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“Olhos que vêem o 
bem como bem e o 
mal como mal: eis a 
correta visão”.

 Mokiti Okada
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Um absurdo de som: 7x mais potente.

Um absurdo de tela: 40% maior.

Um absurdo de cinema: Sala XD Cinemark.

Confira no Via Vale Garden Shopping.
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CINEMARK XD.
A FICÇÃO NUNCA FOI TÃO REAL.

Um absurdo de som: 

Um absurdo de tela: 

Um absurdo de cinema: 

Confira no Via Vale Garden Shopping.
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Ônibus bem mais caros, 
poucos horários e atrasos

 Â A realidade do transporte público em Taubaté

Estatuto garante vacinação de crianças e 
prevê punição em caso de descumprimento

A garantia do cuidado com a saúde dos fi lhos é um dever pertencente ao poder familiar 

 Â A legislação afirma que é “obrigatória” a vacinação das crianças.

O Estatuto da Criança 
e do Adolescente 
(ECA), Lei 8.069/90 

que hoje completa 28 anos, 
prevê diversas normas com 
objetivo de proteger o direi-
to à vida e à saúde de crian-
ças e adolescentes. Entre 
elas, há a previsão de puni-
ções aos pais que não vaci-
narem os filhos. A legislação 
afirma que “é obrigatória a 
vacinação das crianças nos 
casos recomendados pelas 
autoridades sanitárias”, 
bem como as vacinações da 
primeira infância.

De acordo com o advoga-
do Herbert Alencar Cunha, 
presidente da Comissão 
de Defesa dos Direitos 
da Criança Adolescente e 
Juventude da OAB/DF, a 
recusa em vacinar os filhos 

é um ato de negligência e 
pode ser considerado um 
crime grave. “Desde que 
haja um processo e que tudo 
seja investigado e apurado, 
pode até haver uma senten-
ça tirando o poder familiar 
e aplicando as demais san-
ções previstas na legisla-
ção”, explicou.

Dever familiar
O texto do ECA ressalta 

que a garantia do cuidado 
com a saúde dos filhos é um 
dever pertencente ao poder 
familiar, e assim, o descum-
primento pode levar desde 
a aplicação de medidas 
leves até à destituição do 
poder familiar, dependendo 
das circunstâncias do ato. 
As punições estão previstas 
no Art.129 do Estatuto.

Leia mais no site do DT

Foto: Agência Brasil

Governo antecipa primeira parcela 
do 13º de aposentados e pensionistas

 Â A parcela será paga em agosto junto com o benefício do mês

Aposentados e pen-
sionistas do Instituto 
Nacional do Seguro 

Social (INSS) receberão a 
primeira parte do 13º salário 
junto com a remuneração de 

agosto. A primeira parcela do 
abono anual corresponderá a 
até 50% do valor do benefício.

O decreto autorizando a 
antecipação foi assinado 
ontem, dia 16, pelo presiden-

te Michel Temer. A medida 
deve injetar R$ 21 bilhões 
na economia do país e movi-
mentar o comércio e outros 
setores.

Leia mais no site do DT

Festival do Camarão 
da Almada começa na 
quinta-feira, dia 19

 Â 25ª edição do evento contará com 
apresentações de grupos tradicionais, shows 
de música popular, soltura de tartaruga e 
corrida de canoas na programação
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A economia e os 
caminhoneiros
A notícia que tomou 

conta da segunda-feira 
foi o encolhimento, em 

3,5% da economia no Brasil, 
causada pela greve dos cami-
nhoneiros.Essa “recessão” foi 
verificada em maio, sendo 
que a greve só começou em 
24 de maio. Logo, a economia 
já vinha caindo em altos índi-
ces, a ponto de não poder se 
culpar somente os caminho-
neiros.

A situação do Brasil é pés-
sima, e não se deve àqueles 
profissionais que pararam, 
mas à conjuntura que o atual 
governo  submete o país.

Senão, vejamos: má 
imagem externa; crescimen-
to pífio nos últimos anos; alta 
taxa de desemprego;  déficit 
bem maior do que 2% supor-
táveis  do PIB; dívida pública 
elevada; carga fiscal exces-
siva; ausência de reformas. 
Tudo isto leva a quê? Há uma 
palavra que não dá pra saber 
se existe, mas que espelha o 
hoje: desinvestimento.

Qualquer medida que seja 
tomada para minorar este 
quadro é bem vinda. Verda-
de que já é tarde pra fazer 
alguma coisa, mas antes 
tarde do que nunca.

Um minuto com J. Bonani
Bom dia. São 6,30. Retorno dia 

minhas atividades matinais 
e mando o café, ligo a TV. O 

canal que mostrava as notícias, era a 
Record. (Alcancei os bons tempos da 
Record que era sintoninzada através 
do canal 7). Saudades.

Enquanto a Globo se divertia com 
os colarinhos brancos, o canal de 
Edir Macedo, mostrava o mundo 
cão. Coisa horrivel! Ficamos a ima-
ginar o mundo em que vivemos. 
Quanta ignorância, quanta inferio-
ridade. Começamos a raciocinar 
o porquê disso tudo e apelamos 
para o bom senso que respondeu: 
Falta de escola, falta de formação, 
de um lar cristão, falta de recurso 
financeiro e acima de tudo, a falta 
de conhecimento das Leis de Deus. 
A ignorância afasta o ser humano 
das Leis sábias do Criador, onde 
está incluida a REENCARNAÇÃO.  Se 
Deus não fosse justo também, não 
seria Deus. Se o malfeitor, se o politi-
co desonesto, se todos conhecessem 
o mecanismo da vida, acreditamos 
que, o mundo estaria melhor, pois 
todos saberiam que existe um “olho” 
bem aberto vendo tudo para acertos 
inevitáveis.

Afinal, fomos criados para a eter-
nidade, para crescer, sem o que 
atingiremos a perfeição relativa, 
(“planos de Deus”.) Infelizmente, 
nem todos aceitam a reencarnação, 
naturalmente por falta de conheci-
mento e até por comodismo. Pensar 
na morte? Quando tudo acaba? 
Absolutamente, tudo que vem da 
sabedoria de Deus, não pode acabar, 
tanto é que, somos imortais.

Não se trata de posição religiosa, trata-
-se de ciência, bom senso, de um Deus 
perfeito, cuja Lei também é perfeita. 
(Tereis que pagar até o último ceitil) Infe-
lizmente, nem todos acreditam no Deus 
justo, que é Pai e amor, mas que também 

educa seus filhos que não sabem usar o 
livre arbitrio quando matriculados numa 
escola conhecida por Terra.

Independentemente, de religião que 
é outro assunto, por que não estudar 
um pouco pelo menos, da imortalidade 
da alma?  Acreditamos ser esse o cami-
nho para melhorar o mundo. Pense um 
pouco: De onde viemos? Por que viemos? 

Para onde vamos? Afinal, somos ou não 
somos imortais?  Ou será que somos 
apenas um monte de carne e osso? A 
hora que todos se compenetrarem que 
terão que concertar os erros cometidos 
numa existência, a maneira de viver dos 
homens com certeza vai mudar, e isso 
acontecendo, o Mundo mudará também. 
Um bom dia a todos.

Viva agora
É comum encontrarmos 

pessoas que dizem que 
vão começar a viver 

quando se aposentarem.  
Outras dizem que só serão 
felizes quando encontrarem 
um grande amor.  Outras 
que só poderão curtir a vida 
quando tiverem um bom 
emprego.  Algumas atribuem 
a felicidade ao momento em 
que tiverem seu carro ou 
casa própria. Outras ainda 
dizem que só serão feli-
zes quando enriquecerem. 
Enfim, cada pessoa associa 
a felicidade a alguma coisa, 
mas todas se esquecem de 
que ser feliz é procurar viver 
intensamente o presente 
com tudo o que ele oferece 
agora.

Ninguém precisa trabalhar 
a vida inteira para depois 
ter direito de ser feliz, até 
porque, a aposentadoria não 
garante nenhuma felicida-
de.   Se fosse assim, todos os 
aposentados seriam imensa-
mente felizes. Ao contrário, 
sempre vemos por aí pes-
soas que esperavam tanto 
para saírem da empresa 
em que prestavam serviço, 
mas quando isso acontece, 
ficam tristes e desanimadas 
sentindo falta de uma ocupa-
ção.  Muitas chegam a ado-
ecer com a parada brusca, 
enquanto outras acabam 

voltando a trabalhar para 
aumentar a renda ou para 
arejar a cabeça.

O amor sem dúvida é 
importante na vida de qual-
quer ser humano, mas não 
deixe que ele seja o único 
motivo para você ser feliz.  
Afinal de contas, existem 
tantas pessoas que nunca 
tiveram sorte no amor e nem 
por isso deixaram de curtir 
a vida em sua plenitude. Se 
quiser viver de amor ame 
a si mesmo e faça o melhor 
que puder pra você ser feliz. 
Ame as pessoas com as quais 
você convive e se faça amado 
por elas.  

