pelo tel: (12) 99703-6979 watz.

Classificados
Customização de calçados e roupas 
Pinturas abstratas em tecidos para 

decoração e outras finalidades
Pinturas à mão em musseline para cangas, etc

Quadros abstratos
Sachês perfumados

Caixas em mdf decoradas 
Ligue para Alice- 12. 3681.3070- Taubaté

Temperos secos para diversos pratos

Azeites aromatizados e sal de ervas
Licores diversos

Alice- tel. 3681.3070 - Taubaté

Parque Santo Antonio - Vendo terreno 
plano, murado, com 478 M2, com 14 metros 

de frente. Próximo ao Supermercado 
Fantástico, UBS. Documentação OK. 
R$ 260.000,00. Falar com Sr. Salvato 

pelo tel / watz: (12) 99703-6979.

Vendo lindo lote em condomínio fechado, com 
480m já com projeto aprovado para construção. 
Terreno de esquina. Tratar fone (12) 99116-1624

Gino Pães e Doces

Pão francês  8,90KG
Leite Comevap LEV 2,80 LITRO

Rua: José Pedro da Cunha , 139 - JD. Maria Augusta Taubaté/SP TEl: (12) 3632-7204

Loteamento Quinta de Santa Cruz, bairro do Areão. 
Lançamento do Primeiro Loteamento Aberto Planeja-

do de Taubate´, lotes a partir de 150 m2, preço à vista ou 
entrada parcelada. Financiado em até 150 meses, presta-
ção a partir de R$ 781,38 mensais. Ligue agora e agende 

sua visita: zap tel. 99703 6979 -Salvato CRECI  11769.

Permuta-se APTO  
de 3 dorms em Cam-
pinas por CASA  de 
maior valor em Tau-
baté.
Apto R$ 200 mil, qui-
tado. Excelente locali-
zação. 1 vaga d gara-
gem. Pago diferença 
dinheiro.
 Tratar com sr. Mar-
cos pelo tel: (19) 
996695296.

Vendo Apartamento ao lado do TCC
Sendo 2 dorms, 2 banheiros, sala, cozinha, 

lavanderia. 8º andar. Vista para o clube.
Preço ocasião. Interessados tra-

tar pelo tel: (12) 99192-6060.

Vendo apartamento na Praça Santa Teresi-
nha, nº 221 (ao lado da Casa de Tintas)

Com 4 dorms, sendo 1 suíte, 3 banheiros, 
sala e cozinha amplos, lavanderia, suíte 

para empregada, 1 vaga de garagem cober-
ta. Salão de festas. Mais informações tratar 

com Cristina pelo tel: (12) 99192-6060.

Oportunidade contrata-
-se corretores com CRECI.
Lançamento em Tauba-

té. Ótimos ganhos.
Contato 16 98163-3004 

/ 19 99299-3636
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CONTRATA POR TEMPO DETERMINADO 
ASSISTENTE DE EVENTOS PARA ATUAR EM TAUBATÉ-SP 

 
Código: 008/2018 
 
Requisitos Necessários 

 Nível médio completo. 
 Experiência em atividades de atendimento ao cliente. 
 Experiência em organização de eventos. 

Requisitos Desejáveis 
 Cursando nível superior.  
 Experiência em rotinas administrativas.  
 Experiência em execução de campanhas socioeducativas. 

Conhecimento 
 Higiene e Proteção ao meio ambiente.  
 Noções de Programa de Qualidade de Vida. 
 Experiência com planilhas de controle.   
 Informática (Pacote Office). 
 Língua Portuguesa. 

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curricular, prova de conhecimentos 
específicos, redação e entrevista final. 

Interessados enviar o currículo para o e-mail: taubateb82@hotmail.com até o dia 17/04/2018. 
Para cadastro no processo seletivo será obrigatório informar no campo “assunto” o cargo e 

código da vaga. 
Se pessoa com deficiência, conforme definição do art. 2º da Lei Nº 13.146, de 16 de julho de 2015, 

aprovada no Processo, terá prioridade na contratação, conforme previsto no artigo 93 da Lei 8.213/91. 
No entanto, será imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo do enquadramento no 

Decreto nº 3298/99 ou Certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS. 
A não observância do disposto no Código de Ética do SEST SENAT (acesso em: 

www.sestsenat.org.br), ensejará a desclassificação em qualquer fase do processo seletivo. 
Esse processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da data do anúncio. 

