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 “Homem forte 
é aquele que, 
esquecendo-se de si 
mesmo, percorre o 
caminho correto”

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

Um absurdo de tela: 40% maior.

Um absurdo de cinema: Sala XD Cinemark.

CINEMARK XD.
A FICÇÃO NUNCA FOI TÃO REAL.
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Confra no Via Vale Garden Shopping.
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Inscrições de projetos abertas para 
Desafio Inova Paula Souza 2017

 Â Competição chega a sua quinta edição e premia os dois 
melhores modelos de start-ups em 12 categorias

Os interessados em con-
correr aos prêmios do 
5º Desafio Inova Paula 

Souza de Ideias e Negócios 
podem se inscrever até o dia 
15 de setembro no site da 
Agência Inova Paula Souza. A 
novidade de 2017 é a premia-
ção dos dois melhores traba-

lhos em 12 categorias envol-
vendo projetos de start-ups.

Para participar é preciso 
formar uma equipe de até 
cinco pessoas e desenvolver 
um modelo de negócio na 
plataforma Canvas, além de 
indicar um mentor que será 
o orientador do grupo. Pelo 

menos um dos integrantes 
deve ser aluno, ex-aluno, 
professor ou funcionário do 
Centro Paula Souza (CPS). 
Outro requisito é a publicação 
de um vídeo sobre o projeto 
(pitch) com até três minutos 
de duração.

leia mais no site do DT

Para concorrer ao prêmio é necessário desenvolver um modelo de negócio na plataforma Canvas e publicar um vídeo 
sobre o projeto

Foto: Lula Marques/AGPT

Os nomes dos 263 deputados que 
salvaram Michel Temer na Câmara

Saiba quem são os 263 
deputados que salva-
ram Michel Temer no 

dia  2 de agosto na Câmara 
Federal. Parlamentares 
que impediram prossegui-
mento de denúncia contra 

o presidente devem ser 
cobrados em suas bases 
eleitorais

Por 263 votos (sim) a 
227 (não), o plenário da 
Câmara rejeitou o pedido 
da Procuradoria-Geral da 

República (PGR) para auto-
rizar a análise de denúncia 
criminal contra Michel 
Temer (PMDB), por corrup-
ção passiva, pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF).

leia mais no site do DT.

Taubateana lança 
obras na FLIP 

Contrabando causa 
prejuízo de R$ 5 bilhões 
ao estado de São Paulo

Pollyana vota a favor 
das investigações 
contra presidente

A escritora Maria Marlene Teixeira Pinto

Pronatec recebe inscrições até dia 18
Foto: Rafael Barreto/Gov. do Rio de Janeiro

 Â Programa vai oferecer 575 mil vagas gratuitas em cursos presenciais e a distância em diversas áreas 
Instituições privadas de ensino profissional e tecnológico oferecem cursos com duração de 160 horas

As inscrições para o 
Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego – Prona-
tec Oferta Voluntária estão 
abertas até 18 de agosto. 
Serão oferecidas 575 mil 
vagas gratuitas em cursos 

presenciais e a distância de 
qualificação profissional. 

Os candidatos devem ter 
mais de 15 anos e podem 
se inscrever pelo Sistema 
Nacional de Informações da 
Educação Profissional e Tec-
nológica (Sistec). Os cursos 

têm duração de 160 horas e 
serão oferecidos por institui-
ções privadas de educação 
profissional e tecnológica. 
As aulas terão início a partir 
de 28 de agosto.

leia mais no site do 
DT.
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Nublado com Possibilidade de Chuva - Muitas nuvens com 
curtos períodos de sol com pequena chance (inferior a 30%) de 
chuva a qualquer hora do dia.

A Justiça determinou a 
suspensão imediata em 
Taubaté do pagamento de 
licença-prêmio aos servi-
dores públicos municipais 
demitidos e recontratados 
imediatamente em menos de 
60 dias. Esta decisão é válida 
para Prefeitura Municipal, 
Câmara Municipal , Univer-
sidade de Taubaté e  Instituto 
de Previdência do Município. 

Esta fórmula mágica, ado-
tada foi adotada irregular-
mente desde novembro de 
2014, contrariando a Lei 
Orgânica do Município e 
implementada  irrespon-
savelmente , beneficiando 
servidores privilegiados nos 
últimos tempos. 

Foi por uma manobra em 
emenda do então vereador 
Carlos Peixoto (PTB), a um 
projeto de lei que tramita-
va pela Câmara Municipal , 
incluída no texto original, 
que se abriu irregularmente  
esta brecha. 

Agora, por uma ação do 
Ministério Público, a Justiça 
mandou encerrar a patifaria 
que se tornava regra e uma 
manobra perigosa que esva-
ziava os cofres públicos, inde-
vidamente. 

Quando exerceu o cargo de 
vereador em Taubaté, Carlos 
Peixoto , não reeleito nesta 
legislatura era useiro e vezei-
ro em apresentar e sugerir 
medidas eticamente não 
recomendáveis e que benefi-
ciavam irregularmente certo 
grupo de pessoas.  Nunca a 
população, mas seus apadri-
nhados. 

São de sua autoria proje-
tos de lei, não aprovados, que 
anistiavam condutores de 
veículos  autuados por infra-
ções de trânsito sem alegação 
condizente à ética e a moral. 
que buscavam a proteger 
seus apaniguados. 

Outras iniciativas de sua 
autoria sempre buscavam 
coisas parecidas, inúteis, 
delapidadoras do erário, 
buscando prestígio político 
eleitoral. 

Seu tiro saiu pela culatra.
 No julgamento popular ele 

não pode ser vereador, nas 
eleições de  2016, teve decep-
ção e ficou esquecido , sem 
mandato . Sua votação foi 
inexpressiva. Perdeu a elei-
ção, agora tem de trabalhar, 
este é o castigo. 

Péssimo exemplo vindo de 
autoridade temporal. Deveria 
dar o exemplo, mas não deu, 
como se diz popularmente, 
“dançou”. 
     ************************
***************************
***************************

*******
Esta semana, a Prefeitu-

ra Municipal inaugurou o 
centro de compras popular , 
chamado de shopping popu-
lar, espécie de camelódromo 
chic, com antigos comer-
ciantes de rua localizados no  
centro da cidade. Os chama-
dos ambulantes. 

Em terra de poucas ações e 
muita propaganda, a festa foi 
uma aragem na vida política 
da cidade, reunindo os mais 

diversos nomes da liturgia 
politiqueira , principalmen-
te a claque oficial e os áuli-
cos do poder, que lavaram a 
alma com as palmas oficiais 
que enaltecem a vaidade  de 
se acreditar que tudo isso é 
verdade. Alice no país das 
maravilhas, seria a cena ideal 
para o espetáculo comanda-
do pelo cerimonial oficial 
das bajulações e do espetá-
culo como no histórico circo 
romano. Pão e circo ao povo. 
Ou , os brioches, nas palavras 
de Maria Antonieta, na pré-
-guilhotina. 

Discursos ,falsos e bajula-
dores, se ouviram, dinheiro 
público fazendo o tilintar das 
moedas como fundo musical 
para a dança oficial do reina-
do imaginário da terra tau-
bateana. 

Uma espécie de introdução 
festiva para a festa maior , que 
será feita com a chegada dos 
US$ 60 milhões do emprésti-
mo federal que abundará  as 
lagoas, as burras municipais ,  
onde se encontram os croco-
dilos esfomeados do colégio 
de madres do Bom Conselho. 
A festa desta semana será 
designada como uma festi-
nha , perto do que certamen-
te ocorrerá com a inundação 
que provocará os 60 milhões 
de dólares . 

Na festinha da terça-feira 
desta semana , os sorriden-
tes crocodilos esfomeados 
estavam lá, presentes, todos 
perfilados cantando a canção 
do séquito oficial, como se 
estivéssemos no reino da fan-
tasia do império de Taubaté, 
governado pelos Santander 
de Camargo, cujo brasão 
ostentou o convite de casa-
mento do patriarca do grupo 
que hoje renega o enlace com 
a assunção da falsa madras-
ta.. Como um fantasma e sem 
cargo ou função,  ele insiste 
em desfilar  pelos corredores 
da Prefeitura, se imaginando 
o poderoso chefão, dando 
ordens a pilastras, móveis e 
imóveis e desafiando a Jus-
tiça, que já o proibiu de suas 
caminhadas diárias dentro 
da sede municipal. 

Na retumbante salva de 
rojões promovida pelo des-
governo municipal, para 
agradar ao chefe, durante 
o evento de inauguração, 
ouviram-se ainda as palmas 
do séquito monárquico. E a 
população? Esta não compa-
receu, foi esquecida ou sim-
plesmente rejeitou a obra, 
por desconhecimento ou 
desinteresse. Viam-se curio-
sos, que faziam compras no 
mercado municipal, ao lado, 
ou funcionários do comércio 
da região, mas a massa , esta 
desviou o olhar e o itinerá-
rio e se fez de morta. Não é 
comigo isso aí. 

Este é um desgoverno 
municipal, inerte, ineficaz 
e  de pouca ação e de muita 
propaganda. Com a popula-
ção à distância de tudo, jun-
tando os braços cruzados em 
sinal de desaprovação, o que 
significa dando uma banana 
ao desgoverno municipal que 
impera. 

Curso E.B.E. começa segunda no C.E.U.C.
Tendo como primordial objetivo 

armazenar claridades para ali-
cerçar a missão do espiritismo 

em cada um, vai começar nesta segun-
da-feira, dia 07, depois de amanhã, por-
tanto, mais uma sequência semanal do 
E.B.E. – Estudo Básico do Espiritismo, 
tendo como recinto o salão principal 
do Centro “União e Caridade” na Rua 
Dr. Souza Alves.