O mesmo acontece com 
seu financeiro.  Dinheiro 
é bom, mas você não pode 
deixar que sua felicidade só 
aconteça quando ficar rico, 
até porque isso pode nunca 
acontecer.

É sempre maravilhoso con-
quistar o que se quer, mas 
isso não garante uma alegria 
eterna.  Não vale a pena ficar 
esperando que alguma coisa 
aconteça para você começar 
a ser feliz.  Viva a vida neste 
instante, pois pode ser que 
você não tenha o minuto 
seguinte para curtir.  De 
nada adianta passar a vida 
toda se preparando para 
viver.  O momento é agora, 
portanto, viva!

“Quem não se comunica se 
trumbica”
Popularizada pelo saudoso 

comunicador Abelardo Barbosa 
Figueiredo, Chacrinha, a expres-

são-título deste artigo é uma premissa 
cada vez mais válida no mundo globa-
lizado em que vivemos. E não estou 
falando apenas da sua capacidade de 
ouvir, de processar a informação e de 
enviar uma resposta ao seu interlo-
cutor, mas de utilizar a comunicação 
como ferramenta para a conquista do 
sucesso, pessoal e profissional.

Hoje, para ser bem-sucedido, não 
basta exibir diploma de faculdade. 
É preciso falar outros idiomas, fazer 
mestrado, doutorado e MBA apenas 
para concorrer a uma vaga em um 
conceituado escritório de advocacia... 
Portanto, para se destacar você tem 
de se habituar a pensar nos detalhes, 
pois são eles que fazem a diferença no 
mundo em que vivemos.  

A comunicação é parte de nossas ati-
vidades vitais, mas muita gente não dá 
muita importância a ela, limitando-se 
a falar-ouvir-falar continuamente, sem 
provocar nenhuma ação e desperdi-
çando palavras. O ato de comunicar-se 
abre possibilidades e leva a resultados. 
Um bom comunicador interage com 
o mundo, sem se deixar levar pelos 
acontecimentos. Ao comunicar-se, você 
consegue expor suas idéias, solicitar, 
declarar, proclamar, delegar, manifes-

tar e, principalmente, criar novas pos-
sibilidades. 

Algumas pessoas são mais comu-
nicativas que outras, mas isso não 
caracteriza um “dom”. Apenas sugere 
apenas que há pessoas introvertidas 
e extrovertidas, sem determinar que 
uma seja mais hábil que a outra em 
comunicar-se, mesmo porque, hoje, 
existem muitas técnicas específicas 
para o desenvolvimento do poder de 
comunicação das pessoas.   

Se você se propôs a ler este artigo, 
certamente tem interesse em melhorar 
o seu poder de comunicação. Então, o 
primeiro passo é ter consciência de que 
comunicar-se não restringe ao uso das 
palavras, que, aliás, é o tom da voz e a 
postura corporal contam mais que as 
palavras.

Ao interagir com as pessoas, ime-
diatamente provocamos nelas alguma 
reação. É a famosa “primeira impres-
são”. Garantir uma “primeira impres-
são” positiva é condição número um 
para o sucesso. Nessa ocasião, quatro 
fatores são importantes: o que você faz, 
o que diz, como diz e como se apresen-
ta (sua aparência).

O conteúdo do seu discurso também 
é importante. É preciso preparar-se 
para o que vai dizer, a fim de transmitir 
seus conhecimentos com tranqüilida-
de, garantindo que seus interlocuto-

res o escutarão. Além disso, é preciso 
atenção ao modo como você diz, pois 
uma  ênfase mal colocada pode mudar 
todo o sentido de um discurso. E mais: 
controle o tom de sua voz e a velocida-
de da fala.

No campo da comunicação não-ver-
bal, a aparência é um quesito muito 
importante, que abrange desde a roupa 
que se está vestindo até cuidados com 
higiene pessoal, gestos e postura cor-
poral. O corpo fala... e não mente! E as 
pessoas prestam mais atenção a ele do 
que às nossas palavras. Isso significa 
que, se suas palavras não estiverem de 
acordo com sua aparência e com sua 
postura corporal, dificilmente acredi-
tarão em você. 

Sabendo disso tudo, comece a prepa-
rar-se para ser um bom comunicador. 
Peça a um amigo ou parente de sua 
confiança que preste atenção em você 
enquanto se comunica e, depois, lhe 
fale a respeito do que observou. Outra 
opção é filmar-se e, depois, assistir 
cuidadosamente à fita, procurando 
identificar possíveis vícios, manias e 
qualidades, tanto na fala, quando na 
aparência, postura e gestos. Mas seja 
sincero e observador. Lembre-se que, 
para melhorar, é preciso conhecer o 
déficit; portanto, não tenha medo de 
reconhecer seus defeitos. Use-os como 
trampolim para o aprendizado. 
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�Transporte

Ônibus bem mais caros, poucos 
horários e atrasos

 Â A realidade do transporte público em Taubaté

Quarenta centavos 
a mais por uma 
viagem de ônibus 

urbano em Taubaté e o que 
é pior: o serviço oferecido, 
cada vez mais precário.

A ABC Transportes é a 
concessionária dos servi-
ços em Taubaté há mais 
de 40 anos, e sai prefeito- 
entra prefeito, a qualidade 
é ruim. Atualmente, então, 
nem se fala: a Prefeitura 
mexe nas linhas, encurta 
o trajeto, modifica o itine-
rário, e isto sem levar em 
consideração a opinião dos 
usuários.

Simone de Oliveira tem 
42 anos e é aposentada por 
causa de sua esclerose mul-

típla. Às vezes, fica horas no 
ponto e o ônibus não vem. 
Ela anda por vários bairros 
porque faz terapia  em luga-
res diversos e vive o drama 
diário do transporte ruim.

Alice de Castro, de 18 
anos, é estagiária e estu-
dante, usa as linhas Parque 
Ipanema e Jd. América, e só 
chega atrasada nos compro-
missos porque os ônibus 
não respeitam horários. 
Fica mais de uma hora nos 
pontos e conta que nem os 
motoristas sabem o horário 
dos ônibus. Rosana Toledo, 
39 anos, usava a linha da 
Vila São Geraldo e descia 
no Torra-Torra para vir ao 
mercado. A linha era demo-

rada e agora, ainda tem que 
descer na rodoviária, o que 
é um grande desconforto. 
“O que era ruim ficou pior, 
mais caro e trajeto mais 
curto”, explica.E completa: 
nem a tal da integração, 
prometida há cinco anos, 
não chega. Falta de preo-

cupação com o interesse 
público.

O aumento na tarifa foi de 
11%, enquanto que a infla-
ção do período foi de 3%. 
A Prefeitura autorizou e 
justificou:subiram o preço 
dos combustíveis e o salá-
rio dos motoristas.

�Fiscalização

Blitz da Lei Seca autua oito 
motoristas em Campos do Jordão

 Â  Realizada entre a noite de sábado e a madrugada de domingo; ao todo, 156 
veículos foram fiscalizados

A fiscalização da Lei Seca 
autuou oito pessoas 
em operação realizada 

na noite de sábado, dia 14 e 
madrugada de domingo, dia 15, 
em Campos do Jordão. Ao todo, 
foram fiscalizados 156 veículos 
durante blitze realizadas nas 
avenidas Doutor Januário Mirá-
glia e José de Oliveira Damas.

Os condutores foram autua-
dos por embriaguez ao volante 
ou recusa ao teste do etilôme-
tro e terão de pagar multa no 
valor de R$ 2.934,70, além de 
responderem a processo admi-
nistrativo no Detran.SP para a 
suspensão do direito de dirigir 
por 12 meses.

Leia mais no site do DT.

�Inscrições

Centro Universitário São 
Lucas lança minicursos 
de inverno gratuitos 
em Caçapava

 Â Serão oferecidos cursos nas áreas de 
negócios, comunicação, saúde e terapia 
holística 

O Centro Universitário 
São Lucas em Caçapa-
va lança minicursos de 

inverno totalmente gratuitos 
para quem deseja se aperfei-
çoar no período das férias. Os 
minicursos acontecerão de 
17 a 21 de julho no Campus 
da instituição em diversas 
áreas do conhecimento com 
metodologias dinâmicas e de 
fácil aprendizagem.

Serão oferecidos sete 
minicursos com os seguin-
tes temas: “Finanças em 
Empresas Familiares”; 
“Aprendizagem baseada em 
problemas - PBL”; “Sexuali-

dade: Métodos contracepti-
vos”; “Facebook training Day 
- O desafio de montar uma 
Fanpage”; “Consciência Cor-
poral e da Energia Vital”; e, 
Yoga do Riso: como utilizar 
os benefícios do riso no seu 
dia-a-dia.

Os cursos livres são gra-
tuitos e aberto para todos 
os públicos. As inscrições 
podem ser feitas pelo site 
da Instituição ou direto 
pelo link https://www.
eventbrite.com.br/e/cur-
sos-de-inverno-sao-lucas-
-tickets-47599105205 .

