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Campanha de orientação sobre Zona 
Azul de Taubaté começa na segunda 

A empresa responsável 
pelo estacionamen-
to rotativo, a Esta-

par, vai explicar e instruir 
os motoristas desde como 
comprar o tíquete até escla-
recer as regras de funcio-
namento do uso das vagas.

Esta fase da operação tem 
cunho educativo. A campa-
nha acontece na rua Conse-
lheiro Moreira de Barros e 
na praça Dr. Paula de Toledo 
(Mercado Municipal). Esse 
trecho corresponde à pri-
meira fase e vai contar com 
agentes da empresa, que 
estarão disponíveis para 
ensinar os munícipes a uti-
lizar o sistema.

Durante este período 
educativo, serão instala-
dos mais 22 terminais de 
autoatendimento. A imple-
mentação do sistema será 
realizada em três fases 

para a adaptação gradativa 
da população às regras do 
sistema. 

Quando começar a operar 
integralmente,  o que está 
previsto para a segunda 
semana de outubro, o sis-
tema contará com o total 
de 2.500 vagas distribuídas 
também nas avenidas do 
Povo, Granadeiro Guima-
rães, Juca Esteves, Desem-
bargador Paulo de Oliveira 
Costa e Bandeirantes e nas 
ruas Gastão Câmara Leal e 
Capitão Cirilo Lobato.

A fim de modernizar o 
sistema e oferecer novos 
serviços aos motoristas de 
Taubaté, a Estapar instala-
rá, até a data do início ofi-
cial da operação, terminais 
de autoatendimento sus-
tentáveis que funcionarão 
com o uso de energia solar.

Leia mais no site do DT

Eventos lançam alerta sobre 
consumo de medicamentos

Países da América do Sul se 
mobilizam contra incêndios florestais

Equipes que atuam no combate a incêndios fl orestais no Equador

Governo de Imbabura/Direitos reservados

Governo de SP anuncia 
maior programa 
gastronômico do Brasil
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DTno tempo 
Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira

Previsão de tempo para Taubaté
CPTEC - Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos

Coluna Espírita

• AgêE-mail: agenor.dt@hotmail.com

Fé e Razão

• José Pereira da Silva
é professor de História

E-mail:
pereira_jose2007@hotmail.com

    Mensagem do Dia

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

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

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

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

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.

Episódio de hoje:  raios e trovões
 Â TODOS TÊM UMA HISTÓRIA PARA CONTAR

Escorrendo pelas paredes
• Orson Peter Carrara

O pequeno garoto sofria há dias 
de uma difícil dor de cabeça que 
não lhe dava tréguas. Prostrado, 

preocupava os pais, pois se apresenta-
va também febril e os medicamentos 
não surtiam efeito.

Procuraram ajuda. A vinda daquela 
bondosa senhora, sempre disposta a 
atender e socorrer os dramas humanos 
decifrou o enigma. Ao adentrar a casa, 
com a ampliação de sua visão mediú-
nica, pode perceber pelas paredes da 
casa focos de lama, como verdadeiras 
gosmas que escorriam pelas paredes, 
pingavam do teto, causando grandes 
prejuízos ao ambiente doméstico.

Ao entrar no quarto do garoto, 
percebeu-o fluidicamente atolado no 
líquido lamacento, causa da forte dor 
de cabeça e do estado febril.

A causa desses focos fluídicos de 
lama? O palavreado do pai. Habituado 
a palavrões, xingamentos, projetava no 
ambiente da casa o resultado de suas 
emanações mentais. A cada palavreado 
de revolta, a cada agressão verbal, a 
cada palavrão, a vibração de seus sen-
timentos através da voz agressiva pro-
jetava no ambiente do lar o resultado 
de seus desequilíbrios.

A prece no ambiente dava a sensa-
ção de uma pá que juntava o lixo para 

jogá-lo pela janela, limpando aquelas 
vibrações pesadas espalhadas pelo pai 
descuidado. E como isso impressiona-
va vivamente o garoto, que absorvia 
a agressividade do próprio ambiente!

O cuidado com o que pensamos e 
falamos é vital para a paz interior e 
para a harmonia da família. O pensa-
mento é capaz de construir o edifício 
grandioso de nossa felicidade ou o 
abismo de nossas perturbações. E o 
que pensamos acaba se transformando 
em ações...

Cuidar da voz, da seleção de pala-
vras que não firam a dignidade e que 
sintonizem com o bem geral que deve 
nortear nosso comportamento é mais 
importante do que imaginamos. Ocorre 
que o que pensamos, o que falamos, 
atrai e sintoniza vibrações que se asse-
melham.

O que fazemos, o que falamos, atrai 
para o ambiente onde vivemos vibra-
ções que podem ser de harmonia ou 
de desarmonia, de paz ou de profundas 
perturbações. Trata-se apenas de sele-
cionar o que é bom para que tenhamos 
conosco o mesmo bem que desejamos. 
O bem é sempre o bem, não tenhamos 
dúvida.

A propósito, é oportuno ler o que 
escreveu Lúcius, através da psico-

grafia de André Luiz Ruiz, no notável 
livro Despedindo-se da Terra: “(...) 
Cada palavrão desferido por uma boca 
frouxa, acostumada aos xingamentos 
como forma de desafogo, é compará-
vel a um caminhão de lixo que verte 
sua caçamba no interior do ambiente, 
repercutindo, não apenas nas vibrações 
escuras que ficam reverberando pela 
atmosfera do lar, como atingem a cada 
um dos seus integrantes, na medida de 
suas sensibilidades, produzindo mal-
-estar, revolta, depressão, sofrimento, 
lágrima, raiva, ou desencadeando nova 
onda de palavras chulas que os outros 
possam atirar-lhe em forma de revide 
verbal ou mental. Não bastando isso, 
a degeneração fluídica que uma única 
expressão é capaz de iniciar, pode 
abrir as portas da estrutura familiar 
para o ingresso de um sem número de 
Espíritos inferiores que, posicionados 
nos arredores (...) se veem atraídos 
por aquele choque magnético que eles 
identificam (...) Desse jeito, a casa vai 
sendo ocupada por todo tipo de entida-
des sofridas ou maldosas que, por sua 
vez, saem em busca de seus amigos e os 
trazem para a nova moradia, piorando 
o estado geral da vibração coletiva (...)”.

Nada mais tenho a acrescentar diante 
de tão claros e lúcidos argumentos.

Saber viver o 
tempo                   

“Pensai no tempo de que 
ainda dispondes, mais do 
que no tempo que vos falta”. 
Eis-nos no verão, e é fácil 
deixar-nos tentar pelas 
maneiras de falar, antigas e 
constantes (“o tempo passa 
tão depressa”) e as novas 
(“as estações do ano já não 
são o que eram”).

Não é, no entanto, um 
lugar-comum a frase que 
hoje proponho, redigida 
por um médico canadense, 
William Osler (1849-1919), 
considerado o pai da medi-
cina clínica moderno.