• Trazendo semanalmente um expla-
nador convidado, o curso, coordena-
do pela experiente Sra. HILDA YAEKO 
KIYOHARA, irá de agosto a novembro, 
às segundas-feiras nos horários das 
20h às 21h30min.

• Praticamente é o início de um 
(E.B.E.) e retorno das aulas de outro 
(E.S.D.E.) ambos preciosas incursões 
no fascinante desdobrar do espiritis-
mo:

• as comunicações com os seres além-
-tumulo nos fazendo compreender a 
vida futura, os inevitáveis efeitos do 
mal e a necessidade do bem, as penas 
e gozos de acordo com nossos méritos, 
mas sobretudo a missão da doutrina na 
reformulação do mundo entre outros 
pontos iluminados pela experiência e 
análise advindo das aulas.

--------*--------*--------
Equipe Espírita
Numerosos companheiros estarão 

convencidos de que integrar uma 
equipe de ação espírita se resume em 
presenciar os atos rotineiros da ins-
tituição a que se vinculam e resgatar 
singelas obrigações de feição econô-
mica. Mas não é assim. O espírita, no 
conjunto de realizações espíritas, é 
uma engrenagem inteligente com o 
dever defuncionar em sintonia com os 
elevados objetivos da máquina.

Um templo espírita não é simples 
construção de natureza material. É um 
ponto do Planeta onde a fé raciocinada 
estuda as leis universais, mormente no 
que se reporta à consciência e à justiça, 
à edificação do destino e à imortalidade 
do ser. Lar de esclarecimento e consolo, 

renovação e solidarie-
dade, em cujo equilí-
brio cada coração que 
lhe compõe a estrutura 
moral se assemelha à 
peça viva de amor na 
sustentação da obra 
em si. Não bastará fre-
quentar-lhe as reuni-
ões. É preciso auscultar 
as necessidades dessas 
mesmas reuniões, ofe-
recendo-lhes solução. 
Respeitar a orientação 
da casa, mas também 
contribuir, de maneira 
espontânea, com os 
dirigentes, na extinção 
de censuras e rixas, 
perturbações e difi-
culdades, tanto quanto 
possível no nascedou-
ro, a fim de que não se 
convertam em motivos 
de escândalo. Falar e 
ouvir construtivamen-
te. Efetuar tarefas con-
sideradas pequeninas, 
como sejam sossegar 
uma criança, amparar 
um doente, remover 
um perigo ou fornecer 
uma explicação, sem 
que, para isso, haja 
necessidade de pedi-
dos diretos. Sobre-
tudo, na organização 
espírita, o espírita é 
chamado a colaborar 
na harmonia comum, 
silenciando melindres 
e apagando ressenti-
mentos, estimulando o 
bem e esquecendo omissões no terreno 
da exigência individual.

Todos nós, encarnados e desencarna-
dos, comparecemos no templo espírita 
no intuito de receber o concurso dos 
Mensageiros do Senhor; no entanto, os 
Mensageiros do Senhor esperam igual-

mente por nosso concurso, no amparo 
a outros, e a nossa cooperação com eles 
será sempre, acima de tudo, trabalhar e 
servir, auxiliar e compreender.

• Livro: Estude e Viva - Emmanuel / 
André Luiz - Psicografado por Francis-
co Cândido Xavier

Tribuna livre

•  *Por Lilian Zolet

Por que a presença do pai é essencial na 
educação dos filhos?
Desde os primeiros anos de vida, 

a criança precisa da presença 
ativa, dos cuidados, das orien-

tações e do afeto tanto do pai quanto 
da mãe para desenvolver-se de modo 
pleno. O arquétipo do pai provedor, 
frio emocionalmente e não participati-
vo na educação dos filhos está ficando 
para trás. Atualmente, a figura paterna 
está apropriando-se do que realmen-
te deve ser: presente, participativo da 
rotina familiar e da vida do filho.

Esta mudança se deve pelas transfor-
mações sociais, culturais e familiares 
ocorridas. Com o crescente número 
de mulheres ingressando no mer-
cado de trabalho e conquistando a 
independência econômica, surgiram 
novos arranjos familiares. Nessa nova 
redistribuição igualitária dos papéis 
dos progenitores, o papel do pai tem 
sido o principal alvo de transformação.

O pai está buscando dividir as res-
ponsabilidades do lar, arrumar o filho 
para ir à escola, fazer o almoço, auxiliar 
nas tarefas escolares, orientar quanto 
aos comporta men tos adequados e ina-
dequados, dar afeto e envolver-se nas 
brincadeiras. Essa participação ativa 
do pai na vida do filho é essencial para 
que a criança construa um modelo 
positivo sobre si mesma, os outros e o 
mundo. É a partir da interação com o 
pai que a criança começa a descobrir 
a relação com as demais pessoas e a 
desenvolver segurança para explorar 
este mundo novo.

Os pais são os modelos de referência 
para a criança. Quando os papéis de 
mãe e pai são bem trabalhados e divi-
didos, os efeitos são altamente benéfi-

cos para o desenvolvimento cognitivo, 
afetivo e social da criança. Entretan-
to, quando há ausência emocional e 
negligência educacional tanto da figura 
paterna quanto da materna, a sensação 
de não ser amado e desejado se ins-
tala na cognição da criança, podendo 
levar a grandes prejuízos emocionais 
e interpessoais quando não tratados.

Quando a criança é rejeitada pelo 
pai, ela pode se sentir mais insegura 
e até agressiva. Este repertório de 
comportamento é refletido em sala de 
aula através das dificuldades de con-
centração e baixo rendimento escolar, 
assim como na sociedade por meio da 
maior probabilidade de envolvimento 
com drogas, brigas e infrações sociais. 
Em contrapartida, o pai que compensa 
sua ausência superprotegendo o filho, 
ignorando os comportamentos erra-
dos, recompensando as birras e o mau 
comportamento, reforça as posturas 
inadequadas da criança. O filho, por 
sua vez, aprende que os outros devem 
servi-lo, tornando-se um verdadeiro 
“imperador doméstico”.

Tais crianças mandam em casa, defi-
nem a comida que deve ser servida, o 
programa de TV, mentem e agridem 
as pessoas de modo frequente, tanto 
na casa quanto na escola. Esses reper-
tórios de comportamentos agressivos 
e hostis ficaram conhecidos pelos 
profissionais da área da saúde como 
“Síndrome do Imperador”, devido a 
semelhança das atitudes com a dos 
imperadores.

Mas, então, qual é o modelo de 
pai ideal? É consenso pelas diversas 
abordagens da Psicologia, que o pai 

autoritário, ou seja, aquele que apenas 
manda, grita e não interage emocio-
nalmente com o filho, não é o ideal, já 
que a criança tende a ficar com medo 
da figura paterna e não adquire o res-
peito, e sim, o afastamento emocional. 
Ainda existem crianças que reagem de 
modo hostil e agressivo com os cole-
guinhas, imitando o pai.

Já o pai permissivo é aquele que não 
consegue dizer “não” para os compor-
tamentos de birra da criança, tente a 
ceder ou aceitar os erros para evitar 
conflitos, ou seja, o choro. Também há 
o pai indiferente, aquele que nunca 
tem tempo para participar da vida da 
criança e da rotina da casa.

Entretanto, há pais que “vestem a 
camisa” e se tornam recíprocos na edu-
cação, ou seja, compartilham as toma-
das de decisões, orientam os filhos, 
participam ativamente da vida e da 
rotina da criança, sendo verdadeiros 
exemplos positivos para a criança. Esse 
é o modelo ideal de pais!

É a partir da complemen tariedade 
do pai e da mãe na educação do filho 
que ocorre a profilaxia ou o reajuste 
dos comportamentos inadequados 
da criança, como as birras, os gritos 
e o desrespeito. Cabe ressaltar que a 
figura paterna deve ser utilizada para 
dar orientações seguras e gerar con-
fiança e autonomia para o filho.

Com isso, a criança terá um modelo 
de crescimento saudável com uma 
base educacional assertiva e afetiva. 
Os efeitos deste modelo de educação 
compartilhada entre pai e mãe são o 
alicerce para a estruturação de um 
futuro adulto saudável.
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�Matrículas

Escolas do Trabalho abrem 
80 vagas para cursos 
profissionalizantes gratuitos
As Escolas do Trabalho 

de Taubaté oferecem, 
no mês de agosto, 80 

vagas para cursos profissio-
nalizantes gratuitos que esta-
rão disponíveis nas unidades 
da Estiva e Jaboticabeiras I.

A inscrição para o curso de 
Funileiro de Brilho, que ofe-
rece 10 vagas, pode ser feita 
no dia 11 de agosto, a partir 
das 8h, na Escola do Traba-
lho da Estiva, que fica na rua 
Edmundo Morewood, 55.

Já na Jaboticabeiras I, serão 
oferecidos quatro cursos: 
Encanador (22 vagas, inscri-
ção dia 8 ),  Unhas Artísticas 
(24 vagas, inscrição dia 10), 
Maquiagem (12 vagas, ins-
crição  dia 15) e Designer 
de Sobrancelhas (12 vagas, 
inscrição dia 16). As inscri-
ções para esses cursos serão 
recebidas a partir das 8h30, 
e a escola está localizada na 
Avenida Monte Castelo, 15 .

Para frequentar os cursos 
de Funileiro de Brilho e 
Encanador, que são certifi-

cados pelo Senai, é necessá-
rio o Ensino Fundamental 
completo. Os demais cursos 
exigem o ensino Fundamen-
tal incompleto.

Quanto à idade, é permiti-

do alunos a partir de 16 anos, 
com exceção do curso de 
Encanador, que a faixa etária 
é de 18 anos .

