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Por onde andei

Vigilância Epidemiológica 
cria “mapa do sarampo”

25º Técnica & Estilo
Arte para unir e 
mudar o mundo

Foto Gabriel Cardoso

A Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté 
promoveu uma análi-

se geográfica de casos con-
firmados de sarampo para 
reforçar ações estratégicas 
nos locais com maior incidên-
cia da doença. Para isto, foi 
utilizada como referência a 
base de dados do Controle de 
Animais Sinantrópicos (CAS), 
que divide o município em 10 
áreas.

Taubaté possui atualmen-
te 16 casos confirmados 
de sarampo. Os dois casos 
mais recentes são os de uma 
menina de 11 anos moradora 
do Parque das Flores e de um 
menino de 8 anos morador 
do Jardim Ana Rosa.

Taubaté está entre as 6 melhores 
cidades do País no ranking Abes da 
Universalização do Saneamento

Intenção de compra para Dia das Crianças 
aumenta 20%, revela pesquisa

A intenção de compra 
dos brasileiros para 
o Dia das Crianças 

em 2019 aumentou, em 
média, 20% em relação a 
2017, quando foi realiza-
da a última Sondagem do 
Consumidor - Quesito Dia 
das Crianças, pelo Instituto 
Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas 
(Ibre-FGV). De acordo com 
a economista do Ibre Vivia-
ne Seda Bittencourt, apesar 
do aumento, a intenção de 
compra para a data ainda 
está abaixo da média histó-
rica. Essa característica se 
mantém nos últimos quatro 
levantamentos.

A pesquisa mostra que o 
ímpeto de gastos com pre-
sentes para as crianças subiu 
13,3 pontos percentuais, 
passando de 64,3 pontos 
percentuais, em 2017, para 

77,6 pontos percentuais, 
em 2019, enquanto o nível 
histórico é da ordem de 84,1 
pontos percentuais. “Há 
uma melhora da intenção 
de compra dos consumido-
res, provocada também pela 
liberação de recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) e dos pro-
gramas de Integração Social 
e Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor 
Público (PIS/Pasep), a partir 
de setembro. Parte desses 
consumidores está usando 
isso para quitar suas dívidas, 
mas também abre espaço no 
orçamento doméstico para 
outras compras. Ele está 
usando realmente para com-
prar não só bens, mas servi-
ços. Isso contribui para o Dia 
das Crianças, com certeza”, 
analisou Viviane.
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Unidos pela Fé 
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Coluna do Crisante

•	Oswaldo	Crisante	Xavier	dos	Santos
Email: oswaldocrisante@hotmail. com

Foi jogador profi ssional de futebol. É professor aposentado. 
Especialização em técnico profi ssional de futebol, voleibol, atletismo 

e ginástica olímpica. Cursos de pós graduação na área de Educação 
Física. Complementação pedagógica. Cursos em fi losofi a e motivação. 

Compositor, poeta e Contador de Histórias.

Coluna Espírita

•	AgêE-mail: agenor.dt@hotmail.com

•	Leandro	Mazzini
reportagem@colunaesplanada.com.br

“Culpa e direito de errar”
• Jorge Hessen – Brasília/DF

Moisés nos aconselhou O QUE 
NÃO DEVEMOS FAZER em 
nossa trajetória evolutiva, 

posteriormente, Jesus ensinou O QUE 
DEVEMOS FAZER e o Espiritismo 
sugere COMO FAZER. Essas reflexões 
nos remeteram ao “Projeto Espiritizar” 
volumoso estudo da coletânea psico-
lógica de Joana de Ângelis organizado 
pela Federação espírita do estado de 
Mato Grosso, do qual me situo como 
humílimo educando.

Dentre múltiplos temas propostos 
pelo projeto, nomeamos o subtema 
“Culpa e direito de errar”, do módulo 
“Diretrizes seguras para libertar-se da 
culpa”, que abreviaremos nas reflexões 
a seguir.

O movimento da culpa é resultante do 
culto ao perfeccionismo, eis aí um cap-
cioso quisto psicológico. Quando erra-
mos, ao invés de assumirmos atitudes 
reparadoras, cultuamos uma perfeição 
impraticável e nos acusamos peremp-
toriamente, por conseguinte não nos 
consentimos o direito de errar com a 
correspondente obrigação de reparar.

É importante aprendermos e refletir-
mos com os erros, assumindo corajosa-
mente a cogente reparação dos mesmos. 
Porém, se mergulharmos na síndrome 
da inútil culpa, minamos a autoestima e 
nos punimos, produzindo, assim, todo 
um estado psíquico de angústia. Deste 
modo, nos magoamos com nós mesmos 
e conservamos uma espécie de ferida 
aberta na consciência, apunhalando-a 
sem tréguas. À vista disso, não vivemos 
equilibradamente e transformamos 
nossos anseios em azedumes, mágoas, 
mau humor acoplados ao cortejo de 
antipatias, projetando nos outros os 
detritos psíquicos que empilhamos.

Urge nos permitirmos o direito de 
errar. Até porque fomos criados simples 
e ignorantes. Ademais, como é possível, 
em nosso atual estágio evolutivo, acertar 
sempre? Isso é impossível! Assim racio-
cinando, é fácil perceber que a culpa é 
intensamente injusta conosco, porque 
ela não nos permite o direito de errar, 
aliás, direito que Deus nos proporcio-
nou. Até porque, fomos criados simples 
e ignorantes a fim de que evoluíssemos 
gradualmente, errando e acertando até 

chegarmos à perfeição relativa, quando 
atingiremos o nível do “Guia e Modelo” 
da humanidade. A partir de então não 
erraremos mais.

É crença vulgar e equivocada admitir 
a Justiça Divina como condenatória e 
punitiva. As Leis de Deus, incrustadas 
na consciência humana, não são puniti-
vas, porém são educativas (provação) e 
reeducativas (expiação). Ora, se não nos 
permitimos o direito de errar e o dever 
de acertar, permaneceremos numa ati-
tude preguiçosa passiva e acomodada. 
Para evitar que isso ocorra, é urgente 
movimentarmo-nos ativamente para 
a forçosa reparação ante os equívocos 
deliberados.

Para tal, urge reflexão consciencial, 
esforço para nos harmonizarmos com 
as Leis divinas, coragem para pacificar-
mos nosso eu e desenvolvermos virtu-
des. Evidentemente tudo isso é muito 
custoso. Mas não podemos permitir os 
extremos, ou seja, nem exigirmos de 
nós perfeição e nem ingressarmos na 
negligência de aperfeiçoamento, senão 
nos enleamos nas tormentas ao invés 
de harmonizarmos com nós mesmos 
(em essência).

As quedas morais das experiências 
transatas não hão como alterá-las, 
porque a compulsão da culpa que tra-
zemos de ontem somente será decom-
posta gradativamente, entretanto tudo 
que diz respeito aos erros do presente 
podemos mudar. Como? Já não nutrindo 
o mecanismo da inutilidade da culpa 
quando erramos hoje. Sim, podemos 
alterar-lhe, tendo consciência de que 
podemos errar, todavia temos a obriga-
ção de reparar o erro de forma amorosa, 
bancando o bem na fronteira das nossas 
energias.

A culpa é um anseio de prepotência e 
onipotência porque cobiçamos assumir 
os atributos de Deus ao divergirmos da 
Lei de misericórdia e da Lei de amor, 
justiça e caridade. Ora, se Deus não nos 
pune, então instituímos uma lei particu-
lar e através de um auto decreto infligi-
mos a lei de autopunição.

Naturalmente na condição de seres 
humanos acertamos e erramos conse-
cutivamente. Ou seja, temos sucessos 
ou desacertos nos empreendimentos 

da vida. Um aprendiz consciente apren-
de mediante a experiência que nem 
sempre é laureada de sucesso. Em ver-
dade, o aprendiz consciente objetiva o 
acerto, mas não na exigência de acertar, 
porém se esforça em dar o melhor sem 
paranoides e sem desleixos desculpis-
tas, porque é consciente e como tal, se 
vê como aprendiz responsável.

Com efeito, se errar o foco dele será 
no aprendizado em relação ao erro 
porque a exclusiva atitude positiva e 
proativa frente ao erro é aprender com 
ele. Então o aprendiz se esforçará para 
dar o melhor, admitindo que nesse 
movimento pode se equivocar e ao errar 
aprenderá e reparará o engano quantas 
vezes forem necessárias.

Por outro lado, o perfeccionista não 
quer errar, porque crê que o erro traz 
punição e como já está cansado de ser 
penitenciado escolhe desenvolver a 
agreste culpa. Naturalmente sob o véu 
do perfeccionismo está embutida a 
soberba egóica. Por causa disso, quando 
acerta blasona, mas quando erra se per-
cebe como um asno e se arremessa no 
despenhadeiro da culpa. É essa duali-
dade que sobrevém ao perfeccionista.

A pessoa que acredita que a perfeição 
é o limite entra no processo de autofla-
gelação, porque percebe como difícil 
e ilusória qualquer aspiração liberta-
dora. Na verdade, não é difícil, é fadi-
goso, porque precisa larguear o amor 
para governar todas as demais virtudes 
que transmutarão o processo de culpa. 
Porque a imprestável culpa é um movi-
mento de auto desamor profundo, uma 
cruel repressão do amor. O culpado quer 
sofrer as consequências martirizantes 
dos erros porque acha que esse meca-
nismo é libertador. Mas só e unicamente 
o amor liberta a consciência.