A consideração é significa-
tiva, sobretudo na sociedade 
contemporânea, tão apres-
sada e frenética: “Falta-me 
tempo para rezar, para falar 
com os filhos, para me deter 
em reflexão”, assim por 
diante. 

E à fúria de repetir estas 
declarações, há como que 
uma auto-absolvição dos 
muitos compromissos a que 
se falta, talvez até alegando 
a jurídica asserção latina “ad 
impossibilita Nemo teme-

tur”, ninguém está obrigado 
ao impossível.

Na realidade, vê-se que 
essas mesmas pessoas 
desperdiçam muito tempo 
em futilidades, em longas 
paragens nas lojas, em filas 
nas estradas, numa série de 
necessidades não necessá-
rias impostas pelo estilo de 
vida atual.

Eis, então a advertência de 
Osler: mais do que no tempo 
que falta, pense-se no tempo 
disponível e desocupado. É 
paradoxal, mas muitas vezes 
fazem-se as coisas importan-
tes apressadamente e sem 
cuidados, repetindo “não 
tenho tempo!”, “tenho muito 
que fazer”, e depois não se 
sabe como matar todo esse 
tempo poupado.

O famoso critico de arte 
Bernard Berenson (1865-
1959) escrevia: “matar o 
tempo em vez de o empregar 
como verdadeira substância 
vida vivida, e não simples-
mente transcorrida, é sem 
dúvida o pecado dos peca-
dos”.

O segredo está 
na adoração

 Â É proibido estacionar

Como vamos amadu-
recer se nos sentimos 
enfraquecidos? Como 

fazer para retomar? O segre-
do e a chave estão na adora-
ção! Na adoração posso tocar 
o Senhor. O Senhor precisa de 
adoradores. 

Ele quer nos levantar para 
que possamos nos ajoelhar 
e entrar em profunda ado-
ração. É assim que havere-
mos de conhecer o Senhor 
e é assim que tocaremos o 
Senhor e o Seu poder. 

Antes pensávamos que 
tocaríamos o poder de Deus 
com os dons. Mas não! Toca-
mos o poder de Deus na ado-
ração, os dons do poder vêm 
como consequência.Os dons 
são meios e sem meios não 
há progresso. 

Não há crescimento. É 
preciso discernir os meios 

adequados à etapa que se 
vive em suas próprias neces-
sidades. 

Através dos meios, vamos 
adquirindo nova escala de 
valores, nova mentalidade.

 É essa qualidade de vida 
que somos chamados a expe-
rimentar.

O convite do Senhor é para 
deixarmos de ser crianças e 
apressarmos o nosso cres-
cimento em Cristo para che-
garmos à idade da maturida-
de em Cristo. 

É o cêntuplo que nos é 
permitido aqui nesta vida; 
é questão de dar passos: um 
por vez e no ritmo que cada 
um consegue. 

Mas é preciso dar os 
passos… caminhar. É proibi-
do estacionar!Deus o aben-
çoe!

Seu irmão

Na verdade, o efeito dos raios é 
produzido por um fenômeno 
físico que é a eletricidade.

Como está ocorrendo à incidência 
frequente de raios, muito se falou essa 
semana sobre o assunto.  E o Vale do 
Paraíba é considerado  uma das regiões 
mais atingida por esse fenômeno.

Em se tratando desse tema, selecio-
nei duas passagens para publicar essa 
semana. Os fatos ocorreram há muito 
tempo, contadas aqui em Taubaté por 
amigos lá no mercado.

O saudoso Claudino, um carroceiro 
que residia na estrada do Barreiro, a 
200 metros da Taubaté Veículo contou 
que estava próximo a uma cerca, em 
uma chácara lá no Bairro do Barreiro.

Ele disse que na semana anterior o 
seu Walter Monteiro, propriedade da 
chácara, que também era açougueiro, 
encontrou sua melhor vaca morta,  
vítima dos raios depois de uma forte 
tempestade.

Conformado, o seu Walter  disse 
que na manhã seguinte os emprega-
dos poderiam  fazer   churrasco  do 
animal. Para facilitar o serviço, o seu 
Walter deu uma serra ao  Zé Ruela, 
seu funcionário mais dedicado. E  ele 
começou a serrar a traseira do animal, 
sendo a melhor parte, de onde tira o 
filé mignon. 

Naquele instante, o tal caboclo levou 
um tremendo choque, que durou apro-
ximadamente um minuto. Até hoje, se 
lembra do ocorrido e está sempre res-
sabiado quando lhe pedem para fazer 
esse serviço.

Explicação do Claudino:
_  A vaca estava carregada com muita 

carga elétrica! Kkkkk
Entrou na conversa o João Japonês, e 

até hoje se conta essa passagem lá no 
bairro Santa Cruz do Areão.

O João estava trabalhando numa chá-
cara nas proximidades  da igreja Santa 
Cruz, quando surgiu de repente uma 

tempestade. Ao terminar os relâm-
pagos, chamou o capataz para ver os 
estragos.

Os galpões estavam parcialmente 
destruídos e árvores estavam tomba-
das. E eles observaram algo incrível: 
no galho de um abacateiro tinha uma 
bola de fogo.

Foi quando ele pegou uma vara de 
pescar equipada com linha, anzol 
e chumbo. Ele utilizou a vara para 
cutucar aquela bola e algo inesperado 
aconteceu: ouviu-se um estrondo e um 
clarão se espalhou por toda a área.

Os dois foram atirados  à distancia 
de 5 metros, ambos ficaram  desacor-
dados, e o abacateiro rachou ao meio.

Assim que ele acordou no hospital e 
recuperado do susto, o médico pergun-
tou a ele o que tinha acontecido.

Depois de repetir essa história,  João 
concluiu  dando sua explicação:

___ Eu acho que o trovão tinha 
“faiado”!
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�Evento

Governo de SP anuncia maior 
programa gastronômico do Brasil

 Â SP Gastronomia reúne ações de secretarias estaduais, restaurantes, bares e chefs 
renomados; serão mais de 200 atividades em outubro

O Governador João 
Doria e o Secretário 
de Cultura e Econo-

mia Criativa Sérgio Sá Leitão 
anunciaram na sexta-feira, 
dia 23, no Palácio dos Ban-
deirantes, a programação 
do SP Gastronomia. O maior 
programa gastronômico do 
país terá sua primeira edição 
durante todo o mês de outu-
bro, com mais de 200 ativida-
des nas 16 macrorregiões do 
estado de São Paulo. Também 
participaram do evento os 
chefs Ivan Achcar, da Escola 
de Gestão em Gastronomia; 
Viko Tangoda, da Viko Gas-
tronomia; Fábio Vieira, do 
Micaela; Juliana Amorim do 
restaurante Ecully e a Mas-
terchef Cecilia Padilha, da 
YesWeCook.