As matrículas serão efe-
tuadas com a apresentação 

das cópias do RG, CPF, com-
provante de endereço e de 
escolaridade. Os cursos são 
gratuitos e as inscrições 
encerram assim que as vagas 
forem preenchidas.

�Projeto de Lei

Contrabando causa prejuízo de 
R$ 5 bilhões ao estado de São Paulo

 Â Valor é o que deixou de ser arrecadado em impostos somente no primeiro 
semestre de 2017 em função desta atividade criminosa

O Movimento em Defesa 
do Mercado Legal 
Brasileiro, coalizão 

formada por cerca de 70 
entidades representantes 
de setores afetados pela ile-
galidade no Brasil, realizou 
uma reunião na manhã de 
ontem, quinta-feira, dia 3, 
para marcar o Dia Estadual 
de Combate ao Contraban-
do. A data, que em 2017 foi 
incluída no calendário ofi-
cial do estado por meio de 
um Projeto de Lei do depu-

tado Jorge Caruso (PMDB), 
tem o objetivo de promover 
o debate de questões liga-
das ao contrabando sobre 
diferentes óticas como a 
econômica, social, saúde e 
segurança.

Durante o evento, foi divul-
gado um levantamento sobre 
os impactos do contrabando 
para o estado. De acordo 
com Rodolpho Ramazzini, 
diretor da Associação Bra-
sileira de Combate à Falsifi-
cação (ABCF) e membro do 

Movimento, entre janeiro e 
junho de 2017, esta ativida-
de criminosa causou cerca de 
R$ 5 bilhões de prejuízo aos 
cofres do estado.

Evento contou com a pre-
sença de diversas entidades 
representativas de setores 
produtivos 

Os setores que fazem parte 
do levantamento são: cigar-
ros (evasão de R$ 1,6 bilhão 
em 2017), autopeças (evasão 
de R$ 500 milhões em 2017), 
produtos eletroeletrônicos 

(evasão de R$ 400 milhões 
em 2017), confecções 
(evasão de R$ 250 milhões 
em 2017), bebidas (evasão 
de R$ 240 milhões em 2017), 
material elétrico (evasão de 
R$ 175 milhões em 2017), 
setor ótico (evasão de R$ 
125 milhões em 2017), pro-
dutos de luxo (evasão de R$ 
120 milhões em 2017), fer-
ramentas (evasão de R$ 50 
milhões em 2017) e outros 
setores (evasão de R$ 1,54 
bilhão em 2017).

�Política

Pollyana vota a favor das 
investigações contra presidente
A Câmara dos Depu-

tados arquivou na 
quarta-feira, dia 2, 

a denúncia do procurador-
-geral da República contra o 
presidente Michel Temer, que 
o acusou de corrupção passi-
va. Estava envolvido na ação 
o ex-assessor da Presidência 
Rodrigo da Rocha Loures.

A deputada federal Pollya-
na Gama (PPS) foi um dos 
227 parlamentares que vota-
ram a favor das investigações 
e contra o parecer do relator, 
que pedia o arquivamento 
da denúncia, o que ocorreu 
com a aquiescência de 263 

parlamentares. Eram neces-
sários 342 votos para que a 
denúncia fosse encaminha-
da e investigada pelo STF 
(Supremo Tribunal Federal).

Ao pronunciar seu voto, a 
deputada do PPS disse que 
é preciso retomar a credibi-
lidade do país, “e isso exige 
combate à corrupção e ati-

tudes coerentes de cada um 
de nós”.

Encerrada a sessão, a depu-
tada se manifestou pelas 
redes sociais afirmando que, 
Independente do resultado,  
há muito a ser feito pelo país 
. “A população está cansada 
de discurso. Sinto no dia 
a dia que ela quer, de fato, 
ações e, por essa razão, vou 
continuar meu trabalho de 
forma séria, comprometida 
com as ações que colaborem 
com o desenvolvimento do 
país e da nossa gente. Esse é 
nosso compromisso”, disse a 
deputada.

�Esportes

ADC Ford Taubaté 
entra em quadra 
pelas quartas de final 
da Liga Paulista

 Â Primeiro jogo será neste domingo 
contra Barueri 

A ADC Ford Taubaté 
começa no domingo, 
6, a participação nos 

playoffs da Liga Paulista de 
Futsal. A primeira partida 
das quartas-de-final será 
contra Barueri, às 9h, no 
ginásio José Correa, fora de 
casa, e será transmitida pelo 
canal fechado Sportv.

Na primeira fase da Liga 
Paulista, a equipe disputou 
14 jogos, conquistou 10 
vitórias e sofreu apenas 4 
derrotas, terminando em 
segundo lugar do grupo B, 
com 30 pontos.

A boa campanha taubate-
ana garante a vantagem do 
empate também na pror-
rogação, além do tempo 

normal.
O desafio não será fácil. 

O time de Barueri fez boa 
campanha e terminou em 
terceiro lugar no grupo A, 
com 17 pontos.

“Esperamos um jogo de 
muita intensidade e com 
muita dificuldade, já que o 
adversário foi bem na pri-
meira fase e quer reverter a 
vantagem que temos”, afir-
mou o técnico Edilson Leite.

A partida de volta está 
marcada para o dia 11 de 
agosto, às 19h15, no ginásio 
da Vila Aparecida, em Tau-
baté, e terá transmissão ao 
vivo pela internet no canal 
da Liga Paulista no Youtube.

 leia mais no site do DT

ADC Ford Taubaté enfrenta Barueri pelas quartas-de-fi nal da Liga Paulista

foto Jonas Barbetta-Top10 Comunicação

�Atividades

Sesc Taubaté realiza 
oficinas culinárias

O Sesc Taubaté ofere-
ce três oficinas em 
sua programação de 

Alimentação;  Mestre Cuca: 
De Onde Vem?, Da Terra Ao 
Prato: Abacate e Acabamen-
to e Harmonização de Espu-
mantes. As atividades são 
gratuitas e necessitam de 
inscrição.

 Mestre Cuca: De Onde Vem? 
é destinada às crianças de 7 
a 12 anos e tem como obje-
tivo apresentar às crianças 
a origem dos tipos de leite, 
suas variações, curiosidades 
e no final será preparada uma 
receita com este ingredien-
te. A atividade acontece no 
dia 12, sábado, às 15h e será 
ministrada pela nutricionista 

Flávia Vasconcelos.  
Da Terra Ao Prato: Abacate 

acontece na terça feira, dia 22, 
às 19h30 e é indicada para 
as pessoas acima de 16 anos. 
Nesta atividade, a nutricionis-
ta Juliana Janelli apresentará 
diversas formas culinárias 
de se consumir o abacate, 
uma fruta que pode estar em 
pratos doces e salgados, da 
forma mais natural possível. 

Em Acabamento e Har-
monização de Espumantes, 
o vitivinicultor Francisco 
Ferron apresenta as etapas de 
elaboração dos espumantes, 
suas harmonizações e uma 
vivência de degustação de 
alguns tipos da bebida. 

 leia mais no site do DT

V
E

R
IF

IQ
U

E
 A

 C
L

A
S

S
IF

IC
A

Ç
Ã

O
 I

N
D

IC
A

T
IV

A
.

ADQUIRA JÁ O SEU  
CARTÃO  CINEMARK MANIA  
NAS BILHETERIAS E TENHA  
VANTAGENS O ANO INTEIRO.

PARA RESGATAR O BRINDE, É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UM INGRESSO. SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE.  IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. PROMOÇÃO EXCLUSIVA PARA MEMBROS CINEMARK MANIA. ACESSE O REGULAMENTO EM CINEMARK.COM.BR/CINEMARK-MANIA/REGULAMENTO E SAIBA MAIS.

O PROGRAMA DE VANTAGENS 
MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA
GANHE UM COPO EXCLUSIVO DO 

FILME MALASARTES E O DUELO 

COM A MORTE NA COMPRA DE 

UM INGRESSO PARA QUALQUER 

FILME COM O SEU CARTÃO 

CINEMARK MANIA.
BRINDE DA SEMANA

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Mon Jul 31 10:05:51 2017                     
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Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

PROGRAMAÇÃO 
MOVIECOM TAUBATÉ 

03/08/2017 a 09/08/2017

Shopping Pátio Pinda
PROGRAMAÇÃO DE FILMES

03/08/2017 à 09/08/2017 

MEU MALVADO FAVORITO 
3 (DUB) (DUBLADO) 
(DESPICABLE ME 3)

Ano de Produção: 2017, Idioma: 
INGLÊS, Diretor: KYLE BALDA, 

PIERRE COFFIN, Duração: 
01:30:00h, com: *

SALA 1
Quinta-Feira: 13:35h - 15:30h 

- 17:25h

HOMEM-ARANHA:DE VOLTA 
AO LAR (DUB) (DUBLADO) 

(SPIDER-MAN HOMECOMING)
Classificação: 12 anos, Ano 
de Produção: 2017, Idioma: 

INGLÊS, Diretor: JOHN WATTS, 
Duração: 02:09:00h, com: TOM 

HOLLAND, MICHAEL
KEATON, ROBERT DOWNEY 
JR. ZENDAYA, MARIA TOMEI, 

MARTN STARR JON FAVREAU, 
JACOB BATALON

SALA 4
Quinta-Feira: 21:40h

CARROS 3 (DUB) (DUBLADO) 
(CARS 3)

Ano de Produção: 2017, 
Idioma: INGLÊS, Diretor: BRIAN 

FEE, Duração: 01:48:00h, 
com: DUBLAGEM GIOVANNA 
EWBANK , FERNANDA GENTIL

SALA 3
Quinta-Feira: 13:40h

TRANSFORMERS:O ÚLTIMO 

CAVALEIRO (DUB) (DUBLADO) 
(TRANSFORMERS:THE LAS 

KNIGHT)
Classificação: 12 anos, Ano 
de Produção: 2017, Idioma: 