O nosso compromisso consciencial 
é realizar o bem no limite das nossas 
forças. Porém, nosso movimento psíqui-
co de cansaço angustiante e inquietante 
decorrente da culpa só será superado 
com o descanso para a alma conquis-
tado pelo jugo do amor, da mansidão 
e da humildade conforme nos convi-
dou Jesus. Isso será determinante para 
nosso desenvolvimento consciencial 
como aprendizes da vida que somos.

What?!
Caiu como bomba em Bra-

sília a revelação da Agência 
Bloomberg de que o gover-
no dos Estados Unidos virou 
as costas para a principal 
demanda internacional do 
presidente Jair Bolsonaro: a 
entrada do Brasil no seleto 
clube da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE). 
Nos corredores do Palácio, a 
tentativa de discurso público 
é minimizar o caso a burocra-
cias do órgão: o presidente 
americano Donald Trump 
apoiou a indicação do Brasil, 
mas seguindo a devida trami-
tação da OCDE. Neste caso, a 
Argentina – apoiada oficial-
mente pelos EUA – está na 
frente na fila. Mas há quem 
aponte que o Brasil tem 
chance. A Argentina está 
quebrada, em moratória, e 
pode ser vetada pelos países 
membros, abrindo a vaga.

E..
..isso ocorre depois que o 

Governo Bolsonaro topou 
alugar a Base de Alcântara 
para os EUA, liberou vistos 
para americanos, desenro-
lou acordos comerciais pró-
-América..

Vergonha
A comitiva oficial do Brasil 

para a beatificação de Irmã 
Dulce no Vaticano é de dar 
vergonha. Até ontem eram 59 
políticos. Tem gente que não 
bota um pé na Igreja. Tem 
senhoras de parlamentares 
de carona. Há passageiro sem 
qualquer relação com o fato.

Aliás..
..Ninguém buscou um voo 

comercial, por conta própria, 
para Salvador. É onde haverá 
uma cerimônia oficial, da 
Igreja, na arena Fonte Nova, 
com transmissão de Roma. 

Lembrete
Assim como o PGR Augus-

to Aras, o ex-presidente José 
Sarney viajou por sua conta 
a Roma. Embora convida-
dos da comitiva do Governo, 
foram em voos comerciais. 

Faísca na bomba
Bastou uma nota na 

imprensa dizendo que a 
Refit lançaria um aplicativo 
de delivery de combustíveis 
para que os dinossauros 
do setor se unissem numa 
guerra contra a empresa – a 
única refinaria privada do 
País. O que ninguém enten-
de é a razão de o governador 
paulista, João Doria, deixar 
a Procuradoria do Estado se 
aliar aos sindicatos tradicio-
nais contrários à concorrên-
cia e inovação.

Dedão 
A situação do ex-ministro 

Geddel Lima só se complica 
no STF. Na terça, na Segunda 
Turma, o ministro Celso de 

Melo, revisor do voto do rela-
tor Edson Fachin, o seguiu e 
validou as provas das digitais 
nas notas dos R$ 51 milhões 
achadas nas malas.

Do coldre
O deputado Aluisio Mendes, 

que não foi um dos entusias-
tas da Operação Lava Jato, 
fez exame de consciência. É 
autor da PEC, elaborada pela 
Federação Nacional dos Poli-
ciais Federais, que remodela 
a corporação. Visa melhorar a 
resolução de crimes. Enquan-
to a PEC 412, de autonomia 
da PF, apresentada pelos 
delegados federais, voltou à 
gaveta.

Dois galos
O presidente do PSL, Lucia-

no Bivar, é alma gêmea de 
Jair Bolsonaro. Gosta de uma 
briga. Em 2008, intrigado 
com a ascensão do irmão, 
Milton Bivar, compôs chapa 
de oposição a ele na disputa 
pela presidência do Sport 
Clube do Recife. Luciano 
perdeu.

E a nacional?
Quatro entidades que 

representam a Base Indus-
trial de Defesa e Segurança 
do Brasil (BID) lançaram 
nota em que alertam sobre 
ataques contra a indústria 
nacional. O comunicado 
surge na semana em que a 
PM de São Paulo lançou edital 
internacional para compra 
de produtos que, por lei, só 
poderiam ser comprados de 
produção daqui. 

PIB do setor
O edital exclui a indústria 

nacional da concorrência. Na 
nota, os representantes da 
indústria nacional afirmam 
que “abrir o mercado com 
regras desiguais é condenar 
o Brasil à desindustrializa-
ção e ao colonialismo tecno-
lógico”. A BID alega que gera 
60 mil empregos diretos e é 
responsável por 3,7% do PIB 
nacional.

Mercado
O Brasil subiu apenas um 

degrau, entre 2018 e 2019, 
no ranking do Fórum Eco-
nômico Mundial que avalia 
a competitividade de 141 
países. Avançou para a 72ª 
posição, conforme o Global 
Competitiveness Index.

ESPLANADEIRA
#  A Casafy, plataforma 

global de vendas de imóveis, 
abre 500 vagas de emprego 
para monitores de visitação 
de imóveis.  

# Mercado Livre prepara 
novo catálogo para o Dia das 
Crianças com mais de 2 mil 
brinquedos. # A 2° edição do 
Brasil Financial Summit vai 
tratar dos principais temas 
do mercado financeiro dia 
17, em São Paulo.    

União x Vila
Estiva ou Vila São Geraldo?  Boa per-

gunta para quem viveu nesses dois 
bairros!

    Igreja de São Benedito ou Sagra-
do Coração de Jesus? G. E. Dr Quirino 
ou G.E. Amador  Bueno da Veiga?  Foi 
nesses pedaços de chão que vive grande 
parte da minha vida.

       Morei no bairro da Estiva até aos 
11 anos, estudando na Escola Dr. Quiri-
no. Passei em seguida, a morar na Vila 
São Geraldo, onde terminei o primário, 
na Escola Amador Bueno da Veiga.

     Vale ressaltar, que depois de 20 
Anos voltei para Taubaté; e fui ser pro-
fessor nessas duas escolas: Dr. Quirino 
e Amador Bueno da Veiga

     Fiz a primeira comunhão na igreja 
São Benedito, onde morei ao lado da 
igreja. na rua Márcio. Participei das Cru-
zadas no “conventinho” Sagrado Cora-
ção de Jesus, sendo que morei na rua 
Antero Ferreira da Silva, a via faz home-
nagem ao mestre do Parque Infantil, que 
muito aprendi os primeiros passos da 
Educação Física.

    Por outro lado, no União,  tive 
como mestre o “Luzão” ,Luiz Bento do 
Couto. O Estádio  União Operária leva 
seu nome, onde aprendi os primeiros 
lances no jogo de Dama, onde participei 

de vários campeonatos e que muito me  
serviu como professor, fazendo vários 
campeões escolares.

NO FUTEBOL- Dei os primeiros dri-
bles no campo do União  e na lagoa. 
Nos campos do Grêmio e Tatuí, passei 
a  minha juventude. Logo retornei para 
Estiva, dos 16 aos 18 anos.  Saindo de 
Taubaté, ingressei no futebol profissio-
nal.

E não para por aí. Encerrando o pro-
fissionalismo, depois de 12 anos, voltei 
a morar na Vila São Geraldo. Após  dois 
anos, casei –me e fui morar novamente 
na Estiva. 

Na Vila, meu primeiro emprego foi 
na padaria, ao lado do campo do Vila, 
trabalhando com Reizinho. Joguei fute-
bol na infância com o saudoso Perru-
che, Garrincha, Niltinho, Ademir, Luzia 
Honorato, irmãos Naldi, Jurão, e tantos 
craques que não caberia nesse texto.

Na Estiva, fiz parte do time com Ladi-
nho, Maria Preta, , Nilson, Reinaldinho, 
Manteiga, que depois o levei para Jabo-
ticabal, onde jogamos juntos, e muitos 
outros.

Cito quatro jogadores da velha-guarda 
,que representaram  os demais na Vila, 
que foram: Augusto Morgado, Vitorinho, 
Agostinho  e “Viciado”. Na Estiva, des-

taco o Crisanto (pai), Formiga, Jaime e 
Edvaldo, que também representam os 
demais jogadores.

Minha família,  muito católica, cito  
dois padres, que foram amigos: Padre 
Benedito Gil Claro, mais conhecido, 
como padre Gil, que chegou a ser cônego 
e criou a Casa do Estudante em Taubaté, 
ele foi da Mãe da Igreja do Bairro da 
Estiva. E na Vila São Geraldo o  Padre 
Elemar Tadeu Scheid (Tadeu porque 
era devoto de São Judas Tadeu), que  
fez  uma carreira maravilhosa dentro 
do Clero, chegando até o Vaticano, e foi 
sepultado no Conventinho. Ele levou 
meu irmão Arizinho, Nondas e Roque 
para Jaraguá do Sul, para o seminário.

NO CARNAVAL: Fiz vários sambas de 
enredo vencedores na Vila São Geraldo, 
e sendo campeão do segundo grupo, 
subindo para o primeiro, com o enredo: 
O Sítio do Pica Pau Amarelo na Terra 
dos Deuses. Na Estiva não foi diferente, 
muitos sambas campeões que desfila-
ram pelas passarela do samba de nossa 
cidade.