“Esse programa está dire-
tamente vinculado a geração 
de empregos, de oportuni-
dades, e apoio ao empreen-

dedorismo que é a atividade 
da gastronomia na economia 
criativa”, comentou o Gover-
nador João Doria, destacan-
do também o grande esforço 
social do SP Gastronomia. 
“Todos os restaurantes Bom 
Prato estarão envolvidos com 
as opções feitas pelos chefs 
numa determinada data”, 
ressaltou. 

O principal objetivo do SP 
Gastronomia é envolver a 
sociedade em uma grande 
celebração da identidade e da 
diversidade culinária de São 
Paulo, além de promover a 
integração entre produtores, 
chefs e restaurantes. A expec-
tativa é de alto impacto na 
geração de renda e emprego, 
estímulo ao turismo, desen-

volvimento da economia 
criativa e consolidação da 
imagem positiva de São Paulo 
como referência no setor gas-
tronômico.

“O objetivo do Governo 
do Estado ao realizar o SP 
Gastronomia é justamen-
te celebrar a identidade, a 
potência e a diversidade da 
gastronomia de São Paulo, 
envolvendo o conjunto de 
produtores, de chefs, de res-
taurantes e também de todos 
os cidadãos amantes da gas-
tronomia”, listou o Secretá-
rio de Cultura e Economia 
Criativa, Sérgio Sá Leitão. “É 
portando um programa com 
alto potencial de geração de 
emprego e renda, no turis-
mo, no desenvolvimento da 
economia criativa e na cons-
trução de uma imagem posi-
tiva do estado de São Paulo”, 
comentou.

Leia mais no site do DT

�Festa

Pinda inaugura parque para cães

Pi n d a m o n h a n g a b a 
vai ganhar mais um 
investimento para os 

cãezinhos que frequentam o 
Parque da Cidade: o Play Pet 
– Clube do Melhor Amigo.

O local já conta com bebe-
douros para cães no entor-
no da pista de caminhada, 
além de muito espaço em 
meio à natureza. E, agora, 
terá essa área exclusiva para 
o lazer dos cães, com toda a 
segurança para os animais e 
os visitantes do Parque.

Para a inauguração oficial 
do espaço, a Prefeitura está 

programando uma grande 
festa, no domingo, dia 25, a 
partir das 8 horas, com feira 
de adoção de cães, show 
musical, apresentação de 
cães adestrados, canil da 
Guarda Civil Metropolitana 
e uma “Cãominhada”.

O Play Pet – Clube do 
Melhor Amigo – é um 
espaço dentro do Parque da 
Cidade exclusivo para cães. 
O parque conta com equi-
pamentos para treinamento 
de habilidades e diversão, 
além de bancos, lixeiras e 
placas com regras de con-

vivência.
Os cães que frequenta-

rem este espaço devem 
estar vacinados, saudáveis 
e livres de parasitas, como 
pulgas e carrapatos. É 
obrigatório que cada dono 
tenha a sua sacolinha para 
recolher os dejetos do cão e 
descartar na lixeira própria.

No Play Pet, o dono do 
cão será responsável pela 
conduta de seu animal. Os 
cães deverão estar o tempo 
todo sob os cuidados de 
seus proprietários e dentro 
do alcance de seu comando. 

Ao entrar e sair do espaço, 
os cães deverão usar coleira 
e guia.

Importante destacar: o 
espaço é exclusivo para 
cães, por isso, não será 
permitida a presença de 
pessoas com menos de 18 
anos desacompanhadas de 
um adulto.

O espaço funcionará no 
mesmo horário do Parque 
da Cidade, das 7h às 20h, de 
domingo a domingo.

�Gincana

Escolas municipais de 
Guará ganham kit de 
geração solar de energia

 Â EMEIEF Prof. João Mendes Filho e 
EMEIEF Profa. Aliete Ferreira Gonçalves 
ficaram entre as dez vencedoras do concurso 
“Xô Desperdício”, que envolveu 43 unidades 
de ensino e mais de 18,5 mil alunos

Na quinta-feira, dia 22, 
a EDP, distribuidora 
de energia elétrica do 

Vale do Paraíba, Alto Tietê e 
Litoral Norte de São Paulo, 
por meio da gincana cultural 
Xô Desperdício, premiou duas 
escolas municipais de Guara-
tinguetá com um kit completo 
de geração de energia solar 
para a economia de energia. O 
concurso teve como objetivo 
incentivar a preservação dos 
recursos naturais e a utilização 
segura e eficiente da energia 
por meio de atividades com a 
comunidade escolar. Foram 43 
unidades de ensino participan-
tes, envolvendo mais de 18,5 
mil alunos de 25 municípios. 
Dez escolas foram vencedoras.

As escolas participantes 
foram convocadas a cumprir 
determinadas tarefas transfor-
madas em vídeos publicados 

na plataforma do YouTube, em 
conta especialmente dedicada 
à gincana cultural. As temáti-
cas tiveram como base o uso 
racional e seguro da energia 
elétrica, o meio ambiente e a 
sustentabilidade, buscando 
combater o desperdício da 
energia e promover bons hábi-
tos de consumo dentro e fora 
do ambiente escolar. A reali-
zação das atividades envolveu 
os alunos, educadores e fami-
liares.

Os dez vencedores da com-
petição foram definidos a 
partir do maior número de 
curtidas dos vídeos, sendo que 
a quantificação foi relacionada 
com o tamanho da população 
do município, conforme o 
Censo 2010 do IBGE, para que 
a disputa fosse justa entre as 
cidades. 

Leia mais no site do DT

Escola Guaratinguetá  Gincana Xô Desperdício

�Parceria

Primeira edição da feria de adoção de 
cães e gatos da Cobasi acontece neste 
sábado no Fashion Vale

 Â Evento acontece a partir das 10h com entrada gratuita

Existem milhares 
de cães à espera 
de um lar e 

adotar um animalzi-
nho de estimação é o 
desejo de muitas famí-
lias e os benefícios da 
adoção são incontá-
veis. Pensando nisso, 
a unidade da Cobasi, 
no Fashion Vale em 
Taubaté, recebe 
neste sábado, dia 24 
a primeira edição da 
feira adoção de cães 
e gatos, das 10h às 16h. O 
evento é uma parceria com 
a ONG Santuário de Pacha-
mama, que acolhe e cuida 
de animais em situações de 
abandono e maus tratos na 
região.

Serão disponibilizados 20 
pets para adoção entre cães 

e gatos, em sua maioria cas-
trados, alguns casos o pet 
ainda não atingiu a idade 
necessária para passar pelo 
procedimento. Para adotar 
um dos animais é preciso ter 
mais de 18 anos e apresen-
tar os seguintes documentos: 
CPF, RG e comprovante de 
residência.