INGLÊS, Diretor: MICHAEL BAY, 
Duração: 02:29:00h, com: MARK 

WAHLBERG, LAURA
HADDOCK, ANTONY HOPKINS 

ISABELA MONER, STANLEY 
TUCCI, JOSH DUHAMEL 

SANTIAGO CABRERA, JERROD 
CARMICHAEL

SALA 3
Quinta-Feira: 21:55h

TRANSFORMERS:O 
ÚLTIMO CAVALEIRO 

3D(DUB) (DUBLADO) 
(TRANSFORMERS:THE LAS 

KNIGHT)
SALA 3

Quinta-Feira: 16:00h - 19:00h

DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 
(DPA) (IDIOMA ORIGINAL) 

(DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 
(DPA))

Ano de Produção: 2017, 
Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: 

ANDRÉ PELLENZ, Duração: 
01:29:00h, com: LETICIA BRAGA, 

ANDERSON LIMA PEDRO
HENRIQUES MOTTA

SALA 4
Quinta-Feira: 15:00h

EM RITMO DE FUGA (DUB) 
(DUBLADO) (BABY DRIVER)

Classificação: 14 anos, Ano 
de Produção: 2016, Idioma: 

INGLÊS, Diretor: EDGAR 
WRIGHT, Duração: 01:53:00h, 

com: ANSEL ELGORT, LILY 
JAMES,

JAMIE FOXX KEVIN SPACEY, EIZA 
GONZALEZ

SALA 4

Quinta-Feira: 16:50h - 19:15h

DUNKIRK (LEG) (LEGENDADO) 
(DUNKIRK)

Classificação: 14 anos, Ano 
de Produção: 2016, Idioma: 

INGLÊS, Diretor: CHRISTOPHER 
NOLAN, Duração: 01:46:00h, 

com: FIONN WHITEHEAD,
JACK LOWDEN, HARRY STYLES 

ANEURIN BARNARD, JAMES 
DARCY, BARRY KEOGHAN 

KENNETH BRANAGH, CILLIAN 
MURPHY
SALA 1

Quinta-Feira: 19:25h

PLANETA DOS MACACOS :A 
GUERRA (DUB) (DUBLADO) 
(WAR FOR THE PLANET OF 

THE APES)
Classificação: 14 anos, Ano 
de Produção: 2017, Idioma: 

INGLÊS, Diretor: MATT REEVES, 
Duração: 02:20:00h, com: ANDY 

SERKIS, WOODY
HARRELSON, STEVE ZAHN 

KARIN KONOVAL, TERRY 
NOTARY, AMIAH MILLER 

JUDY GEER, MICHAEL 
ADAMTHAWAITE

SALA 1
Quinta-Feira: 21:45h

PLANETA DOS MACACOS 
:A GUERRA 3D (DUB) 

(DUBLADO) (WAR FOR THE 
PLANET OF THE APES)

SALA 2
Quinta-Feira: 13:30h - 16:20h 

- 19:10h

PLANETA DOS MACACOS 
A GUERRA 3D (LEG) 

(LEGENDADO) (WAR FOR THE 
PLANET OF THE APES)

SALA 2
Quinta-Feira: 22:00h

Sala 1 - TRANSFORMERS:(3D)DUB O 
ÚLTIMO CAVALEIRO (PARAMOUNT PICTU-
RES) Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 
149min.

O gigante Optimus Prime embarcou em 
uma das missões mais difíceis de sua vida: 
encontrar, no espaço sideral, os Quintessons, 
seres que possivelmente são os responsá-
veis pela criação da raça Transformers. O 
problema é que, enquanto isso, seus amigos 
estão precisando de muita ajuda na Terra, já 
que uma nova ameaça alienígena resolveu 
destruir toda a humanidade.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h20
Sáb., Dom., FeriaDo: 21h20

Sala 1  - D.P.A-DETETIVES DO PRÉDIO 
AZUL (PARIS FILMS) Infantil - Nacional - 
Livre - Duração: 89min.

Os Detetives do Prédio Azul são confronta-
dos com o maior caso de suas vidas: salvar o 
próprio edifício da destruição. Pippo (Pedro 
Henrique Motta), Sol (Letícia Braga) e Bento 
(Anderson Lima) se infiltram na festa de 
Dona Leocádia (Tamara Taxman), a terrível 
síndica que é, literalmente, uma bruxa. Lá 
eles presenciam um crime “mágico”, que 
condena o Prédio Azul a uma demolição 
de emergência. Para completar, a única 
testemunha - o quadro falante da Vó Berta 
(Suely Franco) - desaparece, e Dona Leocá-
dia é enfeitiçada para ficar boazinha. Para 
resolver esse caso, os detetives vão contar 
com a ajuda do porteiro Severino (Ronaldo 
Reis), que empresta sua Kombi azul novinha 
para ser a sede de investigação. A aventura 
fica completa quando Tom (Caio Manhen-
te), Mila (Letícia Pedro) e Capim (Cauê 
Campos), fundadores do clubinho original, 
são trazidos de volta ao Rio de Janeiro para 
ajudar no caso.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h20 - 17h20
Sáb., Dom., FeriaDo: 15h20 - 17h20

Sala 1 - MEU MALVADO FAVORITO 
3(3D)DUB (UNIVERSAL PICTURES) Ani-
mação - Dublado - Livre - Duração: 90min.

O ex-ator mirim e astro de TV, Balthazar 
Bratt, foi um típico malvado bem-sucedido 
nos anos 80 e agora está de volta à ativa. Ele 
vai aterrorizar a vida de Gru, Agnes, Margo, 
Edith, Dr. Nefario e os atrapalhados Minions. 
Em meio a tudo isso, Gru também vai encon-
trar o seu irmão gêmeo, Dru.

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

Sala 2 - HOMEM-ARANHA:DUB DE 
VOLTA AO LAR (COLUMBIA PICTURES) 
Aventura / Ação - Dublado - 12 Anos - Dura-
ção: 135min.

Depois de atuar ao lado dos Vingadores, 
chegou a hora do pequeno Peter Parker 
(Tom Holland) voltar para casa e para a sua 
vida, já não mais tão normal. Lutando diaria-
mente contra pequenos crimes nas redon-
dezas, ele pensa ter encontrado a missão 
de sua vida quando o terrível vilão Abutre 
(Michael Keaton) surge amedrontando a 
cidade. O problema é que a tarefa não será 
tão fácil como ele imaginava.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40 - 21h45
Sáb., Dom., FeriaDo: 16h40 - 21h45

Sala 2 - CARROS 3-DUB (DISNEY)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 

108min.
Durante mais uma disputa eletrizante 

nas pistas, o campeão Relâmpago McQue-
en acelerou demais e acabou perdendo o 
controle. Agora, após ter capotando várias 
vezes e quase ter partido dessa para melhor, 
o vermelinho vai ter sua vida alterada para 
sempre. O acidente foi tão grave que, com 

os estragos, McQueen pode ter que se apo-
sentar de vez.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h30
Sáb., Dom., FeriaDo: 14h20 - 19h30

Sala 33 - PLANETA DOS MACACOS:DUB 
A GUERRA (FOX) Ação - Dublado - 14 Anos 
- Duração: 140min.

Humanos e macacos cruzam os caminhos 
novamente. César e seu grupo são forçados 
a entrar em uma guerra contra um exército 
de soldados liderados por um impiedoso 
coronel. Depois que vários macacos perdem 
suas vidas no conflito, César luta contra seus 
instintos e parte em busca de vingança. 
Dessa jornada, o futuro do planeta poderá 
estar em jogo

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h50 - 21h40
Sáb., Dom., FeriaDo: 14h00 - 18h50 - 

21h40

Sala 3 - MEU MALVADO FAVORITO 
3-DUB (UNIVERSAL PICTURES) Animação 
- Dublado - Livre - Duração: 90min.

O ex-ator mirim e astro de TV, Balthazar 
Bratt, foi um típico malvado bem-sucedido 
nos anos 80 e agora está de volta à ativa. Ele 
vai aterrorizar a vida de Gru, Agnes, Margo, 
Edith, Dr. Nefario e os atrapalhados Minions. 
Em meio a tudo isso, Gru também vai encon-
trar o seu irmão gêmeo, Dru.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50
Sáb., Dom., FeriaDo: 16h50

Sala 4 - EM RITMO DE FUGA-DUB 
(COLUMBIA PICTURES) Ação - Dublado - 
14 Anos - Duração: 113min.

O jovem Baby (Ansel Elgort) tem uma 
mania curiosa: ele precisa ouvir músicas o 
tempo todo para silenciar o zumbido que 
perturba seus ouvidos desde um acidente 
na infância. Mesmo assim, o rapaz revela-
-se uma motorista excelente, e começa a 
trabalhar para uma gangue de criminosos. 
Quando um assalto a banco não sai como 
planejado, ele cai na estrada em fuga.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h10
Sáb., Dom., FeriaDo: 13h50 - 19h10

Sala 4 - PLANETA DOS MACACOS:(3D)
DUB A GUERRA (FOX) Ação - Dublado - 14 
Anos - Duração: 140min.

Humanos e macacos cruzam os caminhos 
novamente. César e seu grupo são forçados 
a entrar em uma guerra contra um exército 
de soldados liderados por um impiedoso 
coronel. Depois que vários macacos perdem 
suas vidas no conflito, César luta contra seus 
instintos e parte em busca de vingança. 
Dessa jornada, o futuro do planeta poderá 
estar em jogo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h15 - 21h30
Sáb., Dom., FeriaDo: 16h15 - 21h30

Sala 5- 7 DESEJOS-DUB (IMAGEM 
FILMES)

Terror / Suspense - Dublado - 14 Anos - 
Duração: 91min. A adolescente Claire (Joey 
King) descobre uma caixa mágica, que lhe 
concede sete desejos. Claire acaba fazen-
do apenas desejos pessoais e coisas ruins 
começam a acontecer. Com isso ela desco-
bre que dentro da caixa vive uma entidade 
malvada, que pode estar causando esses 
acontecimentos terríveis.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 22h00
Sáb., Dom., FeriaDo: 22h00

Sala 5 - TRANSFORMERS:DUB O 
ÚLTIMO CAVALEIRO (PARAMOUNT PICTU-
RES) Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 
149min.

