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“Quanto mais 
honesta for a pessoa, 
maiores bênçãos lhe 
serão concedidas 
por Deus”.

Mokiti Okada

 Leia mais no site do DT.
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NovaDutra realiza 
operação especial de 
feriado da Independência

 Â Movimento na rodovia deve ficar mais intenso a partir da 
tarde de quarta-feira, dia 6

 Resgate e Base do SOS Usuário de Lorena da CCR NovaDutra 

Crédito: CCR NovaDutra

Vereador realiza 
moção de apelo para 
que “Projeto de Trem 
Intercidades” se efetive 
na RMVALE 

Sandero RS, o hot 
hatch

RS, o Sandero espevitado

MEC define regras 
para ocupação de vagas 
remanescentes do Fies 2017

Divulgação/EBCCandida-
to que esteja em período de 
utilização do financiamento 
não pode se inscrever nova-
mente

Candidato que esteja em 
período de utilização do 
financiamento não pode se 
inscrever novamente

 Â Vagas que não forem ocupadas até 28 de novembro serão 
redistribuídas entre todos os cursos de todas as instituições 
participantes

O Ministério da Educa-
ção (MEC) publicou, 
no Diário Oficial da 

União (DOU) de segunda-fei-
ra, dia 4, regras para ocupa-
ção das vagas remanescentes 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) no segundo 
semestre de 2017. 

De acordo com a portaria, 
as instituições de ensino 
superior devem informar, 
por meio do Sistema Infor-

matizado do Fies (Sisfies), 
nos dias 4 e 5 de setembro, os 
cursos nos quais não houve 
formação de turma no perí-
odo inicial. 

As vagas que não forem 
ocupadas até as 23 horas e 59 
minutos do dia 28 de novem-
bro de 2017 serão redistri-
buídas entre todos os cursos 
de todas as instituições par-
ticipantes.

Para se candidatar às vagas 

remanescentes, os interessa-
dos devem ter participado do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) a partir da 
edição de 2010, obtido média 
das notas nas provas igual ou 
superior a 450 pontos e nota 
na redação superior a zero, 
além de terem renda familiar 
mensal bruta per capita de 
até três salários mínimos. 

Leia mais no site do 
DT.

Pesquisa aponta que 23% das mulheres 
foram ameaçadas por um 
homem este ano
Pesquisa divulga-

da ontem, dia 4, do 
Instituto Locomo-

tiva aponta que 94% das 
pessoas avaliam que uma 
mulher ser “encoxada” ou 
ter o corpo tocado sem a sua 
autorização é uma forma de 
violência sexual. A pesquisa 
ouviu, entre os dias 15 e 20 
de agosto, 2.030 mulheres e 
homens em 35 cidades bra-
sileiras.

De acordo com a pesqui-
sa, somente este ano 13,7 
milhões de mulheres afi-
maram que já foram “enco-
xadas” ou tiveram o corpo 
tocado sem autorização, o 
que representa 17% do total 
de mulheres adultas do país. 
Este número é ainda maior 
(20% do total) entre as mais 
jovens, na faixa etária de 18 
a 34 anos.

Conforme a pesquisa, 

35% dos brasileiros adul-
tos, ou o correspondente 
a 84 milhões de pessoas, 
conhecem uma mulher que 
foi beijada à força no último 
ano, o que também consti-
tui violência sexual. A pes-
quisa mostra que 23% das 
mulheres (17,8 milhões de 
mulheres) foram ameaçadas 
por algum homem este ano. 

Leia mais no site do 
DT.
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Lila Escreve

• LILA
TERAPEUTA HOLÍSTICA - CRT 44.917

Aconselhamento. Orientação. Florais de 
Bach. Tarô. Numerologia

3632-0761
www.lilataro.com.br

Coluna Lair Ribeiro
• Dr. Lair Ribeiro

Palestrante internacional, ex-diretor da Merck Sharp & Dohme e da Ciba-Geigy 
Corporation, nos Estados Unidos, e autor de vários livros que se tornaram best-sellers 

no Brasil e em países da América Latina e da Europa. Médico cardiologista, viveu 
17 anos nos Estados Unidos, onde realizou treinamentos e pesquisas na Harvard 

Unversity, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. 
Webpage: www.lairribeiro.com.br

e-mail: lrsintonia@terra.com.br
Tel. 0-55-11-3889.0038

Auta de Souza reverenciada no “Fé”

O admirável sentido arregimen-
tador das obras sob o manto 
do venerável espírito AUTA DE 

SOUZA, é que aviva a cada ano o trans-
curso natalício da inspirada poetisa 
Gioana, mentora-guia em patronato de 
infindas searas sediadas no país.

• Regendo um ciclo de maravilhosas 
atividades nas áreas de encontros, estu-
dos, assistência, cursos, evangelizações, 
manifestações artísticas e exposições, a 
entidade é fortemente reverenciada nas 
searas de luz.

• Em Taubaté a comemoração acon-
tecerá em noite expositiva musical no 
centro Fé, Amor e Caridade, às 20h, 
do próximo sábado, dia 09, com a pre-
sença do expositor João Luiz do Nasci-
mento Ramos e do afinado “Coral Auta 
de Souza”, conduzido pelo animado 
dirigente ARI HONDA, presidente do 
“Centro Auta de Souza” do Bairro São 
Gonçalo.

• O Centro “Fé” como todos sabem, 
fica na Av. Campinas, 547, Chácara do 
Visconde, sendo uma entidade essen-

cialmente ligada ao setor de assistência, 
atendimento curativo e evangelização, 
através de um conectado, empenhado 
e amoroso corpo voluntarial que junto 
à responsáveis diretores condu-
zem com brilhantismo a institui-
ção.

--------*--------*---------

Felicidade Relativa

Como disse Jesus: “HÁ MUITAS 
MORADAS NA CASA DE MEU 
PAI.” Então, podemos dizer que 
a casa de Deus é o Universo e que 
moramos em uma das muitas 
moradas que há neste Universo. 
Cada planeta abriga moradores 
com variados graus de evolução. 
No planeta Terra, moram Espí-
ritos ignorantes e rebeldes, que 
somos nós, como disseram os 
Espíritos à Kardec no O Evan-

gelho segundo o Espiritismo. 
Onde o mal ainda predomina, 
mas o progresso é uma das leis 
da Natureza. A Terra esteve 
material e moralmente num 
estado inferior ao de hoje, e 
atingirá, sob esses dois aspec-
tos, um grau mais avançado. 
Ela chegou a um de seus perí-
odos de transformação, e vai 
passar de mundo expiatório 
a mundo regenerador. Então, 
os homens encontrarão nela 
a felicidade, porque a lei de 
Deus a governará. Mas, isso 
dependerá de nós. Enquanto 
isso não acontece, a felicida-
de é relativa. Num momento 
estamos felizes e noutro tris-

tes. Porque resgatamos nossas trans-
gressões à lei divina.

Guerra urbana: é possível sobreviver 
à violência nas grandes cidades?
A década de 70, lembrada por 

muitos como tempo de “paz e 
amor”, no qual os  hippies e o 

movimento tropicalista responderam 
por um cenário de grande efervescência 
cultural, foi também um período marca-
do por ações violentas contra as mani-
festações de direitos humanos. Ações 
que, como se sabe, eram decorrentes 
dos regimes ditatoriais e militares que, 
então, tomavam conta de países latino-
-americanos e se caracterizavam pela 
constante infração dos códigos mais 
básicos dos direitos humanos e da con-
duta civilizada, como censura, tortura 
e exílio.

Hoje, a violência está em todo lugar. 
Não existe mais lugar seguro. É cada vez 
mais comum conhecermos pessoas que 
já sofreram algum tipo de violência ou 
nós mesmos sermos vítimas dela. Pauta 
constante nos noticiários de todo o País, 
a violência embalou toda uma geração, 
que cresceu sob a vigência do medo e da 
insegurança, fruto da violência indiscri-
minada a que estamos expostos. Pavor 
dentro e fora de casa, na rua, no traba-
lho, no lazer... Não importa se você anda 
a pé, de ônibus, de metrô ou de carro 
particular. A qualquer momento, você 

pode se tornar a próxima vítima...
E quanto mais violenta a sociedade, 

mais se fala em meios para prevenir-se 
contra ela. Livros, jornais, revistas, pro-
gramas de tevê mostram especialistas 
em segurança ensinando como sobre-
viver a essa verdadeira “guerra urbana”. 
Todavia, esses “meios” tão divulgados 
de prevenção são, em grande parte, de 
caráter pessoal. Necessários, sim, mas 
nunca substitutos de medidas públicas 
de combate à violência que nos assola. 

A preocupação com a violência afeta 
a qualidade de vida de todos nós, uma 
vez que interfere em nosso convívio 
social, familiar e profissional. Doenças 
como estresse, depressão, ansiedade e 
síndrome do pânico estão cada vez mais 
associadas ao aumento da violência nos 
grandes centros urbanos. Movimentos 
sociais, organizações não-governamen-
tais e campanhas públicas incentivam a 
prática da gentileza, da compreensão, 
da solidariedade, do respeito e da igual-
dade. Gestos simples, que não resolvem 
o problema da violência, mas que vão 
sedimentando nas pessoas um senti-
mento de boa-vontade em relação ao 
próximo, sentimento este que a violên-
cia tem se encarregado de eliminar. 

Existem muitas formas de violência 
e muitos setores da sociedade convi-
vem com ela passivamente, fechando os 
olhos para atos violentos que ocorrem 
no dia-a-dia ou participando deles. É 
por isso que ações propondo uma nova 
ética de cidadania, condizente com o 
bem-estar das pessoas, da nação e do 
planeta, são muito importantes. 

Aumentar a segurança, colocando 
mais policiamento nas ruas, por exem-
plo, é fundamental. Mas isso deve vir 
acompanhado de uma retomada de 
valores essenciais, como os valores 
sociais, culturais, econômicos, políticos 
e morais, pois o desrespeito à cidadania 
é uma das principais causas do cresci-
mento da violência no país. 

As melhores formas de prevenção são 
o combate ao desemprego e a melhoria 
na educação; portanto, urge abordar a 
questão da violência urbana não apenas 
como um caso de polícia, mas, principal-
mente, como um fator social. Só há um 
problema: se os setores competentes 
da máquina estatal para decisões dessa 
natureza se demorarem muito a decidir, 
os valores da cultura da violência irão se 
arraigar a tal ponto que será impossível 
revertê-los.

Sentimentos bons ou ruins

A sua fala ou ação pode 
estimular sentimen-
tos bons ou ruins nos 

outros fazendo com que você 
seja bem visto ou mal visto. 
Palavras o vento leva, ações 
podem ser esquecidas, porém 
o que você faz o outro sentir 
fica guardado para sempre. 
Por isso, pense muito bem 
quando tiver que provocar 
qualquer espécie de senti-
mento nas pessoas.  Saiba que 
tal sentimento ficará arquiva-
do para sempre na memória 
e no coração de quem o sente.