Leia mais no site do DT

Foto: Divulgação

�Roubo

Assaltantes levam 
bolsas de músicos 
da Paraíba

Os assaltantes estou-
raram o vidro do 
ônibus dos músicos da 

Orquestra de Sax do maestro 
Draylton Siqueira, de João 
Pessoa -PB, no último sábado 
dia 14, depois da apresenta-
ção no teatro Metrópole.

As vítimas vieram parti-
cipar do Festival Nacional 
de Música e Literatura, que 
reúne 1,5 mil artistas do país 
inteiro desde quinta-feia dia 
12 e vai até o próximo dia 21.

O veículo da orquestra 

estava estacionado ao lado da 
igreja do Pilar e teve o vidro 
dianteiro, ao lado da porta, 
quebrado e os assaltantes 
levaram 4 malas.  A ação foi 
percebida quando os músicos 
voltaram para o ônibus.

A PM foi acionada e deu 
início ao trabalho de buscas 
na região. As bolsas foram 
encontradas no lixo e os per-
tences recuperados. A suspei-
ta é que os assaltantes procu-
ravam eletrônicos, dinheiro e 
outros objetos de valor.

�Lazer

Em clima de férias, Via Vale traz 
programação diferenciada para a região

 Â As Férias Incríveis no Garden começaram e tem muita diversão com piscina de 
bolinhas, World Sports Kids, feiras de livros, Fantasy Park, paintball, pista de Kart e 
muito mais

O Via Vale Garden Sho-
pping traz novamen-
te para a região uma 

vasta programação, desta 
vez em clima de férias. Nas 
Férias Incríveis no Garden 
tem piscina de bolinhas 
gigante, World Sports Kids 
com diversas atividades 
para todas as idades, feiras 
de livros, muita diversão no 
Fantasy Park, apresentações 
infantis, além do Paintball e 
a pista de Kart, que oferecem 
entretenimento para toda a 
família.   

Está instalado na praça de 
eventos do Garden o World 
Sports, uma arena com diver-
sos brinquedos e diversão 
garantida. O maior destaque 

da operação é o pebolim 
humano, que está fazendo 
um grande sucesso por lá. 

Por R$ 20,00 é possível brin-
car 20 minutos na atração.

Outro brinquedo que tem 

chamado muita atenção no 
Garden é a Piscina de Boli-
nhas Gigante, com vários 
escorregadores pra criança-
da se divertir, com a temáti-
ca da Copa. O brinquedo fica 
por lá até o início do mês de 
Agosto. O valor da entrada 
é de R$20,00 e é possível 
brincar por 20 minutos na 
atração. Recém-inaugurado, 
o Fantasy Park também tem 
feito muito sucesso no Via 
Vale. O maior parque indoor 
da região trouxe para os fre-
quentadores do shopping 
diversas opções de brinque-
dos com valores variados. O 
parque fica próximo à praça 
de alimentação, no piso 2.

Leia mais no site do DT

Rosana utiliza a linha Vila  São Gerlado

Simone utiliza varias linhas 
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Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 MoviecoM TaubaTé PrograMação
12/07/2018 à 18/07/2018

SALA 1 - HOTEL TRANSILVÂNIA 3:(3D)DUB FÉRIAS 
MONSTRUOSAS (COLUMBIA PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 96min.
Solitário e infeliz, buscando um novo amor na 

internet, Dracula é surpreendido com um presente da
querida fi lha: férias em um cruzeiro. Inicialmente 
resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio 

ao se
encantar pela comandante, que, no entanto, esconde 

um segredo nada amigável.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h00

Sáb., Dom., Feriado: 15h00

SALA 1 - HOMEM-FORMIGA E A VESPA(3D)DUB 
(DISNEY)

Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 118min.
Depois dos acontecimentos de Capitão América: 

Guerra Civil, Scott Lang (Paul Rudd) tem que lidar com
as consequências dos seus atos como Homem 

Formiga para o público e como pai. Hope Van Dyne
(Evangeline Lilly) e Hank Pym (Michael Douglas) 

precisam de sua ajuda para derrotar uma nova vilã e
salvar Janet Van Dyne (Michelle Pfeiff er) do tamanho 

sub-atômico.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 21h50

SALA  1 - OS INCRÍVEIS 2-(3D) DUB (DISNEY)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 125min.

Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar 
contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica,

cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das 
crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não

esperava era que o caçula da família também tivesse 
superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h20
Sáb., Dom., Feriado: 19h20

SALA  1 - ARRANHA-CÉU:(3D)DUB CORAGEM SEM 
LIMITE (UNIVERSAL PICTURES)

Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 103min.
Responsável pela segurança de arranha-céus, o 

veterano de guerra americano e ex-líder da operação 
de

resgate do FBI, Will Ford (Dwayne Johnson), é acusado 
de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro

da China em chamas. Cabe ao agente achar os 
culpados pelo incêndio, salvar sua família que está 

presa
dentro do prédio e limpar seu nome.

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

SALA  2 - ARRANHA-CÉU:DUB CORAGEM SEM 
LIMITE (UNIVERSAL PICTURES)

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h40 - 19h30
Sáb., Dom., Feriado: 14h40 - 19h30

TAUBATÉ 2 - JURASSIC WORLD:DUB REINO 
AMEAÇADO (UNIVERSAL PICTURES)

Aventura / Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 
128min.

Quatro anos após o fechamento do Jurassic Park, um 
vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a
vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer 

presença humana, com os dinossauros vivendo
livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma 

decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os
animais ou abandoná-los para uma nova extinção? 
Decidida a resgatá-los, Claire (Bryce Dallas Howard)

convoca Owen (Chris Pratt) a retornar à ilha com ela.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 - 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 16h50 - 21h45

SALA  3 - HOTEL TRANSILVÂNIA 3: DUB FÉRIAS 
MONSTRUOSAS (COLUMBIA PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 96min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h40 - 15h45 - 17h50 

- 19h55
Sáb., Dom., Feriado: 13h40 - 15h45 - 17h50 - 19h55

SALA  3 - ARRANHA-CÉU:DUB CORAGEM SEM 
LIMITE (UNIVERSAL PICTURES)

Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 103min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 22h00

Sáb., Dom., Feriado: 22h00

SALA  4 - OS INCRÍVEIS 2-(3D) DUB (DISNEY)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 125min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30
Sáb., Dom., Feriado: 16h30

SALA  4 - OS INCRÍVEIS 2-DUB (DISNEY)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 125min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h00 - 19h00 - 21h30
Sáb., Dom., Feriado: 14h00 - 19h00 - 21h30

SALA  5 - HOMEM-FORMIGA E A VESPA-DUB 
(DISNEY)

Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 118min.
Qui., Sex., Seg., Qua.: 14h15 - 16h40 - 19h10 - 

21h40
Sáb., Dom., Feriado: 14h15 - 16h40 - 19h10 - 21h40

Ter.: 14h00 - 16h40 - 19h10 - 21h40

Shopping Pátio Pinda  Programação de Filmes
12/07/2018 à 18/07/2018

JURASSIC WORLD:REINO AMEAÇADO 
(D) (DUBLADO) (JURASSIC WORLD:FALLEN 

KINGDOM)
Classifi cação: 12 anos, Ano de Produção: 2018, 

Idioma: INGLÊS, Diretor: J. A. BAYONA, Duração: 
02:08:00h, com: CHRIS PRATT, BRYCE DALLAS

HOWARD JEFF GOLDBLUM
SALA 1

Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua  : 22:00h

HOMEM-FORMIGA E A VESPA (D) (DUBLADO) 
(ANT-MAN AND THE WASP)

Classifi cação: 10 anos, Ano de Produção: 2018, 
Idioma: INGLÊS, Diretor: PEYTON REED, Duração: 

01:58:00h, com: PAUL RUDD, EVANGELINE
LILLY, MICHAEL DOUGLAS MICHAEL PENA

SALA 4
Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua : 14:15h - 

16:45h - 19:15h

HOMEM-FORMIGA E A VESPA (L) 
(LEGENDADO) (ANT-MAN AND THE WASP)

SALA 4
Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua  : 21:45h

OS INCRÍVEIS 2 (D) (DUBLADO) (THE 
INCREDIBLES 2)

Ano de Produção: 2018, Idioma: INGLÊS, 
Diretor: BRAD BIRD, Duração: 02:07:00h, 

com: *
SALA 2

Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua  : 21:40h

OS INCRÍVEIS 2 3D (D) (DUBLADO) (THE 
INCREDIBLES 2)

Ano de Produção: 2018, Idioma: INGLÊS, 
Diretor: BRAD BIRD, Duração: 02:07:00h, 

com: *
SALA 2

Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua : 13:40h - 
16:20h - 19:00h

HOTEL TRANSILVÂNIA 3 - FÉRIAS 
MONSTRUOSAS (D) (DUBLADO) (HOTEL 

TRANSYLVANIA 3: SUMMER
VACATION)