Não podia deixar de fazer um hino para 
o União Operária e uma música em home-
nagem ao Vila São Geraldo, em agrade-
cimento por tudo que aprendi na minha 
juventude, que  levei por esse mundo a fora.
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Fé e Razão

•	José	Pereira	da	Silva
é professor de História

E-mail:
pereira_jose2007@hotmail.com

Coluna de Cinema

•	Giuseppe	Turchetti
Cientista da Computação

Autor e responsável no site Censura Geek
www.censurageek.com.br

N. Senhora Aparecida: 
ajuda-nos a crescer na 
fé em seu Filho Jesus 

Muitos santuários 
no mundo são 
dedicados à Mãe 

de Deus. No Brasil temos 
muitas igrejas, santuários 
dedicados a Nossa Senho-
ra Aparecida. O principal 
centro mariano do Brasil 
é sem dúvida a Basílica de 
Nossa Senhora Aparecida.

O culto a Maria  se 
funda na Palavra de Deus: 
“Isabel cheia do Espírito 
Santo exclamou: bendita  
és tu entre as mulheres e 
bendito é o fruto  do teu 
ventre...Bem-aventurada 
aquela que acreditou...” (Lc 
1,41-42). O Espírito santo 
inspirou Isabel para reco-
nhecer Maria como bem 
aventurada. Maria rece-
beu de Deus a plenitude da 
graça e por isso é saudada 
pelo anjo como “cheia de 
graça” (Lc 1,28). A mesma 
Maria, reconhecendo sua 
pequenez de serva disse: 
“Todas as gerações  me 
chamarão de bem-aventu-
rada” (Lc 1,48). Durante  a 
vida, até a última prova-
ção, quando Jesus morreu 
na cruz diante dela, sua 
fé não vacilou. Por isso a 
Igreja venera em Maria a 
realização mais pura da 
fé. O povo ama seu Filho 
Jesus Cristo “autor e con-
sumador da fé” (Hb 12,2). 
Ama sua mãe, fiel discípu-

la, a primeira que acredi-
tou, aderindo ao plano de 
Deus.

A devoção à Virgem 
Maria  faz parte do culto 
cristão. Porém, o culto a 
Maria, mesmo sendo sin-
gular, é diferente do culto 
que se presta á Santíssi-
ma Trindade. Ao Deus 
Uno e Trino, Pai , Filho e 
Espírito Santo, nós ado-
ramos. Enquanto a Maria 
nós veneramos. Este culto 
de veneração se justifica 
porque ela é reconhecida 
côo Mãe do Filho de Deus. 
O Concílio de Éfeso (451) 
reconheceu Maria como 
Mãe de Deus: Mãe de 
Jesus, o Deus encarnado.

Maria não afasta de 
Jesus, pelo contrário, 
pede-nos que sigamos seu 
Filho:  “Fazei tudo o que 
Ele vos disser” ( Jo 2,5). 
Ela não é o centro da fé, 
o centro é Jesus. Porém 
Maria faz parte do centro. 
Ninguém como Maria teve 
tanto ligação com Jesus: 
ela o trouxe em seu ventre 
por nove meses, conviveu 
com ele em Nazaré por 
trinta anos e o seguiu fiel-
mente toda sua vida.

Maria de Nazaré, “ Nossa 
Senhora” como a chama-
mos com carinho, nos 
ajuda a crescer na fé em 
seu filho Jesus.

Projeto Gemini
A tecnologia é fator que 

sempre teve grande 
influência no mundo 

cinematográfico. Ela é res-
ponsável por tornar reali-
dade os sonhos e ideias dos 
cineastas que, por muitas 
vezes, são visionários e pre-
cisam de recursos que ainda 
nem existem. Bom exemplo 
para isso é o diretor James 
Cameron, que esperou todo 
o tempo necessário para 
dar continuidade ao seu 
Exterminador do Futuro 
nas décadas de 80 e 90, bem 
como faz o mesmo, até hoje, 
para a sequência de Avatar. 
Em outros casos o caminho 
parece inverso. Filmes pare-
cem ser realizados como 
uma forma de teste para 
as inovações tecnológicas. 
Nesse campo entra Projeto 
Gemini.

O chamariz principal 
da vez é um recurso nem 
tão novo assim. A ideia de 
rejuvenescer o elenco vem 
sendo usada cada vez mais 
nos últimos anos, mas aqui a 
sacada foi trazer Will Smith, 
queridinho do público, em 
dose dupla. É inegável o 
carinho que muita gente 
tem pelo ator por tê-lo visto 
em Um Maluco no Pedaço, 
época em que ficou famoso. 
Trazendo de volta aquele 
Will para contracenar com 
o atual Will é, por si só, um 
apelo emocional interessan-
te que chama a atenção. O 
efeito, que já pode ser con-
siderado dominado pela 

indústria, é muito bem feito 
e crível na maior parte das 
cenas, trazendo nostalgia 
e um certo estranhamento 
natural com a situação. A 
grande inovação, porém, 
é por conta de outro fator 
nem tão conhecido assim.

Antes de mais nada, vale 
a explicação. Um vídeo ou 
um filme nada mais é que 
a exibição de várias “fotos” 
do momento da gravação 
em rápida sequência. No 
cinema, o modelo clássico 
é dado pelo padrão de 24 
dessas “fotos” na tela a cada 
segundo, o que é chamado 
de quadros por segundo. 
Projeto Gemini vai muito 
além do padrão estabeleci-
do e roda o filme, nas salas 
mais modernas, com a taxa 
de 60 quadros por segundo, 
tendo sido gravado a 120 
quadros. Esse aumento de 
taxa torna toda a movimen-
tação na tela muito mais 
fluída e nítida, ajudada 
pela tecnologia 4k, na qual 
a produção também pôde 
contar. Com isso, a fluidez 
da imagem se aproxima 
muito mais da realidade 
por ser, aproximadamente, 
a taxa que o olho humano 
enxerga e, aliada ao 3D, dá 
ao público uma sensação 
maior de estar presente na 
cena. Se isso tudo é bom 
ou ruim, vai da experiência 
pessoal de cada espectador. 
A taxa padrão de 24 qua-
dros por segundo sempre 
foi estabelecida justamente 

por distanciar as pelícu-
las da realidade, causando 
um efeito de lentidão para 
simular a arte de como seria 
assistir a um sonho. Com 
a alta taxa de 60 quadros, 
apesar de ganhar em niti-
dez e sensação de realismo, 
a projeção parece com as 
imagens que vemos na TV 
de casa e, assim, perdem um 
pouco da magia do cinema.

Embora pareça muito 
destaque dado ao modo 
de gravação e reprodução, 
podemos dizer que, infe-
lizmente, essa é mesmo 
a maior notoriedade de 
Projeto Gemini. A direção 
de Ang Lee, conhecido por 
outros projetos envolvendo 
tecnologias de ponta como 
O Tigre e o Dragão (2000), 
Hulk (2003) e As Aventuras 
de Pi (2012), é eficiente e 
evidencia todo um traba-
lho em prol do que tem em 
mãos. O diretor demonstra 
domínio em adaptar a forma 
de filmar e enquadrar a ação 
para a melhor utilização do 
3D+, nomenclatura utilizada 
comercialmente. Mas apesar 
de todo o esmero visual de 
toda a produção, fica claro 
que o longa nasceu para 
mostrar ao mundo do que o 
cinema desse século é capaz 
e, com isso, esquecendo-se 
de outro fator tão impor-
tante quanto a maneira de 
filmar: o roteiro, ou seja, a 
história contada através de 
tanta novidade.

Leia mais no site do DT.

�Campanha	

EcoTaubaté abraça o 
Outubro Rosa
A EcoTaubaté abraça, 

mais uma vez, a causa 
da prevenção do 

câncer de mama. A empre-
sa, que é responsável pela 
coleta de resíduos em Tau-
baté, coloriu seus caminhões 
em alusão ao Outubro Rosa 
para chamar atenção sobre 
a campanha e os cuidados 
com a saúde. Em novembro, 
a iniciativa se repetirá para 
apoiar o Novembro Azul, em 
combate ao câncer de prós-
tata.

�Crise

Em transição para a Boeing, Embraer 
anuncia férias coletivas nas fábricas no Brasil

A Embraer anunciou que 
vai dar férias coletivas 
para todos trabalhado-

res que atuam nas unidades 
instaladas no Brasil para reali-
zar a transição do comando da 
empresa para os norte-ameri-
canos da Boeing.

 As férias coletivas serão 
concedidas de 6 a 20 janeiro. 
A medida deve impactar cerca 
de 15 mil trabalhadores, para-
lisando as unidades Faria Lima 
e Eugênio de Melo, em São José 
dos Campos, Taubaté, Soroca-
ba, Gavião Peixoto e Botucatu, 
todas no estado de São Paulo.  

Os escritórios da Embraer em 
São Paulo e em Belo Horizonte 
(MG) também serão afetados. 

A decisão causa apreensão 
entre os trabalhadores, preo-
cupados com as medidas que 
a nova direção da companhia 
eventualmente possa tomar. 

 O Sindicato dos Metalúrgi-
cos de São José dos Campos 

e Região, que representa a 
maior parte dos trabalhadores 
da Embraer no país, é contra 
as coletivas, de acordo com a 
decisão tomada pela categoria. 