Você pode dizer ou fazer 
uma coisa para alguém e 
esse alguém pode até esque-
cer o que você disse ou fez, 
mas com certeza, não há no 
mundo pessoa que se esqueça 
de como você a fez se sentir.  
O ser humano guarda em seu 
coração todo carinho, atenção, 
alegria e amor que recebe de 
alguém, assim como também 
guarda tristeza, raiva, ódio, 
desejo de vingança, enfim, é 

capaz de sentir tudo o que lhe 
fazem sentir e ainda é capaz 
de armazenar esse sentimen-
to pelo resto de sua vida.

Então, pense muito antes 
de falar ou fazer alguma coisa 
para alguém.  Analise de ante-
mão a repercussão que pode 
ter para quem ouve o que 
você fala ou recebe uma ação 
sua.  Não provoque sentimen-
tos negativos nos outros, pois 
a mágoa e a raiva podem ser 
eternas, ao contrário, estimule 
sentimentos positivos e tenha 
a certeza de que eles também 
serão inesquecíveis.

Você poderá ser amado 
ou ser odiado, é você quem 
decide! É claro que nin-
guém consegue agradar a 
todos ao mesmo tempo, mas 
pelo menos estabeleça uma 
empatia e tente sentir o que 
as pessoas estão sentindo ao 
ficarem perto de você.  Procu-
re fazê-las felizes ao seu lado 
e elas jamais se esquecerão 
disso. Experimente!

• Raphael de Angelis

Bom dia, Taubaté

“Noite de Crime”
Eu e meu pai estávamos 

consertando o rádio do 
dr. Cembranelli. Rádio 

comprado na Europa, um 
tipo de rádio capela, adquirido 
numa loja de antiguidades em 
Gênova. Os botões de sintonia 
eram banhados a ouro.

A noite em Taubaté mergu-
lhara num silêncio profundo; 
na rua Carneiro de Sousa, 
aproveitando-se dos mistérios 
da mesma noite , reunidos em 
torno de uma garrafa térmica 
com café, dr. Balbi, Bonato e 
outros, sonhavam com os des-
tinos da educação na capital 
do Vale.

Retornando ao nosso tra-
balho no rádio, trocamos 
umas válvulas, soldamos um 
pequeno fio , e a voz saiu do 
interior daquela peça bela e 
histórica. Papai sintonizou-o 
na famosa Rádio Nacional . 
O locutor explicava , naquele 
momento, o funcionamento 
da Eletrobrás, localizada em 
Angra dos Reis, com uma pro-
dução fantástica , 620 mil kw.

Na sequência, Hebe Camar-
go cantou uma música de 
Pixinguinha, sob o patrocínio 
dos fósforos Tamoio. A sono-
plastia da Nacional , de um 
momento ao outro, pôs no ar 
o tema musical do chamado 
jornalismo de Emergência, e a 
voz de Márcio Moreira entrou 
nas casas, nas ruas, nas ondas 
dos mares. E o jornalista 
narrou os seguintes acon-
tecimentos: “A história toda 
é muito complicada, seme-
lhante a um romance inglês, 
dizia o locutor. No princípio, 
o advogado Leopoldo Heitor  
manteve um caso de paixão 
descontrolada, pela milionária 
Dana de Teffé. Frequentaram 
as festas, os eventos sociais, os 
cassinos e os hotéis  pela elite 
social. Dana de Teffé  nascera 
na Tchecoslováquia, no meio 
de uma família milionária.

Num final de semana de 
sol e tropicalismo, Teffé fora 

conhecer a fazenda de Leo-
poldo Heitor, chamada Manga 
Larga. Andaram no galope dos 
cavalos, nadaram na piscina , 
tomaram café com conhaque 
marroquino . No cair da noite, 
segundo o promotor público, 
o apaixonado Heitor,  auxilia-
do por Hélio Vinagre, a matou 
de forma cruel, impiedosa.

O empregado da fazenda, 
Francisco da Silva, homem 
forte, levou o corpo de Dana 
de Teffé para as matas virgens 
da fazenda. O corpo fora enter-
rado e jamais encontrado. 
Leopoldo Heitor, conhecido 
no Brasil como “advogado do 
Diabo”, autodefendeu-se.

Na sua defesa, surgiu uma 
narrativa muito interessante. 
Dana de Teffé, objeto de um 
plano muito bem monta-
do pela polícia tcheca, fora 
sequestrada e levada à Tche-
coslováquia , para responder 
por crimes, cometidos na 
época da invasão nazista. O 
sequestro aconteceu diante 
dos olhos assustados de 
Heitor. Uma verdadeira histó-
ria de Chapeuzinho Vermelho.

O cadáver de Dana de Teffé 
nunca foi encontrado. A polí-
cia bateu a cabeça, procurou, 
rastreou, varreu, e nada. O 
discurso de Leopoldo Heitor, 
em seu julgamento, tornou-se 
um exemplo de como pode-
mos  criar um rio de lágrimas, 
de margem a margem  -“Caso 
esse júri, pela vontade de 
Deus, absolver-me , sentir-
-me-ei como uma ave dos 
céus e, por isso, beijarei, uma 
por uma, a mão dos senhores 
jurados”. O locutor encerrou a 
transmissão da notícia. Papai 
desligou o rádio. Fechou a ofi-
cina. Sentamos num banco de 
cimento. Papai olhou  para o 
céu. Apontou-me a Via Láctea, 
e disse: -“Quando se mata uma 
mulher, mata-se uma família”. 
Uma lágrima escorreu-lhe 
pelo rosto... Taubaté, em sua 
tristeza, dormia...
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Esporte Local 

• Rogério Abifadel Haik

�Projeto

Aparecida se mobiliza em ações 
em prol do trânsito seguro

 Â Atividades se estendem por todo o mês de setembro

Uma iniciativa envol-
vendo diversos seg-
mentos do município 

de Aparecida propõe a dis-
cussão pelo trânsito seguro. 
O projeto, intitulado “Minha 
escolha faz a diferença no 
trânsito” quer mobilizar 
moradores de Aparecida, que 
recebe anualmente mais de 
12 milhões de devotos, e os 
visitantes do Santuário.

O projeto liderado pelo 
Santuário Nacional de Apa-
recida, através do departa-
mento de Trânsito, tem como 
parceiros as Polícias Militar e 
Rodoviária Federal, Guarda 
Municipal e Secretaria Muni-
cipal de Educação.

A abertura do evento 
acontece no da 6 de setem-
bro, com uma palestra com 
o especialista em educação 
no trânsito para jovens, 
Eduardo Biavatti. Até o final 
do mês, serão feitas pales-
tras nas escolas municipais 
acerca do tema, bem como a 
distribuição e materiais edu-
cativos para a população de 
Aparecida. Ainda faz parte da 
programação uma minipista 
de trânsito, que simulará o 
comportamento das crianças 
no papel do motorista.

As atividades encerram dia 
21 de setembro, às 9h, com o 
professor Marins, renomado 
consultor em gestão empre-

sarial, motivação empreen-
dedorismo e antropologia.

“Nossa responsabilidade é 
muito grande, já que muitos 
motoristas passam horas 
na estrada para chegarem 
até o Santuário Nacional. O 
que queremos é a conscien-
tização de um trânsito mais 
seguro para todos. Com esta 
proposta, o Santuário e seus 
parceiros querem envolver 

também a comunidade Apa-
recidense, os motoristas e em 
especial as crianças dos ter-
ceiros anos do ensino funda-
mental da rede pública, que 
serão os motoristas do futuro 
e que ajudam na fiscalização 
começando por seus pais e 
responsáveis”, explicou o 
gerente de Trânsito do San-
tuário, Júlio Oliveira.

As palestras acontecem até 

o dia 15. As escolas da rede 
pública municipal receberão 
a visita dos policiais e dos 
guardas civis que farão uma 
mini palestra. Já as atividades 
práticas acontecem entre os 
dias 18 e 20 com a partici-
pação dos alunos na pista de 
trânsito de educação infan-
til e passeio monitorado de 
trenzinho para a identifica-
ção da sinalização.

�Obras

CCR NovaDutra libera faixas de 
rolamento em trecho em obras 
da rodovia em São José dos Campos 

 Â Tráfego no km 148,8 da pista expressa sentido São Paulo volta a fluir por duas faixas

A CCR NovaDutra libe-
rou, na madrugada de 
sexta, dia 1, as faixas 

da esquerda e da direita 
nas obras de modernização 
do viaduto São José dos 
Campos, localizado no km 
148,8 da pista expressa sen-
tido São Paulo da via Dutra.

Com a liberação, o tráfego 
no trecho voltou a fluir por 
duas faixas de rolamento. 
Os serviços no viaduto, que 
consistem em recuperação, 
reforço e alargamento da 
estrutura, com implantação 
de acostamento, agora estão 
em fase final e prosseguem 
embaixo da rodovia, sem 
interferência no trânsito.

Cerca de 50 profissio-
nais estão empenhados 

nas obras, que contam com 
investimento de R$ 667 mil 

e têm previsão de término 
em janeiro de 2018. Os 
trabalhos fazem parte do 
Programa de Recuperação 
e Alargamento de Pontes 
e Viadutos, realizado pela 
CCR NovaDutra desde 
1996, em vários pontos da 
rodovia.

Para saber das condições 
de tráfego, os motoristas 
podem ligar para o Disque 
CCR NovaDutra, que atende 
24 horas por dia pelo tele-
fone 0800-0173536. Os 
motoristas também podem 
obter informações das con-
dições de tráfego na via 

Dutra sintonizando a CCRFM 
107,5 NovaDutra.

CCR NovaDutra libera faixa em obra no km 148,8

Crédito: Adenir Britto

Burrão perde em 
Diadema

O Burrão enfrentou o 
forte time de Água 
Santa de Diadema 

fora de casa e perdeu por 
2 a 1.

A partida começou bem 
disputada, com ambas as 
equipes procurando o gol.

Como sempre acontece o 
Alvi Azul sofreu o 1º tento 
da partida aos 10 minutos. 
Gabriel Duarte teve tempo 
de olhar o arqueiro Yuri 
fora de posição e mandou 
uma bomba. A bola entrou 
na “gaveta”, abrindo o 
placar para o Netuno.

Aos 46 minutos Jean numa 
cobrança de falta magistral 
deixou tudo igual, ou seja, 
1 a 1.

No segundo tempo aos 10 
minutos, Bill numa cobran-
ça de penalidade máxima 
desempatou para os donos 
da casa.

Aos 39 minutos, Erick 
Lucas sofreu pênalti. Na 
cobrança Gabriel Duarte 

desperdiçou, o goleiro Yuri 
“voou” no canto certo e 
segurou.

Com esta derrota o Espor-
te Clube Taubaté continua 
na penúltima posição do 
Grupo 3, da Copa Paulista.

Fase e rodada: 1ª fase e 
12ª rodada.

D a t a  e  h o rá r i o : 
02/09/2017, às 15h.

Local: Distrital de Inamar, 
Diadema,SP.