Além de dar um novo lar 
para um amiguinho, os visi-
tantes poderão aproveitar as 
promoções e as variedades 
de produtos em soluções e 
cuidados para o pet encon-
trados na unidade da Cobasi 
do Fashion Vale. Vale lembrar 
que a entrada e estaciona-
mento são gratuitos.
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�Destaque

EMS Taubaté Funvic fecha Copa Anapolina 
de Voleibol com segunda vitória

 Â No segundo jogo contra o Anápolis Vôlei, taubateanos repetem boa atuação e 
vencem por 3 a 0

Jogando na noite de quinta-
-feira, dia 22, o EMS Tauba-
té Funvic venceu o segundo 

jogo contra o Anápolis Vôlei 
(GO) e conquistou o título da 
Copa Anapolina de Voleibol, 
torneio amistoso que foi reali-
zado em Anápolis (GO).

Os taubateanos leva-
ram a melhor por 3 sets a 
0 (25x21/25x21/25x19), 
em um jogo bem disputa-
do e diante de bom público 
que compareceu ao ginásio 
Newton de Faria. Na última 
terça-feira, 20/08, as duas 
equipes já haviam se enfrenta-
do com vitória do EMS Taubaté 
Funvic por 3 sets a 1.

A Copa Anapolina de Volei-
bol promoveu o encontro do 
EMS Taubaté Funvic – atual 
campeão da Superliga -, 
com o Anápolis Vôlei, que na 
última edição da Superliga B 

terminou na 3ª posição, quase 
conquistando o acesso à elite 
do voleibol nacional. As duas 
equipes se preparam para 
estrear em seus respectivos 
campeonatos estaduais.

O jogo: O EMS Taubaté 
Funvic começou a partida 
com Rapha, Vissotto, Lipe, 

Renan Bonora, Petrus, Mesa e 
Rogerinho, como líbero, sendo 
esta a mesma formação inicial 
do jogo da terça-feira. O time 
foi comandado pelo auxiliar 
técnico Maurício Thomas, já 
que o técnico Renan Dal Zotto 
está com a Seleção Brasileira. 
Também entraram duran-

te a partida Carísio, Symon, 
Matheus Celestino e Fabiano.

O primeiro set começou 
bastante equilibrado, com as 
duas equipes se estudando. 
O Anápolis Vôlei colocou em 
quadra um time inicial diferen-
te em relação ao primeiro jogo 
do torneio. Mesmo com um 
primeiro período equilibrado, 
o Taubaté foi melhor, erran-
do menos e impondo mais 
pressão no saque e conseguiu 
vencer por 25 a 21.

No segundo set o técnico 
Maurício Thomas fez algu-
mas substituições, visando 
dar mais ritmo de jogo para 
todos os atletas do elenco. 
Carísio entrou no lugar de 
Rapha, Symon entrou no lugar 
de Mesa no meio de rede, e 
Matheus substituiu Lipe na 
ponta.

Leia mais no site do DT.

FOTOS: Elisa Marques

�Parceria

SAP e Prefeitura inauguram Unidade de 
Atendimento de Reintegração Social em Pinda

 Â Unidade oferece serviços a egressos do sistema penitenciário e familiares, e 
acompanha apenados na prestação de serviços à comunidade

A Secretaria de Estado 
da Administração 
Penitenciária (SAP), 

por meio da Coordenado-
ria de Reintegração Social e 
Cidadania (CRSC), em parce-
ria com a Prefeitura Munici-
pal de Pindamonhangaba e 
com o Poder Judiciário inau-
gura no dia 26, às 11 horas, a 
Unidade de Atendimento de 
Reintegração Social que irá 
operacionalizar o Programa 
de Penas e Medidas Alterna-
tivas e o Programa de Aten-
ção ao Egresso e Família no 
município.

O projeto da SAP de expan-
são de unidades de reintegra-
ção social vem alcançando 

o objetivo proposto graças 
ao grande envolvimento e 
empenho das prefeituras 
municipais, do poder judici-

ário e da sociedade. Com a 
nova unidade, serão 80 em 
todo o Estado de São Paulo.

O “Programa de Penas e 

Medidas Alternativas” teve 
início em 1997 e cadastrou 
mais de 194 mil pessoas 
condenadas pelo judiciá-
rio à prestação de serviços 
à comunidade. Recebendo 
uma “segunda chance” por 
terem cometido delitos de 
baixo potencial ofensivo, esta 
modalidade penal é uma via 
de mão dupla, onde o peque-
no infrator presta serviços à 
comunidade a qual pertence 
utilizando suas habilidades e 
conhecimentos para “pagar” 
sua dívida com a justiça e a 
sociedade sem ser exposto 
ao cárcere, mantendo assim 
o vínculo familiar e social.

Leia mais no site do DT.

Foto: Divulgação/PMP

�Saúde

Governo de SP 
sanciona lei que 
garante cesárea na 
rede pública

 Â Opção é válida a partir da 39ª semana 
de gestação; legislação também dá direito 
a analgesia no parto normal

O Governador João 
Doria sancionou, 
nesta sexta-feira, dia 

23, a lei estadual que garante 
a gestantes a possibilidade de 
optar pelo parto cesariano a 
partir da 39ª semana de ges-
tação, bem como a analgesia, 
mesmo quando escolhido o 
parto normal.

“É justo que todas as 
mulheres tenham o direito à 
cesariana em maternidades 
ou hospitais da rede pública 
estadual se assim o deseja-
rem”, disse Doria. Ele desta-
cou que a gestante deverá ser 
informada sobre os benefí-
cios do parto normal e riscos 
de sucessivas cesarianas.

“A ideia não é que se façam 
cesáreas indiscriminada-
mente, mas que ela seja uma 
opção. O ideal é que, tanto 
quanto possível, o parto seja 
natural, comprovadamente 
melhor para mãe e o bebê. 

A analgesia peridural é uma 
forma de a mulher vivenciar 
a experiência de ser mãe 
de maneira mais humana e 
indolor, com mais conforto e, 
o melhor, na companhia do 
pai do bebê ou outro acom-
panhante de sua escolha”, 
declarou Doria.

A proposta, de autoria da 
deputada estadual Janaina 
Paschoal, permite que a mãe 
que optar por ter seu filho 
por parto normal também 
tenha a decisão respeitada.

“O projeto atende num pri-
meiro momento às mulheres, 
mas garante a vida e a inte-
gridade física das famílias. 
Muitos bebês morrem em 
virtude da imposição de um 
parto normal que, muitas 
vezes, é inviável. Também 
para preservar a saúde psi-
cológica, física e emocional 
das mulheres. 

Leia mais no site do DT.