 “Em assembleia, os traba-
lhadores reivindicaram da 
empresa a concessão de licen-
ças remuneradas, ao invés de 
férias coletivas, se fosse preciso 

parar a produção por conta da 
mudança do controle opera-
cional”, informou o diretor do 
Sindicato Herbert Claros. 

Leia mais no site do DT.
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Por onde andei

•	Glaucia		Moraes	
è Jornalista

Unidos pela Fé bate recorde de 
atendimento aos romeiros
Pelo 5º ano consecuti-

vo o Grupo de Apoio 
aos Romeiros Unidos 

Pela Fé está na Dutra, sen-
tido Rio, Km 113, dando 
apoio aos romeiros desde a 
última sexta-feira, dia 4. São 
mais de 160 voluntários que 
estão prestando atendimen-
to a centenas de romeiros 
que por ali passam diaria-
mente, num revezamento 
de plantões, por 24 horas. 
A previsão para esse final 
de semana, feriado de Nossa 
Senhora Aparecida, é que 
passem pelo centro de apoio 
cerca de 20 mil peregrinos.

O Grupo Unidos pela Fé 
começou no ano de 2015, 
com apenas 4 membros. O 
próprio quarteto arcou com 
os gastos de água e gelo. 
Conseguiram distribuir 970 
garrafinhas de água em dois 
dias. A ideia de montar esse 
grupo surgiu quando a coor-
denadora Marilda Matos viu 
uma reportagem na televi-
são, falando dos romeiros 

que passavam pela Dutra 
indo até Aparecida. E de 
uma conversa com seu 
esposo Ender Bernardes, 
sua amiga, Ana Luíza Stipp 
e seu amigo Thalles Casal 
Barros Soares, foram ama-
durecendo a ideia de um 

aprimoramento para o pró-
ximo ano.  O ponto de apoio 
Unidos pela Fé sempre se 
instala no mesmo local, 
próximo ao Posto Sogal, na 
marginal da Dutra, sentido 
Rio de Janeiro, Km 113.

E muitas das pessoas que 
por ali passaram, deixaram 
seus contatos e se interes-
sam em ajudar no próximo 
ano. Um desses que ficou 
amigo de Marilda, e agora 

ajuda durante todo o ano, é 
Luis Carvalho, de São Paulo, 
que vem acompanhado de 
Regina Conceição Silva e 
Claudete Araujo Sousa, e 
fazem todo um trabalho 
voluntário com o grupo 
Unidos pela Fé. 

Já foram distribuídos mais 
de 7000 garrafas de água, 
caixas de frutas, sucos, cen-
tenas de bolos, biscoitos, e 

até cachorro quente e caldi-
nho estão sendo oferecidos 
no período da noite. Duran-
te a semana além de todas 
essas doações, o voluntário 
Vagner Campos, que é Chef 
do Comida da Roça - Buffet 
Caipira, fez uma Galinhada 
Caipira, que muitos romei-
ros puderam saborear.

Enfermeiros e fisiotera-
peutas estão dedicando 
algumas horas de seu dia 

aos romeiros, fazendo mas-
sagens e fornecendo curati-
vos necessários. Há barra-
cas também para os romei-
ros descansarem durante 
algum tempo, sentados ou 
deitados em colchonetes. 
Segundo Marilda Matos, 
alguns grupos têm auxiliado 
neste trabalho como planto-

nistas e muitos devotos de 
Nossa Senhora Aparecida, 
que já receberam graças da 
Padroeira. “Fomos muito 
abençoados ao fazer este 
atendimento aos romeiros. 
Todos querem de alguma 
forma agradar a Nossa 
Senhora Aparecida. Quase 
ninguém consegue negar 
ajuda ao grupo Unidos pela 
Fé”, disse.

Independente da religião, 
todos estão na mesma ação, 

apoio aos romeiros. Até 
domingo dia 13, os volun-
tários estarão recebendo 
os romeiros para presta-
rem atendimento. E no dia 
25 de outubro, os organi-
zadores do grupo Unidos 
pela Fé, sairão do posto do 
DER, perto da Rodoviária 
Nova, em sentido Apareci-
da, numa caminhada de 48 
Km. Quem estiver interessa-
do em participar entrar em 
contato com o grupo.
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Evidência 

E-mail: jornalistamirianferreira@gmail.com

25º Técnica & Estilo
Arte para unir e mudar o mundo

Fotos: Mírian Ferreira/divulgação

Na quarta-feira, 09, 
ocorreu a abertura da 
vigésima quinta edição 

da ‘Técnica & Estilo’ no Espaço 
Cultural Georgina Albuquer-
que, na Câmara de Taubaté. 

A mostra reúne professores 
e ex-professores da Escola 
Municipal de Artes Maestro 
Fêgo Camargo. Na ocasião,  o 
Balet Jovem da Fêgo Camargo 
fez participação especial. 

Técnicas a óleo e mistas 
mescladas com escultura e 
desenhos, giz pastel e aqua-
rela enriqueceram o olhar 
dos admiradores de artes, 
familiares e amigos na aber-

tura do evento.
Dentre os expositores os 

mestres na arte Adriana 
Migotto, Álvaro Luiz, Caroli-
ne Gomes, Fernanda Nagarot-
to, Filipe Zandonadi, Glória 

Almeida, Juliane Takayama, 
Mara Gonçalves, Raquel 
Sales, Vanda Savóia, Jaque-
line Silva, Neide Pavanetti, 
Bernadete Lima, Beto Sera-
pião, Eleni Tavares, Hender-

son Uxitisky, Helena Kioko, 
Lucia H. Mariotto, Maria Julia 
Leite, Nazareth Ferrari e Vera 
Lourenço. 

A mostra fica até o dia 18 
de outubro.

Rio de Janeiro recebe a Exposição 
Multiplus Arte & Poesia 
No domingo (06), 

para comemorar 
a reinauguração 

do Museu de Arte Sacra 
e Popular na cidade de 
Campo Grande, no Rio de 
Janeiro, foi realizada a 
exposição individual da 

artista plástica e comenda-
dora grão-colar Edinira Sil-
veira, ‘A Mulher Artista com 
sua Evolução & Expressão 
na Arte’. Poesia e artes plás-
ticas misturaram-se para o 
deleite dos admiradores 
das artes. A produtora cul-

tural e membro da AVLA - 
Academia Valeparaibana de 
Letras e Artes - promoveu 
tarde de autógrafos para 
lançar o livro ‘Estrelas em 
Movimento: O Universo de 
Arte em Poesia’, uma anto-
logia literária. A jornalista, 

arte-educadora e escritora, 
Mírian Ferreira; e o pro-
fessor, jornalista, doutor 
em história, José Pereira 
da Silva (ambos membros 
da AVLA) foram homena-
geados com exposição de 
textos literários autorais. 

Também foi homenagea-
da Cris Kohlmann, artista 
plástica, primeira aluna de 
Edinira na pintura.

A cearense lembrou que 
retorna a Campo Grande 
para comemorar 19 anos 
de dedicação às artes plás-

ticas. A moradora da cidade 
maravilhosa Rio de Janeiro 
desde 1969 ficou lisonje-
ada por receber o convite 
dos curadores do museu, 
Padre Paulo e Antonia Phi-
lippsen Boaventura, para a 
realização da mostra.

Fotos: Mírian Ferreira/divulgação

Os mestres expositores

Diretora Angela Ortiz com Balet Jovem da Fêgo Camargo

Filipe Zandonadi e Vanda Savóia

Familia da artista Caroline Gomes

Artista plástica Cris Kohlmann – primeira aluna de Edinira 
na pinturaDoutor em História, José Pereira da Silva.Arte-educadora e escritora Mírian Ferreira

Edinira Silveira, presidente e fundadora das academias de letras e 
artes do Estado do Rio de Janeiro, ASBAERJ & ALAMLERJ.
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Bate – Rebate

c´est fini

TV Tudo
Lingerie, Masculinas e femininasLingerie, Masculinas e femininasLingerie, Masculinas e femininasLingerie, Masculinas e femininas

Paloma&ModasPaloma&Modas

TEL: 98884-9148

Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 MOVIECOM TAUBATÉ PROGRAMAÇÃO
10/10/2019 À 16/10/2019

SALA  1 - ANGRY BIRDS 2 - O FILME DUB (COLUMBIA 
PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 97min.
As novas aventuras dos passáros mais mal humorados 

do planeta. Depois de descobrirem os mistérios
por trás da chegada dos porcos na ilha em que viviam, 

Red, Chuck e Bomb se juntam em novas
confusões, cada vez mais irritados.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h45 - 19h00
Sáb., Dom., Feriado: 14h30 - 16h45 - 19h00

SALA  1 - CORINGA - DUB (WARNER)
Drama - Dublado - 16 Anos - Duração: 121min.

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trabalha como palhaço 
para uma agência de talentos e, toda semana,

precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus 
conhecidos problemas mentais. Após ser

demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em 
pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam

um movimento popular contra a elite de Gotham City, 
da qual Thomas Wayne (Brett Cullen) é seu maior

representante.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h10

Sáb., Dom., Feriado: 21h10

SALA  2 - ELA DISSE, ELE DISSE (IMAGEM FILMES)
Comédia - Nacional - 12 Anos - Duração: 78min.