O gigante Optimus Prime embarcou em 
uma das missões mais difíceis de sua vida: 
encontrar, no espaço sideral, os Quintessons, 
seres que possivelmente são os responsá-
veis pela criação da raça Transformers. O 
problema é que, enquanto isso, seus amigos 
estão precisando de muita ajuda na Terra, já 
que uma nova ameaça alienígena resolveu 
destruir toda a humanidade.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h00 - 19h00
Sáb., Dom., FeriaDo: 16h00 - 19h00

Sala 5 - MEU MALVADO FAVORITO 
3-DUB (UNIVERSAL PICTURES) Animação 
- Dublado - Livre - Duração: 90min.

O ex-ator mirim e astro de TV, Balthazar 
Bratt, foi um típico malvado bem-sucedido 
nos anos 80 e agora está de volta à ativa. Ele 
vai aterrorizar a vida de Gru, Agnes, Margo, 
Edith, Dr. Nefario e os atrapalhados Minions. 
Em meio a tudo isso, Gru também vai encon-
trar o seu irmão gêmeo, Dru.

Sáb., Dom., FeriaDo: 14h10

�Ensino

Aprendiz legal cresce 
no Vale do Paraíba
O CIEE comemora o cres-

cimento de 19,76%, 
em doze meses (junho 

2017-2016) do progra ma 
Aprendiz Legal. Em número 
de contratações em todo o 
Vale do Paraíba, o salto foi de 
1.574 para 1.885 de jovens 
em formação pro fissional, no 
perí odo.

Num trabalho conjugado 
com a Fundação Roberto 
Marinho (FRM), o CIEE res-

ponde por uma marca supe-
rior a 230 mil beneficia dos 
desde 2003 no País, quando 
aderiu ao Plano Nacional de 
Aprendizagem Profissional.

“Esse resultado deve ser 
creditado, entre outros fato-
res, à fisca lização do Minis-
tério do Trabalho e Empre-
go, que está empenhado na 
capacitação dos jovens para 
a inclusão no mer cado de tra-
balho”, avalia Valquiria Agasse 

da Silva, supervisora do CIEE, 
lembrando que a contratação 
de cotas de aprendizes é obri-
gatória, de acordo com a Lei 
10.097/2000.

As empresas interessadas 
na contratação de aprendi-
zes e jovens interessados 
em ingressar no programa 
Aprendiz Legal devem aces-
sar o site www.ciee.org.br ou 
procurar a unidade do CIEE 
mais próxima.

�2ª edição

Beer Run Night acontece no 
Taubaté Shopping neste 
fim de semana

 Â Além da prática esportiva, o evento tem atrações a mais: 
cerveja e música ao vivo

No sábado, dia 5, acon-
tece a “Beer Run 
Night”, que será rea-

lizada pelo segundo ano no 
Taubaté Shopping. O evento 
ocorre em parceria com a 
Xtry Marketing & Eventos. 
A corrida mistura cerveja, 
música e esporte, e a combi-
nação tem dado certo, atrain-
do a cada edição um grande 
número de participantes.

Para aquecer os competi-
dores antes da largada, será 
oferecida a degustação de 
180 ml da cerveja “Tauba-
texas” para cada corredor. A 
largada está marcada para 
acontecer às 19h no esta-
cionamento do shopping e 
percurso nos arredores, com 
chegada no mesmo local. 
A premiação não vem em 
forma de medalhas, mas com 
a distribuição de cerveja em 
canecas personalizadas. No 
dia da prova é aconselhado 
aos participantes chegarem 
meia hora antes da largada, 
às 18h30.

 Além da degustação, 
também haverá uma peque-
na feira sobre a história e 
curiosidades da cerveja. 
As bebidas estarão arma-
zenadas no local em tonéis 
estilizados. Após a corrida, 
o público poderá conferir 
ainda o show da banda Bella-

tor Rock.
Kits
Cada inscrito tem direito a 

um kit corrida que deve ser 
retirado no dia da prova ao 
lado da loja Tennisbar, das 
13 às 17h, mediante a apre-
sentação do comprovante de 
pagamento.
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EVIDÊNCIA 
Taubateana lança obras na FLIP 

E a nossa sociedade brilhou nos ares 
de Paraty-Rio de Janeiro. No sábado 
(29), a escritora Maria Marlene Tei-

xeira Pinto teve dupla participação na FLIP-
-Feira Literária Internacional de Paraty. 
Lançou as obras ‘O nome da trova’ e a anto-
logia ‘Inspiração em Verso III’, da Editora 
Futurama - SP, na qual tem quatro poesias. 

A antologia teve a participação de 43 
autores do Brasil. A capa foi produzida pelo 
artista plástico Fagner Pereira da Silva e o 
prefácio foi da autoria da escritora Susete 
Carvalho. 

O livro ‘O nome da trova’ teve a capa e a 
diagramação da designer Fernanda Molina-
ro. A acadêmica da ATL, Conceição Fenille 

Molinaro, foi a responsável pela escolha do 
título. O prefácio ficou a cargo da acadêmica 
Angélica Maria Villela Rebello Santos (in 
memorian). Na contracapa, Maria Marle-
ne escreveu que “o livro externa, em suas 
páginas, um pouco de suas trovas líricas, 
filosóficas e humorísticas sobre temas 
diversificados”.

A escritora, membro titular das Acade-
mias Taubateana de Letras(ATL) e Vale-
paraibana de Letras e Artes(AVLA), foi 
prestigiada por acadêmicos da ATL e AVLA, 
parentes, colegas e amigos. O lançamento 
contou com cobertura da TV Cidade Tauba-
té, com Cláudia Mello, e registro do jornal 
DT.

 Membros da Academia

A escritora Maria Marlene Teixeira Pinto A acadêmica ao lado da empresária 
Alcione Gimenes Conejo, da Editora 
Futurama e Gráfi ca de SP.

Membros da Academia

Programa das 6
N a estreia do Pro-

grama das 6 na TV 
Cidade Taubaté 

(canal 03 digital da NET), 
o jornalista e apresentador 
André Ferreira recebeu o 
cantor e compositor Rafi-
nha Gasparin, e o empre-
sário e artesão Ricardo 
Pereira. O programa de 
variedades, é voltado a uti-
lidade pública e assuntos 
gerais. Tem durabilidade 
de uma hora na grade da 
emissora, de segunda à 
sexta-feira, com reprise 
todos os dias das 10 às 
11h. Membros da comu-
nidade estão sendo convi-
dados para um bate-papo 
descontraído e com isso o 
programa tem alcançado 

 André Ferreira com Rafi nha Gasparin e Ricardo Pereira(destacar) O apresentador com William SaadO jovem Fernando Ustariz

Nesse fim de semana “Não Desista!” é tema de Congresso 
Foto: divulgação

P INDAMONHANGABA 
— As Testemunhas 
de Jeová estão convi-

dando a todos para assistir 
ao congresso de 2017 “Não 
Desista”. O encontro, reali-
zado em vários países, faz 
parte de uma série de nove 
conferências. Em Pinda-
monhangaba teve início no 
dia 23 de junho e finalizará 
agora em agosto, no Salão 
de Assembleias (Rodovia 
Dr. Caio Gomes Figueiredo, 
11401 Km 159), no bairro 
Bonsucesso.

Estima-se que cerca de 
22 mil pessoas assisti-
rão ao evento, vindas da 
Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba, Sul de 
Minas, Sul Fluminense e 
Litoral Norte.

O congresso desse fim 
de semana receberá espe-
cificamente membros e 
convidados das cidades 
de Taubaté e São José dos 
Campos. No programa, 
teremos palestras e entre-
vistas onde poderemos 
ver como Deus “dá per-

severança” a todo tipo de 
pessoa. Haverá também 
apresentações de áudio e 
vídeo, para aprendermos 
as lições de firmeza que 
a Bíblia e a natureza nos 
ensinam. Nos três dias à 
tarde teremos um filme, no 
qual iremos acompanhar 
a história de uma famí-
lia que aprende o porquê 
Jesus disse: “Lembre-se da 
mulher de Ló.”  

Assim como nos anos 
anteriores, as Testemu-
nhas de Jeová estão con-

vidando todo mundo para 
assistir ao congresso. 

No site oficial das Teste-
munhas de Jeová (jw.org) 
tem a programação com-
pleta do congresso.

As sessões começa-
rão todos os três dias às 
09h20min da manhã. A 
entrada é franca. 

Contato para informa-
ções:

Marcelo Azevedo – email: 
a z eve d o m a rc e l o 5 1 0 @
gmail.com /Telefone: (12) 
99680-7486

PROMOVIDO: Jornal Diário de Taubaté e coluna Evidência Mírian Ferreira   ORGANIZAÇÃO: Mírian Ferreira     
Regulamento e mais informações:  www.diariodetaubate.com.br Facebook Diário de Taubaté   Facebook Evidência Mírian Ferreira 

 Jornal Diário de Taubaté 2017
Acham-se abertas as inscrições para o Concurso 

Literário Jornal Diário de Taubaté, para alunos 
do Ensino Fundamental, Médio e Universitário.