�Evento

Rotary Club União 
faz tradicional 
fejoada no domingo

O Rotary Club União fará 
neste domingo, dia 25, 
das 11h30 às  14h30, a 

sua 10º Feijoada Beneficen-
te. O evento acontecerá na 
Casa da Amizade de Taubaté 
(Av. Saudade, 81, próximo ao 
Posto Petroval). Toda a renda 

dessa tradicional Feijoada 
Beneficente, será revertida 
para projetos sociais Rotary 
Club Internacional. O preço 
por pessoa é de R$ 30,00, não 
inclusas as bebidas ( quem 
preferir pode almoçar no 
local ou levar para casa).

�Meio Ambiente

Brasil espera fechar a década com recorde 
de desovas de tartarugas marinhas
As tartarugas mari-

nhas estão voltando 
a habitar as praias 

brasileiras. Essa é a notícia 
que está deixando otimista o 
fundador do Projeto Tamar 
e atual diretor de comuni-
cação e relações públicas da 
instituição, o oceanógrafo 
Guy Marcovaldi, 65 anos. 
Segundo informações repas-
sadas pelos pesquisadores 
que coordenam as principais 
áreas de desovas das 5 espé-
cies que ocorrem no Brasil, 
que se estendem de São 
Tomé, no Rio de Janeiro, até a 
praia de Pipa, no Rio Grande 
do Norte, o número desses 
animais tem aumentado con-
sideravelmente. Em Fernan-
do de Noronha também está 
sendo evidenciada a recupe-
ração das tartarugas-verdes.

Mas, os principais des-
taques na quantidade de 

desovas e recuperação do 
número de animais estão 
situados nas praias da Bahia 
e Sergipe. Esses estados 
apresentam grandes núme-
ros de tartarugas cabeçudas 
e tartarugas-de-pente. Vale 
destacar ainda as Lepido-
chelys olivacea, conhecidas 
como “olivas de sergipe”. 

Elas também começaram em 
números significativos a se 
reproduzir no litoral baiano. 
Por causa disso, os biólogos 
as apelidaram carinhosa-
mente de “novas baianas”.

Para se ter ideia, em 1985 
os pesquisadores do Tamar 
registraram três desovas de 
olivas na Praia do Forte (BA). 

Já em 2017, esse número 
aumentou para 159. Loca-
lidades como Sauípe, Sítio 
do Conde e, principalmente, 
Mangue Seco foram “inva-
didas” pelas novas baianas. 
Apesar do crescimento do 
número de desovas no ter-
ritório baiano, o número de 
olivas continua muito maior 
em Sergipe, berço da espécie 
no Brasil. “Quando minha 
filha nasceu, a praia já estava 
melhor do que quando eu 
era estudante. Anos depois, 
minha neta encontrou um 
cenário ainda mais positivo. 
A expectativa é que a situa-
ção melhore ainda mais nos 
próximos anos, para as gera-
ções futuras. Isso tudo graças 
ao trabalho e dedicação das 
equipes de campo do Tamar 
espalhadas por várias praias 
brasileiras. 

Leia mais no site do DT.
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Evidência 

E-mail: jornalistamirianferreira@gmail.com

11° Encontro Internacional de 
Aquarelistas de Paraty

Bernadete Lima

Na quarta-feira (21), 
na Casa da Cultura, 
ocorreu a cerimônia 

de abertura do 11° Encontro 
Internacional de Aquarelistas 
de Paraty. O encontro reúne 
artistas de âmbito nacional e 
internacional, dentre os quais 
a artista taubateana Bernadete 
Lima. Na programação exposi-
ções, workshops, demonstra-
ções, ações que enriquecem o 
conhecimento dos estudiosos 
em arte. O evento tem o intuito 
de difundir a aquarela como 
expressão artística. 

Essa edição contou com o 
intercâmbio dos praticantes da 
técnica milenar da aquarela e 
foi realizado vários workshops 

com convidados especiais no 
Centro Histórico, para pintura 
‘plein-air’. Entre os convidados  
Gonzalo Cid – Argentina, Simo-
nida Filipova – Macedônia, 
Nicolas Lopez – Peru, Ari de 
Góes,  Carlos Avelino,  Renato 
Palmuti, Nona Rostagno, Clélia 
Maluf, Cléia Paiva, Patrícia 
Vargas, Marco Namura, Ivani 
Ranieri.

A Galeria Navegare Art 
serviu de ponto de encon-
tro para os interessados nos 
workshops.

A exposição vai de 21 de 
agosto a 08 de setembro e 
será fotografada por Giancar-
lo Mecarelli, para produção 
material gráfico. 

Partiu Londrina

Foto: divulgação
00- Bruna e 

Gabriel

Esse lindo e jovem casal, 
Bruna e Gabriel Domingos, 
deixa Taubaté para curtir 
novos ares. Os jovens que se 
casaram em 19 de dezembro 
de 2015 deixam a cidade da 
Literatura Infantil, do cine-
asta Mazzaropi, do escritor 
Monteiro Lobato e tantas 

outras personalidades cul-
turais para curtir a cidade 
de Londrina, município bra-
sileiro localizado no estado 
do Paraná, na Região Sul do 
Brasil. Motivo da mudança? 
Trabalho. Que venham novos 
amigos, novos conhecimen-
tos.

Música na FASC
Foto: Mírian Ferreira

A pianista Sheila Pre-
viato, a coordenadora 
do curso de música 

Jacqueline Brigaton Porto e 
a cantora Ângela Rodrigues 
dos Santos Freitas compõem 
o quadro de professores do 
segmento da FASC - Faculda-
de Santa Cecilia de Pindamo-
nhangaba. Vale ressaltar que 
além de lindas, são exempla-
res e conhecedores da área. 
Com todas essas qualida-
des, ganha a faculdade e os 
alunos. 

Mistau

Juliana Carvalho / José Pedro Pereira

Na quinta-feira (15) foi 
realizada no Museu 
da Imagem e do Som 

de Taubaté (MISTAU) a 
premiação do 1° concurso 
de fotografia. A ação teve 
como tema “Tradições tau-
bateanas: nossa história 
em fotografias”.  Os vence-
dores na categoria Nossa 
Gente foram: Vitor Matheus 

Goulart, Letícia de Oliveira 
Macedo, José Pedro Pereira, 
Luiz Flávio Ramachiotti. Na 
categoria Nossa Arquite-
tura foram: Michele Boche 
Lopes, José Pedro Pereira, 
Mariana Leticia de Souza, 
Leonidas Pantaleão de 
Santana. As fotos passarão 
a fazer parte do acervo do 
MISTAU.

Maison Nicolino
Aluguel de roupas de Festas e vendas de roupas esportivas
Agende seu horário: Fone: (12)98826-7203/ (12)3411-6358
Fotos: Mírian Ferreira - (12) 97600-0178

Modelo e 
atriz Emilly 
Diovanna 
veste MAISON 
NICOLINO

Modelo 
Isabella 
Camões veste 
MAISON 
NICOLINO

I Bienal da Literatura 
de Taubaté 

São dezenas de participantes dentre eles escritores, artistas plásticos, repre-
sentantes da dança, da música e do teatro. A Bienal reunirá editoras e contará 
com palestras e mesas temáticas.