Água Santa: Erivelton, 
Genilson, Luizão, Cícero, 
Paulo Henrique, Ronaldo, 
Mateus, Gabriel Duarte 
(Marcelo), Luan Dias (Ygor 
Honorato), Bill e Rafael 
Marins (Erick Lucas). Trei-
nador: Jorginho.

Taubaté:  Yuri, Jean 
(Lucas Grossi), Eder, Gui-
lherme, Paulo Henrique 
(Bruno Sabiá), Alan Mota, 
Gutierrez, Léo Aquino, 
Rodrigo Soares e Chuck 
(Jô). Treinador: Alexandre 
Ferreira.

�

Ubatuba visa ampliar receptivo 
de Cruzeiros

 Â  Secretário de Turismo participa de Seminário em Brasília e busca novas parcerias no setor

Na última semana, o 
secretário de Turis-
mo de Ubatuba, 

Luiz Bischof, participou do 
Seminário “Cruzeiros Marí-
timos: O momento é esse”, 

realizado pela Cruise Line 
International Association 
Brasil (Clia Brasil) e patro-
cinado pela Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 

(CNC).
O evento, sediado em 

Brasília, reuniu represen-
tantes do governo e de 
órgãos ligados ao Turismo 
e ao segmento marítimo, 

empresários, especialis-
tas e parlamentares com o 
objetivo de discutir experi-
ências, desafios e oportuni-
dades do setor de cruzeiros 
no país.

Bischof afirmou que ele, 
o prefeito de Ilhabela e o 
secretário de Turismo de 
Ilhabela foram muito bem 
recebidos pelos represen-
tantes da Clia Brasil. 

Na ocasião, o secretário 
ainda estabeleceu contato 
com Rene Hernan, presiden-
te do conselho da Clia Brasil 
e representante da Costa 
Cruzeiros, que demonstrou 
a intenção da companhia em 
estar presente na temporada 
de Cruzeiros 2019 em Uba-
tuba.

Leia mais no site do DT.

�Destaque

Equipe de Jiu Jitsu 
de Taubaté fatura 4 
medalhas no Latino 
Americano

 Â Competição reuniu os melhores 
lutadores da América Latina                      
em Minas Gerais

A Equipe China#Djteam, 
de Taubaté, conquis-
tou quatro medalhas 

no campeonato Latino Ame-
ricano de Jiu Jitsu, que acon-
teceu no  domingo, dia 3, em 
São Lourenço – MG.

Na categoria master 3 
Faixa Branca pesadíssimo, 
Eduardo Anália foi o cam-
peão. A lutadora Elisabeth 
Santos ficou com a prata 
na categoria Master 1 faixa 
branca pena. O sensei da 

equipe, Eduardo Santos, 
sofreu um corte na boca 
durante sua luta e preci-
sou ser levado ao hospital, 
mas voltou para disputar o 
terceiro lugar e garantiu o 
bronze na categoria Master 
2 faixa preta meio pesado. 
Na categoria adulto faixa 
roxa leve, Renan Lobato 
venceu a decisão para ficar 
com a medalha de ouro.

Leia mais no site do 
DT.

A equipe China DJ Team que disputou o Latino Americano em São Lourenço

(foto: divulgação)
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Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 Moviecom Taubaté Programação
31/08/2017 a 06/09/2017

Shopping Pátio Pinda  Programação de Filmes
31/08/2017 à 06/09/2017 

FINAL SEGUNDA ETAPA 
CBLOL 2017 (IDIOMA 

ORIGINAL) (FINAL SEGUNDA 
ETAPA CBLOL 2017)

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

Duração: 06:00:00h, com: *
SALA 1

Sábado: 17:00h

ANNABELLE 2 - CRIAÇAO 
DO MAL (DUB) (DUBLADO) 

(ANNABELLE:CREATION)
Classificação: 14 anos, Ano 
de Produção: 2017, Idioma: 
INGLÊS, Diretor: DAVID. F. 

SANDBERG, Duração: 01:48:00h, 
com: ANTHONY LA PAGLIA,

MIRANDA OTTO, STEPHANIES 
SIGMAN
SALA 1

Quinta-Feira: 17:20h - 19:40h 
- 22:00h

ANNABELLE 2 - CRIAÇAO DO 
MAL (LEG) (LEGENDADO) 
(ANNABELLE:CREATION)

SALA 1
Quinta-Feira: 15:00h

SALA 4
Sábado: 21:45h

A TORRE NEGRA (DUB) 
(DUBLADO) (THE DARK 

TOWER)
Classificação: 12 anos, Ano 
de Produção: 2016, Idioma: 

INGLÊS, Diretor: NIKOLAJ 
ARCEL, Duração: 01:35:00h, 
com: IDRIS ELBA, MATTHEW

MCCONAUGHEY TOM TAYLOR 
IV,CLAUDIA KIM, FRAN 

KRANZ ABBEY LEE, KATHERYN 
WINNICK, DENNIS HAYSBERT

SALA 4
Quinta-Feira: 17:50h - 19:45h

A TORRE NEGRA (LEG) 
(LEGENDADO) (THE DARK 

TOWER)
SALA 4

Quinta-Feira: 21:45h

BINGO-O REI DAS MANHÃS 
(IDIOMA ORIGINAL) 

(BINGO-O REI DAS MANHÃS)
Classificação: 16 anos, Ano 
de Produção: 2016, Idioma: 

PORTUGUÊS, Diretor: DANIEL 
REZENDE, Duração: 01:51:00h, 

com: VLADIMIR BRICHTA,
LEANDRA LEAL, AUGUSTO 

MADEIRA ANA LUCIA TORRE, 
TIANÁ MULLER, EMANUELLE 

ARAUJO CAUA MARTINS
SALA 2

Quinta-Feira: 21:30h

EMOJI:O FILME (DUB) 
(DUBLADO) (THE EMOJI 

MOVIE)
Ano de Produção: 2017, Idioma: 
INGLÊS, Diretor: TONY LEONDIS, 

Duração: 01:32:00h, com: *
SALA 4

Quinta-Feira: 15:55h
Sábado: 14:00h - 15:55h

EMOJI:O FILME 3D (DUB) 
(DUBLADO) (THE EMOJI 

MOVIE)
Ano de Produção: 2017, Idioma: 
INGLÊS, Diretor: TONY LEONDIS, 

Duração: 01:32:00h, com: *
SALA 2

Quinta-Feira: 15:30h - 17:30h 
- 19:30h

DUPLA EXPLOSIVA (DUB) 
(DUBLADO) (THE HITMANS 

BODYGUARD)
Classificação: 14 anos, Ano 
de Produção: 2017, Idioma: 

INGLÊS, Diretor: PATRICK 
HUGHES, Duração: 01:59:00h, 

com: RYAN REYNOLDS, SAMUEL
L. JACKSON, GARY OLDMAN, 
SALMA HAYEK, ELODIE YUNG 

RICHARD E. GRANT, SAM 
HAZELDINE, JOAQUIM DE 

ALMEIDA
SALA 3

Quinta-Feira: 19:10h - 21:40h

DUPLA EXPLOSIVA (LEG) 
(LEGENDADO) (THE HITMANS 

BODYGUARD)
SALA 3

Quinta-Feira: 16:40h

Sala 1 - DUPLA EXPLOSIVA-DUB 
(CALIFORNIA FILMES) Ação - Dublado - 

14 Anos - Duração: 119min.
O principal guarda-costas do mundo 

possui um novo cliente: um assassino de 
aluguel que precisa testemunhar na Corte 
Internacional de Justiça. Por anos eles 
estavam em lados opostos de um tiro, mas 
agora eles estão presos juntos. Eles pre-
cisam colocar as diferenças de lado para 
chegarem ao

julgamento a tempo.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h20 - 

21h45
Sáb., Dom., Feriado: 19h20 - 21h45

Sala 1 - D.P.A-DETETIVES DO 
PRÉDIO AZUL (PARIS FILMS) Infantil - 

Nacional - Livre - Duração: 89min.
Os Detetives do Prédio Azul são con-

frontados 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 infil-
tram na festa de Dona Leocádia (Tamara 
Taxman), a terrível síndica que é, literal-
mente, 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) - desa-
parece, e Dona Leocádia é enfeitiçada para 
ficar boazinha. Para resolver esse caso, os 
detetives vão contar com a ajuda do portei-
ro Severino (Ronaldo Reis), que empresta 
sua Kombi azul novinha para ser a sede 
de investigação. A aventura fica completa 
quando Tom (Caio Manhente), 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 2 - A TORRE NEGRA-DUB 
(COLUMBIA PICTURES) Aventura / 

Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 
95min.

Um pistoleiro chamado Roland Deschain 
(Idris Elba) percorre o mundo em busca 
da famosa Torre Negra, prédio mágico 
que está prestes a desaparecer. Essa busca 
envolve uma intensa perseguição ao pode-
roso Homem de Preto (Matthew McConau-
ghey), passagens entre tempos diferentes, 
encontros intensos e confusões entre o real 
e o imaginário. Baseado na obra literária 
homônima de Stephen King.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h50 - 
19h50

Sáb., Dom., Feriado: 17h50 - 19h50

Sala 2 - POLÍCIA FEDERAL-A LEI É 
PARA TODOS (DOWNTOWN FILMES)  

Drama - Nacional - 12 Anos - Duração: 
107min.

Inspirado em fatos reais sobre a Opera-
ção Lava-Jato, uma série de investigações 
sobre a corrupção no Brasil, desde o início 
do processo até a condução coercitiva do 
ex-presidente Lula. Marcelo Serrado inter-
preta o juiz Sérgio Moro.

Qua.: 21h50

Sala 2- BINGO-O REI DAS MANHÃS 
(WARNER) Drama - Nacional - 16 Anos 

- Duração: 111min.
Cinebiografia de Arlindo Barreto, um dos 

intérpretes do palhaço Bozo no programa 
matinal homônimo exibido pelo SBT duran-
te a década de 1980. Barreto alcançou a 
fama graças ao personagem, apesar de 
jamais ser reconhecido pelas pessoas por 
sempre estar fantasiado. Esta frustração o 
levou a se envolver com drogas, chegando 
a utilizar cocaína e crack nos bastidores do 
programa.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 15h30 - 21h50
Sáb., Dom., Feriado: 15h30 - 21h50

Qua.: 15h30

Sala 3- ATÔMICA - DUB (UNIVERSAL 
PICTURES) Ação - Dublado - 16 Anos - 

Duração: 115min.
Lorraine Broughton (Charlize Theron), 

uma agente disfarçada do MI6, é enviada 
para Berlim durante a Guerra Fria para 
investigar o assassinato de um oficial e 
recuperar uma lista perdida de agentes 
duplos. Ao lado de David Percival (James 
McAvoy), chefe da localidade, a assassina 
brutal usará todas as suas habilidades 
nesse confronto de espiões.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h40 - 
19h00 - 21h20

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 - 16h40 - 
19h00 - 21h20

Sala 4 - EMOJI:O FILME (3D) DUB 
(COLUMBIA PICTURES) Animação - 
Dublado - Livre - Duração: 92min.