Rosa (Duda Matte) e Léo (Marcus Bessa) são 
adolescentes de 14 anos que acabaram de entrar em 

uma nova escola, onde precisam lidar com a difícil tarefa 
de fazer novos amigos. Enquanto Léo logo

demonstra interesse em futebol, Rosa enfrenta 
problemas com Júlia (Maísa), a garota mais popular do

colégio.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 - 18h00

SALA  2 - RAMBO: ATÉ O FIM - DUB (IMAGEM FILMES)
Ação - Dublado - 18 Anos - Duração: 100min.

O tempo passou para Rambo (Sylvester Stallone), agora 
ele vive recluso e trabalha em um rancho que

fi ca na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Sua 
vida antiga marcada por lutas violentas, mas

quase sempre vitoriosas, fi cou no passado. No entanto, 
quando a fi lha de um amigo é sequestrada,

Rambo não consegue controlar seu ímpeto por justiça e 
resolve enfrentar um dos mais perigosos cartéis

do México.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h50

Sáb., Dom., Feriado: 21h50

SALA  2 - ABOMINÁVEL - DUB (UNIVERSAL PICTURES)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 97min.

Yi (Chloe Bennet) é uma adolescente que, certo dia, 
descobre que um Yeti está no telhado do prédio em

que ela mora, em Xangai. A partir disso, ela e seus 
colegas passam a chamar a criatura mística de

“Everest” e, ao criarem laços com o animal, decidem levá-
lo até sua família, que está no topo do planeta.

Porém, os três amigos terão que conseguir despistar o 
ganancioso Burnish (Eddie Izzard) e o zoólogo Dr.
Zara (Sarah Paulson), que querem pegar o Yeti a 

qualquer custo.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h50 - 19h45

Sáb., Dom., Feriado: 15h50 - 19h45

SALA  3 - CORINGA - DUB (WARNER)
Drama - Dublado - 16 Anos - Duração: 121min.

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trabalha como palhaço 
para uma agência de talentos e, toda semana,

precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus 
conhecidos problemas mentais. Após ser

demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em 
pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam

um movimento popular contra a elite de Gotham City, 
da qual Thomas Wayne (Brett Cullen) é seu maior

representante.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h10 - 17h40 - 20h10

Sáb., Dom., Feriado: 15h10 - 17h40 - 20h10

SALA  4 - PROJETO GEMINI (ATM) 3D DUB 
(PARAMOUNT PICTURES)

Ação/ Ficção Científi ca - Dublado - 14 Anos - Duração: 
117min.

O melhor assassino do mundo está fi cando velho e 
menos confi ável. Por isso seus chefes decidem

eliminá-lo criando um clone mais novo e mais forte com 
a tarefa de exterminá-lo. A sinopse ofi cial ainda

não foi divulgada. Classifi cação indicativa a defi nir por 
http://www.culturadigital.br/classind

Sex.: 16h50 - 21h45
Sáb., Dom., Feriado: 16h50 - 21h45

Qui., Seg., Ter., Qua.: 16h50

SALA  4 - PROJETO GEMINI (ATM) 3D LEG 
(PARAMOUNT PICTURES)

Ação/ Ficção Científi ca - Legendado - 14 Anos - 
Duração: 117min.

Qui., Seg., Ter., Qua.: 21h45

SALA  4 - PROJETO GEMINI - DUB (PARAMOUNT 
PICTURES)

Ação/ Ficção Científi ca - Dublado - 14 Anos - Duração: 
117min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h20
Sáb., Dom., Feriado: 14h20 - 19h20

SALA  5 - CORINGA - DUB (WARNER)
Drama - Dublado - 16 Anos - Duração: 121min.

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

Qui., Seg., Ter., Qua.: 16h40 - 19h10

SALA  5 - CORINGA - LEG (WARNER)
Drama - Legendado - 16 Anos - Duração: 121min.

Qui., Seg., Ter., Qua.: 21h40

Band pode estar 
preparando a saída 
da igreja

Não há nenhuma decisão até agora, 
mas alguns dos mais importantes 
setores da Band trabalham com a 

possibilidade da Igreja Internacional da 
Graças de Deus não continuar por muito 
tempo na faixa nobre da sua programação.

A informação é que os abatimentos con-

cedidos no preço do horário chegaram ao 
máximo possível e, numa próxima, não será 
mais oferecida ao cliente a possibilidade de 
negociar qualquer desconto.

Os tempos começam a ficar diferentes.
Dia mais, dia menos, não apenas a igreja 

do RR Soares, mas todas as outras, inclusive 
a Universal, serão obrigadas a rever esta 
política da compra de horário.

E verificar até que ponto tal prática con-
tinua sendo útil e vantajosa. Levantar o tal 
do custo/benefício.

Se considerarmos simplesmente a audi-
ência, traço na totalidade, a compensação 
é nenhuma.

Valeria, e isso já foi colocado aqui, muito 
mais a pena, com probabilidade de um 
melhor retorno, investir na compra de espa-
ços comerciais.

SITUAÇÃO DELICADA
A decisão de espichar “Poliana” e não 

existir, até agora, nada decidido sobre 
a sua substituta conturbaram bem o 
ambiente no departamento de novelas 
do SBT.

Além da insatisfação, há um clima de 
insegurança quanto ao futuro.

DEPOIS DO “ZORRA”
Neste sábado tem Zeca Pagodinho no 

“Altas Horas”, do Serginho Groisman, na 
Globo.

E com a participação especial de Ana 
Carolina.

ESTÁ ANDANDO
A Globo ainda não tem definido o início 

de gravações, muito menos estreia de “O 
Selvagem da Ópera”, supersérie de Maria 
Adelaide Amaral.

O certo é que será feita. A diretora 
Denise Saraceni foi para Milão gravar 
exteriores.

ESTILO DIFERENTE
Rodolfo Schneider, novo diretor-exe-

cutivo, tem surpreendido a redação de 
jornalismo da Band com o seu jeito dife-
rente de trabalhar.

Sabe o nome de todos, o que cada um 
faz e deixa a sua sala aberta o tempo 
todo, para sugestões e conversas.

A PROPÓSITO
O jornalismo da Band, em São Paulo, 

deve apresentar novidades nesses pró-
ximos dias.

Tudo caminha para Andressa Guaraná 
e André Basbaum dividirem a chefia de 
redação, cargo até bem pouco tempo do 
Allen Chahad, que foi para o digital com 
André Luiz Costa.

DA MESMA FORMA
Na BandNews, a conversa caminha 

para a nomeação de Rosangela Lara 
na chefia de redação em substituição a 
André Basbaum.

Este cargo que, até abril passado foi 
ocupado pelo Henri Karam, agora con-
tratado da CNN Brasil.

TEMPOS SÃO OUTROS
Sobre o modo de Rodolfo Scheiner na 

Band, rigorosamente nada é diferente, 
em se tratando do Leão Serva, na TV 
Cultura.

Lá, a sua sala, no departamento de jor-
nalismo, só tem servido para pendurar o 
paletó, no mais, ele tem preferido tocar 
o seu expediente na própria redação.

ESPECIAL
O “Só Toca Top”, da Globo, neste sábado, 

vai apresentar uma edição comemorati-
va ao “Dia das Crianças”.

As apresentadoras Maiara & Maraisa 
recebem a dupla musical “Palavra Can-
tada”, a “Galinha Pintadinha”, turma do 
Mundo Bita e o cantor Gilberto Gil, que 
faz uma apresentação mais que especial 
ao lado da neta Flor Gil.

NO MILHO
Há uma semana, no sábado passado, 

aqui se falou da falta de novos apresen-
tadores de entretenimento. Que nenhu-
ma grande revelação surgiu nos últimos 
anos.

Foi um erro não citar Tiago Leifert. A 
coluna pede desculpas aos leitores e a 
ele.

ESTREIA
O Sexy Hot, maior canal adulto do país, 

estreia na noite deste sábado, o filme 
“Safada”, baseado em histórias reais 
sobre as aventuras sexuais da escritora 
reconhecida no mundo erótico, Nalini 
Narayan.

A produção retrata três experiências 
vividas por ela que são contadas no livro 
que leva o mesmo nome.

PRÓXIMOS CAPÍTULOS
Em “Éramos Seis”, depois de ter 

comentado com o delegado Gusmões 
(Stepan Nercessian) que já foi casado, 
um segredo que nem o melhor amigo 
Júlio (Antonio Calloni) sabe, Almeida 
(Ricardo Pereira) se encontra com Clo-
tilde (Simone Spoladore) para um pas-
seio no parque.

Eles estão apaixonados um pelo outro, 
mas Almeida teme que Clotilde não 
queira ficar com ele quando souber a 
verdade sobre seu passado.

·       Fábio Pannunzio está 
preparando para daqui 
alguns dias o lançamento do 
seu canal...

·       ... E o que ainda é cha-
mado provisoriamente de 
PRK 30, passará a levar o 
nome de Planeta Diário...

·       ... E bem “redondo”, o 
Fábio faz questão de frisar.

·       Chegaram a circular 
notícias, segundo as quais, 
Ratinho estaria finalizando 
“a compra de uma afiliada 
da Globo em um estado do 
Nordeste”...

