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“Torne-se uma 
pessoa capaz de 
suportar todos os 
reveses da vida, 
aceitando-os com 
um sorriso”.

Mokiti Okada

 Leia mais no site do DT.

Vale do Paraíba:: Sábado e Domingo :: 21 e 22 de outubro de 2017

Obs Os locais de � scalização estão sujeitos 
a alterações sem aviso prévio

RADAR MÓVEL
DO DIA 

21/10 – Rua 
Helvino de 
Moraes, Vila 
São José;

22/10 – Rua 
Benedito da 
Silveira Morais, 
Jardim Ana 
Emília.
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Assista ao melhor 

do cinema nacional
por um preço especial.

Segunda-feira, 
13 de novembro,

em todas as salas Cinemark.*

*Exceto salas Prime.

A renda será revertida para iniciativas de apoio ao cinema nacional.  Vladimir Brichta não cobrou cachê.  O Projeta Brasil Cinemark tem grande colaboração de todos os produtores e distribuidores que cedem seus flmes para o evento.

663192_Cinemark_Projeta Brasil_297x70_Diario de Taubate.indd   1 10/11/17   7:34 PM

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Wed Oct 11 19:04:16 2017                     

Time do Emprego abre 
inscrições em Campos do Jordão

 Â As inscrições iniciam no dia 23 

O Time do Emprego, 
programa coorde-
nado pela Secreta-

ria de Estado do Emprego 
e Relações do Trabalho 
(SERT), abre inscrições para 

uma turma em Campos do 
Jordão. São disponibilizadas 
25 vagas, com o objetivo de 
inserir ou recolocar maio-
res de 16 anos no mercado 
de trabalho. As inscrições 
iniciam no dia 23 outubro 
e podem ser realizadas até 
1º de novembro na Casa dos 
Conselhos, localizada na 
rua Brigadeiro Jordão, 360 
– Centro.

Os interessados devem 
levar Carteira de Trabalho, 
RG, CPF e, caso possua, 
número do Programa de 
Integração Social (PIS).

 Os encontros serão realiza-
dos no mesmo local de inscri-
ção. As atividades têm início 
previsto para 7 de novembro.

Leia mais no site do dt

Trecho de avenida principal de 
Quiririm sofre alteração 
de sentido

A partir de domingo, 
dia 22, a Prefeitura 
de Taubaté altera um 

trecho da avenida Coronel 
José Benedito Marcondes de 
Matos, no distrito de Quiri-
rim.

A pedido dos moradores e 

visando a segurança viária, 
a Secretaria de Mobilidade 
Urbana vai tornar mão única 
a avenida Coronel José Bene-
dito Marcondes de Matos, no 
trecho entre a rua Helvino 
de Moraes e a avenida Padre 
Hugo Bertonazzi, acompa-

nhando o sentido da avenida 
principal do distrito.

A sinalização do trecho 
está sendo concluída e agen-
tes de trânsito irão acompa-
nhar a alteração durante 
todo o dia.

Leia mais no site do dt

Taubaté faz mobilização contra 
o Aedes aegypti
A campanha “Primave-

rão sem Mosquito” em 
Taubaté ganha refor-

ço entre os dias 21 e 28 de 
outubro com um calendá-
rio de atividades dentro da 
Semana Nacional de Mobili-
zação no Combate ao Aedes 
aegypti.

O calendário conta com 
apresentações de trabalhos 
desenvolvidos por alunos 

da rede municipal, reuni-
ões, palestras, panfletagem 
e mutirões de fiscalização.

O objetivo é envolver toda 
comunidade nas ações de 
prevenção para evitar a 
proliferação de focos do 
mosquito responsável pela 
transmissão da dengue, zika 
e chikungunya.

Neste sábado, dia 21, agen-
tes do CAS (Controle de Ani-

mais Sinantrópicos) de Tau-
baté promovem uma reu-
nião com representantes do 
Programa Escola da Família 
para traçar estratégias para 
as unidades. A reunião acon-
tece às 9h na escola estadual 
Jacques Félix. Também no 
sábado acontece um mutirão 
de vistorias no bairro Espla-
nada Santa Teresinha.

Leia mais no site do dt

Taubaté Shopping 
recebe lançamento 
de livro infantil

Casuarina comemora 
centenário do samba com 
show no Sesc Taubaté

(Crédito Globo/Raquel Cunha)
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Coluna do Crisante
•	Oswaldo	Crisante	Xavier	dos	Santos

Email: oswaldocrisante@hotmail. com
Foi jogador profi ssional de futebol. É professor aposentado. Especialização em 
técnico profi ssional de futebol, voleibol, atletismo e ginástica olímpica. Cursos 

de pós graduação na área de Educação Física. Complementação pedagógica. 
Cursos em fi losofi a e motivação. Compositor, poeta e Contador de Histórias.