Tema: Diário de Taubaté nos seus 42 anos
Inscrições: Preencher o formulário impresso, no Jornal 
Diário de Taubaté, e enviar, juntamente com o texto, para 

a redação do jornal, até o dia 20 de setembro de 2017.
endereço: Rua Dr. Renato Granadeiro Guimarães, 53 - 
Centro, Taubaté – SP – Cep12080-410. Fone.: (12) 3413-
2400 / 97600-0178
e-mail: comercial@diariotaubate.com.br/jornalistami-
rianferreira@gmail.com

moDaliDaDe: Texto narrativo (escrito em 30 linhas digitalizadas, fonte Times New Roman 12, espaços simples).
O candidato só pode concorrer com apenas uma obra de sua própria autoria.

premiação: Serão entregues certificados e prêmios, para os três primeiros colocados, nas categorias de Ensino Fundamental, Médio e 
Universitário. Os vencedores terão os seus textos impressos, no Jornal Diário de Taubaté, e divulgados nas mídias sociais. A título de colabo-

ração, poderão, uma vez por semana, participar, com textos/poesia, numa coluna social do Diário de Taubaté, no período de 01 (um) ano. 
o concurso é direcionado a estudantes de escolas públicas, municipais e particulares do ensino Fundamental, ensino médio e 

universitário.

índice alto de audiência. 
Amigos,  empresários, 
agentes culturais e teles-

pectadores têm enviado 
nas redes sociais e no 
contato direto seu apoio. 

Já passaram também pelo 
programa personalidades 
como William Saad, Fer-

nando Ustariz, padre José 
Vicente, Douglas Jeferson, 
Solange Barbosa, Jeffer-

son Mello, entre outros.
Parabéns André Ferreira 

pela iniciativa e sucesso!
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Quando

a sua saúde 

sexual vai bem, 

tudo vai bem.

sexo
vidaÉ

tecnologia e 

tratamentos médicos 

para disfunção erétil 

e ejaculação precoce.

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

AGENDE UMA CONSULTA

0800 205 3107

TV Tudo

Bate – Rebate

C´est fini

Esporte Local 

• Rogério Abifadel Haik

O dilema é superação

Na vida existem pes-
soas que servem de 
exemplos bons, com 

o intuito de superarem bar-
reiras.

Entre os dias 26 a 30 de 
julho foram realizados Os 
Jogos Paralímpicos Univer-
sitários, em São Paulo. O 
Taubaté Country Clube foi 
representado nas provas 
de natação pela paratleta 
Larissa de Oliveira. Ela par-
ticipou de 3 provas e con-
quistou 3 medalhas, sendo 

2 de ouro e 1 de prata.
O ouro foi conquistado 

nos 100 metros no nado 
livre e 100 metros no nado 
peito. A prata foi alcançada 
nos 200 metros medley (4 
estilos).

Larissa continua treinan-
do bastante para a 2ª Fase 
do Circuito Nacional de 
Loterias e Caixas, que será 
realizada de 4 a 6 de agosto, 
em São Paulo.

O treinador Prof. Luciano 
Diniz está satisfeito com 

os resultados adquiridos e 
esperançoso se o assunto 
for novas conquistas.

Agradecimentos para: 
Diretoria do Taubaté Coun-
try Clube, Secretaria de 
Esportes da Prefeitura, no 
Projeto Esporte para todos, 
JEEP Colorado, Autoposto 
Pão de Queijo, Mrs. Fitness, 
Matsuda-Corretora de Segu-
ros, FUNVIC, Escolástico 
Esportes, ADV-Vale, VUYU 
Construções e Leonel Tri-
gueirinho Nutricionista.

Novo erro na 
programação 
afunda audiência da 
Record

Em toda a TV, mas especialmente 
naquilo que diz respeito à monta-
gem de uma grade de programação, 

o arroz com feijão bem temperado é e 
sempre será a receita infalível.

Foi tudo que a Record não observou, 

embora não faltassem avisos, ao se decidir pelas 
mudanças recentemente colocadas em prática 
no seu começo de noite, entre outras, a reexi-
bição de “Os Dez Mandamentos”. A derrubada, 
como era de se esperar, já aconteceu.

Primeiro que faltou respeito ao Marce-
lo Rezende, afastado por doença, em tirar o 
“Cidade Alerta” de várias praças e diminuir a 
sua duração em outras. Depois que fatores como 
mudança de público ou potencial do horário, 
para o caso reprise de novela depois de notici-
ário policial, com toda certeza não foram obser-
vados.

E o resultado aí está, com o desmoronamento 
de toda a faixa noturna. Se algum efeito existiu, 
foi ajeitar a vida ou fazer a alegria da concorrên-
cia, com SBT e Bandeirantes, principalmente, 
sabendo tirar bom proveito de toda essa bar-
beiragem.

E agora para consertar? 

Tá DenTro
Brendha Haddad também acertou com a 

Record para integrar o elenco de “Apocalip-
se”, a próxima bíblica.

Este será o seu terceiro trabalho consecu-
tivo em novelas da casa, depois de “Os Dez 
Mandamentos” e “A Terra Prometida”.

apelação
O que se verifica, especialmente nos 

domingos, como foi comentado aqui recen-
temente, é que alguns programas misturam 
emoção com tragédia.

Ou não sabem a diferença entre um e outro.
maiS um
Além do programa na rádio Bandeiran-

tes, José Luiz Datena terá em breve outro na 
rádio Trânsito, também do Grupo Band. Só 
que bem no começo das manhãs.

E assim como já vem fazendo, irá continuar 
usando esses espaços para entrevistas com 
diferentes personalidades.

Vai Fechar - 1
Até o começo da semana que vem, a lista 

dos participantes da “Fazenda” será apresen-
tada pelo diretor Rodrigo Carelli ao número 
um da Record, Marcelo Silva.

No meio disso, o inesperado foi contornar 
tantos oferecimentos.

Vai Fechar – 2
A partir do momento em que surgiu a ideia 

de contar com ex-participantes de outros 
programas, a fila de interessados superou a 
expectativa.

Não foi uma tarefa fácil para o Carelli admi-
nistrar tamanho número de interessados.

glamour
Foi com todo esse figurino, com direito a 

máscara, a gravação da Camila Queiroz para 
o do “Baile de Máscaras” que vai agitar o 
capítulo de “Pega Pega” nesta sexta-feira.

A cena marca a reinauguração do Carioca 
Palace. 

SaúDe boa
Mesmo com a saída da Ultrafarma, deixan-

do vagos os diversos espaços que ocupava, 
a direção da TV Gazeta – SP optou por não 
revender esses horários para outros conces-
sionários. A partir de agora eles serão usados 
para reprises dos seus próprios programas.

Desde muito tempo, essa emissora tem a 
sua vidinha bem controlada.

poSição inTereSSanTe
A única igreja presente na programação da 

TV Gazeta – SP é a Universal.
E mesmo não existindo nenhum compro-

misso de exclusividade, já de muito tempo 
existe a decisão de não vender horários para 
igrejas concorrentes.

paSSanDo a limpo
Os direitos de “Éramos Seis”, adaptação do 

Silvio de Abreu exibida em 1977 na Tupi e 
em 1994 no SBT, agora são da Globo.

Há, por parte dele, Silvio, o desejo em refa-
zer, porque é uma boa história e sempre será 
bem-vinda. Mas no momento existem muitas 
produções pensadas e engatilhadas. Se isso 
acontecer será bem mais para frente.

Jornal com plaTeia
Cumprindo promessa de muito tempo, 

pela primeira vez o “Jornal da Cultura” 
foi apresentado com plateia, formada por 
alunos da faculdade Zumbi dos Palmares, na 
noite de quarta-feira.

Apresentação de Willian Corrêa, com as 
participações de Luiz Felipe Pondé e Ricardo 
Sennes.

·       Xuxa vai cantar e 
dançar no “Dancing Brasil”, 
da Record, na segunda-feira.

·       A cobertura da votação, 
na íntegra pela TV, revelou 
bem porque o Brasil está 
desse jeito.

·       Neste sábado, o portal 
do Luís Andreoli completa 
um ano no ar...

·       ... E com direito a almoço 
num restaurante italiano de 

São Paulo.
·       Foi falado aqui que o 

“Jogo Aberto”, da Band, já a 
partir de amanhã, passa a 
ser apresentado também aos 
sábados, duas da tarde...

·       ... Até aí, beleza. O inex-
plicável é que uma parte do 
programa será gravada na 
véspera, deixando outro tan-
tinho para o “ao vivo”...

·       ... Por que não tudo ao 
vivo, usando todos os profis-
sionais que a Band tem no 

seu departamento de espor-
tes?

·       Marcello Airoldi grava 
hoje as suas primeiras cenas 
para “A Força do Querer”...

·       ... Entra na novela como 
um ex-namorado de Joyce, 
Maria Fernanda Cândido....

·       ...  E depois da TV, volta 
ao palco. Airoldi vai reestre-
ar a comédia “Não vamos 
pagar!” no Teatro Folha, em 
setembro.

·       O prefeito João Doria 
é o convidado do progra-
ma “Foco & Gestão”, neste 
sábado, a partir das 9h, na 
Record News. Dentre os 
assuntos, a Cracolândia, 
governo Temer e eleições 
presidenciais.   

 

 

 

A contratação do Marco 
Luque, como participante 
fixo do “Altas Horas”, foi 
um dos grandes acertos do 
programa de Serginho Grois-
man.