Ano de Produção: 2018, Idioma: INGLÊS, 
Diretor: GENNDY TARTAKOVSKY, Duração: 

01:36:00h, com: *
SALA 1

Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua  : 14:00h - 
16:00h - 18:00h - 20:00h

ARRANHA-CÉU : CORAGEM SEM LIMITE (D) 
(DUBLADO) (SKYSCRAPER)

Classifi cação: 14 anos, Ano de Produção: 2018, 
Idioma: INGLÊS, Diretor: RAWSON MARSHALL 
THURBER, Duração: 01:43:00h, com: DWAYNE

JOHNSON, NEVE CAMPBELL CHIN HAN
SALA 3

Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua  : 19:20h - 
21:50h

ARRANHA-CÉU : CORAGEM SEM LIMITE 3D (D) 
(DUBLADO) (SKYSCRAPER)

Classifi cação: 14 anos, Ano de Produção: 2018, 
Idioma: INGLÊS, Diretor: RAWSON MARSHALL 
THURBER, Duração: 01:43:00h, com: DWAYNE

JOHNSON, NEVE CAMPBELL CHIN HAN
SALA 3

Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua  : 14:30h - 
17:00h

Bom dia, Taubaté

•	Raphael	de	Angelis

“ Madre  Paulina – 
imigração italiana”
A terra estava enfraque-

cida, a colheita dava 
para sobreviver com 

fome, suor, lágrimas teimosas,  
assustadas. A região de Vígoto 
Vatarro, em Trento, norte da 
Itália, pedia ajuda e socorro. A 
vida  do lugar alongava os seus 
suspiros de desesperança.

Na casa de Napoleão Visi-
tainer e dona Anna, nascera a 
segunda filha, batizada com o 
nome de Amabile Lucia Visi-
tainer. A situação do casal 
assemelhava-se ao da terra, 

do vilarejo, das montanhas 
sem começo e sem fim.

No aniversário de nove 
anos da filha Amabile, acon-
tecimento sem festa, sem pre-
sentes, sem sorrisos, a famí-
lia resolveu emigrar para  o 
Brasil. Por esse tempo, havia 
uma grande propaganda da 
terra brasilis na Itália; o país 
prometia trabalho, conquis-
tas, terras férteis, prosperi-
dade e riqueza.

A família enfrentou a tra-
vessia pelo corpo de um 
mar que abraçava o infinito. 
Os imigrantes pobres via-
javam nos pés da embarca-
ção. Sujeira, piolhos, comida 
com sabor do passado, mas 
a esperança batia o peito na 
carranca das ondas.

Chegaram ao Brasil em 
dia de calor descontrolado. 
Do porto do Rio de Janeiro,  
tomaram o caminho de Santa 
Catarina. Foram morar em 
Nova Trento, num lugarejo 
chamado Vígolo, em plena 

mata virgem. Derrubada de 
árvores, limpeza do terreno, 
construção de um casebre, 
pés fincados na lavoura.

Amabile com sua amigui-
nha Virgínia oravam, por 
longas horas, numa capelinha 
de madeira, diante do olhar 
de São Jorge.  Passaram a 
ensinar crianças pobres e 
cuidar dos doentes do vilare-
jo. Amabile tinha doze anos.

Em 1888, data da abolição, 
sonhou com a Maria, mãe 
de Jesus de Nazaré. Em seu 

sonho, Maria pedia-lhe que 
cuidasse dos pobres, dos des-
validos, dos doentes, daque-
les  homens, mulheres e 
crianças, sem brilho no olhar, 
sem voz para existir.

Ela, a amiga Virginia, o pai, 
os colonos, construíram uma 
casinha de madeira, bem 
perto  da capela. O terreno 
foi doado por um homem 
muito rico, um fazendeiro 
construtor do futuro. Amabile 
chamou a casinha de hospital, 
um pequeno lugar destinado a 
cuidar dos doentes. Na tarde, 
do segundo dia, apareceu uma 
colona com câncer; não havia 
naquele vilarejo que cuidasse 
de suas dores.

Amabile a ouviu por um 
tempo, sentiu o cheiro da 
doença, do abandono, da fra-
gilidade social, que rodeia o 
ser humano. Aquela senhora 
chegou no minúsculo hospi-
tal, no dia 12/07/1890. Por 
esse tempo, dividido em si 
mesmo,  Amabile sonhara 

mais duas vezes com Maria. 
A mãe do homem que revo-
lucionou o coração da Palesti-
na, aparecia a Amabile como 
uma mulher forte, com o 
rosto marcado pelos ventos 
do oriente, com roupas de 
quem caminhou léguas, 
levando as palavras de seu 
filho Jesus, por terras distan-
tes e desconhecidas.

Amabile, ouvindo o próprio 
coração,  criou a Congregação 
das Irmãzinhas da Imacula-
da Conceição, primeira con-

gregação fundada por uma 
mulher , em terras de um 
povo chamado brasileiro.

A fundação deu trabalho, 
engoliu letras, objetivos, a 
metodologia, a crença e a fé. 
Adotou o nome de Irmã Pau-
lina e, na sombra de Paulo, 
recrutou outras jovens. Os 
doentes foram chegando, 
as crianças apresentavam-
-se com sede de aprender 
as letrinhas que sustentam 
o saber e se preparar para a 
primeira comunhão.

O bispo de Curitiba, numa 
noite de 1899, andando pelo 
corredor da Mitra, viu uma 
mulher orando aos pés de 
uma cruz. Ao passar por ela, 
bem vagarosamente, perce-
beu a luz que contornava-lhe 
o corpo e ouviu uma voz que 
lhe dizia: “Aprove a Ordem 
de Madre Paulina”. O corre-
dor elevou-se ao infinito, e 
o silêncio veio da consciên-
cia.  (Continua na próxima 
semana).

�Prevenção

Cresce o número de casos 
de ataques de escorpião

Mais de 11 mil 
casos de ataques 
de escorpião já 

foram registrados este 
ano, no Estado de São 
Paulo. Estima-se que são, 
em média, até duas ocor-
rências por hora. Já em 
2017, foram registrados 
21,7 mil ataques, contra 
18 mil, em 2016. E um ano 
antes, cerca de 15 mil. O 

crescimento do número 
de casos nas grandes 
cidades, a cada ano, está 
assustando a população. 
No entanto, é preciso que a 
própria população tome os 
cuidados necessários para 
evitar os inimigos.

De acordo com o Biólogo 
Giuseppe Puorto, membro 
do CRBio-01 – Conselho 
Regional de Biologia – 1ª 

Região (SP, MT, MS), o pro-
blema em ambiente urbano 
é muito mais comum do 
que as pessoas imaginam. 
“Escorpiões se alimentam 
de baratas, que são insetos 
domésticos. Eles invadem 
as casas atrás das baratas 
e depois acabam também 
buscando espaços onde se 
alojar”, explica o Biólogo.

Leia mais no site do DT.

�Destaque

Produtora disponibiliza 
5 documentários sobre pontos 
históricos de Taubaté

 Â A Rever Produções atinge a realização da metade do 
projeto “Revendo Taubaté”, que consiste em uma série de 
documentários sobre pontos históricos e turísticos da cidade.

No mês de agosto de 
2017 a cidade de 
Taubaté ganhou um 

presente de uma produtora 
de vídeos de Taubaté na área 
do audiovisual. O projeto 
autoral, chamado “Revendo 
Taubaté”, tem como objetivo 
documentar pontos históri-
cos e turísticos da cidade 
através dos olhos de quem 
as conhece muito bem.

Até o momento foram 
entregues 5 documentá-
rios de locais históricos, 
incluindo o Santuário Santa 
Teresinha, Sítio do Picapau 
Amarelo, Convento Santa 
Clara, Bica do Bugre e Está-
dio Joaquinzão.

Fora os vídeos oficiais da 
primeira temporada, ainda 
disponibilizam vídeos 
bônus, um contendo a his-
tória da Rua Cavarucangue-
ra e outro com uma linda 
composição do Maestro 
Fêgo Camargo, interpretada 
pelo professor de violino da 
escola que leva o nome do 
compositor.

Os responsáveis pelo pro-
jeto, Bruno Urzua e Vanessa 
Toledo, afirmam que este 
tipo de material tem uma 
importância singular, visto 

que a história oral contada 
pelos cidadãos taubateanos 
podem se confundir com o 
passar do tempo. Assim, o 
material captado em vídeo e 
áudio, pode ser eternizado e 
usado como material de pes-
quisa posteriormente.

O projeto está com a 
metade do seu objetivo 
alcançado. A proposta é 
documentar 10 pontos até 
o fim do ano de 2018. Até 
o momento foram reali-
zados 5 documentários e 
atualmente mais dois estão 
em fase de pesquisa e pro-
dução: Cristo Redentor 
e Praça Santa Teresinha. 
Ainda faltam locais como a 
Capela do Pilar – escolhida 
em votação aberta pelos 

taubateanos – e o Mercado 
Municipal junto à Feira da 
Breganha.