 
 

   
 

CONTRATA POR TEMPO DETERMINADO 
MOTORISTA PARA ATUAR EM TAUBATÉ-SP 

 
Código: 007/2018 
 
Requisitos Necessários 
• Nível médio completo. 
• Formação concluída no Curso especializado para condutores de veículos de transporte 

coletivo e passageiros. Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” válida. 
• Experiência em atividades de direção veicular.  
• Apresentar a Certidão de Prontuário da CNH válida. 
Requisitos Desejáveis 

 Experiência em campanhas socioeducativas.  
 Experiência atendimento ao cliente. 
 Experiência em rotinas administrativas.  

Conhecimento 
 Conhecimento de Legislação de Trânsito e segurança do trabalho. 
 Higiene e Proteção ao meio ambiente.  
 Noções de Programa de Qualidade de Vida. 
 Informática (Pacote Office). 
 Língua Portuguesa. 

 
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curricular, prova de conhecimentos 

específicos, redação e entrevista final. 
Interessados enviar o currículo para o e-mail: taubateb82@hotmail.com até o dia 17/04/2018. 

Para cadastro no processo seletivo será obrigatório informar no campo “assunto” o cargo e 
código da vaga. 

Se pessoa com deficiência, conforme definição do art. 2º da Lei Nº 13.146, de 16 de julho de 2015, 
aprovada no Processo, terá prioridade na contratação, conforme previsto no artigo 93 da Lei 8.213/91. 

No entanto, será imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo do enquadramento no 
Decreto nº 3298/99 ou Certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS. 

A não observância do disposto no Código de Ética do SEST SENAT (acesso em: 
www.sestsenat.org.br), ensejará a desclassificação em qualquer fase do processo seletivo. 

Esse processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da data do anúncio. 
 
 

   
 

CONTRATA POR TEMPO DETERMINADO 
TÉCNICO DE CAMPANHAS E EVENTOS PARA ATUAR EM TAUBATÉ-SP 

 
Código: 009/2018 
 
Requisitos Necessários 

 Nível superior completo em Serviço Social, Psicologia, Ciências da Educação, Relações 
Públicas, Comunicação Social, Marketing, Jornalismo e/ou Publicidade. 

 Experiência em atendimento ao cliente. 
 Experiência em condução de reuniões, treinamentos, cursos, palestras e/ou 

treinamentos.  
Requisitos Desejáveis 

 Experiência em rotinas administrativas.  
 Experiência em execução de campanhas socioeducativas. 
 Experiência em planejamento, organização execução e/ou controle de eventos.  
 Experiência com planilhas de controle.   

Conhecimento 
 Higiene e Proteção ao meio ambiente.  
 Noções de Programa de Qualidade de Vida. 
 Noções básicas em Legislação do Trânsito.  
 Experiência com planilhas de controle.   
 Informática (Pacote Office). 
 Língua Portuguesa. 

 
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curricular, prova de conhecimentos 

específicos, redação e entrevista final. 
Interessados enviar o currículo para o e-mail: taubateb82@hotmail.com até o dia 17/04/2018. 

Para cadastro no processo seletivo será obrigatório informar no campo “assunto” o cargo e 
código da vaga. 

Se pessoa com deficiência, conforme definição do art. 2º da Lei Nº 13.146, de 16 de julho de 2015, 
aprovada no Processo, terá prioridade na contratação, conforme previsto no artigo 93 da Lei 8.213/91. 

No entanto, será imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo do enquadramento no Decreto 
nº 3298/99 ou Certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS. 

A não observância do disposto no Código de Ética do SEST SENAT (acesso em: 
www.sestsenat.org.br), ensejará a desclassificação em qualquer fase do processo seletivo. 

Esse processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da data do anúncio. 
 
 

COMUNICADO DE EXTRAVIO

A empresa Olga Angela Dias de Souza ME, situada à Rua Antonio de Castro Alves, nº 
92, Apto 21, Bosque da Saúde, Taubaté - SP, inscrita no CNPJ: 12.041.045/0001-93, 
Inscrição Municipal: 56.365/10, COMUNICA a perda e o extravio dos Talões de Notas 
Fiscais de Prestação de Serviços, de numeração 001 ao 150.
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R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP 

TEL / FAX : (012) 3978-2600       Email: licitacao@jambeiro.sp.gov.br 
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AVISO DE LICITAÇÃO – REABERTURA DE PRAZO 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 013/18 - Edital nº 017/18 – Proc. Adm. Mun. n° 034/18. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço por lote. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO FUTURO E PARCELADO CESTAS BÁSICAS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 25 de abril de 2018. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 14:00 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.  
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Jambeiro - SP, 
localizada na Rua Cel. João Franco de Camargo, nº 80, Centro, Jambeiro - SP, CEP 12270-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 
Jambeiro - SP, localizada na Rua Cel. João Franco de Camargo, nº 80, Centro, Jambeiro - SP, CEP 
12.270-000, ou retirado GRATUITAMENTE no site: www.jambeiro.sp.gov.br. 