Textopolis é a cidade onde os Emojis favo-

ritos dos usuários de smartphones vivem e 
trabalham. Lá, todos eles vivem em função 
de um sonho: serem usados nos textos dos 
humanos. Todos estão acostumados a ter 
somente uma expressão facial - com exce-
ção de Gene, que nasceu com um bug em 
seu sistema, que o permite trocar de rosto 
através de um filtro especial. Determinado 
à se tornar um emoji normal como todos os 
outros, eles vai encarar uma jornada fantás-
ticas através dos aplicativos de celular mais

populares desta geração - e no meio do 
caminho, claro, fazer novos amigos.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h40 - 
19h40

Sáb., Dom., Feriado: 15h40 - 19h40

Sala 4 - EMOJI:O FILME-DUB 
(COLUMBIA PICTURES) Animação - 
Dublado - Livre - Duração: 92min.

Textopolis é a cidade onde os Emojis favo-
ritos dos usuários de smartphones vivem e 
trabalham. Lá, todos eles vivem em função 
de um sonho: serem usados nos textos dos 
humanos. Todos estão acostumados a ter 
somente uma expressão facial - com exce-
ção de Gene, que nasceu com um bug em 
seu sistema, que o permite trocar de rosto 
através de um filtro especial. Determinado 
à se tornar um emoji normal como todos os 
outros, eles vai encarar uma jornada fan-
tásticas através dos aplicativos de celular 
mais populares desta geração - e no meio 
do caminho, claro, fazer novos amigos.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h40
Sáb., Dom., Feriado: 13h40 - 17h40

Sala 4 - 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 exér-
cito de soldados liderados por um impie-
doso 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 plane-
ta poderá estar em jogo

Qui., Sex., Seg., Ter.: 21h40
Sáb., Dom., Feriado: 21h40

Sala 4 - IT - A COISA-DUB (WARNER) 
Terror - Dublado - 14 Anos - Duração: 

134min.
Um grupo de sete adolescentes de Derry, 

uma cidade no Maine, formam o auto-inti-
tulado “Losers Club” - o clube dos perde-
dores. A pacata rotina da cidade é abalada 
quando crianças começam a desaparecer e 
tudo o que pode ser encontrado delas são 
partes de seus corpos. Logo, os integrantes 
do “Losers Club” acabam ficando face a face 
com o responsável pelos crimes: o palhaço 
Pennywise.

Qua.: 21h40

Sala 5- EMOJI:O FILME-DUB 
(COLUMBIA PICTURES) Animação - 
Dublado - Livre - Duração: 92min.

Textopolis é a cidade onde os Emojis favo-
ritos dos usuários de smartphones vivem e 
trabalham. Lá, todos eles vivem em função 
de um sonho: serem usados nos textos dos 
humanos. Todos estão acostumados a ter 
somente uma expressão facial - com exce-
ção de Gene, que nasceu com um bug em 
seu sistema, que o permite trocar de rosto 
através de um filtro especial. Determinado 
à se tornar um emoji normal como todos os 
outros, eles vai encarar uma jornada fan-
tásticas através dos aplicativos de celular 
mais populares desta geração - e no meio 
do caminho, claro, fazer novos amigos.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h00
Sáb., Dom., Feriado: 15h00

Sala 5 - ANNABELLE 2 - DUB A 
CRIAÇÃO DO MAL (WARNER) Terror - 
Dublado - 14 Anos - Duração: 108min.

Anos após a trágica morte de sua filha, 
um habilidoso artesão de bonecas e sua 
esposa decidem, por caridade, acolher em 
sua casa uma freira e dezenas de meninas 
desalojadas de um orfanato. Atormenta-
do pelas lembranças traumáticas, o casal 
ainda precisa lidar com um amedrontador 
demônio do passado: Annabelle, criação 
do artesão.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00 - 
19h15 - 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 17h00 - 19h15 - 
21h30

�Jogo

Via Vale é ponto de Troca de 
ingressos para próxima partida 
de Vôlei Taubaté

 Â Troca solidária vai arrecadar ração para cães e gatos 
assistidos por entidades da cidade

Para quem acompanha 
as emoções do Vôlei, 
os ingressos para 

curtir a disputa entre Tau-
baté Funvic e Atibaia Vôlei, 
válido pela 6ª rodada do 
Campeonato Paulista Mas-
culino, estarão disponíveis 
a partir de hoje, terça-feira, 
dia 5,  das 14h às 22h, ou na 
quarta-feira, dia 6, das 14h 

às 20h, no balcão Concierge. 
A partida está marcada para 
o dia 6, às 20h.

Os ingressos devem ser 
trocados por 1Kg de ração 
animal (para cães ou gatos). 
Para este jogo, serão reser-
vados 10% dos ingressos 
para atender pessoas do 
grupo especiais, ou seja, 
portadoras de deficiência 

física, idosos com idade 
igual ou superior a 65 anos, 
gestantes e pessoas acom-
panhadas por crianças de 
colo, que devem apresentar, 
no momento da troca, docu-
mentos comprovatórios de 
sua necessidade de atendi-
mento prioritário.

Leia mais no site do 
DT.
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Coluna 1317    29.Março.2017                                  edita@rnasser.com.br  
Novos bancos, mais conforto, Mercedes atende a pedidos 
Novos bancos para os caminhões Mercedes Atego, Axor e Actros, justificam festa 
de apresentação com direito a test-drive e presença de Roberto Leoncini, Vice 
Presidente de Vendas e Marketing da marca, atual referência no setor? 
Em outros tempos talvez houvesse oportunidade, mas num ano de mercado 
desabado, contração de vendas, ociosidade de 50% na capacidade industrial, de 
plano seria gasto ocioso. Mas a questão é mais complexa. A conta para a decisão 
é maior. 
Começa com o fato de a Mercedes, como quase todas as demais produtoras de 
caminhões no país não ter participado da Fenatran em 2015, a Feira Nacional do 
Transporte, maior evento do setor. Próxima edição estará lá com novidades 
desenvolvidas para seus produtos estradeiros. Não quis adiá-las, correndo o risco 
de ver o pacote de novidades ser soterrado por muitas notícias de muitos 
fabricantes. Assim, somou as condições e promoveu a festa. 
Fala, ouve 
Empresa vive fase de grande importância, preparando-se para a retomada de 
vendas. Adotou como postura ir ao campo, ao posto de serviços nas estradas, 
nas oficinas, revendedores, grandes frotistas, para saber de demanda, sugestões 
de características, mudanças, implementação. Batizou o programa de As 
estradas falam, a Mercedes ouve, para sintetizar as mudanças realizadas nos 
veículos. Integram o programa EConfort iniciado em 2014, para garantir 
melhores resultados, otimizar o trabalho, aumentar a velocidade média, reduzir 
consumo. Chegou à vez da cabine para o operador, com o desenvolvimento de 
bancos seguindo o biótipo do motorista brasileiro para garantir, conforto, maior 
bem estar e segurança. Banco de motorista de caminhão tem suspensão própria 
para filtrar irregularidades do piso. Junto, novidades como pacote multi mídia, 
volante multifuncional, tacógrafo digital. Novidades mecânicas, troca dos freios a 
disco do cavalo mecânico por equipamentos a tambor. Aparente marcha a ré 
tecnológica foi aplicada pois no Brasil os reboques não conseguem acompanhar 
desenvolvimento dos caminhões e, no caso,  não empregam o sistema de discos. 
A volta e as condições inusitadas de poeira leve, o talco do Centro Oeste, exigem 
o retorno da tecnologia em nome de melhor operacionalidade. Idem para o 
aumento de capacidade no tanque de diesel, no Actros, modelo de topo, 
disponível para 1080 litros. Mercedes esclareceu fornecer sob demanda, e alguns 
de seus clientes assim demandam para garantir a qualidade do diesel 
abastecendo apenas em suas garagens. 

Roberto Nasser
correspondência à coluna 

Fax: (61) 3225-5511 / Email: edita@nasser.com.br

Sandero RS, o hot hatch
Dentre as muitas classificações de veículos surgidas 

recentemente, nem sempre há tanta precisão quanto 
à descritiva para os automóveis de traseira truncada 

dotados de comportamento superlativo. São os hot hatches. 
Na categoria o nacional Renault Sandero RS desponta pelo 
equilíbrio entre performance e preço. É o carro para os 
sensíveis às respostas mecânicas refinadas, sem abrir mão 
da missão básica, transportar quatro pessoas confortavel-
mente, incluindo crianças pequenas devidamente ancoradas 
aos engates ISO.

É um exercício Renault Sport, área de engenharia esporti-
va da marca francesa, e no caso integrante de série restrita 
a 1.500 unidades, nas quais uma plaqueta de colocação 
desvalorizada – sob a alavanca do freio de mão ... – indica 
tratar-se de Renault Spirit.

Para identificar, habitáculo com teto preto, apliques ver-
melhos nas saídas de ar, nos instrumentos, nas costuras dos 
bancos. Fora nas capas das pinças dos freios a disco nas 4 
rodas em liga leve e aro 17” com bons Michelin 205x45. Cor 
externa apenas branco, prata e preto.

Renault implementou os sistemas do automóvel – plata-
forma, freios, suspensão com amortecedores mais rígidos 
e barra estabilizadora mais espessa, direção eletro-hidráu-
lica, câmbio reduzido em suas seis marchas. Não mexeu no 
motor, um 2,0 litros, L4, 16 válvulas, produtor de 150 cv e 
200 Nm de torque – a álcool. Prática de uso, de O a 100 km/h 
em ótimos 8s. Se o condutor aspirar a piloto, o sistema RS 
Drive oferece três modos de comportamento. Desde o mais 
contido, mantendo ligado o controle de estabilidade; ao 
Sport, com respostas mais rápidas ao acelerador, marcha 
menos lenta; Sport+ é para os nascidos com GPS, os que se 
acham, e aí se permitem desligar o controle de estabilidade e 
voltar ao tempo dos homens sem medo. Quem sabe e gosta, 
encontrará parceiro sempre disposto, e com confortos como 
alarme sonoro para a troca de marchas, dispensando olhar 
para o ponteiro do conta giros.

É bom ao uso normal, apesar do motor não ter sido melho-
rado, e pelo fato de sua potência específica – cavalos x litro 
de cilindrada – ser inferior a outros carros sem pretensões 

esportivas, SUVs coreanos ou o inimaginável Ford EcoSport, 
o conjunto muito auxilia a bons resultados e boas sensações.

Média de consumo em cidade civilizada, circa 11 km/litro, 
gasálcool.