A 2ª temporada do pro-
jeto, prevista para 2019, 
promete mais 10 histórias 
da cidade, sendo de pessoas, 
ruas, bairros e monumen-
tos. A Rever Produções está 
em busca de empresas que 
se interessem em investir 
no projeto, para que a 1ª 
temporada possa ser fina-
lizada no prazo previsto. As 
visualizações dos materiais 
já somam mais de 25 mil e 
contam com mais de 45 mil 
pessoas alcançadas.

Para assistir os documentá-
rios e saber mais sobre o pro-
jeto, o link disponibilizado é 
o reverproducoes.com.br.
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FCA investe para trazer Fiat à liderança

Quando

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

Esporte Local 

•	Rogério	Abifadel	Haik

Shopping Pátio Pinda  Programação de Filmes
12/07/2018 à 18/07/2018

Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 MoviecoM TaubaTé PrograMação
12/07/2018 à 18/07/2018

SALA 1 - HOTEL TRANSILVÂNIA 3:(3D)DUB FÉRIAS 
MONSTRUOSAS (COLUMBIA PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 96min.
Solitário e infeliz, buscando um novo amor na 

internet, Dracula é surpreendido com um presente da
querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente 
resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio 

ao se
encantar pela comandante, que, no entanto, esconde 

um segredo nada amigável.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h00

Sáb., Dom., Feriado: 15h00

SALA 1 - HOMEM-FORMIGA E A VESPA(3D)DUB 
(DISNEY)

Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 118min.
Depois dos acontecimentos de Capitão América: 

Guerra Civil, Scott Lang (Paul Rudd) tem que lidar com
as consequências dos seus atos como Homem 

Formiga para o público e como pai. Hope Van Dyne
(Evangeline Lilly) e Hank Pym (Michael Douglas) 

precisam de sua ajuda para derrotar uma nova vilã e
salvar Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) do tamanho 

sub-atômico.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 21h50

SALA  1 - OS INCRÍVEIS 2-(3D) DUB (DISNEY)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 125min.

Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar 
contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica,

cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das 
crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não

esperava era que o caçula da família também tivesse 
superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h20
Sáb., Dom., Feriado: 19h20

SALA  1 - ARRANHA-CÉU:(3D)DUB CORAGEM SEM 
LIMITE (UNIVERSAL PICTURES)

Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 103min.
Responsável pela segurança de arranha-céus, o 

veterano de guerra americano e ex-líder da operação 
de

resgate do FBI, Will Ford (Dwayne Johnson), é acusado 
de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro

da China em chamas. Cabe ao agente achar os 
culpados pelo incêndio, salvar sua família que está 

presa
dentro do prédio e limpar seu nome.

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

SALA  2 - ARRANHA-CÉU:DUB CORAGEM SEM 
LIMITE (UNIVERSAL PICTURES)

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h40 - 19h30
Sáb., Dom., Feriado: 14h40 - 19h30

TAUBATÉ 2 - JURASSIC WORLD:DUB REINO 
AMEAÇADO (UNIVERSAL PICTURES)

Aventura / Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 
128min.

Quatro anos após o fechamento do Jurassic Park, um 
vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a
vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer 

presença humana, com os dinossauros vivendo
livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma 

decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os
animais ou abandoná-los para uma nova extinção? 
Decidida a resgatá-los, Claire (Bryce Dallas Howard)

convoca Owen (Chris Pratt) a retornar à ilha com ela.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 - 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 16h50 - 21h45

SALA  3 - HOTEL TRANSILVÂNIA 3: DUB FÉRIAS 
MONSTRUOSAS (COLUMBIA PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 96min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 13h40 - 15h45 - 17h50 

- 19h55
Sáb., Dom., Feriado: 13h40 - 15h45 - 17h50 - 19h55

SALA  3 - ARRANHA-CÉU:DUB CORAGEM SEM 
LIMITE (UNIVERSAL PICTURES)

Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 103min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 22h00

Sáb., Dom., Feriado: 22h00

SALA  4 - OS INCRÍVEIS 2-(3D) DUB (DISNEY)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 125min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30
Sáb., Dom., Feriado: 16h30

SALA  4 - OS INCRÍVEIS 2-DUB (DISNEY)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 125min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h00 - 19h00 - 21h30
Sáb., Dom., Feriado: 14h00 - 19h00 - 21h30

SALA  5 - HOMEM-FORMIGA E A VESPA-DUB 
(DISNEY)

Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 118min.
Qui., Sex., Seg., Qua.: 14h15 - 16h40 - 19h10 - 

21h40
Sáb., Dom., Feriado: 14h15 - 16h40 - 19h10 - 21h40

Ter.: 14h00 - 16h40 - 19h10 - 21h40

JURASSIC WORLD:REINO AMEAÇADO 
(D) (DUBLADO) (JURASSIC WORLD:FALLEN 

KINGDOM)
Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2018, 
Idioma: INGLÊS, Diretor: J. A. BAYONA, Duração: 

02:08:00h, com: CHRIS PRATT, BRYCE DALLAS
HOWARD JEFF GOLDBLUM

SALA 1
Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua  : 22:00h

HOMEM-FORMIGA E A VESPA (D) (DUBLADO) 
(ANT-MAN AND THE WASP)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2018, 
Idioma: INGLÊS, Diretor: PEYTON REED, Duração: 

01:58:00h, com: PAUL RUDD, EVANGELINE
LILLY, MICHAEL DOUGLAS MICHAEL PENA

SALA 4
Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua : 14:15h - 

16:45h - 19:15h

HOMEM-FORMIGA E A VESPA (L) 
(LEGENDADO) (ANT-MAN AND THE WASP)

SALA 4
Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua  : 21:45h

OS INCRÍVEIS 2 (D) (DUBLADO) (THE 
INCREDIBLES 2)

Ano de Produção: 2018, Idioma: INGLÊS, 
Diretor: BRAD BIRD, Duração: 02:07:00h, 

com: *
SALA 2

Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua  : 21:40h

OS INCRÍVEIS 2 3D (D) (DUBLADO) (THE 
INCREDIBLES 2)

Ano de Produção: 2018, Idioma: INGLÊS, 
Diretor: BRAD BIRD, Duração: 02:07:00h, 

com: *
SALA 2

Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua : 13:40h - 
16:20h - 19:00h

HOTEL TRANSILVÂNIA 3 - FÉRIAS 
MONSTRUOSAS (D) (DUBLADO) (HOTEL 

TRANSYLVANIA 3: SUMMER
VACATION)

Ano de Produção: 2018, Idioma: INGLÊS, 
Diretor: GENNDY TARTAKOVSKY, Duração: 

01:36:00h, com: *
SALA 1

Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua  : 14:00h - 
16:00h - 18:00h - 20:00h

ARRANHA-CÉU : CORAGEM SEM LIMITE (D) 
(DUBLADO) (SKYSCRAPER)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2018, 
Idioma: INGLÊS, Diretor: RAWSON MARSHALL 
THURBER, Duração: 01:43:00h, com: DWAYNE

JOHNSON, NEVE CAMPBELL CHIN HAN
SALA 3

Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua  : 19:20h - 
21:50h

ARRANHA-CÉU : CORAGEM SEM LIMITE 3D (D) 
(DUBLADO) (SKYSCRAPER)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2018, 
Idioma: INGLÊS, Diretor: RAWSON MARSHALL 
THURBER, Duração: 01:43:00h, com: DWAYNE

JOHNSON, NEVE CAMPBELL CHIN HAN
SALA 3

Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua  : 14:30h - 
17:00h

Observações que 
restam do mundial 
e a vitória de vida do 
Casão

Entre o tanto que foi falado, escrito 
e resmungado do mundial que ter-
minou, um momento especial e duas 

observações ainda devem ser destacados.
Agora, com a despedida de Arnaldo Cezar 

Coelho a tendência é que a Globo terá a 
“Central do Apito” como definitiva, para 
ser acionada em lances relevantes ou no 

intervalo, destacando instantes duvidosos 
do jogo em questão ou outros da mesma 
rodada.

Tanto em transmissões do estádio ou off-
-tube, o comentarista de arbitragem estará 
sempre no estúdio, contando com todos os 
recursos para uma análise mais definitiva.

Outro detalhe: muito se falou sobre a 
escalação de Luís Roberto para um dos 
jogos da semifinal e o da disputa do terceiro 
lugar na Rússia.

Importante acrescentar que a escala do 
mundial, na Globo, estava pronta um mês 
antes do seu início. Nada foi decidido ou 
alterado durante a competição ou teve 
alguma coisa a ver com o melhor desem-
penho de ninguém.

E, por último, o grande momento da TV 
na Rússia, a despedida emocionada de 
Casagrande, destacando a sua primeira 
Copa sóbrio como grande vitória de vida. 
Levantou a taça.