Município da Estância Climática de 
Santo Antônio do Pinhal – SP 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2018 - PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 005/2018 

A comissão permanente de licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, 
Estado de São Paulo, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação na 
Modalidade Pregão (Eletrônico) n.º 005/2018, conforme segue:  
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E 
DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. 
Critério de julgamento: menor preço unitário por item 
Data da realização: 24 de Abril de 2018. 
Início: 09:00 horas.  
Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal, localizada na Av. Ministro Nelson 
Hungria, nº 52, Centro, Santo Antônio do Pinhal /SP, CEP 12450-000, O Edital completo 
poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal, em horário comercial, ou 
através do site oficial no endereço eletrônico: www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br. Maiores 
informações pelos telefones (12) 3666-1122 / 3666-1918.  

Município de Santo Antônio  
do Pinhal – SP 

 

Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro - Santo Antonio do Pinhal – SP CEP 12450-000 
Tel/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1918 - E-mail licitação@pmsap.sp.gov.br 
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JULGAMENTO FINAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018 

A Comissão de Licitações de Santo Antônio do Pinhal, comunica aos interessados sobre o 
julgamento da habilitação das empresas participantes na licitação para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE 
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANDORINHAS, TICO TICO, SEBASTIÃO 
MOREIRA E JOÃO PINTO SOARES, BAIRRO JOSÉ DA ROSA, DO MUNICÍPIO DE 
SANTO ANTONIO DO PINHAL, CONVÊNIO Nº 515/2017 DA CASA CIVIL / 
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Todas as empresas 
participantes foram habilitadas. Fica aberto o prazo recursal da fase do julgamento das habilitações. 
Maiores informações pelos telefones (12) 3666-1918. 
 

  Receitas do FUNDEB 836.651,57                                       

  Rendimentos de Aplicações Financeiras 1.012,48                                          

TOTAL 837.664,05                                       895.319,87                        

 Total 837.664,05                                       58.668,30                                  
 Magistério (60% do Total) 502.598,43                                       

EMPENHADA LIQUIDADA PAGA

 Despesas com Valorização do Magistério - 60% 459.734,43 459.734,43 459.734,43

PERCENTUAL APLICADO - 60% 54,88% 54,88% 54,88%

  Outras Despesas do Fundeb - 40% 0,00 0,00 0,00

PERCENTUAL APLICADO 40% 0,00% 0,00% 0,00%

459.734,43 459.734,43 459.734,43

(42.864,00)                                 (42.864,00)                                 (42.864,00)                                 

 Saldo Anterior -                                                    Despesas Pagas com o Magistério 459.734,43                                

 Receitas Arrecadadas até o Trimestre 837.664,05                                        Despesas Pagas com Outras Despesas -                                            

SOMA 837.664,05                                       459.734,43                                

377.929,62                                

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB 

RETENÇÕES AO FUNDEB

  Valor Retido até o Trimestre 895.319,87                                

1º TRIMESTRE DE 2018

RECEITAS DO FUNDEB

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS  DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO
 Perda (+) / Ganho ( - )

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB

VALORES APLICADOS -  MAIOR/MENOR - 60%

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS DECRÉSCIMOS

SOMA

Resultado Apurado

TOTAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

377.929,62                                

324.875,34                                

(53.054,28)                                 

Arrecadação 25%
136.647,10                                34.161,78                                  

2.129.338,50                             532.334,63                                

2.354.532,10                             588.633,03                                

4.620.517,70                             1.155.129,43                             

Receitas Vinculadas Saldo Anterior Pagamentos Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro 137,37                                             138,20                                       

Construção Escola Vargem Grande 4.223,88                                          -                                            4.249,55                                    

Convênio Transporte de Alunos - Estado 906,48                                             126.950,61                                128.213,85                                

QESE Transporte de Alunos 68.941,69                                        42.931,40 159.445,12                                