Banda Sinfônica de 
Taubaté

Fotos: divulgação

Foto: divulgação
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Bate – Rebate

c´est fini

TV Tudo

A  V IDA  NÃO ESPERA .  AGENDE UMA CONSULTA .

SEXO É VIDA
- E O MELHOR DELA AINDA ESTÁ POR VIR -

A DISFUNÇÃO ERÉTIL E A EJACULAÇÃO PRECOCE
TÊM TRATAMENTO MÉDICO.

TECNOLOGIA E EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL.

JÁ ATENDEMOS MAIS DE 1 MILHÃO DE HOMENS NO MUNDO.

0800 205 1900
Responsável Técnico:

Dr. Orestes Mazzariol Junior – CRM: 115146

Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 MoviecoM TaubaTé PrograMação
22/08/2019 à 28/08/2019

SALA  1 - O REI LEÃO - DUB (DISNEY)
Aventura - Dublado - 10 Anos - 

Duração: 120min.
Simba (Donald Glover) é um jovem 

leão cujo destino é se tornar o rei da 
selva. Entretanto, uma armadilha

elaborada por seu tio Scar (Chiwetel 
Ejiofor) faz com que Mufasa (James 

Earl Jones), o atual rei, morra
ao tentar salvar o filhote. Consumindo 
pela culpa, Simba deixa o reino rumo 

a um local distante, onde
encontra amigos que o ensinam a 
mais uma vez ter prazer pela vida.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 20h00

Sáb., Dom., Feriado: 20h00

SALA 1 - OS BRINQUEDOS MÁGICOS 
- DUB (PLAYARTE)

Animação - Dublado - Livre - 
Duração: 97min.

Bonecos infusores de chá são 
pequenas figuras de porcelana que 

ganham cores diferentes quando 
despejam chá em seus corpos, quanto 
mais profunda a cor, mais precioso é o 

boneco. Nathan é um
boneco que vive em uma loja de chá 

com seus amigos, mas debocham dele 
por não conseguir ganhar cor. Quando 
um robô surge na loja dizendo ser do 

futuro, Nathan e seus amigos decidem 
se unir a ele e embarcar em uma 

aventura.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h45 - 

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

- 17h50

SALA 2 - BRINQUEDO ASSASSINO - 
DUB (IMAGEM FILMES)

Terror - Dublado - 16 Anos - 
Duração: 90min.

Um boneco altamente tecnológico 
adentra a vida de um grupo de 

crianças. Mal sabem elas que o 
boneco

está amaldiçoado e vai trazer todo 
tipo de horror para o dia a dia delas. 

Reboot de Brinquedo Assassino. 
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h30

Sáb., Dom., Feriado: 14h45 - 19h30

SALA  2 - VELOZES & FURIOSOS 
DUB HOBBS & SHAW (UNIVERSAL 

PICTURES)
Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 

136min.
Filme derivado da franquia Velozes 

& Furiosos, focado nos personagens 
Luke Hobbs (Dwayne Johnson), 

policial carrancudo e que sempre 
busca a justiça, e Deckard Shaw 
(Jason Statham), um assassino.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40 - 
21h30

Sáb., Dom., Feriado: 16h40 - 21h30

SALA 3 - NADA A PERDER 2 (PARIS 
FILMS)

Biografia - Nacional - 12 Anos - 
Duração: 96min.

Após deixar a prisão, em 1992, Edir 
Macedo (Petrônio Gontijo) lidera a 
Igreja Universal do Reino de Deus
em busca de seu maior sonho: a 

construção do Templo de Salomão, 
réplica do local homônimo citado na

Bíblia, localizado em São Paulo.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 - 

18h50 - 21h10
Sáb., Dom., Feriado: 14h10 - 16h30 - 

18h50 - 21h10

SALA 4 - O REI LEÃO (ATM) DUB 
(DISNEY)

Aventura - Dublado - 10 Anos - 
Duração: 120min.

Simba (Donald Glover) é um jovem 
leão cujo destino é se tornar o rei da 

selva. Entretanto, uma armadilha
elaborada por seu tio Scar (Chiwetel 
Ejiofor) faz com que Mufasa (James 

Earl Jones), o atual rei, morra
ao tentar salvar o filhote. Consumindo 
pela culpa, Simba deixa o reino rumo 

a um local distante, onde encontra 
amigos que o ensinam a mais uma vez 

ter prazer pela vida.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 - 

19h15 - 21h40
Dom., Feriado: 14h20 - 16h50 - 

19h15 - 21h40
Sáb.: 11h00 - 14h20 - 16h50 - 19h15 

- 21h40

SALA 5 - BRINQUEDO ASSASSINO - 
DUB (IMAGEM FILMES)

Terror - Dublado - 16 Anos - Duração: 
90min.

Um boneco altamente tecnológico 
adentra a vida de um grupo de 
crianças. Mal sabem elas que o 

boneco
está amaldiçoado e vai trazer todo 

tipo de horror para o dia a dia delas. 
Reboot de Brinquedo Assassino.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00 - 
21h50

Sáb., Dom., Feriado: 17h00 - 21h50

SALA  5 - VELOZES & FURIOSOS 
DUB HOBBS & SHAW (UNIVERSAL 

PICTURES)
Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 

136min.
Filme derivado da franquia Velozes 

& Furiosos, focado nos personagens 
Luke Hobbs (Dwayne Johnson),

policial carrancudo e que sempre 
busca a justiça, e Deckard Shaw 
(Jason Statham), um assassino.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00
Sáb., Dom., Feriado: 14h15 - 19h00

Investir em novos 
valores pode ser a 
única e melhor saída 
para a TV Gazeta

Tentando se adequar aos balanços 
da vida econômica, a direção da TV 
Gazeta – SP foi obrigada a realizar 

uma série de movimentos que acabaram 
por enfraquecer de maneira bem importan-
te a sua grade de programação.

Ronnie Von e Celso Zucatelli, tirados do ar 
em julho, foram os últimos casos, mas antes 

a necessidade de cortar gastos já tinha pra-
ticamente extinguido o seu jornalismo.

O que ficou foi apenas o mínimo e neces-
sário para manter ainda abertas as portas 
do seu departamento.

O estranhamento da coluna, vendo a TV 
Gazeta tão enfraquecida, também é o de 
muita gente.

Não bastassem outros motivos, a Fun-
dação Cásper Líbero, além da televisão e 
rádio, é também responsável pela Facul-
dade Cásper Libero, uma das mais tradi-
cionais instituições de ensino na área de 
comunicação social. Referência de muito 
tempo em nosso país.

E aí sempre surge o questionamento: por 
que o sucesso e o prestígio da faculdade não 
se estendem, como nunca se estenderam, 
ao jornalismo da TV?