 MesMo quaDro
Arnaldo, como ele mesmo anunciou, ainda 

tem contrato com a Globo até o fim do ano.
Além dele, Leonardo Gaciba, Paulo César de 

Oliveira e Renato Marsiglia estão mantidos 
em seus postos. Nada se fala até agora sobre 
uma outra contratação. 

JoganDo JunTo
Ao fim da sua participação na Copa da 

Rússia, Milton Leite, um dos titulares do 
SporTV, destacou o sucesso da integração do 
Grupo Globo (TV aberta, TV paga e internet), 
primeira experiência num mundial, e da res-
ponsabilidade que fica para o evento no Catar.

Não só isso, fez questão de ressaltar a 
importância do “exército”, nem sempre lem-
brado, que trabalhou também por trás das 
câmeras. Fez muito bem.

BaTenDo MeDo
Especialmente entre os seus funcionários, 

os que mais sofrem na pele com a real situa-
ção, é enorme e dos mais sombrios o futuro 
da TV Cultura. Alguns chegam ao ponto de 
imaginar o seu fim.

Mesmo com pontos de trabalho reduzidos, 
o jornalismo ainda é o setor com maior ativi-
dade. No mais, é quase um deserto, inclusive 
buscando sobreviver à custa de programas 
fantasmas, como “Viola, minha Viola”, da fale-
cida Inezita Barroso.

MisTura inDigesTa
Se a Record, como outras, é criticada por 

misturar televisão com religião, a TV Cultura 
sofre de um mal parecido. O grande problema 
dela é a política.

No fundo, o estrago é igual, ou bem pareci-
do. A diferença está no tamanho do dinheiro.

CaLMa aí
Sobre o provável acerto do William Waack, 

em ter seu programa da internet transmitido 
no BandNews, conforme falado por aqui, a 
possibilidade é grande. Só isso, por enquanto.

Está tudo sendo conversado, mas ainda não 
tem nada fechado.

PaCoTão
Além da parceria com a Telemundo em 

“Amores Roubados”, o Grupo Globo também 
fechou na feira em Los Angeles, outras cinco 

coproduções internacionais.
Trabalhos estes que serão disparados a 

partir de 2019 e poderão, ainda, integrar o 
catálogo da GloboFlix.

Vai e VeM
Larissa Erthal conversou lá em cima e foi 

acertada a sua permanência ou volta ao tra-
balho na Band.

Domingo, ela já participou do “Show do 
Esporte”. A exigência é que agora, em vez do 
Rio, ela passe a morar em São Paulo.

CineMa
Renata Boldrini (foto) esteve em Paris 

acompanhando a première de “Missão 
Impossível: Efeito Fallout” para o Telecine e 
rádio Globo.

O filme chega aos cinemas dia 27 e tem 
Henry Cavill como vilão.

Ele contou que em breve fará uma nova 
visita ao Brasil: “Eu fiquei apaixonado”.

esTreia
Na noite de hoje acontece a estreia de 

mais uma edição do “The Voice Brasil”, sob o 
comando de Tiago Leifert.

A diferença de agora são as duas vezes por 
semana, com exibição às terças e quintas. A 
temporada que começa ficará em cartaz até 
27 de setembro.

seM Parar
As gravações da segunda temporada da 

série “A Garota da Moto”, que estreia em 
novembro no SBT, chegarão ao fim no pró-
ximo dia 26.

E nada de férias longas para a equipe. Isso 
porque, no fim de agosto, terão início as fil-
magens de um longa-metragem baseado na 
série homônima.  

·       Domingo, João Kleber 
colocou a Rede TV! em ter-
ceiro lugar no Ibope, atrás 
de Globo e SBT.

·       Sobre as audições do 
“Dancing Brasil”, além dos 
dias 30 e 31, em São Paulo, 
confirma-se agora o mesmo 
trabalho, dia 1º, no Rio.

·       O Fox Sports está 
fechando o balanço da Copa 
do Mundo...

·       ... Foram 300 horas 
de programas gerados dos 
estúdios da Rússia...

·       ... E 700 horas de trans-
missão do evento no total...

·       ... Ao todo, 64 jogos.
·       GloboNews já está com 

chamadas do novo jornal 
das manhãs, destacando a 
presença de José Roberto 
Burnier.

·       A televisão perdeu 
mais um dos seus vetera-
nos. Rodolfo Scervino, antigo 

redator do Silvio Santos 
e Ratinho faleceu nesta 
segunda-feira.

·       Warley Santana vai 
homenagear Silvio Santos 
na edição de número 100 
do programa “Tá Certo”, da 
TV Cultura...

·       ... Ainda sem data para 
ir ao ar, o episódio especial 
contará com a participação 
de amigos e familiares do 
dono do SBT.

·       Nova logo da Band 
começa a ser mostrada hoje 
nos programas ao vivo.

·       Segundo o SporTV, 
o trabalho do ex-jogador 
Grafite como comentarista 
foi apenas para o período 
da  Copa.

 

 

“Deus Salve o Rei” terá seu 
momento “Harry Potter” 
nos últimos capítulos.

Duas bruxas vão duelar na 
história, que chega ao fim 
no próximo dia 30.

Além disso, entrará um 
juiz na trama, para cenas 
envolvendo Catarina (Bruna 
Marquezine).

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Renata Boldrini esteve em Paris acompanhando a 
première de “Missão Impossível: Efeito Fallout”

(Crédito Divulgação)

Novamente pedestrianista 
taubateano se sobressai

No último domingo o 
pedestrianista Dou-
glas Gouvêa Silva, par-

ticipou de mais uma prova na 
cidade de Pindamonhangaba, 
em comemoração ao aniver-
sário da cidade, realizada no 
parque da mesma.

   A largada ocorreu às 8:20 
horas, a prova foi composta 
por 10 Km. O atleta concluiu 
executando o tempo de 33 
minutos e 35 segundos, com 
este resultado ocupou o 3º 
lugar na contagem geral. Ele-
vando mais uma vez o nome 

de Taubaté.
   Este exímio pedestria-

nista agradece os seguintes 
patrocinadores: Espaço 
Músico, Br Fit Suplementos, 
Academia Ophicina do Corpo, 
Luasa Sports e DG Assessoria 
Esportiva.
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5- Ficha 036: Venda Apar-
tamento no Areão - Tau-
baté R$ 200.000,00. Com 
2 Dormitórios, Sala de 
Estar, Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiro e Va-
randa. Fone: 36322000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

6- Ficha 025: Venda Apar-
tamento na Vila São José 
- Taubaté R$ 180.000,00. 
Com 1 Dormitório,  Sala 
de Estar, Cozinha,  Área 
de Serviço e Banheiro. 
Fone: 36322000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br
 
7- Ficha 078: Venda Apar-
tamento no Sitio Santo 
Antonio - Taubaté R$ 
127.000,00. Com 2 Dor-
mitórios, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Espaço para 1 
Carro. Fone: 36322000 / 
36336474. www.teleser-
gio.com.br

8- Ficha 094: Venda Apar-
tamento no Centro - Tau-
baté R$ 410.000,00. Com 
3 Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala 2 Ambientes, 
Cozinha, Área de Servi-
ço, Banheiro, Lavabo e 
Garagem coberta para 2 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
36336474. www.teleser-
gio.com.br

9- Ficha 098: Venda 
Apartamento no Parque 
São Luiz - Taubaté R$ 
200.000,00. Com 2 Dor-
mitórios, Sala 2 Ambien-
tes, Cozinha, Área de Ser-
viço, Banheiro e Espaço 
para 1 Carro. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br
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1- Ficha 013: Aluga-se 
Apartamento no Bom 
Conselho - Taubaté R$ 
860,00 + Cond. + Iptu. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e Es-
paço para 1 Carro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br
 
2- Ficha 110: Aluga-se 
Casa no Ana Rosa - Tau-
baté R$ 600,00 + Iptu. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Ba-
nheiro, Garagem Cober-
ta para 1 Carro e Espaço 
para 1 Carro. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br 
 
3- Ficha 016: Aluga-se 
Apartamento na Inde-
pendência - Taubaté R$ 
1.000,00 + Cond. + Iptu. 
Com 3 Dormitórios, 1 
Sala 2 Ambientes, Cozi-
nha, Área de Serviço, 2 
Banheiros, Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

4- Ficha 053: Aluga-se 
Casa no Três Marias - 
Taubaté R$ 950,00. Com 
2  Dormitórios, Sala de 
Estar, Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiro, Ba-
nheiro Externo, Garagem 
Coberta para 2 Carros, 
Churrasqueira e Piscina.  
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

15- Ficha 058: Venda Ter-
reno no Estoril – Taubaté 
R$ 110.000,00 Com a Me-
dida de 10 x 40 = 400 m2. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

16- Ficha 071: Venda 
Terreno no Continental 
I - Taubaté R$ 160.000,00 
Com a Medida de 11 x 
25 = 275 m2. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