PNATE - Transporte de Alunos 38.364,60                                        3.606,18 35.002,98                                  

Receita PDDE 9.054,78                                          0,00 9.109,81                                    

Receita EJA 287,30                                             -                                            287,30                                       

Convênio Equipamento Mobiliário para Educação 99.715,19                                        -                                            100.321,25                                

Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação 681,78                                             -                                            685,93                                       

Aplicação Financeira 25% - Decendial 15.255,23                                        14.451,20                                  846,30                                       

TOTAL 237.568,30                                       187.939,39                                438.300,29                                

Empenhada Liquidada Paga
1.621.057,64                             671.993,18                                630.803,22                                

89.374,56                                  89.374,56                                  89.374,56                                  
1.872,00                                    1.872,00                                    1.872,00                                    

37.202,59                                  37.202,59                                  34.465,76                                  

     Pagamento de Restos a Pagar Ensino (até 31/01/2017) -                                            58.565,62                                  58.565,62                                  

1.749.506,79                             859.007,95                                815.081,16                                

187.939,39                                187.939,39                                187.939,39                                

1.561.567,40                             671.068,56                                627.141,77                                

459.734,43                                459.734,43                                459.734,43                                
58.668,30                                  58.668,30                                  58.668,30                                  

Resultado Apurado

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE      Banco do Brasil - Fundeb - conta 8.937-0

DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS
    Receitas Municipais
    Transferências da União
    Transferências do Estado

SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%

RECEITAS  E  DESPESAS 100%

Receitas + Aplicação
0,83                                                 

25,67                                               

254.257,98                                      

133.434,83                                      

244,56                                             

55,03                                               

-                                                  

606,06                                             

4,15                                                 

42,27                                               

388.671,38                                      

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre
    361 - Ensino Fundamental
    362 - Ensino Infantil
    367 - Ensino Especial
    306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal  Merenda

TOTAL

MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

(+)DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA 
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)

2.079.970,13                     1.189.471,29                     1.145.544,50                     
RG

45,02% 25,74% 24,79%







TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO




Acumulado (R$) Acumulado (R$)

10.456,80                1.621.057,64          
21.552,79               89.374,56               
41.822,38               1.872,00                 
49.207,19               37.202,59               

5.440,47                 
220,33                    ( = ) 1.749.506,79          
785,71                    

2.112.871,02          ( - ) Despesas com Recursos do QESE, Convênios e Outros 185.604,08             
7.161,43                 ( - ) Despesas com Rendimentos de Aplicações - Conta LDB 2.335,31                 

-                          ( = ) 187.939,39             
7.267,95                 
9.199,53                 ( = ) 1.561.567,40          

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO  -  PUBLICAÇÃO  (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

RECEITAS ARRECADADAS DESPESAS DO ENSINO

  Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 12.361 - Ensino Fundamental
  Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI 12.365 - Educação Infantil
  Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 12.367 - Educação Especial
  Imposto de Renda Retido na Fonte 12.306 - Merenda Escolar - Pessoal e Encargos
  Dívida Ativa de Impostos
  Multa e Juros provenientes de impostos Total da Despesa no Ensino
  Multa e Juros provenientes de impostos da Divida Ativa
  F.P.M.- Fundo de Participação dos Municípios 
  Simples Nacional
  Parcela FPM - Processo nº 121717-16/2010
  I.T.R. - Imposto Territorial Rural
  Desoneração de Exportações (LC-87/96)

1º Trimestre de 2018

Total da Despesa Vinculada do Ensino

Total da Despesa com Recursos Próprios 9.199,53                 ( = ) 1.561.567,40          
2.094.843,70          

241.878,40             ( + ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 58.668,30               
17.810,00               ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB (Menor Receita) 459.734,43             

4.620.517,70          ( = ) 2.079.970,13          

386.336,07             45,02%
2.335,31                 

836.651,57             
1.012,48                 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB (%) 54,88%

1.226.335,43          Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB (%) 54,88%

5.846.853,13          42.710,85               

  Desoneração de Exportações (LC-87/96)
  I.C.M.S. - Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços
  I.P.V.A. - Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor
  I.P.I. - Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

  QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais
  Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais
  Recursos recebidos do FUNDEB
  Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA  REPASSES DECENDIAIS DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96

  
RG

  

 FUNDEB

Total da Despesa com Recursos Próprios 

TOTAL APLICADO NO ENSINO - 25%

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) (%)