·       ... Ele desmente.
·       Fabian Londero, da 

NSC TV, de Santa Catarina, 
e Aline Ferreira, da Rede 
Amazônica Amapá, serão os 
apresentadores do “Jornal 

Nacional” neste sábado.
·       Após cumprir licença-

-maternidade, Thalita Oli-
veira voltou ao dia a dia da 
Record e já estará nova-
mente na apresentação do 
“Domingo Espetacular”...

·       ... O programa, portan-
to, volta a ter três apresen-
tadores: Thalita, Eduardo 
Ribeiro e Patrícia Costa.

·       A Disney já começou a 
sondar o mercado de auto-
res e atores, com vistas a ini-
ciar seus trabalhos por aqui.

·       Recente estreia da 
Globo, o reality “Mestre do 
Sabor” será exibido até 26 
de dezembro.

 

 

 

O “Topa ou Não Topa”, da 
Patrícia Abravanel, ocupou 
a vice-liderança de audiên-
cia em setembro, na Grande 
São Paulo, de acordo com o 
Kantar Ibope.

O game show do SBT 
marcou  6,6 pontos de 
média. Na mesma faixa 
horária e período de com-
paração a Record, terceira 
colocada, registrou 5,6 
pontos. A Globo, em primei-
ro, deu 11,1.

Ficamos assim. Mas 
amanhã tem mais. Tchau!
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Ap
to
s

Vende-se

5- Ficha 005: Venda 
Apartamento na Vila 
São José - Taubaté R$ 
150.000,00. Com 2 Dor-
mitórios, Sala 2 Am-
bientes, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e 
Garagem Coberta para 1 
Carro. Fone: 36322000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

6- Ficha 027: Venda 
Apartamento na Inde-
pendência - Taubaté R$ 
250.000,00. Com 3 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala de Estar, Cozinha, 
Área de Serviço e Ba-
nheiro. Fone: 36322000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br
 
7- Ficha 066: Venda 
Apartamento no Centro 
- Taubaté R$ 280.000,00. 
Com 2 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
36322000 / 36336474. 
www.telesergio.com.br

8- Ficha 106: Venda 
Apartamento no Sítio 
Santo Antonio - Tauba-
té R$ 140.000,00. Com 
2 Dormitórios, Sala de 
Estar, Cozinha, Banheiro 
e Espaço para 1 Car-
ro. Fone: 3632-2000 / 
36336474. www.teleser-
gio.com.br

Ap
to
s

Aluga-se
1- Ficha 024: Aluga-se 
Casa na Chácara Flori-
da - Taubaté R$ 650,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e 
Garagem Coberta para 2 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br
 
2- Ficha 034: Aluga-se 
Apartamento na Vila São 
José - Taubaté R$ 600,00 
+ Cond. + Iptu. Com 2 
Dormitórios, Sala de Es-
tar, Cozinha, Área de Ser-
viço, Banheiro, Banheiro 
Empregada e Garagem 
Coberta para 1 Carro. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br 
 
3- Ficha 051: Aluga-se 
Casa na Vila São Geraldo 
- Taubaté R$ 1.050,00. 
Com 2 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte,  Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

4- Ficha 058: Aluga-se 
Casa no Condomínio 
Primavera - Taubaté R$ 
2.000,00 + Cond. + Iptu. 
Com 3 Dormitórios Sen-
do 2 Suítes, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Lavabo e Espaço para 2 
Carros.  Fone: 3632-2000 
/ 3633-6474. www.tele-
sergio.com.br

14- Ficha 014: Venda 
Área na Vila Nogueira - 
Taubaté R$ 850.000,00 
Com à Medida de 12,66 x 
85,5 = 1.082,43 m². Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br
 
15- 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

16- Ficha 070: Venda 
Terreno na Vila São José 
- Taubaté R$ 350.000,00 
Com a Medida de 10 x 
50 = 500 m². Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

17- Ficha 072: Venda 
Terreno na Fonte Ima-
culada - Taubaté R$ 
220.000,00 Com a Me-
dida de 1.133 m². Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

Ca
sa

s

Vende-se
 
18- Ficha 002: Venda 
Casa no Condomínio 
Tecoara - Taubaté R$ 
690.000,00. Com 3 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala de Estar, Cozinha, 
Área de Serviço, Banhei-
ro, Lavabo e Garagem 
Coberta para 2 Carros. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

9- Ficha 109: Venda 
Apartamento no Jardim 
Paulista - Taubaté R$ 
185.000,00. Com 2 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala 2 Ambientes, Cozi-
nha, Banheiro e Garagem 
Coberta para 1 Carro. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

10- Ficha 110: Venda 
Apartamento no Cecap 
IV - Taubaté R$ 95.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e 
Garagem Coberta para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

11- Ficha 114: Venda 
Apartamento na Gran-
ja Daniel - Taubaté R$ 
220.000,00. Com 2 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala de Estar, Cozinha, 
Área de Serviço, Banhei-
ro, Espaço para 1 Carro e 
Sacada. Fone: 3632-2000 
/ 3633-6474. www.tele-
sergio.com.br

12- Ficha 117: Venda 
Apartamento na Estiva - 
Taubaté R$ 150.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha,  Área 
de Serviço, Banheiro e Es-
paço para 1 Carro. 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

Te
rr
en

os

Vende-se

13- Ficha 006: Venda 
Área na Baronesa - Tau-
baté R$ 1.200.000,00 
Com a Medida de 3.216 
m². Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

19- Ficha 100: Venda 
Casa na Vila São Carlos - 
Taubaté R$ 270.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiros, Quar-
to Externo e Garagem 
Coberta para 1 Carro.  
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

20- Ficha 154: Venda 
Casa no Maria Augusta 
- Taubaté R$ 280.000,00 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Copa, Cozinha, 
Área de serviço, Banhei-
ro, Banheiro Externo e 
Garagem Coberta para 1 
Carro.  Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

21- Ficha 224: Venda 
Casa no Três Marias - 
Taubaté R$ 200.000,00 
Com 3 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, 2 Banheiros e 
Garagem Coberta para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

22- Ficha 228: Venda 
Casa no Ana Rosa - Tau-
baté R$ 235.000,00. Com 
1 Dormitório, Sala de 
Estar, Cozinha, Área de 
Serviço e Banheiro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br 
   
23- Ficha 229: Venda 
Casa no Continental III - 
Taubaté R$ 220.000,00 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha Ame-
ricana, Área de Serviço, 
Banheiro e Espaço para 2 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

24- Ficha 230: Venda 
Casa no Condomínio 
Primavera - Taubaté R$ 
850.000,00 Com 3 Dor-
mitórios Sendo 2 Suítes, 
Sala de Estar/Jantar, Co-
zinha, Área de Serviço, 
Lavabo, Quintal e Espaço 
para 2 Carros. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

Ap
to
s

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

 

Ap
to
s

Vende-se

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

s

Vende-se

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
rr
en

os

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

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

Gino Pães e Doces

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

Delícias da Padaria do Gino

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.

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.**

RECIFE - PRAIA DE BOA VIAGEM
Alugo apartamento para 3 pessoas (1 cama casal e 1 soltei-
ro), geladeira, microondas, televisão, ventilador, mesa, na 
AVENIDA BOA VIAGEM, Nº 5212, PRAIA DE BOA VIAGEM

R$ 70,00 por pessoa / por dia.entrar em contato com 
proprietário pelos tels: (81) 99966-2327 / (81) 99731-5535.

CARAGUATATUBA - Vende-se  casa linda e aconchegante no Bair-
ro Jd. Britânia.  Imóvel a  80 m/mar, Terreno de 12X30, com arvores 

frutíferas, mobília:  sofás da Plenitude design, eletrodomésticos 
..lava louças e  roupas/, geladeiras, fogão linha Brastemp, cozinha 

Todeschini, pouco uso. Casa da frente 2 suítes, salas grandes, Edícu-
la grande com quintal, garagens coberta para vários carros. Preço 
$ 530 mil (já está abaixo do valor do mercado). Interessados tratar 
com proprietário pelos telefones (12)3887 4767 e (11) 96578 4004.

Pão francês, doces e bolos
Rocamboles, Salgados... 
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Taubaté, 09 de outubro de 2019 

 

Oficio N° 2019-0010 – Convocação para a Assembleia Geral 

 

De: Associação dos Proprietários de Lote do Residencial Green Park  

 

 

 Prezado Proprietário, 

Vimos convocá-lo para a Décima Quinta Assembleia Geral Extraordinária da Associação de 

Proprietários de Lote do Residencial Green Park que será realizada no dia 28/10/2019, 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: 

• Apresentação da proposta de investimento na infraestrutura de segurança do Residencial 
Green Park respectivas taxas adicionais; 

• Assuntos gerais. 

Cabe lembrá-lo que para votar, os associados devem estar em dia com suas taxas associativas.  

Por gentileza, confirme presença até o dia 25/10/2019 pelo contato abaixo: 
gestor.greenpark@outlook.com / (12) 3624-1363 / 99649-2812 

Para quaisquer esclarecimentos ou maiores informações, favor entrar em contato conosco, 
teremos grande prazer em atendê-lo. 