Muitos nomes de sucesso, hoje em emis-
soras de maior porte, formaram-se na FCL, 
alguns até com passagem pela TV Gazeta.

Vai De noVo
Luciana Gimenez, desde que voltou das 

férias, está trabalhando dobrado na grava-
ção de uma nova frente de programas.

Entre os próximos dias 28 e 3 de setem-
bro, ela terá que se ausentar novamente. 
Tem uma outra viagem marcada.

ao ViVo
Neste sábado, o Canal Brasil vai transmitir 

a cerimônia de premiação do 47º Festival de 
Cinema de Gramado, com apresentação de 
Simone Zuccolotto e comentários de Roger 
Lerina e Luiz Zanin.

Ao vivo, a partir das 20h45.
não por acaso
Desde a sua estreia em “Malhação”, em 

2012, passando por trabalhos como “Verda-
des Secretas” e “Haja Coração”, entre outros, 
Agatha Moreira sempre chamou atenção 
pelo seu talento e determinação. Sempre 
se entrega inteiramente.

Agora, como Josiane em “A Dona do 
Pedaço”, também está sendo com a mesma 
intensidade. Não tem como não chamar 
atenção.  

TrabaLho marcaDo
Começam na segunda-feira, em um estú-

dio na Aldeia da Serra, as gravações do 
“Famílias Frente a Frente”, programa do 
Tiago Abravanel no SBT, com direção de 
Rafael Gessullo.

a reaLização é Da enDemoL.
será que não?
O “Jornal da Cultura” passou por reformu-

lações, têm encontrado uma boa aceitação 
junto ao público, mas insiste na colocação 
de uma tarja enorme, na parte debaixo da 
imagem, que não tem nada a ver.

Primeiro que são muitas informações ao 
mesmo tempo e segundo que é a cópia de 
uma das maiores cafonices inventadas pela 
televisão americana. Não funciona. Ao con-
trário, irrita.

exposição
Como parte das comemorações dos seus 

38 anos, o SBT vai inaugurar na próxima 

semana uma exposição com peças e ele-
mentos curiosos que fizeram parte da sua 
história.

Um microfone da Hebe e a primeira roupa 
do Bozo estão entre eles.

mercaDo
A DAZN acaba de anunciar a contratação 

de Rafael Oliveira, que saiu da ESPN Brasil.
E a informação é que diante de tamanha 

intensidade, o elevado número de direitos 
adquiridos e outros em vias de fechamento, 
existe o plano de buscar mais nomes no 
mercado. Dinheiro, como as iniciativas da 
empresa têm demonstrado, não será pro-
blema.

LaboraTório
Como parte da preparação dos seus per-

sonagens para “Éramos Seis”, Antonio Callo-
ni e Ellen Rocche estão recebendo aulas de 
dança.

Marion, personagem dela, trabalha num 
cabaré e, Júlio, um dos habituais frequen-
tadores.

a propósiTo
Calloni, em todo este trabalho prepara-

tório da novela, está sendo um dos atores 
mais exigidos.

Além da dança e como funcionário de uma 
loja, também está recebendo ensinamentos 
sobre a forma correta de cortar tecidos.

base asiáTica
O jornalismo da Band tem definido que 

“Band Notícias”, novo jornal das 22 horas, 
terá um correspondente fixo na Ásia e já 
existe a decisão que o país escolhido será a 
China. Uma escolha, claro, que não aconte-
ceu por acaso.

Outros dois, nos Estados Unidos e Europa.

·       Direção da Band está 
bem satisfeita com o “Bora 
São Paulo”, apresentado 
todas as manhãs por Joel 
Datena e Laura Ferreira...

·       ... Existe a certeza que é 
preciso dar tempo ao tempo, 
porque é um jornal que tem 
todas as condições de cres-
cer.

·       Ainda a propósito 

da Band, alguns projetos já 
colocados em prática indi-
cam que serão muitos fortes 
os investimentos no digital...

·       ... Algo que, inclusive, 
levará a emissora a mudar 
alguns dos seus principais 
diretores de função.

·       A observação é de um 
leitor deste espaço, recla-
mando que “isto o Flávio 
Ricco não mostra”...

·       ... De acordo com ele, 

o “Choque de Cultura”, da 
Globo, no programa levado 
ao ar no último domingo, 
voltou ao formato normal...

·       ... Ou resgatou aquilo 
que o consagrou no YouTu-
be, mais simples, objetivo e 
sem dancinha...

·       ... De fato, parece que 
ficou bem menos rebusca-
do.

·       Depois de confirma-
da, uma nova temporada 
de “Sob Pressão” deu uma 
balançada na trave...

·       ... Mas, agora, superado 
os problemas, os seus auto-
res já receberam sinal verde 
da Globo para dar andamen-
to nos trabalhos.

 

 

O projeto de tornar a TV 
Bandeirantes – SP cada vez 
mais independente con-
tinua andando e agora a 
passos mais largos.

Não se descarta, inclusi-
ve, a possibilidade da sua 
mudança do prédio do 
Morumbi para o da torre no 
bairro do Sumaré. O dono 
Johnny Saad é um dos mais 
entusiasmados.

Ficamos assim. Mas 
amanhã tem mais. Tchau!

Antonio Calloni

Crédito: Raquel Cunha/TV Globo
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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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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1012406-77.2018.8.26.0625 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro de Taubaté, Estado de São Paulo, Dr(a). Eliza Amélia Maia Santos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) LUIS ENRIQUE COSTA, Brasileiro, Solteiro, CPF 281.671.928-65, com endereço à Rua Salvador de Faria Albernaz, 
70, Alto Sao Pedro, CEP 12082-730, Taubaté - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte 
de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., alegando em síntese: que o executado solicitou um crédito no banco Autor em 
20/06/2014, no valor de R$ 51.810,89, tendo deixado de cumprir suas obrigações, gerando o vencimento da dívida, que foi 
atualizada no valor de R$ 158.203,67, em 16 de agosto de 2018, não restando outra escolha ao requerente, senão propor 
a presente Ação de Cobrança. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 30 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. 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 24 de julho de 2019.