17- Ficha 073: Venda 
Terreno no Cataguá Way 
- Taubaté R$ 105.000,00 
Com a Medida de 11 x 
25 = 275 m2. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

Ca
sa

s

Vende-se
 
18- Ficha 039: Venda 
Casa na Independência 
- Taubaté R$ 430.000,00. 
Com 3 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte, Sala de Estar, 
Copa, Cozinha, 2 Banhei-
ros e 2 Varandas. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

19- Ficha 110: Venda 
Casa na Esplanada Inde-
pendência - Taubaté R$ 
225.000,00. Com 2 Dor-
mitórios, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Servi-
ço, Banheiro, Garagem 
Coberta para 2 Carros 
e Rancho.  Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

20- Ficha 223: Venda 
Casa no Estoril - Tauba-
té R$ 190.000,00 Com 2 
Dormitórios Sendo 1 Suí-
te, Sala de Estar,  Cozinha, 
Área de serviço, 2 Banhei-
ros, Espaço para 1 Carro e 
Rancho  Fone: 3632-2000 
/ 3633-6474. www.tele-
sergio.com.br

10- Ficha 067: Venda 
Apartamento na Inde-
pendência - Taubaté 
R$ 320.000,00. Com 2 
Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala 2 Ambientes, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Espaço para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

11- Ficha 038: Venda 
Apartamento na Estiva - 
Taubaté R$ 150.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
2 Ambientes, Cozinha, 
Área de Serviço, Banhei-
ro e Espaço para 1 Carro. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

12- Ficha 028: Venda 
Apartamento no Bar-
ranco - Taubaté R$ 
230.000,00. Com 3 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala de Estar, Cozinha,  
Área de Serviço, Banhei-
ro e Garagem Coberta 
para 2 Carros. 3632-2000 
/ 3633-6474. www.tele-
sergio.com.br
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13- Ficha 021: Venda 
Terreno no Jardim Oásis 
- Taubaté R$ 125.000,00 
Com a Medida de 10 x 
25 = 250 m2. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

14- Ficha 079: Venda Ter-
reno no Vale das Flores 
- Taubaté R$ 400.000,00 
Com à Medida de 912 
m2. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br
 

21- Ficha 265: Venda 
Casa no Barreiro - Tau-
baté R$ 270.000,00 Com 
3 Dormitórios, Sala de 
Estar, Cozinha, Área de 
Serviço, 2 Banheiros, Edí-
cula, Garagem Coberta 
para 2 Carros e Portão 
Eletrônico. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

22- Ficha 290: Venda 
Casa na Ana Rosa - Tau-
baté R$ 200.000,00. Com 
2 Dormitórios, Sala de 
Estar, Cozinha, Área de 
Serviço, 2 Banheiros, 
Quarto Externo e Gara-
gem Coberta para 2 Car-
ros, Espaço para 2 Carros, 
Rancho, Churrasqueira, 
Portão Eletrônico. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br 
   
23- Ficha 298: Venda Casa 
no Bardan - Taubaté R$ 
180.000,00 Com 2 Dor-
mitórios, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Espaço para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

24- Ficha 310: Venda Casa 
no Condomínio Ecovile 
- Taubaté R$ 270.000,00 
Com 3 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte, Sala de Estar,  
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Espaço para 2 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

Ap
to

s

Vende-se

Te
rr

en
os

Vende-se

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
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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.  
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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.

Co
m

er
ci

ai
s

Vende-se
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
ve

rs
os

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.

Temperos secos 
para diversos pratos

Azeites aromatiza-
dos e sal de ervas
Licores diversos

Alice- tel. 3681.3070 
- Taubaté

DT

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

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 banhei-

ros, sala, cozinha, 
lavanderia. 8º andar. Vista para o clube.

Preço ocasião. Interessados tra-
tar pelo tel: (12) 99192-6060.

Oportunidade 
contrata-se corre-
tores com CRECI.
Lançamento em 

Taubaté. Óti-
mos ganhos.
Contato 16 

98163-3004 / 19 
99299-3636**Por favor não me confundir com 

outras que estão de passagem.**
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A Empresa SIDNEY DA SILVA CRUZ - ME, inscrita no CNPJ: 12.112.236/0001-
05, localizada na RUA ALFREDO CÂNDIDO VIEIRA, 275, VILA APARECIDA 
- TAUBATÉ - SP (endereço apenas para correspondência); CONVOCA seu 
funcionário Luiz Antonio da Silva, portador do CPF: 275.949.918-93, 
CTPS: 64791 Serie: 00204/SP, admitido em  21/09/2010 na função de Au-
xiliar de Pedreiro, a comparecer no Escritório Barros Contabilidade locali-
zado na AV. DR. JOÃO BATISTA ORTIZ MONTEIRO, 1025 PARQUE SENHOR 
DO BONFIM - TAUBATÉ-SP, para retornar ao trabalho. A empresa informa 
que o funcionário estava de licença, e que seu Beneficio pelo INSS n° 
6008532060 (Especie 31) foi mantido até dia 05/04/2018. A partir do dia 
06/04/2018 ele não retornou a sua atividade. A empresa CONVOCA seu 
comparecimento ao trabalho para retomar suas funções.

Co
m

un
ic

ad
o COMUNICADO DE EXTRAVIO

A empresa R. M. DA COSTA TAUBATÉ - ME, empresa devidamente 
inscrita no CNPJ sob nº 03.905.717/0001-70 e Inscrição Municipal nº 
39.779, com sede a Av. Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, nº 1316, 
Vila São José, na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, baixada 
por “Omissão Contumaz” em 09/02/2015, vem por meio desta 
COMUNICAR o extravio de seus talões de nota � scal de serviços 
devidamente autorizados junto a Prefeitura Municipal de Taubaté.

Ap
to

s

Vendo apartamento 
na Praça Santa Tere-

sinha, nº 221 (ao lado 
da Casa de Tintas)

Com 4 dorms, sendo 
1 suíte, 3 banhei-
ros, sala e cozinha 

amplos, lavanderia, 
suíte para empre-
gada, 1 vaga de 

garagem coberta. 
Salão de festas. Mais 
informações tratar 

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

Se
rv

iç
os Pedreiro, 

encanador, 
pintor e 

marceneiro

Falar com Luiz 
Antonio - Indio 

pelo tel: (12) 
98178-1407.

“Neste, a gente 
confia”. - Diário 

de Taubaté

C
la

ss
if

ic
ad

os 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

Associação dos Proprietários de Lote do Residencial Green Park 
 

Taubaté, 10 de Julho de 2018. 
 
ASSEMBLEIA GERAL 
 
Prezado (a) Proprietário (a), 
 
Vimos convocá-lo (a) para a Décima Terceira Assembleia Geral da Associação de Proprietários de Lote 
do Residencial Green Park que será realizada no dia 01/08/2018, na sede Social do Clube do Residencial 
Green Park, localizado na Estrada Municipal João Gadioli nº 500, Bairro do Pinhão, Taubaté/SP, às 19:00 
horas em primeira convocação, contando com a presença de metade mais um dos associados, e às 19:30 
horas em segunda convocação com qualquer número de presentes. 
 
Na Assembleia serão tratados e deliberados os seguintes assuntos: 
 

 Discussão e possível alteração no item 61 do regulamento de Restrições Urbanísticas e Normas 
de Construção que trata do acabamento dos muros e muretas dentro do Residencial. A discussão 
deste item está condicionada à apresentação do abaixo assinado, conforme procedimento; 

 Discussão e possível alteração da decisão tomada na 5ª Assembleia desta Associação, que foi 
realizada em 16/12/2014 e que estabeleceu a posição de instalação de lixeiras nas calçadas do 
Residencial; 

 Alteração do valor de reserva dos salões; 
 Apresentação das contas da Associação; 
 Eleição da nova Diretoria; 
 Assuntos gerais. 

 
ATENÇÃO:  

 Pode votar e ser votado, conforme define nosso estatuto, somente proprietário em dia com 
seus deveres pecuniários (taxa de manutenção, multas e demais taxas aplicáveis). 

 Representante por procuração pode representear no máximo 10 proprietários e as 
procurações devem possuir firma reconhecida. 

 Locatário de imóveis no Green Park não pode participar da Assembleia. 
 
Por gentileza, confirme presença até o dia 27/07/2018 pelo contato abaixo: 
 
E-mail: gestor.greenpark@outlook.com 
Fone: (12) 3624-1363 / 99649-2812 
 
Para quaisquer esclarecimentos ou maiores informações, favor entrar em contato conosco, teremos 
grande prazer em atendê-lo (a). 
 