 

 Atenciosamente, 

  

 

 
 
 
 

             Presidente – APL Residencial Green Park  
apl.greenpark@gmail.com 

   https://sites.google.com/site/aplgreenpark/ 

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 18/Outubro/19 às 11h20 2º Leilão: dia 21/Outubro/19 às 11h20

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), devidamente autorizado 
pelo Credor Fiduciário BANCO RODOBENS S/A, CNPJ/MF sob nº 33.603.457/0001-40, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará 
realizar: Primeiro Leilão: dia 18 de Outubro de 2019 às 11:20 horas. Segundo Leilão: dia 21 de Outubro de 2019 às 11:20 horas. Local do Leilão: 
Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído 
no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: PRÉDIO nº 1.243 e seu respectivo terreno, designado como ÁREAS H, 1 e 2, correspondentes a parte 
da área B,  situado em Taubaté/SP, com frente para a Rua José Vicente de Barros, onde mede 12,55m, com 49,90m nos fundos onde confronta com 
a Rua do Areão, partindo da Rua José Vicente de Barros, segue da frente aos fundos pelo lado esquerdo por 51,50m, deflete à esquerda e segue por 
22,40m, confrontando com o prédio nº 1.215 (área G); deflete à direita e segue 45,50m até atingir a Rua do Areão, para a qual também faz frente, 
confrontando com o prédio nº 94 da Rua do Areão; partindo novamente da Rua José Vicente de Barros pelo lado direito, segue 25,50m, deflete à 
direita e segue 5,10m, confrontando até aqui com a lateral e os fundos do prédio 1.253 da Rua José Vicente de Barros, desse ponto faz ângulo à 
esquerda e segue por uma linha de 27,00m, confrontando nesta linha com parte do prédio nº 1.263 da Rua José Vicente de Barros e com os fundos 
dos prédios nºs 479 e 487 da Av. Sagrado Coração de Jesus; faz ângulo à esquerda e segue por uma linha de 7,70m, deflete à direita e segue por uma 
linha de 82,85m até atingir a Rua do Areão, confrontando nestas linhas com o prédio nº 164 (área 3 – parte da área B) da Rua do Areão, encerrando 
uma área de 2.952,50 m². Matrícula nº 118.122 do Oficial de Registro de Imóveis de Taubaté/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito:  
1º Leilão R$ 4.414.000,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 5.507.825,55. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a 
oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 21 de Outubro de 2019, às 11:20 horas, no mesmo local, pelo maior 
lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, dos débitos de IPTU, Condomínio, Encargos Legais e Contratuais, 
Prêmios de Seguros e Honorários Advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até 
uma hora antes do leilão. Obs: Caso seja arrematado no 1º ou 2º leilão os eventuais débitos existentes (água, IPTU e condomínio), serão por 
conta do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária junto ao Banco Bradesco S/A, agência  
2042-7, conta corrente 56.469-9, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador 
todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 05% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o 
valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU em cobrança 
judicial, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 
90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais 
ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por 
divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, 
artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente 
ao valor da dívida mais 5% de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que 
possam ser feitos judicialmente pela anterior proprietária. Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o comprador assume total 
responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento 
ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Banco

  
 

Rua Visconde do Rio Branco, 109 
Centro – Taubaté – SP 

Tel.: 12 3622.7890 \ 3632.2277 
CNPJ: 48.980.213/0001-53 

epts@epts.com.br 
www.epts.com.br 

 
EMPRESA DE PESQUISA, TECNOLOGIA E SERVIÇOS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

CNPJ: 48.980.213/0001-53 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 

A EPTS torna pública a abertura de inscrições para o Processo Seletivo EDITAL N° 03/2019 para formação de 
Cadastro de Reserva (CR) dos empregos públicos de Analista de TI e Sistemas, Designer Gráfico e Digital, 
Designer Instrucional, Desenvolvedor de Web e Web designer. O Processo Seletivo será regido pelas 
Instruções Especiais e Anexos do respectivo Edital, publicado na sua íntegra no site www.epts.com.br. 
Informações pelo telefone (12) 3629-2998 ou pelo e-mail concurso@epts.com.br. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Taubaté
Foro de Taubaté
3ª Vara Cível
Rua José Licurgo Indiani s/n, ., Jardim Maria Augusta - CEP 12070-070,
Fone: (12) 3633-5556, Taubaté-SP - E-mail: taubate3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1014892-69.2017.8.26.0625
Classe – Assunto: Usucapião - Aquisição
Requerente: Vagner Luis Clemente

3ª Vara Cível3ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1014892-69.2017.8.26.0625

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Taubaté, Estado de São Paulo, Dr(a).
Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER ao(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Vagner Luis Clemente ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando
(R.Despacho) "Trata-se de ação de Usucapião ajuizada por VAGNER LUIZ CLEMENTE, que
postula a declaração de domínio de uma área de 3,2006ha situada na Estrada do Barreiro, nesta
cidade, que afirma ter adquirido (direitos) de Lenilton Paiva Mira. Afirma que preenche os
requisitos legais, indica aqueles que seriam os confinantes e os antecessores na posse e, por tudo
isso, deduz a pretensão.", alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Taubaté, aos 10 de
setembro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Taubaté
Foro de Taubaté
3ª Vara Cível
Rua José Licurgo Indiani s/n, ., Jardim Maria Augusta - CEP 12070-070,
Fone: (12) 3633-5556, Taubaté-SP - E-mail: taubate3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1014892-69.2017.8.26.0625
Classe – Assunto: Usucapião - Aquisição
Requerente: Vagner Luis Clemente

3ª Vara Cível3ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1014892-69.2017.8.26.0625

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Taubaté, Estado de São Paulo, Dr(a).
Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER ao(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Vagner Luis Clemente ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando
(R.Despacho) "Trata-se de ação de Usucapião ajuizada por VAGNER LUIZ CLEMENTE, que
postula a declaração de domínio de uma área de 3,2006ha situada na Estrada do Barreiro, nesta
cidade, que afirma ter adquirido (direitos) de Lenilton Paiva Mira. Afirma que preenche os
requisitos legais, indica aqueles que seriam os confinantes e os antecessores na posse e, por tudo
isso, deduz a pretensão.", alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Taubaté, aos 10 de
setembro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
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Prefeitura Municipal de Lagoinha 

 

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha - SP - Cep 12130-000                 CNPJ - 45.167.111/0001-25 

 
e-mail: licitacao@lagoinha.sp.gov.br                         Telefone/Fax: (12) – 3647-1201 / 3647-1180 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL n° 031/2019–Proc. Adm. n° 070/2019. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. 
No dia 11/10/2019 após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente, Sr. TIAGO MAGNO DE OLIVEIRA Prefeito Municipal da Prefeitura de Lagoinha, 
HOMOLOGOU E ADJUDICOU os itens do pregão em epigrafe na seguinte conformidade: Item 
01 a empresa BELISA COMERCIO E SERVICOS LTDA. Fica a empresa convocada a assinar 
o contrato no prazo de 05 dias úteis a partir do dia 12/10/2019. 
 

  Receitas do FUNDEB 2.348.277,98                                     

  Rendimentos de Aplicações Financeiras 3.318,60                                             

TOTAL 2.351.596,58                                     2.594.541,43                     

 Total 2.351.596,58                                     246.263,45                                  
 Magistério (60% do Total) 1.410.957,95                                     

EMPENHADA LIQUIDADA PAGA

 Despesas com Valorização do Magistério - 60% 2.170.045,90 2.170.045,90 1.917.972,28

PERCENTUAL APLICADO - 60% 92,28% 92,28% 81,56%

  Outras Despesas do Fundeb - 40% 300.504,47 300.504,47 269.738,98

PERCENTUAL APLICADO 40% 12,78% 12,78% 11,47%

2.470.550,37 2.470.550,37 2.187.711,26

759.087,95                                  759.087,95                                  507.014,33                                  

 Saldo Anterior -                                                       Despesas com o Magistério - 60% 1.917.972,28                               

 Receitas Arrecadadas até o Trimestre 2.351.596,58                                      Despesas com Outras Despesas - 40% 269.738,98                                  

SOMA 2.351.596,58                                     2.187.711,26                               

163.885,32                                  

181.596,58                                  

17.711,26                                    

Arrecadação 25%
709.062,87                                  177.265,72                                  

6.591.017,19                               1.647.754,30                               

6.736.073,03                               1.684.018,26                               

14.036.153,09                            3.509.038,27                               

Receitas Vinculadas Saldo Anterior Pagamentos Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro 274.169,52                                         273.251,83                                  1.001,55                                      

Construção Escola Vargem Grande 4.319,86                                             -                                               4.387,59                                      

Convênio Transporte de Alunos - Estado 467,39                                                742.442,08                                  136.448,75                                  

QESE Transporte de Alunos 295.232,72                                         375.870,35 238.070,42                                  

PNATE - Transporte de Alunos 378,62                                                168,01 215,77                                         

Receita PDDE 9.260,54                                             -                                               9.405,73                                      

Receita EJA 287,30                                                -                                               287,30                                         

Convênio Equipamento Mobiliário para Educação 101.981,10                                         -                                               103.579,96                                  

Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação 697,27                                                698,22                                         -                                               

Aplicação Financeira 25% - Decendial 1.168,60                                             54.538,97                                    1.645,92                                      

TOTAL 687.962,92                                         1.446.969,46                               495.042,99                                  

Empenhada Liquidada Paga
3.630.704,40                               2.486.775,89                               2.437.581,54                               