Poderia ser melhorado: um pouco mais de trabalho no 
motor e re mapeamento da injeção ganharia uns 10% de 
potência; a Renault poderia examinar um trambulador de 
marchas de qualquer Volkswagen para absorver o DNA, o 
cloc de engates precisos. E relocar a plaquinha, expondo-a 
como carteira de identidade da versão especial e compe-
tente. R$ 66.400.
--------------------------------------------------------------------------

-------------------------

Uruguai, base de utilitários Peugeot e 
Citroën

Em seu bem sucedido processo de sobrevivência e renta-
bilidade, grupo PSA, das marcas Peugeot e Citroën, seguiu 
tendência mundial e racionalizou produção de todos seus 
veículos em apenas três plataformas. No caso, na América 
Latina duas se distribuem entre Argentina e Brasil. Terceira, 
comercial, sem semelhança com as outras, baseará utilitá-
rios. No Continente, montados no Uruguai.

Sistema muito assemelhado ao realizado – ou cometido – 

no Brasil para os carros Premium – Audi, BMW, Jaguar, Land 
Rover e Mercedes: quase a totalidade de partes importadas e 
poucas mão de obra e partes de produção regionalizada – no 
Mercosul. No caso uruguaio, os pequenos furgões Peugeot 
Expert e Citroën Jumpy utilizam bancos, pneus, bateria, 
rádio e instalação elétrica. O mais vem da França, e o índice 
de regionalização parte de 30%.

Furgões iniciais com capacidade de carga de 1,5 t, motor 
diesel de 4 cilindros, 1,6 HDI, 115 cv, transmissão manual 
de 6 velocidades, tração dianteira. Após, versões mistas para 
passageiros e cargas, e depois as exclusivas a passageiros. 
São de tamanho médio, concorrentes ao Mercedes-Benz Vito 
feitos na Argentina.

Montagem por operação indireta, somando a PSA, seus 
importadores no Uruguai e a Nordex, fábrica especializada 
em montagem no vizinho país - é autêntica montadora 
– recebe partes e as agrega, e tem intimidade com nosso 
mercado: faz-nos o Kia Bongo. Esforço consumirá total de 
US$ 20M, incluindo adequação da planta, individualizar e 
desenvolver fornecedores, e construir pista de testes com 
1,2 km. Capacidade instalada de 6.000 unidades anuais, 
10% do pretendido pela PSA como vendas regionais da 
marca em 2021.

Picape 
Decisão da PSA fazer picape não é novidade. Foi tomada há 

meses e a Coluna a divulgou. Fato novo é definir produzi-lo, 
até 2021, no Uruguai, anunciada por Pablo Averame, no. 1 
em produtos para América Latina, em entrevista a Rodrigo 
Barcia do Autoblog Uruguay. Não se trata do recém lançado 
modelo Peugeot Pick Up 4x4 feito com a associada chinesa 
Dongfeng para o mercado africano, mas produto centrado 
nos lucrativos similares feitos no Mercosul.

Peugeot Express mantém-se importado, Citroën Berlingo 
voltará a sê-lo, idem para Boxer e Jumper, antes construídos 
pela Fiat sobre base Ducato, com a saída da operação no 
Brasil.

Lançamento de Jumpy e Expert na Fenatran, outubro, S 
Paulo.

RS, o Sandero espevitado

Roda-a-Roda
De novo – Mercedes-

-Benz não digere o enorme 
prejuízo e a oportunidade 
perdida para fazer a May-
bach, sua marca de super 
luxo, superar Rolls-Royce. 
Foi ao Pebble Beach Con-
cours d’Élegance, Monte-
rey, Ca, com evolução do 
conceito mostrado ano 
passado na mesma festa 
de automóveis antigos.

Tempos de glória – 
Levou o conversível Vision 
6. Quase 7 m de automóvel, 
bela distribuição de espa-
ços, uma escultura impositi-
va e móvel por motorização 
elétrica. Fará bonito até em 
Mônaco em frente a longos 
iates e seus helicópteros.

Realidade – Muita ele-
trônica, motor elétrico 750 

cv, autonomia de 320 km, 
0 a 100 km/h em 4s. Motor 
menor ante o V12 Mercedes, 
permite adicional compar-
timento de bagagens sob o 
capô – como uma cesta de 
pic nic...

Bom – Boa notícia. Pro-

dução até o final da década. 
Não precificado, mas dá 
tempo para você se capi-
talizar por trabalho; pelo 
previsto boom no valor das 
ações em Bolsa; ou vender 
a guarda de segredo nestes 
tempos de Lava Jato.

Nordex, em Montevidéu iniciou montar Expert e Jumpy

(foto Rodrigo Barcia)

Conceito Mercedes-Maybach Vision 6 é do tipo chegou, está chegado.

Caixa – Porsche apresen-
tou o novo Cayenne, mais 
esportivo e atlético. Mudou 
tudo para parecer não ter 
mudado. Entende-se a cau-
tela: o Cayenne é seu produto 
mais rentável, trampolim da 
marca. Afinal, convenhamos, 
casa de carro esporte fazer 
SUV, ter sucesso e lucros, foi 
caminho corajoso.

Como – As novas barras 
frontais cromadas remetem-
-no à matriz Volkswagen. 
Grupo óptico menor para 
exibir ter evoluído tecnolo-
gicamente, maiores tomadas 
de ar para identificá-lo com 
carro esporte, e linha mais 
baixa do teto.

Por baixo – Mais equi-
pamentos comuns com o 
Panamera, sedã esportivo 
da marca: eixo traseiro elé-
trico, direcional, e sistema 
4D Chassis Control. Perdeu 
55 kg, embora não seja uma 
ninfeta aos 2.040 kg. Duas 
versões: Cayenne, 3,0 litros, 
turbo, 340 cv e 450 Nm de 
torque; Cayenne S, V6 2,9 l 
bi turbo, 440 cv e 550 Nm de 
torque. Transmissão auto-
mática Tiptronic, 8 marchas, 

tração integral.
Local – GM Argentina cons-

trutora do Cruze, iniciou fazer 
os motores 1,4 turbo, injeção 
direta, nele aplicados. Antes 
importava do México. Carros 
enviados ao Brasil serão 
quase totalmente argentinos.

Ensaio – Líder de vendas 
entre os picapes da marca, 
Ranger diesel 2,2 litro 
ganhou série especial: cabine 
dupla, automática, 4x4, ele-
trônica para estabilidade e 
tração, assistente de partida 
em rampa, vidros, travas e 
retrovisores elétricos. É a 
Sportrack, e se bem aceita 
será produto de linha.

Caminho – Randon, de 
implementos de transportes 
está na Expedição da Rota de 
Integração Latino-America-
na. Busca desenvolver nova 
rota comercial entre Mato 
Grosso do Sul e o Chile, para 
usar portos do Pacífico para 
cargas nacionais.

Ações – Para viabilizar 
há necessidade de redução 
burocrática, de entraves 
alfandegários, melhoria das 
estradas, e construção de 
ponte bi nacional sobre o Rio 

Paraguai. O caminho pelo 
Pacífico reduz 8.000 km ante 
o do Atlântico.

Mais um – Exceção entre os 
muitos prometidos e não via-
bilizados, Foton Caminhões 
iniciou vender primeiras 
unidades. São Minitruck de 
3,5t, e Citytruck de 10t, pro-
duzidos na fábrica da Agrale, 
Caxias do Sul, e empregam 
componentes nacionais, 
motor Cummins; câmbio ZF; 
diferencial Dana.

Futuro – Eagle, protótipo 
de pneu do futuro, inteligen-
tes e conectados, foi trazido 
pela Goodyear ao Brasil. 
Movido por inteligência arti-
ficial, rede de sensores coleta 
dados sobre o meio ambiente, 
incluindo superfície da pista.

Super Super – Michelin 
trará à América Latina seu 
pneu Pilot Sport4S. É repo-
sição a automóveis de hie-
rarquia – Porsches, Ferraris, 
Mercedes-AMG -, mas utili-
záveis por automóveis com 
rodas adequadas. Aderem 
mais, freiam mais, mais está-
veis, duram mais e, charme 
adicional, anel circundante 
impede danos às rodas em 

caso de raspadas nos meio-
-fio.

Preço ? – Caso igual a con-
sumo de lancha: quem per-
gunta não pode comprar...

Ajuda – Porto Seguro 
Transportes ampliou a exten-
são do guincho gratuito aos 
seus segurados: em caso 
de acidente, 400 km. Mais ? 
https://goo.gl/PdMqQC

Anúncio – Capacidade 
industrial esgotada pela 
demanda ao Kwid, sem 

necessidade de anunciá-lo, 
Renault tentou fazer campa-
nha publicitária para todos os 
seus produtos. Um incentivo 
a viagens de automóveis.

Proposta – Conceitualmen-
te ideia boa, quebrar estere-
ótipos regionais – baianos 
lentos, cariocas malandros, 
nordestinos preguiçosos –, 
mas não foi entendida. Ante 
reclamações nordestinas, por 
onde começou, retirou-a do 

ar.
Imagem – Para exibir liga-

ção entre consumidores e 
seus carros Shell, pela agen-
cia Wunderman, fez filme 
onde paraquedista Arthur 
Zanella salta, e seu GM 
Montana é jogado de avião. 
https://www.youtube.com/
watch?v=tZQHPl3d_JY

Lei – Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara Fede-
ral aprovou prazo de 180 dias 
para análise de Defesa Prévia 

dos motoristas multados. 
Matéria ainda irá a Plenário, 
permitindo esclarecimentos 
e pressões dos interessados 
sobre os deputados. É Pro-
jeto de Lei 6857/2017 da 
deputada Elcione Barbalho, 
PMDB-Pa

Marcha a ré – Emenda, da 
deputada Christiane Yared, 
PR-Pr, é desfaçatez: 45 dias 
para motorista se defender. 
E 4 vezes mais para Detrans 

analisar. País recolhe muitos 
impostos sem retribuir em 
serviços; Detrans se transfor-
maram em usina de forma-
ção de recursos por multas. 
Prazos deviam ser iguais.

Gente –Lee Jae-yong, 
executivo, 3o. homem mais 
rico da Coreia do Sul, vice 
chairman do conglomera-
do Samsung, preso. OOOO 
Doações a entidades não 
governamentais ligadas à 
ex presidente Park Geun-

-hye, deposta e também 
presa, em troca de favore-
cimentos. OOOO 5 anos de 
prisão: entre ser ouvido e 
condenado, 9 meses. OOOO 
Gerald Lautenschläger, 
alemão, desafio. OOOO Dire-
tor de Operações Europa na 
recém renascida Borgward. 
OOOO Do ramo, ex Opel, pre-
parará volta da marca. OOOO

Leia mais no site do 
DT.

Novo Cayenne muda para parecer igual.
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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

Classificados

Leilão da CBF 
prevê outra intensa 
disputa entre Globo 
e Esporte Interativo

A CBF fixou o dia 19 deste mês como 
prazo limite para que as TVs interes-
sadas apresentem propostas para 

compra dos direitos de transmissão dos 
jogos da seleção brasileira – amistosos e 
eliminatórias até a Copa de 2022.

A Sinergy Football, que há anos realiza 
este mesmo trabalho para competições 
europeias, foi a empresa escolhida para 
organizar e desenvolver os trabalhos.