 
 
____________________________________________________ 
                                Jaime de Castro Campos 
Associação dos Proprietários de Lote do Residencial Green Park 

___________________________________________________
                                Jaime de Castro Campos
Associação dos Proprietários de Lote do Residencial Green Park

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 17 de Julho de 2018 
 

A/C 
Presidente do Conselho Fiscal 
André Luiz da Rocha 
 
 

Na qualidade de Presidente do Conselho Fiscal da Associação 
dos Funcionários Municipais de Taubaté – AFMT, e em conformidade 
com o Artigo de Nº 21, Letra A do Estatuto que rege esta entidade, 
convoco todos os Membros do Conselho Fiscal, para a reunião 
Ordinária, para analisar e dar parecer sobre o balancete do 2º trimestre 
referente aos meses Abril, Maio e Junho de 2018, no dia 26/07/2018, 
às 19:00 horas, na sede desta entidade à Rua Antonio Valente da 
Silva, 377, Jd. Santa Clara – Taubaté-SP. 
 
 
 

Atenciosamente. 
 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ DA ROCHA 
 PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL       
 

 

 
 
 
 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROC. ADMIN. 018/2018 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 004/2018 

A comissão de licitações da Câmara de Aparecida - SP, comunica aos interessados que 
se encontra aberta a Licitação para REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA CAMARA MUNICIPAL 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E 
DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Realização: 30/07/2018 às 13:00 horas na Câmara de 
Aparecida. O Edital completo poderá ser retira na Câmara ou no site 
www.camaraaparecida.sp.gov.br. Maiores informações no telefone (12) 3105-1487. 

Câmara Municipal de Aparecida 
 Estância Turístico-Religiosa  

 
 

ERRATA DE PUBLICAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de São José do Barreiro resolve retificar as seguintes publicações 
abaixo, realizadas no dia 12 de julho de 2018. 

 

*Nas publicações realizadas no dia 12 de julho de 2018, onde se lê Pregão Presencial nº 
007/2018, deverá ser considerado Pregão Presencial nº 008/2018 cujo objeto é a AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO – SP, em razão do convenio nº 
12987.140000/1180-01. 

*Fica retificado também a publicação referente ao Pregão Presencial nº 007/2018, que deverá 
ser considerado como Pregão Presencial nº 009/2018, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE UM 
VEICULO ZERO QUILOMETRO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO 
BARREIRO – SP, EM RAZÃO DO CONVENIO Nº 12987.140000/1180-01. 

 

São José do Barreiro, 16 de julho de 2018. 

 

 

Vinicius Marques Oliveira 

Licitações/São José do Barreiro - SP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Praça Côneg o Siqueira,  2 7  –  CEP 12530-000  Cunha –  SP  

FONE-FAX (12)  3111 -5000  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2018 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 032/2018 

A comissão permanente de licitações da Prefeitura Municipal de Cunha, Estado de São 
Paulo, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS 
DE INFORMÁTICA, INCLUINDO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO 
PUBLICA, E CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E 
TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Data da realização: 
01/08/2018 as 14:00 horas. Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal sito na 
Praça. Cel. João Olimpio, 91, Centro, Cunha/SP, CEP: 12.530-000. O Edital completo 
poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal de Cunha, em horário comercial 
ou no site http://www.cunha.sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 3111-
5000 
 
 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Praça Côneg o Siqueira,  2 7  –  CEP 12530-000  Cunha –  SP  

FONE-FAX (12)  3111 -5000  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2018 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 033/2018 

A comissão permanente de licitações da Prefeitura Municipal de Cunha, Estado de São 
Paulo, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E 
HIGIENE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Data da realização: 02/08/2018 as 
09:30 horas. Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal sito na Praça. Cel. João 
Olimpio, 91, Centro, Cunha/SP, CEP: 12.530-000. O Edital completo poderá ser retirado 
gratuitamente na Prefeitura Municipal de Cunha, em horário comercial ou no site 
http://www.cunha.sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 3111-5000 
 
 
  PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

Praça Côneg o Siqueira,  2 7  –  CEP 12530-000  Cunha –  SP  
FONE-FAX (12)  3111 -5000  

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2018 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 034/2018 

A comissão permanente de licitações da Prefeitura Municipal de Cunha, Estado de São 
Paulo, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.  Data da realização: 02/08/2018 as 
13:30 horas. Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal sito na Praça. Cel. João 
Olimpio, 91, Centro, Cunha/SP, CEP: 12.530-000. O Edital completo poderá ser retirado 
gratuitamente na Prefeitura Municipal de Cunha, em horário comercial ou no site 
http://www.cunha.sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 3111-5000 
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3413-2400DT

  Receitas do FUNDEB 1.512.489,76                                    

  Rendimentos de Aplicações Financeiras 2.843,37                                          

TOTAL 1.515.333,13                                    1.737.491,92                     

 Total 1.515.333,13                                    225.002,16                                
 Magistério (60% do Total) 909.199,88                                       

EMPENHADA LIQUIDADA PAGA

 Despesas com Valorização do Magistério - 60% 1.189.413,02 1.189.413,02 1.189.413,02

PERCENTUAL APLICADO - 60% 78,49% 78,49% 78,49%

  Outras Despesas do Fundeb - 40% 27.590,79 27.590,79 27.590,79

PERCENTUAL APLICADO 40% 1,82% 1,82% 1,82%

1.217.003,81 1.217.003,81 1.217.003,81

280.213,14                                280.213,14                                280.213,14                                

 Saldo Anterior -                                                    Despesas Pagas com o Magistério 1.189.413,02                             

 Receitas Arrecadadas até o Trimestre 1.515.333,13                                     Despesas Pagas com Outras Despesas 27.590,79                                  

SOMA 1.515.333,13                                    1.217.003,81                             

298.329,32                                

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB 

RETENÇÕES AO FUNDEB

  Valor Retido até o Trimestre 1.737.491,92                             

2º 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 

298.329,32                                

295.779,63                                

(2.549,69)                                   

Arrecadação 25%
456.040,17                                114.010,04                                

4.205.463,05                             1.051.365,76                             

4.490.476,24                             1.122.619,06                             

9.151.979,46                             2.287.994,87                             

Receitas Vinculadas Saldo Anterior Pagamentos Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro 137,37                                             -                                            138,96                                       

Construção Escola Vargem Grande 4.223,88                                          -                                            4.272,70                                    

Convênio Transporte de Alunos - Estado 906,48                                             507.802,44                                128.763,58                                

QESE Transporte de Alunos 68.941,69                                        96.562,44 213.632,74                                

PNATE - Transporte de Alunos 38.364,60                                        34.410,52 4.379,95                                    

Receita PDDE 9.054,78                                          0,00 9.159,44                                    

Receita EJA 287,30                                             -                                            287,30                                       

FPM - Apoio Financeiro FNDE -                                                   -                                            49.223,84                                  

Convênio Equipamento Mobiliário para Educação 99.715,19                                        -                                            100.867,73                                

Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação 681,78                                             -                                            689,66                                       

Aplicação Financeira 25% - Decendial 15.255,23                                        15.665,01                                  4.642,33                                    

TOTAL 237.568,30                                       654.440,41                                516.058,23                                

Empenhada Liquidada Paga
2.001.110,76                             1.691.613,44                             1.667.845,33                             

152.257,92                                152.257,92                                152.257,92                                
1.872,00                                    1.872,00                                    1.872,00                                    

68.645,21                                  68.645,21                                  66.095,29                                  

2.223.885,89                             1.914.388,57                             1.888.070,54                             

541.158,79                                388.232,91                                385.682,99                                

1.682.727,10                             1.526.155,66                             1.502.387,55                             

1.217.003,81                             1.217.003,81                             1.217.003,81                             
225.002,16                                225.002,16                                225.002,16                                

3.124.733,07                     2.968.161,63                     2.944.393,52                     

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
1,59                                                 

48,82                                               

635.659,54                                      

241.253,49                                      

425,87                                             

104,66                                             

-                                                  

1.152,54                                          

7,88                                                 

5.052,11                                          

932.930,34                                      

49.223,84                                        

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)

TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%) 3.124.733,07                     2.968.161,63                     2.944.393,52                     
RG

34,14% 32,43% 32,17%







TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO




Acumulado (R$) Acumulado (R$)

168.837,40              2.001.110,76          
26.386,79               152.257,92             

120.741,78             1.872,00                 
98.733,66               68.645,21               
17.852,80               

901,40                    ( = ) 2.223.885,89          
3.589,29                 

4.178.589,57          ( - ) Despesas com Recursos do QESE, Convênios e Outros 536.520,48             
18.997,05               ( - ) Despesas com Rendimentos de Aplicações - Conta LDB 4.638,31                 

-                          ( = ) 541.158,79             
8.474,42                 

18.399,06               ( = ) 1.682.727,10          

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)

2º Trimestre de 2018

Total da Despesa Vinculada do Ensino

Total da Despesa com Recursos Próprios 18.399,06               ( = ) 1.682.727,10          
4.167.066,12          

288.591,44             ( + ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 225.002,16             
34.818,68               ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB (Menor Receita) 1.217.003,81          

9.151.979,46          ( = ) 3.124.733,07          

923.292,03             34,14%
4.638,31                 

1.512.489,76          
2.843,37                 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB (%) 78,49%

2.443.263,47          Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB (%) 78,49%

11.595.242,93        317.320,69             

  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) (%)