137.958,74                                  137.958,74                                  118.051,68                                  
4.738,80                                      4.738,80                                      4.738,80                                      

97.632,54                                    97.632,54                                    86.621,08                                    

3.871.034,48                               2.727.105,97                               2.646.993,10                               

2.226.189,69                               1.571.397,07                               1.277.546,50                               

1.644.844,79                               1.155.708,90                               1.369.446,60                               

2.470.550,37                               2.470.550,37                               2.187.711,26                               
246.263,45                                  246.263,45                                  246.263,45                                  

4.361.658,61                     3.872.522,72                     3.803.421,31                     
RG

31,07% 27,59% 27,10%

Mariléa Pinto dos Santos
Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB 

RETENÇÕES AO FUNDEB

  Valor Retido até o Trimestre 2.594.541,43                               

3º TRIMESTRE DE 2019

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

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
83,86                                                 

67,73                                                 

878.423,44                                        

318.708,05                                        

5,16                                                   

145,19                                               

-                                                     

1.598,86                                            

0,95                                                   

55.016,29                                          

1.254.049,53                                     

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre

    361 - Ensino Fundamental
    362 - Ensino Infantil
    367 - Ensino Especial
    306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal  Merenda

Fabiana Aparecida Lemes Gil
Contadora

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%)

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

Maria Lourdes de Oliveira Carvalho
Prefeita Municipal

TOTAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Acumulado (R$) Acumulado (R$)

141.278,92              3.630.704,40          
209.469,54             137.958,74             
119.108,78             4.738,80                 
143.756,89             97.632,54               

44.143,78               
2.307,82                 ( = ) 3.871.034,48          

33.434,66               
15.562,48               ( - ) Despesas com Recursos do QESE, Convênios e Outros 2.220.940,98          

6.575.935,75          ( - ) Despesas com Rendimentos de Aplicações - Conta LDB 5.248,71                 
-                          ( = ) 2.226.189,69          

15.081,44               
-                          ( = ) 1.644.844,79          

6.344.271,17          
343.484,12             ( + ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 246.263,45             

48.317,74               ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB (Menor Receita) 2.470.550,37          
14.036.153,09        ( = ) 4.361.658,61          

1.193.807,90          31,07%
5.248,71                 

2.348.277,98          
3.318,60                 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB (%) 92,28%

3.550.653,19          Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB (%) 92,28%

17.586.806,28        573.017,08             

 FUNDEB

3º Trimestre de 2019

Total da Despesa Vinculada do Ensino

Total da Despesa com Recursos Próprios 

TOTAL APLICADO NO ENSINO - 25%

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) (%)

Total da Despesa no Ensino

Secretária Municipal de Educação Prefeita Municipal Contadora

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

Mariléa Pinto dos Santos Maria Lourdes de Oliveira Carvalho Fabiana Aparecida Lemes Gil
RG

  Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais
  Recursos recebidos do FUNDEB
  Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

  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

  Multa e Juros provenientes de impostos da Divida Ativa
  F.P.M.- Fundo de Participação dos Municípios + 1%

  Simples Nacional

  Parcela FPM - Processo nº 121717-16/2010
  I.T.R. - Imposto Territorial Rural
  Desoneração de Exportações (LC-87/96)

  Dívida Ativa de Impostos
  Multa e Juros provenientes de impostos

  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

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

RECEITAS ARRECADADAS DESPESAS DO ENSINO

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA DA 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - ADEMUT 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE ALTERAÇÃO DO 
ESTATUTO, DENOMINAÇÃO, E ELEIÇÃO DA DIRETORIA A SER 
REALIZADA EM  25/10/2019. 

Ficam convocados os membros da Diretoria e todos os interessados, nos termos da 
artigo 53, “caput” da Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro) 
para a realização de Assembleia Geral de Alteração do Estatuto, Denominação, e 
Eleição de Diretoria a realizar-se na data de 25/10/2019, na Avenida Francisco Barreto 
Leme, nº 1285, Taubaté – SP. 

A primeira convocação será às 15:00h com o mínimo de mais da metade dos 
associados, em não havendo quórum, a segunda convocação será às 16:00h com 
qualquer número dos presentes para deliberar sobre a seguinte pauta: 

 Leitura da Ata da reunião anterior; 
 Alteração do Estatuto; 
 Alteração da Denominação; 
 Eleição da Diretoria 

 

 

Taubaté, 12 de Outubro de 2019. 

Eurico Arruda Filho 

Presidente 

 

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  J A M B E I R O  
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP 

  TEL: (012) 3978-2600       FAX:  3978-2604         administracao@jambeiro.sp.gov.br 

  
 

 
 

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº. 007/2018. 

 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jambeiro, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com o disposto na legislação 
vigente, torna pública a abertura de inscrições de processo seletivo simplificado para 
seleção de estagiários, na modalidade de estágio, de acordo com as normas e condições do presente 
edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Processo Seletivo de estagiários será regido por este Edital, de forma que o pedido de inscrição 
do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das normas e condições aqui previstas. 
1.2 O Processo Seletivo destina-se a possibilidade de preenchimento de vagas de estágio para: 
1.2.1 Acadêmicos de Ensino Superior e Pós Graduação curso de Pedagogia. 
1.2.2 Poderão participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados no ensino superior 
e Pós graduação conforme definições citadas acima, que estejam aptos a contratar com o município de 
Jambeiro. 
2. DO ESTÁGIO 
2.1 O estágio terá a duração de seis meses, prorrogável por igual período e assim, sucessivamente, até 
a soma máxima de dois anos, EXCETO no caso de portador de deficiência, a teor do art. 11 da Lei no 
11.788/2008, e poderá ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes mediante 
comunicação por escrito. 
2.2 A jornada de trabalho será de até 6 horas diárias ou 30 semanais. 
3. DO AUXÍLIO E DAS VAGAS 
3.1 O Processo Seletivo visa a contratação de 1 ( um) estagiário para trabalhar no setor de educação e 
este fará jus uma bolsa-auxílio. Estagiário de Nível Superior e Pós Graduação o valor da bolsa-auxílio 
é de R$ 763,20. 
4. DA SELEÇÃO 
5.1 O Processo Seletivo será de caráter classificatório mediante análise de currículum, que deverão ser 
entregues na recepção da Prefeitura Municipal de Jambeiro do dia 08 ao dia 10 de maio de 2018. 
5. DA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS 
5.1 A convocação do aprovado será de acordo com o quadro de vagas descrito acima. 
 

Jambeiro, 08 de maio de 2018. 
 
 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO - A P.M Jambeiro-SP, torna público abertura 
de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 038/2019. Obje-
to: Registro de preços para eventual aquisição futura e parcelada 
de material de escritório e escolar I. Data para recebimento de pro-
posta: das 08:00 horas do dia 12/10/2019, até às 07:00 horas do 
dia 25/10/2019; data da abertura de propostas: das 07:30 às 07:40 
horas do dia 25/10/2019; data de início da sessão pública: às 08:00 
horas do dia 25/10/2019; horário de Brasília-DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra 
poderá ser consultado aos interessados no site supracitado, maio-
res informações através do telefone (12) 3978-2607.

 
        PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE 

                                               SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP 
        CNPJ: 45.701.455/0001-72 

   
 
 

Av. Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro – Santo Antonio do Pinhal – SP 
 CEP 12450-000 

Tel/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1496 e-mail gabinete@pmsap.gov.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
 
 Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para sua apreciação e dos demais 
componentes desse Egrégio Colégio Legislativo, o Projeto de Lei que “altera a Lei nº 745, de 03 de 
dezembro de 1997, com suas alterações posteriores, e dá outras providências”. 
 

Trata a presente de adequação da legislação municipal às recentes alterações promovidas 
na legislação federal que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços. 

 
Em suma, referidas mudanças, essencialmente quanto à incidência tributária do Imposto 

Sobre Serviços decorrente das atividades dos planos de saúde, administradoras de cartões de 
crédito ou débito, dos serviços de “leasing”, “franchising” e “factoring”, representarão um critério 
arrecadatório mais justo, eis que, anteriormente à “nova regra” o imposto era recolhido a poucos 
municípios. De igual forma, terá o condão de aumentar a arrecadação do Município, sem o 
aumento de qualquer alíquota, especialmente neste momento de crise econômico-política que o 
país enfrenta, com queda brusca na arrecadação municipal. 

 
Importa salientar que, para referida Lei possa surtir efeito a partir do ano de 2018, as 

alterações legislativas necessitam ser realizadas ainda no ano de 2017, tendo em vista que tais 
alterações devem obediência aos princípios tributários da anualidade e anterioridade 
nonagesimal. 

 
Desta forma, servimo-nos do presente para solicitar dos componentes dessa respeitável 

Casa a apreciação e aprovação da matéria, em caráter de urgência, aproveitando a oportunidade 
para renovar os protestos de elevada estima e apreço. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATADA: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP/CONTRATO Nº: 181/2019/
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL – SISTEMA PUBNET/MODA-
LIDADE: DISPENSA Nº 133/2019/VALOR TOTAL: R$ 60.000,00/ ASSINATURA: 10/10/2019 
VIGÊNCIA: 09/10/2020
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, 11 DE OUTUBRO DE 2019.
CLODOMIRO CORREIA DE TOLEDO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL
A DEBITAR (14)