                

  
           
           
         


           
    
           







             
                



           

  
  

 


              



 

          



        
       







            
              

               
               
          
       
         


             





 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 027/2019 – Proc. Adm. Mun. n° 051/2019. TERMO DE 
JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO. No dia 22/08/2019 após constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Rolien Guarda Garcia, Prefeito Municipal, 
HOMOLOGOU o item do pregão em epígrafe, considerando a adjudicação do item pelo 
Pregoeiro na seguinte conformidade: Itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45,46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 
75, 76, 77,78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,114, 115, 116, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 123,124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 142, 143,144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,154, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163,164, 165, 166, 167, 168 a empresa ORLA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS EIRELI. Item 66 a empresa ACF FERNAINE COMERCIO E SERVIÇO LTDA. 
Item 3, 69, 70, 74 a empresa M. DE S. LEITE CUNHA ME. Fica a empresa convocada a 
apresentar a Proposta Reajustada em 2 (dois) dias úteis e posteriormente assinar a Ata de 
Registro de Preço em até 5 dias úteis a partir de 23/08/2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Praça Cônego Siqueira, 27 –  CEP 12530-000 Cunha –  SP 

FONE-FAX (12) 3111-5000  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 032/2019 – Proc. Adm. Mun. n° 078/2019. TERMO DE JULGAMENTO E 
HOMOLOGAÇÃO. No dia 01/08/2019 após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sr. Rolien Guarda Garcia, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU o item do pregão 
em epígrafe, considerando a adjudicação do item pelo Pregoeiro na seguinte conformidade:  Item 1 a T. 
A. ENTRETENIMENTO EIRELI EPP Fica a empresa convocada a apresentar a Proposta Reajustada 
em 2 (dois) dias úteis e posteriormente assinar o Contrato em até 5 dias úteis a partir de 05/08/2019. 

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

502432 - Edital - Intimação do Devedor - Cumprimento de Sentença - NOVO CPC

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Digital nº: 0006832-56.2019.8.26.0625
Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Constrição / Penhora / Avaliação /

Indisponibilidade de Bens
Exequente: EPTS Empresa de Pesquisa Tecnologia e Serviços da Universidade de

Taubaté
Executado: Beatriz Cristina Gonçalves

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0006832-56.2019.8.26.0625

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 a(o) BEATRIZ CRISTINA GONÇALVES, Brasileiro, RG 451570613, CPF
311.402.938-85, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida
por EPTS Empresa de Pesquisa Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté, CNPJ
48.980.213/0001-53, com endereço à Rua Visconde do Rio Branco, 109, Centro, Taubaté-SP.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 7.215,41,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda,
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Taubaté, aos 18 de julho de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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 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 / FAX : (012) 3978-2600       Email: licitacao@jambeiro.gov.br 

 
 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA – PRODUTORES RURAIS 
 
CHAMADA PÚBLICA n° 006/2019 
OBJETO: O objeto da presente Chamada Pública é aquisição parcelada, 
em entregas semanais, de hortifrúti da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural para os produtores do Município e região, 
destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE.  
ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 10 de 
setembro de 2019, às 09:00 horas (horário de Brasília). 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Jambeiro - SP, localizada na Rua Coronel João Franco de 
Camargo, nº 80, Centro, Jambeiro - SP, CEP 12270-000.  
O EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e 
Compras da Prefeitura Municipal de Jambeiro - SP, localizada na Rua 
Coronel João Franco de Camargo, nº 80, Centro, Jambeiro - SP, CEP 
12270-000, ou retirado GRATUITAMENTE no site: 
www.jambeiro.sp.gov.br. 
 

 

 

 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 / FAX : (012) 3978-2600        

 
 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2019 
 
A Prefeitura Municipal de Jambeiro torna pública que, em virtude de 
questionamentos referente ao edital da Chamada Pública 005/2019, 
Objeto: cadastro de prestador de serviço para execução de projetos 
educacional para atender alunos matriculados no período integral na 
educação infantil, conforme condições descritas na chamada pública, no 
termo de referência e demais anexos que integram a presente; a mesma 
teve alteração em sua data de realização: de 26/08 a 30/08/2019 - Horário: 
08:00 às 11:00 horas. Local de realização: Secretaria de Educação – Rua 
Major Gurgel n° 79, Bairro Centro, Jambeiro/SP. A Chamada Pública na 
integra poderá ser consultado no endereço acima citado ou retirado 
gratuitamente no site: www.jambeiro.sp.gov.br. 

 
   

 

      

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra 
      -  ESTADO  DE SÃO  PAULO  -  

 

 

EEDDIITTAALL  DDEE  AAUUDD IIÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICC AA     

DISCUSSÃO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 

Em atendimento ao Artigo 48 parágrafo único da Lei 101 de 04 de maio de 
2000 e Lei Municipal nº 708, de 22 de agosto do corrente, e visando 
proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo à 
participação popular na discussão da elaboração do anteprojeto da LOA – Lei 
Orçamentária Anual do Município de Natividade da Serra para o 
exercício financeiro de 2020, a Prefeitura Municipal de Natividade da Serra 
torna público que será realizada a partir das 18:00 horas do dia 03 de 
setembro de 2019, no recinto da Prefeitura Municipal, a AUDIÊNCIA 
PÚBLICA necessária à participação popular, convidando os interessados e a 
população do Município. 

Natividade da Serra, 23 de agosto de 2019. 
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO - Prefeita Municipal 

FABIANA APARECIDA LEMES GIL - Contabilista 

RR  GG  

Município de Santo Antônio  
do Pinhal – SP 

 

Avenida Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro - Santo Antonio do Pinhal – SP CEP 12450-000 
Tel/Fax (12) 3666-1122 / 3666-1918 - E-mail licitação@pmsap.sp.gov.br 

1 
 

JULGAMENTO FINAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202/2019 - PREGÃO Nº 050/2019 

A Comissão de Licitações de Santo Antônio do Pinhal, comunica aos interessados sobre o julgamento das 
propostas das empresas participantes na licitação para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA PARTE 
ELETRÔNICA, TACÓGRAFO E NAS MOTOCICLETAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
GENUÍNOS E ORIGINAIS DA MARCA DO VEÍCULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Todas as 
empresas foram habilitadas para lace. A comissão procedeu a abertura das propostas e fase de lances e 
negociação que declarou vencedora a empresa que ofertou o MAIOR DESCONTO conforme histórico no 
site do Município, todos os presentes renunciaram o recurso. Maiores informações pelos telefones (12) 3666-
1918. 
 

Município de 

Santo Antônio do Pinhal – SP 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 050/2019 – Proc. Adm. Mun. n° 202/2019. TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃO. No dia 26/08/2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sr. Clodomiro Correia de Toledo Júnior, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU o 
item do pregão em epígrafe, considerando a adjudicação do item pelo Pregoeiro na seguinte 
conformidade: Itens 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 a empresa CRONOMASTER COMERCIO DE ACESSORIOS 
AUTOMOTIVOS LTDA, Itens 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09 e 10 a empresa RICARDO JULIANO FRANK ROSA. Ficam 
as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preço, a partir de 26 de Agosto de 2019. 

Município de 

Santo Antônio do Pinhal – SP 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 049/2019 – Proc. Adm. Mun. n° 201/2019. TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃO. No dia 26/08/2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sr. Clodomiro Correia de Toledo Júnior, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU o 
item do pregão em epígrafe, considerando a adjudicação do item pelo Pregoeiro na seguinte 
conformidade: Itens 07, 19 e 29 a empresa BENEDITO APARECIDO MARCOS. Ficam as empresas 
convocadas a assinar a Ata de Registro de Preço, a partir de 26 de Agosto de 2019. 