Hoje, no campo do humor, 
como ele, têm muito poucos. 
E assim como na TV, no 
teatro também é grande o 
seu sucesso. Neste final de 
semana, por sinal, apresen-
tações em Salvador.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Camila Queiroz

(Crédito Globo/ César Alves)
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Vende-se

5- FICHA 014: Venda 
Apartamento na Granja 
Daniel R$ 220.000,00. 
Com 2 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro, Espaço para 
1 Carro e Sacada. Fone: 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

6- FICHA 028: Venda 
Apartamento na Chácara 
Guisard R$ 270.000,00. 
Com 3 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte, Sala de Estar, 
Cozinha,  Área de Serviço, 
Banheiro e Garagem Co-
berta para 2 Carros. Fone: 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br
 
7- FICHA 095: Venda 
Apartamento no Centro 
R$ 280.000,00. Com 2 
Dormitório Sendo 1 Suíte, 
Sala 2 Ambientes, Cozi-
nha, Área de Serviço, Ba-
nheiro, Dispensa e Espaço 
para 1 Carro. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br 

8- FICHA 099: Venda 
Apartamento na Vila Mar-
li R$ 170.000,00. Com 2 
Dormitórios, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Espaço para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
36336474. www.teleser-
gio.com.br

9- FICHA 109: Venda 
Apartamento no Centro 
R$ 299.000,00. Com 2 
Dormitórios, Sala de Estar, 
Sala de Jantar, Cozinha, 
Área de Serviço e Ba-
nheiro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br
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Aluga-se

1- FICHA 011: Aluga-se 
Apartamento na Vila Marli 
R$ 600,00 + Cond. + Iptu. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e Es-
paço para 1 Carro. OPOR-
TUNIDADE: NÃO PAGUE 
ALUGUEL POR 03 MESES, 
SOMENTE CONDOMÍNIO 
E IPTU. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

2- FICHA 038: Aluga-
-se Ponto Comercial no 
Centro R$ 500,00 + Cond 
+ Iptu. Com 1 Sala e 1 Ba-
nheiro.  Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br 
 
3- FICHA 056: Aluga-se 
Apartamento na Mora-
da do Vale R$ 550,00 + 
Cond. + Iptu. Com 2 Dor-
mitórios, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Espaço para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

4- FICHA 074: Aluga-se 
Sobrado no Alto do São 
Pedro R$ 1.000,00. Com 3 
Dormitórios, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
2 banheiros, Espaço para 
1 Carro e Varanda.  Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

16- FICHA 064: Venda 
Terreno na Chácara das 
Rosas Tremembé R$ 
127.000,00 Com à Medi-
da de 370 m². Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

17- FICHA 075: Venda 
Terreno no Continental 
II Taubaté R$ 160.000,00 
Com à medida de = 
356,12 m². Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br
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Vende-se

18- FICHA 001: Venda 
Casa no Ana Emília R$ 
535.000,00. Com 3 Dormi-
tórios Sendo 1 Suíte, Sala 
de Estar, Sala de Jantar, 
Copa, Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiro, Banhei-
ro Empregada, Quarto 
Empregada, Quintal, 
Garagem Coberta para 1 
carro, Espaço para 1 Carro 
e Portão Eletrônico. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

19- FICHA 128: Venda 
Casa no Jardim dos La-
gos R$ 190.000,00. Com 2 
Dormitórios Sendo 1 Suí-
te, Sala de Estar, Cozinha, 
Área de Serviço, Banheiro 
e  Garagem Coberta para 
2 Carros.  Fone: 3632-2000 
/ 3633-6474. www.tele-
sergio.com.br

20- FICHA 224: Venda 
Casa no Alto São Pedro R$ 
270.000,00 Com 3 Dormi-
tórios, Sala de Estar, Copa, 
Cozinha Americana, Área 
de serviço, Banheiro, Ba-
nheiro Externo, Garagem 
Coberta para 1 Carro e Es-
paço para 1 Carro.  Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

10- FICHA 112: Venda 
Apartamento no Bonfim 
R$ 140.000,00. Com 2 
Dormitórios, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

11- FICHA 116: Venda 
Apartamento na Morada 
do Vale R$ 150.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha Ame-
ricana, Área de Serviço, 
Banheiro e Espaço para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

12- FICHA 125: Venda 
Apartamento no Vista 
Alegre R$ 150.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e 
Espaço para 1 Carro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.
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13- FICHA 025: Venda 
Terreno no Estoril Tauba-
té R$ 106.000,00 Com à 
Medida de 404 m². Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

14- FICHA 043: Venda 
Terreno no Jardim Oásis 
Taubaté R$ 138.000,00 
Com à Medida de 10 x 
25 = 250 m². Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br
 
15- FICHA 048: Venda 
Terreno no Condomínio 
Alpha Ville Taubaté R$ 
130.000,00 Com à Medida 
de 257,62 m². Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

21- FICHA 250: Venda 
Casa na Maria Augusta R$ 
440.000,00 Com 3 Dormi-
tórios Sendo 2 Suítes, Sala 
de Estar, sala de Jantar, 
Escritório, Copa, Cozinha, 
Área de Serviço, Banheiro, 
Quintal, Garagem Cober-
ta para 1 Carro, Espaço 
para 2 Carros, Rancho 
e Churrasqueira. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

22- FICHA 268: Ven-
da Casa no Quiririm R$ 
265.000,00. Com 3 Dormi-
tórios Sendo 1 Suíte, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e 
Garagem Coberta para 2 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br 
   
23- FICHA 272: Venda 
Casa no Ana Emília R$ 
450.000,00 Com 2 Dormi-
tórios Sendo 1 Suíte, Sala 
de Estar, Copa, Cozinha, 
Área de Serviço, Banheiro, 
Edícula, Garagem Cober-
ta para 1 Carro, Cerca Elé-
trica e Portão Eletrônico. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

24- FICHA 273: Venda 
Casa no Três Marias R$ 
380.000,00 Com 3 Dormi-
tórios Sendo 1 Suíte, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e 
Garagem Coberta para 3 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br
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CASA TÉRREA COND. 
CAMPO DOS CONDES 
LOUVRE Casa Nova, 150 
m2, 1 Suite + 2 Dorms, 
WC e Lavabo, Sala Ampla 
bem iluminada, e ventila-
dor, Cozinha, AS, Espaço 
Gourmet com Churras-
queira, Quintal e 2 Vagas 
Cobertas. R$550.000,00. 
Interessados entrar em 
contato com proprietário 
pelo tel: (11) 99522-1018.

NOVO HORIZONTE (F. 
4052) Casa R$ 170.000,00 
- 3 Dorm. S/1 Suite, 
Bh, Lavabo Sala, Coz, 
Gar.,area De Serv. Quintal 
(12) 3621-1965 (12) 3629-
4194

Aluga-se

ALUGA-SE CASA em 
Condomínio Fechado, 
com 3 dorms, sendo 1 
suíte, wc social, 1 vaga 
de garagem, sala 2 am-
bientes, cozinha, 1 wc 
externo para emprega-
da e quintal gramado. O 
imóvel está totalmente 
reformado, no “Bel Re-
canto”, da Av. Assis Cha-
tobrian, atrás do Hotel 
Faro. Interessados tratar 
diretamente com Maria 
da Graça pelo tel: (12) 
3622-1621
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GURILÂNDIA Vendo 
Apto  Residencial Cin-
derela, com 2 dorms + 
dependências, área útil: 
54 M2, 1 vaga de gara-
gem, reformado, vago, 
1º andar, mobiliado. R$ 
160.000,00. Interessados 
tratar pelo tel / watz: (12) 
99703-6979, falar com sr. 
Salvato. 

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

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.

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.

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

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

JARDIM DAS NAÇÕES 
- Apartamentos Térreos, 
Alugo com sala, 1 dorm, 
cozinha, banheiro e ga-
ragem. R$550,00, SEM 
taxa de CONDOMÍNIO. 
(Exijo fiador ou caução).  
Av. Estados Unidos, nº 
320, perto do Quartel 
P.M. Tratar pelo tel: (12) 
99195-8735.

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

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.

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

Gino Pães e Doces

Pão francês  7,90KG
Leite Comevap LEV 2,80 LITRO

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

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

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

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

(12) 98207-7165             (12)  99152-3253     (12) 3424-5966(12) 98207-7165             (12)  99152-3253     (12) 3424-5966(12) 98207-7165             (12)  99152-3253     (12) 3424-5966

Acessórios para celular  
assistência técnica em tablet, 

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

Atlanta 
Informática
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Prefeitura Municipal de Potim
Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101, CEP: 12.525-000 – Potim/SP
Telefone (12) 31179200 Email: gabinete@potim.sp.gov.br

_____________________________________________________________________

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 48 da LRF a Prefeitura
Municipal de Potim, Estado de São Paulo, torna público que fará realizar às
10h00min do dia 19 de abril de 2017 nas dependências da Prefeitura Municipal
de Potim – SP, situada na Praça Miguel Corrêa dos Ouros, 101, AUDIÊNCIA
PUBLICA na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para o
exercício de 2018, convidando os interessados e a população do município.
Érica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal

COMUNICADO DE EXTRAVIO

Rodilson Donizete da Silva, autônomo, portador do CPF: 098.459.958-45, Inscrição Municipal: 040489, localizado na Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, nº 282, 
Centro, Taubaté - SP, COMUNICA a perda  e o extravio dos Talões de Notas Fiscais de Serviços, de numeração 001 ao 500.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P. M. de Potim torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão N° 042/2017. Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para o ESF A. 
Data da realização: 16/08/2017 às 09:00hs - Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital 
na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br. Érica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P. M. de Potim torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão N° 043/2017. Objeto: Aquisição de Eletrodomésticos para o ESF A. Data 
da realização: 16/08/2017 às 15:00hs - Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na 
íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br. Érica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P. M. de Potim torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão N° 044/2017. Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares para o ESF A. 
Data da realização: 17/08/2017 às 09:00hs - Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. Edital 
na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br. Érica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - A P. M. de Potim torna pública a abertura de licitação na modalidade Pregão N° 045/2017. Objeto: Aquisição de Equipamentos de Escritório para o ESF 
A. Data da realização: 18/08/2017 às 09:00hs - Início do credenciamento. Local da realização: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP. 
Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br. Érica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N°035/2017 – No dia 03 de agosto de 2017, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR a Adjudicação proferida pelo pregoeiro referente ao Pregão Nº035/2017, referente 
aos itens do pregão em epígrafe, qual seja: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de Medicamentos II, às empresas: CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, 
com valor total de R$8.637,60; COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, com valor total de R$69.698,40; POLIMEDICA DO VALE EQUIP. E ACES. HOSP. LTDA EPP, com valor 
total de R$58.302,40; R.H.D. DE ALMEIDA MATHIAS ME, com valor total de R$210.567,20. Ficam as empresas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 
dias úteis a partir desta publicação.