Para o nosso mercado, no particular, esta 
será a maior disputa da televisão esportiva 
dos últimos tempos, com todos os indícios 
de uma polarização, canais Globo versus 
Esporte Interativo.

O leilão da CBF irá demonstrar a quantas 
anda o interesse da Turner, a sua “pres-
são arterial”, depois de comprar a Liga dos 
Campeões e se acertar com alguns clubes 
para o campeonato brasileiro, para enfren-
tar novos desafios.

Este novo contrato passará a valer de 
novembro próximo em diante, a partir 
dos amistosos que a seleção realizará na 
Europa, um deles, possivelmente contra a 
Inglaterra.

Só UMA COISA
Se, efetivamente, for confirmado o 

desejo do Esporte Interativo, via Turner, 
de entrar nessas próximas divididas e 
sair em disputa de outros grandes even-
tos esportivos, também é chegada a hora 
da sua direção pensar em montar uma 
grade de programação mais caprichada.

A atual deixa muito a desejar.
NEGOCIAÇÃO AVANÇADA
Como já é sabido, Maurício Meirelles 

rescindiu contrato de forma amigá-
vel com a Bandeirantes e está fora do 
“Pânico”. Isso é uma coisa.

A outra, é que ele já está em negocia-
ção avançada com a Eyeworks, a mesma 
empresa que o levou para o “CQC”, para 
tocar um novo projeto.    

FOMINHA
Desperta curiosidade saber como vai 

chegar a garganta do Galvão Bueno, ao 
final de Colômbia e Brasil, logo mais.

Além do jogo de quinta passada, em 
Porto Alegre, ele também fez a Fórmula 
1 domingo. Por que só o Galvão? Cadê o 
Cleber e o Luís Roberto?

UM AVISO
Colômbia e Brasil jogam, hoje, a partir 

das 17h30. Por  causa da sua transmis-
são, “Malhação” e “Novo Mundo” não 
serão exibidas na Globo.

A programação normal será retomada 
a partir de uma edição mais curta, às 
19h30, do “Praça TV”.

CAPÍTULO ESPECIAL
Após bem-sucedidas manobras no 

texto e roteiro de gravações o capítulo 
especial de “Novo Mundo” sobre a Inde-
pendência do Brasil será levado ao ar, 
não por acaso, nesta quinta, dia 7 de 
setembro.

A novela, já em sua reta final, termina-
rá com total de 160 capítulos.

DESAFIO AO GALO
Bem a propósito de futebol e elimina-

tórias para o mundial do ano que vem, 
o BandSports está prometendo rodada 
dupla para hoje. De manhã, Congo e Gana 
e, de tarde, Costa do Marfim e Gabão.

Um Brasil de audiência. Mas antes isso 
do que nada.

DATA FECHADA
“Os Parças”, primeiro filme do Tom 

Cavalcante, chegará aos cinemas dia 30 
de novembro.

Ele divide o protagonismo com Whin-
dersson Nunes, Tirulipa e Bruno de 
Luca.

No campo das participações especiais, 
Carlos Alberto de Nóbrega, Neymar Jr., 
Paloma Bernardi e Oscar Magrini, entre 
outras.

EMBONECADA
Claudia Leitte, como diriam os sociais, 

vestiu Martha Medeiros para a sua exibi-
ção no BR Day New York, domingo.

O evento, estabelecendo novo recorde, 
reuniu cerca de 1,7 milhão de pessoas 
no coração da cidade.

CLASSE
Começaram as gravações da segun-

da temporada do “Poesia e Prosa”, com 
Maria Bethânia, para o Arte 1.

Exibição em dezembro, quatro episó-
dios, lembrando autores como Vinícius 
de Moraes, Ariano Suassuna e Carlos 
Drummond de Andrade, além de mais 
um, ainda não escolhido.

SÉRIE ESPECIAL
Na próxima quinta, 11 da noite, a TV 

Brasil vai iniciar a exibição da série espe-
cial “Bravos!”, apresentando trajetórias 
de pessoas que, inspiradas pelo esporte 
e pela arte, conseguiram se superar e 
realizar façanhas incríveis.

Serão 13 episódios.

·       O SporTV segue firme 
na transmissão do US Open, 
revezando Eusébio Rocha e 
Cláudio Uchoa na narração 
de todos os jogos.

·       A Câmara Municipal 
de São Paulo, por iniciativa 
do vereador Paulo Batista 
dos Reis, vai homenagear o 
programa “A Praça é Nossa”, 
pelos 30 anos de SBT.

·       Atriz do “Porta dos 
Fundos”, Evelyn Castro fará 
Marraia Carey, uma das 
filhas de Graça, persona-
gem do Rodrigo Sant’anna 

na nova série do Multishow, 
“Tô de Graça”...

·       ...Nego do Borel será 
Pablo Escobar e Roberta 
Rodrigues, Sara Jane, na 
mesma série.

·       Até agora nada, mas 
ainda existe a possibilidade 
do SBT acertar com Mylla 
Christie para o elenco de 
“Poliana”.

·       Dentro da Record se 
dá com o certa o dia 7 de 
novembro para a estreia 
de “Apocalipse”, sua nova 
novela religiosa.

·       A série “Assédio”, escri-
ta por Maria Camargo, inspi-

rada nos crimes cometidos 
por Roger Abdelmassih, já 
está com sua produção em 
curso na Globo...

·       ... Antonio Calloni foi 
escolhido para o papel do 
ex-médico.

·       A partir de hoje, 7 
da noite, o canal Bis exibe 
a segunda temporada ada 
série “AudioArena Origi-
nais”...

·       ... Com apresentações 
de Luiza Possi, Scalene, Tiê 
e Supercombo, entre outros.

·       Acontece nesta terça 
a primeira reunião de 
elenco da nova supersérie 
da Globo, “Onde Nascem os 
Fortes”, liderada pelo dire-
tor José Luiz Villamarim...

·       ...O grupo, no entanto, 
não foi inteiramente fecha-
do...

·       ...Villamarim ainda 
testa alguns atores para 
papéis importantes.   

 

Luis Melo faz participação 
em “Sob Pressão” no capí-
tulo de hoje, vivendo José 
Luiz, pai de Carolina (Mar-
jorie Estiano). O ator que 
também está confirmado 
em “O Outro Lado do Para-
íso”, substituta de “A Força 
do Querer”.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

�Política

Vereador realiza moção de apelo 
para que “Projeto de Trem 
Intercidades” se efetive na 
RMVALE 

 Â  Guará Filho (PR) direcionou o pedido ao Governo Federal 
para seja feita a liberação das áreas ferroviárias, e com isso, o 
Estado de SP coloque em pratica o Projeto.

Na Sessão da última 
segunda-feira, 4 de 
setembro, os vere-

adores da Casa Legislativa 
taubateana aprovaram, de 
forma unanime, uma moção 
de apelo de autoria do Vere-
ador Guará Filho (PR) que 
trata sobre o “Projeto de Trem 
Intercidades”, e, exige rapidez 
do Governo Federal em rea-
lizar a liberação das áreas 
entorto da linha férrea de 
domínio da União para que o 
planejamento seja finalizado 
e assim as obras se iniciem, o 
mais breve possível.  

“O projeto do trem interci-
dades será uma evolução no 
quesito de mobilidade, trafego 
e transportes na nossa região 
e não conseguimos entender 
a demora na liberação das 
áreas da União. O Presidente 
Michel Temer havia se com-
prometido que em julho deste 
ano as concessões já estariam 
prontas, e até agora nada, por 
isso protocolei essa moção de 
apelo pela brevidade do pro-
cesso”. (Ver. Guará Filho – PR).

 Vale ressaltar que o Pro-
jeto do Trem Intercidades 
interligará as regiões metro-
politanas de Campinas, São 

Paulo, Vale do Paraíba, Soro-
caba e Baixada Santista e 
será incluído no programa de 
concessões da União. O Pro-
jeto é avaliado em cerca de 5 
bilhões de dólares, a receber 
financiamento do BNDES. O 
trem correrá um trajeto de 
135 kilometros no total, con-
tará com nove estações e com 
expectativa de atender até 60 
mil passageiros, por dia. 

“Imagino o quanto pode-
ríamos desafogar a Rodovia 
Presidente Dutra, diariamen-
te, assim como também a 
Rodovia Carvalho Pinto. Pre-
cisamos cobrar firmemente 
para que esse Projeto não se 

perca por entraves burocrá-
ticos e/ou político-partidário 
e seja oficializado dentro da 
necessária rapidez, pois opor-
tunizará melhor qualidade 
de transporte a milhares de 
cidadãos paulistas, e gerará 
um número infinito de empre-
gos diretos e indiretos”. (Ver. 
Guará Filho – PR).

O projeto completo prevê 
que haverá estações ligando 
São Paulo a Santos, Soroca-
ba e Pindamonhangaba, em 
um total de 431 km de per-
curso, ou seja, a população 
da RMVALE será beneficiada 
diretamente com a execução 
do Projeto.
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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

Ca
sa

s

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.

Te
rr

en
os

Vende-se

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

Ap
to

s

Vende-se

CASA TÉRREA COND. 
CAMPO DOS CONDES 
LOUVRE Casa Nova, 150 
m2, 1 Suite + 2 Dorms, 
WC e Lavabo, Sala Ampla 
bem iluminada, e ventila-
dor, Cozinha, AS, Espaço 
Gourmet com Churras-
queira, Quintal e 2 Vagas 
Cobertas. R$550.000,00. 
Interessados entrar em 
contato com proprietário 
pelo tel: (11) 99522-1018.

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

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

 

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

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.

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

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 
Solutions

Vendo Chácara Bairro do Pinheirinho

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

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

COMUNICADO DE EXTRAVIO

Valmiro de Carvalho, autônomo, portador do CPF: 071.636.947-84, Inscrição Municipal Nº 44.886/03, localizado na Rua Astênio 
Braga, nº 359, Bairro Três Marias, Taubaté - SP, COMUNICA a perda e o extravio de Talões de Notas Fiscais de Prestação de Ser-
viços, de numeração 001 ao 150.

*  Lei nº 705 de 08 de Agosto de 2017  * 
 

Quem pode requerer?    Todos os contribuintes com dívidas vencidas até 31 de dezembro de 2016. 
  
Como requer?    Para ter direito ao benefício, o contribuinte deverá requerer junto ao Setor de Tributos, 
juntando os seguintes documentos:  * Cópia do RG e CPF ou documento equivalente;  *Cópia do CNPJ, no 
caso de pessoa jurídica. 
 

Informações:                            www.natividadedaserra.sp.gov.br 
(12) 3677-9700 

 

Oração para Alcançar Graça

Num lugar mais alto que sua cabeça, ascender 3 velas brancas num prato com água e açúcar para os seus 3 anjos protetores 
(Gabriel, Rafael e Miguel)e fazer um pedido. Em 3 dias você alcançará a graça. Mande publicar no 3º dia e observar o que vai lhe 
acontecer no 4º dia. (Terezinha) por graça alcançada.




                



       

            
            
             


                
            
           


                  
              


            
            
              
               



 

                






 

 

  
 

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra  

EEDDIITTAALL  DDEE  AAUUDDIIÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  
 
DISCUSSÃO DA ELABORAÇÃO DA LEI DO ANTEPROJETO DA LEI LOA - 

ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE DA SERRA 
 

- EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 - 
 

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 2018, a 
Prefeitura Municipal de Natividade da Serra torna público que será realizada a 
partir das 18:00 horas do dia 12 de setembro de 2018, no recinto da Prefeitura 
Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA necessária à participação popular, convidando os 
interessados e a população do Município. 

Natividade da Serra, 04 de setembro de 2017. 

Benedito Valdeci Minari - Contador 
Maria Lourdes de Oliveira Carvalho - Prefeita Municipal 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 06/2017 - Edital nº 08/2017 – Proc. Adm. Mun. n° 071/2017 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário do item. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
DATA DA REALIZAÇÃO: 05 DE MAIO DE 2017. 
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Natividade da Serra - SP, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, Centro, 
Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura 
Municipal de Natividade da Serra – SP, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, 
Centro, Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000, ou retirado GRATUITAMENTE no site 
www.natividadedaserra.sp.gov.br. 
 

Extrato de Ata de Registro de Preço:
Ata de Registro de Preço 001/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Plinio 
Halben Correa-EPP - Modalidade: Pregão 007/2017 - Objeto: registro de preços para aquisi-
ção de gêneros alimentícios, conforme especificações e quantidades constantes no termo 
de referência - Valor: R$ 4.905,00 - Vigência: 11/05/2017 a 10/05/2018 – Data: 11/05/2017.
Ata de Registro de Preço 002/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: D.R. 
Martinez - ME - Modalidade: Pregão 007/2017 - Objeto: registro de preços para aquisição 
de gêneros alimentícios, conforme especificações e quantidades constantes no termo de 
referência - Valor: R$ 16.146,00 - Vigência: 11/05/2017 a 10/05/2018 – Data: 11/05/2017.
Ata de Registro de Preço 003/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Co-
operativa de Laticínios do Médio Vale do Paraíba - Modalidade: Pregão 007/2017 - Objeto: 
registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, conforme especificações e quan-
tidades constantes no termo de referência - Valor: R$ 11.300,00 - Vigência: 11/05/2017 a 
10/05/2018 – Data: 11/05/2017.
Ata de Registro de Preço 004/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
R.J. Gouvêa Supermercados LTDA – ME - Modalidade: Pregão 007/2017 - Objeto: regis-
tro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, conforme especificações e quanti-
dades constantes no termo de referência - Valor: R$ 184.685,50 - Vigência: 11/05/2017 a 
10/05/2018 – Data: 11/05/2017.
Ata de Registro de Preço 004-A/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
Brasilidade Comércio, Serviços, Importação - Eireli - Modalidade: Pregão 007/2017 - Objeto: 
registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, conforme especificações e quan-
tidades constantes no termo de referência - Valor: R$ 223.224,00- Vigência: 11/05/2017 a 
10/05/2018 – Data: 11/05/2017.
Ata de Registro de Preço 005/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Die-
go Manchini Silva-ME - Modalidade: Pregão 007/2017 - Objeto: registro de preços para aqui-
sição de gêneros alimentícios, conforme especificações e quantidades constantes no termo 
de referência - Valor: R$ 224.786,50 - Vigência: 23/05/2017 a 22/05/2018 – Data: 23/05/2017.
Ata de Registro de Preço 006/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Cen-
trovale – Soluções para a Saúde Ltda - Modalidade: Pregão 005/2017 - Objeto: Registro de 
preços para aquisição de material hospitalar, conforme especificações e quantidades cons-
tantes no termo de referência - Valor: R$ 177.238,40 - Vigência: 18/05/2017 a 17/05/2018 
– Data: 18/05/2017.
Ata de Registro de Preço 007/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
Cholmed Comercial Hospitalar - Modalidade: Pregão 005/2017 - Objeto: Registro de preços 
para aquisição de material hospitalar, conforme especificações e quantidades constantes 
no termo de referência - Valor: R$ 14.965,00 - Vigência: 18/05/2017 a 17/05/2018 – Data: 
18/05/2017.
Ata de Registro de Preço 008/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Cris-
med Comercial Hospitalar Ltda - Modalidade: Pregão 005/2017 - Objeto: Registro de preços 
para aquisição de material hospitalar, conforme especificações e quantidades constantes 
no termo de referência - Valor: R$ 30.243,00 - Vigência: 18/05/2017 a 17/05/2018 – Data: 
18/05/2017.
Ata de Registro de Preço 009/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
Medcenter Comercial Ltda - Modalidade: Pregão 005/2017 - Objeto: Registro de preços 
para aquisição de material hospitalar, conforme especificações e quantidades constantes 
no termo de referência - Valor: R$ 195.446,78 - Vigência: 18/05/2017 a 17/05/2018 – Data: 
18/05/2017.
Ata de Registro de Preço 010/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Mi-
rassol Med Comercio de Medicamentos – Eireli - Modalidade: Pregão 005/2017 - Objeto: 
Registro de preços para aquisição de material hospitalar, conforme especificações e quan-
tidades constantes no termo de referência - Valor: R$ 104.416,05 - Vigência: 18/05/2017 a 
17/05/2018 – Data: 18/05/2017.
Ata de Registro de Preço 011/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
N.M.Lemes Ribas de Souza – ME - Modalidade: Pregão 005/2017 - Objeto: Registro de pre-
ços para aquisição de material hospitalar, conforme especificações e quantidades cons-
tantes no termo de referência - Valor: R$ 610.004,10 - Vigência: 18/05/2017 a 17/05/2018 
– Data: 18/05/2017.
Ata de Registro de Preço 012/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: An-
dré Elias Lourenço Ubatuba - ME - Modalidade: Pregão 006/2017 - Objeto: Registro de pre-
ços para aquisição de gás glp, conforme especificações e quantidades constantes no termo 
de referência - Valor: R$ 50.000,00 - Vigência: 22/05/2017 a 21/05/2018 – Data: 22/05/2017.
Ata de Registro de Preço 012-A/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
Ubadesklimp-Comercial Distribuidora Ltda-ME - Modalidade: Pregão 008/2017 - Objeto: 
Registro de preços para aquisição de material de escritório, conforme especificações e 
quantidades constantes no termo de referência  - Valor: R$ 37.197,00 - Vigência: 11/05/2017 
a 10/05/2018 – Data: 11/05/2017.
Ata de Registro de Preço 013/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Orla 
Distribuidora de Produto Eireli - Modalidade: Pregão 008/2017 - Objeto: Registro de preços 
para aquisição de material de escritório, conforme especificações e quantidades constantes 
no termo de referência  - Valor: R$ 93.865,70 - Vigência: 22/05/2017 a 21/05/2018 – Data: 
22/05/2017.
Ata de Registro de Preço 014/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Alves 
& Cabral LTDA-EPP - Modalidade: Pregão 008/2017 - Objeto: Registro de preços para aquisi-
ção de material de escritório, conforme especificações e quantidades constantes no termo 
de referência - Valor: R$ 159.069,54 - Vigência: 22/05/2017 a 21/05/2018 – Data: 22/05/2017.
Ata de Registro de Preço 015/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Plinio 
Halben Correa - EPP - Modalidade: Pregão 008/2017 - Objeto: Registro de preços para aqui-
sição de material de escritório, conforme especificações e quantidades constantes no termo 
de referência - Valor: R$ 112.440,71 - Vigência: 22/05/2017 a 21/05/2018 – Data: 22/05/2017.
Ata de Registro de Preço 016/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Maria 
Dolores Teixeira dos Santos - Modalidade: Pregão 006/2017 - Objeto: Registro de preços 
para aquisição de material de escritório, conforme especificações e quantidades constantes 
no termo de referência - Valor: R$ 73.964,00 - Vigência: 22/05/2017 a 21/05/2018 – Data: 
22/05/2017.
Ata de Registro de Preço 017/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
Roberto Garcia 06517371842- Modalidade: Pregão 007/2017 - Objeto: registro de preços 
para aquisição de gêneros alimentícios, conforme especificações e quantidades constantes 
no termo de referência - Valor: R$ 608.620,00 - Vigência: 24/05/2017 a 23/05/2018 – Data: 
24/05/2017.