Aviso de Suspensão de Pregão - A P.M. de Potim torna pública a Suspensão do Pregão nº 037/2017. Objeto: Registro de preços para aquisição de Medicamentos I, tendo em 
vista a necessidade de alterações no Edital. Potim, 03 de Agosto de 2017 – André L. A. Guimarães – Pregoeiro.

 
Prefeitura Municipal de Lagoinha 

PRAÇA PEDRO ALVES FERREIRA, 136 – CEP: 12.130-000 – LAGOINHA/SP 
TEL/FAX: (12) 3647-1201 – EMAIL: preflagoinha@uol.com.br 

CNPJ: 45.167.111/0001-25 
 
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2017 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 025/2017 

A comissão permanente de licitações da Prefeitura Municipal de Lagoinha, Estado de São 
Paulo, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MÉDICOS PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA, PODENDO SER PRORROGADO NAS FORMAS DA AUTORIZAÇÃO 
CONTIDA NO ARTIGO 57, II, DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, foi 
retificada. O edital disponibilizado suprimiu parte do item 6 – Documentos de Habilitação. 
Como não houve alteração no termo de referência e não alterará a formulação de 
proposta a data de realização permanece no dia 08/08/2017 as 13:00 horas. Maiores 
informações pelos telefones (12) 3647-1201 / 3647/1180.  

   
 

 
Prefeitura Municipal de Lagoinha 

 

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

 
e-mail: licitlagoinha@uol.com.nbr                          Telefone/Fax: (12) – 3647-1201 / 3647-1180 

 
 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 024/2017 – Proc. Adm. Mun. n° 038/2017. TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃO. No dia 01/08/2017, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sr. Claudio Henrique da Silva, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU o item do 
pregão em epígrafe, considerando a adjudicação do item pelo Pregoeiro na seguinte conformidade: 
Itens 5, 60, 89, 90 a empresa AGLON MEDICAMENTOS COM REPRES LTDA, Itens 34, 35 a empresa 
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, Itens 67, 86, 108, 118, 126 a empresa CENTERMEDI-COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Itens 72, 110, 127 a empresa CENTRO VALE SOLUÇÕES 
PARA A SAÚDE LTDA, Itens 33, 37, 53, 63, 68, 80, 81, 98, 139, 140, 141 a empresa CIRURGICA SAO 
JOSE LTDA, Itens 7, 10, 12, 19, 57, 69, 91, 92, 97, 102, 103, 105, 109, 111, 116, 119, 120, 131, 137, 
138, 144, 146, 147 a empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE, Itens 28, 70, 93, 94, 95, 96, 
145, 151 a empresa DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA, Itens 87, 88 a empresa EMPORIO 
HOSPITALAR COM DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSP, Itens 2, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 
38, 39, 41, 43, 46, 48, 49, 56, 61, 64, 66, 73, 74, 78, 79, 82, 83, 99, 112, 115, 121, 122, 123, 124, 133, 
142 a empresa MED CENTER COMERCIAL LTDA, Itens 3, 11, 14, 15, 29, 42, 52, 55, 58, 62, 65, 84, 
100, 107, 113, 132, 148, 150 a empresa PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, 
Itens 4, 9, 16, 20, 21, 27, 30, 32, 40, 44, 50, 51, 54, 75, 77, 85, 106, 134, 135, 143 a empresa SOMA/SP 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Itens 33, 37, 53, 63, 68, 80, 81, 98, 139, 140, 141 a empresa 
CIRURGICA SAO JOSE LTDA. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preço, no 
prazo de 05 dias úteis, a partir do dia 07/08/2017. 

   
 

 
Prefeitura Municipal de Lagoinha 

 

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

 
e-mail: licitlagoinha@uol.com.nbr                          Telefone/Fax: (12) – 3647-1201 / 3647-1180 

 
 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 023/2017 – Proc. Adm. Mun. n° 036/2017. TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃO. No dia 01/08/2017, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sr. Claudio Henrique da Silva, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU o item do 
pregão em epígrafe, considerando a adjudicação do item pelo Pregoeiro na seguinte conformidade: 
Itens 1, 8, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 33, 34, 43, 44, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 74, 75, 77, 79, 92 a empresa 
BRC COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP, Itens 2, 4, 5, 7, 9, 20, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 45, 46, 
47, 49, 50, 60, 68, 71, 81, 86, 87, 88, 89, 91 a empresa BRLINETECH LTDA – EPP, Itens 3, 6, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 38, 39, 40, 41, 42, 57, 58, 67, 69, 70, 72, 73, 76, 78, 80, 82, 90 a empresa J C 
B MATERIAIS LTDA – ME. Fica a empresa convocada a assinar a Ata de Registro de Preço, no prazo 
de 05 dias úteis, a partir do dia 07/08/2017. 

 
 
 
  

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra 
 
 

 
EEDDIITTAALL  DDEE  AAUUDDIIÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  

 
DISCUSSÃO DA ELABORAÇÃO DA LEI DO PPA – PLANO PLURIANUAL 

DE AÇÕES DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE 2018 A 2021 
 
Em atendimento ao Artigo 48 parágrafo único da Lei 101 de 04 de maio de 2000, e 
visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo à 
participação popular na discussão da elaboração da Lei do P.P.A – Plano 
Plurianual de Ações do Município de Natividade da Serra para o período de 
2018 a 2021, a Prefeitura Municipal de Natividade da Serra torna público que será 
realizada a partir das 10:00 horas do dia 15 de agosto de 2017, no recinto da 
Prefeitura Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA necessária à participação popular, 
convidando os interessados e a população do Município. 

Natividade da Serra, 03 de agosto de 2017. 

Maria Lourdes de Oliveira Carvalho - Prefeita Municipal 
 

RG 
 

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 16 de agosto de 2017, às 14h50min*. 2º LEILÃO: 23 de agosto de 2017, às 14h50min*. (*horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508, Mooca, São Paulo/SP, 
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL 
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento Particular de 30/11/2015, cujo Fiduciante é ADEMIR FRANCISCO DA 
SILVA JÚNIOR, inscrito no CPF/MF sob n° 081.131.547-95, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual 
ou superior a  R$ 485.672,94 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos - 
atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “CASA n° 148 e seu respectivo terreno do imóvel, com a área de 
180,00m², situado no Conjunto Residencial Santa Izabel, situada a Rua José Clemente Pereira, antiga Rua 3, no bairro da Estiva, Cidade 
de Taubaté/SP, melhor descrito na matrícula nº 26.042 do CRI de Taubaté/SP”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no 
estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO 
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 260.677,34 (Duzentos e Sessenta Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais 
e Trinta e Quatro Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. 
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a 
documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de 
venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066.

 

 

 

 

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – 
SINDNAPI 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL MUNICIPAL 

O Presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical – 
SINDNAPI, entidade sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº. 04.040.532/0001-03, com sede à 
Rua do Carmo, 171, Centro, São Paulo/SP, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social vigente e em razão da unificação da sub sede do Estado de São Paulo com a Diretoria 
Nacional, nas formas do artigo 14,§2º, 25, 26, 37, I, convoca, , todos os associados do 
Município de Taubaté e região em gozo de seus direitos estatutários para participarem da 
Assembleia Geral Eleitoral Municipal, a realizar-se em sua sede, sito à Rua José Marcelino de 
Moraes Filho, 166, Jardim Maria Augusta, CEP: 12070-014, Taubaté /SP, no dia 14 de agosto de 
2017, às 15h00 em primeira convocação, às 15h30, em segunda convocação e em terceira e 
última convocação às 16h00, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Abertura da 
Assembleia, composição da mesa e apresentação dos convidados; 2) Indicação e Posse da 
Comissão Eleitoral pelo Presidente Nacional ou seu representante; 3) Abertura de prazo de 30 
minutos para inscrição de chapas que queiram disputar a eleição; 4) Escolha da forma de 
votação; 5) Eleição da Diretoria Municipal ou na impossibilidade Nomeação de Coordenadoria, 
conforme artigo 14, §1º do Estatuto Social; 6) Eleição dos delegados eleitorais, que 
representarão o Município no Congresso Nacional, conforme artigo 23, II; 7) Posse dos eleitos 
ou nomeados; 8) Informações Gerais. São Paulo, 01 de agosto de 2017. João Batista Inocentini 
– Presidente Nacional.    

 
 

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 -  EPTS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº EPTS-008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº EPTS-001/2015 
 
EXTRATO DA 2ª PRORROGAÇÃO CONTRATUAL: 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº EPTS-008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº EPTS-001/2015 
CONTRATANTE: Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços – EPTS – CNPJ 48.980.213/0001-53; 
CONTRATADA: Chiste & Cia Contábeis Ltda, CNPJ nº 61.871.844/0001-00; 
OBJETO: Prestação de Serviços de Contabilidade. 
VALOR DA PRORROGAÇÃO: R$ 121.415,28 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e quinze reais  
e vinte e oito centavos). 
PRAZO: 12 (doze) meses,  
VIGÊNCIA: 01 de junho de 2017 à 31 de maio de 2018. 
GESTOR: M. E. Faria 
 
 