Ata de Registro de Preço 018/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Gui-
lia Tamborrino Comércio Importação e Exportação - Modalidade: Pregão 0012/2017 - Ob-
jeto: registro de preços para aquisição de pneus, conforme especificações e quantidades 
constantes no termo de referência - Valor: R$ 36.367,00- Vigência: 08/06/2017 a 07/06/2018 
– Data: 08/06/2017.
Ata de Registro de Preço 019/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Copal 
Com. de Pneus e Acessórios Ltda - Modalidade: Pregão 0012/2017 - Objeto: registro de pre-
ços para aquisição de pneus, conforme especificações e quantidades constantes no termo 
de referência - Valor: R$ 65.400,00 - Vigência: 08/06/2017 a 07/06/2018 – Data: 08/06/2017.
Ata de Registro de Preço 020/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
Pneulinhares Comercio de Pneus Ltda - Modalidade: Pregão 0012/2017 - Objeto: registro 
de preços para aquisição de pneus, conforme especificações e quantidades constantes 
no termo de referência - Valor: R$ 97.384,00 - Vigência: 08/06/2017 a 07/06/2018 – Data: 
08/06/2017.
Ata de Registro de Preço 022/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Mun-
dial Pneus Itabera – Eireli - EPP - Modalidade: Pregão 0012/2017 - Objeto: registro de preços 
para aquisição de pneus, conforme especificações e quantidades constantes no termo de 
referência - Valor: R$ 223.885,32 - Vigência: 08/06/2017 a 07/06/2018 – Data: 08/06/2017.
Ata de Registro de Preço 022/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
Pompeu Comercio de Pneus LTDA - EPP - Modalidade: Pregão 0012/2017 - Objeto: regis-
tro de preços para aquisição de pneus, conforme especificações e quantidades constantes 
no termo de referência - Valor: R$ 17.328,00 - Vigência: 08/06/2017 a 07/06/2018 – Data: 
08/06/2017.
Ata de Registro de Preço 23/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Santi-
no Peixoto - ME - Modalidade: Pregão 0011/2017 - Objeto: registro de preços para aquisição 
de material de construção, conforme especificações e quantidades constantes no termo de 
referência - Valor: R$ 405.810,80 - Vigência: 08/06/2017 a 07/06/2018 – Data: 08/06/2017.
Ata de Registro de Preço 24/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: CBTS 
Comercial Brasileira de Tubos e Saneamento Ltda - Modalidade: Pregão 0011/2017 - Ob-
jeto: registro de preços para aquisição de material de construção, conforme especifica-
ções e quantidades constantes no termo de referência - Valor: R$ 306.085,00 - Vigência: 
08/06/2017 a 07/06/2018 – Data: 08/06/2017.
Ata de Registro de Preço 25/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Lindol-
fo dos Santos Materiais para Construção ME - Modalidade: Pregão 0011/2017 - Objeto: re-
gistro de preços para aquisição de material de construção, conforme especificações e quan-
tidades constantes no termo de referência - Valor: R$ 624.545,00 - Vigência: 08/06/2017 a 
07/06/2018 – Data: 08/06/2017.
Ata de Registro de Preço 26/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Via-
na & Antonio Ltda - ME - Modalidade: Pregão 0010/2017 - Objeto: registro de preços para 
aquisição de serviço de arbitragem, conforme especificações e quantidades constantes 
no termo de referência - Valor: R$ 1.555,00 - Vigência: 12/06/2017 a 11/06/2018 – Data: 
12/06/2017.
Ata de Registro de Preço 27/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Ra-
mon Roberto Arantes ME - Modalidade: Pregão 0010/2017 - Objeto: registro de preços para 
aquisição de serviço de arbitragem, conforme especificações e quantidades constantes 
no termo de referência - Valor: R$ 23.912,20 - Vigência: 12/06/2017 a 11/06/2018 – Data: 
12/06/2017.
Ata de Registro de Preço 28/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Ha-
biatar Comercio e Serviços de Manutenção Ltda - Modalidade: Pregão 0014/2017 - Objeto: 
registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual, conforme espe-
cificações e quantidades constantes no termo de referência - Valor: R$ 20.277,50 - Vigência: 
13/06/2017 a 12/06/2018 – Data: 13/06/2017.
Ata de Registro de Preço 29/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: J. 
C. B. Materiais Ltda-ME - Modalidade: Pregão 0014/2017 - Objeto: registro de preços para 
aquisição de equipamentos de proteção individual, conforme especificações e quantidades 
constantes no termo de referência - Valor: R$ 13.546,00 - Vigência: 13/06/2017 a 12/06/2018 
– Data: 13/06/2017.
Ata de Registro de Preço 30/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
Netshop Eletrônica Comércio e Serviço Ltda-ME - Modalidade: Pregão 0014/2017 - Objeto: 
registro de preços para aquisição de equipamentos de proteção individual, conforme espe-
cificações e quantidades constantes no termo de referência - Valor: R$ 28.285,00 - Vigência: 
13/06/2017 a 12/06/2018 – Data: 13/06/2017.
Ata de Registro de Preço 31/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Orla 
Distribuidora de Produto Eireli - Modalidade: Pregão 0013/2017 - Objeto: registro de preços 
para aquisição de materiais de limpeza, conforme especificações e quantidades constantes 
no termo de referência - Valor: R$ 25.189,75 - Vigência: 26/06/2017 a 25/06/2018 – Data: 
26/06/2017.
Ata de Registro de Preço 32/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
J.C.B. Materiais Ltda-ME - Modalidade: Pregão 0013/2017 - Objeto: registro de preços para 
aquisição de materiais de limpeza, conforme especificações e quantidades constantes 
no termo de referência - Valor: R$ 8.891,60 - Vigência: 26/06/2017 a 25/06/2018 – Data: 
26/06/2017.
Ata de Registro de Preço 33/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Pli-
nio Halben Correa-EPP - Modalidade: Pregão 0013/2017 - Objeto: registro de preços para 
aquisição de materiais de limpeza, conforme especificações e quantidades constantes 
no termo de referência - Valor: R$ 2.575,10 - Vigência: 26/06/2017 a 25/06/2018 – Data: 
26/06/2017.
Ata de Registro de Preço 34/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
R.J. Gouvêa Supermercados Ltda – ME - Modalidade: Pregão 0013/2017 - Objeto: regis-
tro de preços para aquisição de materiais de limpeza, conforme especificações e quan-
tidades constantes no termo de referência - Valor: R$ 2.980,00 - Vigência: 26/06/2017 a 
25/06/2018 – Data: 26/06/2017.
Ata de Registro de Preço 35/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Uba-
desklimp-Comercial Distribuidora Ltda-ME - Modalidade: Pregão 0013/2017 - Objeto: re-
gistro de preços para aquisição de materiais de limpeza, conforme especificações e quan-
tidades constantes no termo de referência - Valor: R$ 19.390,00 - Vigência: 26/06/2017 a 
25/06/2018 – Data: 26/06/2017.

Ata de Registro de Preço 36/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
Y.R.Iglesisa - EPP - Modalidade: Pregão 0013/2017 - Objeto: registro de preços para aquisi-
ção de materiais de limpeza, conforme especificações e quantidades constantes no termo 
de referência - Valor: R$ 6.324,00 - Vigência: 26/06/2017 a 25/06/2018 – Data: 26/06/2017.
Ata de Registro de Preço 37/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
Santino Peixoto - ME - Modalidade: Pregão 0019/2017 - Objeto: registro de preços para 
aquisição de materiais elétricos, conforme especificações e quantidades constantes no 
termo de referência - Valor: R$ 30.567,20 - Vigência: 03/07/2017 a 02/07/2018 – Data: 
03/07/2017.
Ata de Registro de Preço 38/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
J.C.B. Materiais Ltda-ME - Modalidade: Pregão 0019/2017 - Objeto: registro de preços 
para aquisição de materiais elétricos, conforme especificações e quantidades constantes 
no termo de referência - Valor: R$ 30.407,50 - Vigência: 03/07/2017 a 02/07/2018 – Data: 
03/07/2017.
Ata de Registro de Preço 39/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
Eletrica Radiante Materiais Eletricos Ltda-ME - Modalidade: Pregão 0019/2017 - Objeto: 
registro de preços para aquisição de materiais elétricos, conforme especificações e quan-
tidades constantes no termo de referência - Valor: R$ 307.909,90 - Vigência: 03/07/2017 a 
02/07/2018 – Data: 03/07/2017.
Ata de Registro de Preço 40/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
Luminus Comercial Eletrica Ltda-EPP - Modalidade: Pregão 0019/2017 - Objeto: regis-
tro de preços para aquisição de materiais elétricos, conforme especificações e quanti-
dades constantes no termo de referência - Valor: R$ 50.848,40 - Vigência: 03/07/2017 a 
02/07/2018 – Data: 03/07/2017.
Ata de Registro de Preço 41/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
Bio Logica Distribuidora Eirele - EPP - Modalidade: Pregão 0016/2017 - Objeto: registro 
de preços para aquisição de material odontológico, conforme especificações e quanti-
dades constantes no termo de referência - Valor: R$ 118.976,18 - Vigência: 12/07/2017 a 
11/07/2018 – Data: 12/07/2017.
Ata de Registro de Preço 42/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: E. C. 
dos Santos Comercial Eireli - Modalidade: Pregão 0016/2017 - Objeto: registro de preços 
para aquisição de material odontológico, conforme especificações e quantidades cons-
tantes no termo de referência - Valor: R$ 139.079,80 - Vigência: 12/07/2017 a 11/07/2018 
– Data: 12/07/2017.
Ata de Registro de Preço 43/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
Carlos Alberto Alves dos Santos 35023625800 - Modalidade: Pregão 0021/2017 - Objeto: 
registro de preços para prestação de serviço de som e iluminação, conforme especifica-
ções e quantidades constantes no termo de referência - Valor: R$ 83.000,00 - Vigência: 
13/07/2017 a 12/07/2018 – Data: 13/07/2017.
Ata de Registro de Preço 44/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: R. 
F. Costa Eventos - ME  - Modalidade: Pregão 0021/2017 - Objeto: registro de preços para 
prestação de serviço de som e iluminação, conforme especificações e quantidades cons-
tantes no termo de referência - Valor: R$ 109.850,00 - Vigência: 13/07/2017 a 12/07/2018 
– Data: 13/07/2017.
Ata de Registro de Preço 45/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
Crismed Comercial Hospitalar Ltda - Modalidade: Pregão 0027/2017 - Objeto: registro de 
preços para aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantidades cons-
tantes no termo de referência - Valor: R$ 33.082,00 - Vigência: 16/08/2017 a 15/08/2018 
– Data: 16/07/2017.
Ata de Registro de Preço 46/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
Dakfilm Comercial Ltda - Modalidade: Pregão 0027/2017 - Objeto: registro de preços 
para aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantidades constantes 
no termo de referência - Valor: R$ 72.887,40 - Vigência: 16/08/2017 a 15/08/2018 – Data: 
16/07/2017.
Ata de Registro de Preço 47/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
Centrovale – Soluções para a Saúde Ltda - Modalidade: Pregão 0027/2017 - Objeto: re-
gistro de preços para aquisição de medicamentos, conforme especificações e quanti-
dades constantes no termo de referência - Valor: R$ 49.441,70 - Vigência: 16/08/2017 a 
15/08/2018 – Data: 16/07/2017.
Ata de Registro de Preço 48/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
Vinicius Magalhães Sávio - Modalidade: Pregão 0027/2017 - Objeto: registro de preços 
para aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantidades constantes no 
termo de referência - Valor: R$ 695.420,70 - Vigência: 16/08/2017 a 15/08/2018 – Data: 
16/07/2017.
Ata de Registro de Preço 49/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Co-
mercial Cirurgica Rioclarense - Modalidade: Pregão 0027/2017 - Objeto: registro de pre-
ços para aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantidades constantes 
no termo de referência - Valor: R$ 495.226,00 - Vigência: 16/08/2017 a 15/08/2018 – Data: 
16/07/2017.
Ata de Registro de Preço 50/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: 
Aglon Comércio e Representações Ltda - Modalidade: Pregão 0027/2017 - Objeto: re-
gistro de preços para aquisição de medicamentos, conforme especificações e quanti-
dades constantes no termo de referência - Valor: R$ 97.262,00 - Vigência: 16/08/2017 a 
15/08/2018 – Data: 16/07/2017.
Ata de Registro de Preço 51/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Me-
dway Log Comércio e Serviços Ltda - Modalidade: Pregão 0027/2017 - Objeto: registro de 
preços para aquisição de medicamentos, conforme especificações e quantidades cons-
tantes no termo de referência - Valor: R$ 34.649,50 - Vigência: 16/08/2017 a 15/08/2018 
– Data: 16/07/2017.
Ata de Registro de Preço 52/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: Cen-
termedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda- Modalidade: Pregão 0027/2017 - Obje-
to: registro de preços para aquisição de medicamentos, conforme especificações e quan-
tidades constantes no termo de referência - Valor: R$ 114.942,50 - Vigência: 16/08/2017 a 
15/08/2018 – Data: 16/07/2017.
Ata de Registro de Preço 53/2017 - Contratante: P.M. Natividade da Serra - Detentora: M.B. 
Materiais Elétricos - Modalidade: Pregão 0029/2017 - Objeto: registro de preços para aqui-
sição de medicamentos, conforme especificações e quantidades constantes no termo de 
referência - Valor: R$ 50.000,00 - Vigência: 29/08/2017 a 29/08/2018 – Data: 29/07/2017.