21/10/2017:
O dia será de sol e variação de nuvens e pancadas 
de chuva à tarde em SP, sul e sudeste do RJ e de MG. 
Nas demais áreas da região o dia será de sol entre 
poucas nuvens. Temperatura estável. Temperatura 
máxima: 38°C no noroeste de SP. Temperatura míni-
ma: 18°C no sul de MG.

22/10/2017:
No sul e sudeste de SP o dia será de muitas nuvens e 
chuva periódica. Nas demais áreas de SP, oeste, sul e 
sudeste de MG e no RJ o dia será nublado com pan-
cadas de chuva à tarde. No ES o dia será de chuva 
isolada. Nas demais áreas da região o dia será de sol 
entre poucas nuvens. Temperatura em ligeiro declí-

nio no leste de SP. 

Tendência:
No sul de SP o dia será 
de chuva isolada. Nas 
demais áreas de SP, su-
doeste e sul de MG e no 
RJ o dia será de chuva 
periódica. No norte de 
MG e noroeste do ES o 
dia será de sol e poucas 
nuvens. 
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33ºC 
19ºC

Pancadas de Chuva a partir da Tarde - Variação de nuvens 
pela manhã com pancadas de chuva localizadas que poderão 
ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde.

Do
m
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go 34ºC 

19ºC
Nublado com Pancadas de Chuva a partir da Tarde - 
Muitas nuvens com curtas aberturas pela manhã com 
pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir 
acompanhadas de trovoadas a partir da tarde.D
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Estiva: orgulho de sua história
A Estiva está em festa neste sábado 

( 21) . O bairro está  comemoran-
do simbolicamente os 115 anos 

de existência, e cinco  anos do Grupo 
“Eu Amo a Estiva”.

         Parabéns, aos organizadores por 
manterem viva a memória histórica do 
bairro da Estiva.

       
De um povo guerreiro de fé,
Um povo de bom coração,
Da bola e de samba no pé,
Da Escola  Quirino e do União.
     
         Relembrar é viver. Por essa razão, 

conto com muito carinho fragmentos da 
história  de nosso bairro, mas de uma 
forma bem corriqueira para que essas 
valiosas memórias não se percam atra-
vés dos tempos. 

          Na década de 50, a Estiva era 
dívida em forma de um triângulo. A rua  
Dr Quirino,  rua Margarida, rua Henri-
queta e rua Márcio ficavam no meio do 
triângulo. (As ruas levam os nomes dos  
três do Dr. Quirino).

     O trecho da avenida Voluntá-
rio  Benedito  Sérgio continua o  mais 
movimentado do bairro, e  com maior 
número de casas.  As edificações  mais 
antigas, algumas foram preservadas. E 
permanecem como símbolos do bairro:  
Igreja São Benedito,  Mãe da Igreja,  Cru-
zeiro da Santa Cruz, Campo e  Sede do 
União Operária F. C. e Grupo Escolar Dr. 
Quirino , o qual foi antes funcionava um 
hospital.

          Descobri que há um grande 
interesse de se saber detalhes sobre o 
local onde funciona  a escola Dr. Quirino, 
através de informações fornecidas por 
amigos, embora tenha estudado nesta 
escola  na década de 40. 

     Para que haja melhor compreen-
são, a avenida   Voluntário é conside-
rada uma das mais extensas vias de 
Taubaté. Existe até hoje  uma igrejinha 
com o nome de São Roque. Lá morava 
Benedito Pires , mais conhecido como 
padrinho Dito Pires, que era proprietá-
rio de muitas terras do bairro. 

         Conta-se que seu Dito  foi o res-
ponsável pela doação de grande parte 
das terras,  inclusive  onde hoje está o 
SESI , o Grupo Escolar Dr.Quirino e o 
Campo do União Operária F.C.  que na 
época foi um hospital chamado Laza-
retto.

 
hoSpitaL
 
  No antigo hospital os enfermos da 

cidade e das redondeza do Vale do Para-
íba recebiam atendimento. A maioria 
havia contraído uma peste , que se deu 
na época. Era uma epidemia de uma 
doença, que  atacava a bexiga e alguns 
diziam ser Tifo,  nome popular , segundo 
Walter Monteiro de Oliveira amigo da 
Seicho-no -ye e seu irmão Waldir. Eles 

são bisnetos do padri-
nho Dito Pires, como 
também padrinho  
do jornalista , o sau-
doso Otavio Marques,  
que também criou o 
menino  Nicacio . Este 
era meu companhei-
ro de escola quando 
morávamos na 
mesma, rua Marcio, 
e teve também como 
descendente um dos 
homens mais conhe-
cidos do bairro da 
Estiva, saudoso José 
Maria Cravo, avô dos 
ex- craques de bola 
do União Operária,  
Baiano e Zequinha. 

        Outro personagem tradicional 
do bairro foi  Isidoro Marinho, também 
estava presente  quando ainda era um 
barracão , para atender os enfermos que 
chegavam. Vale lembrar que seu Isidoro 
é um baluarte do União Operária , res-
ponsável pelo placar esportivo desde 
1962. Ele, que por coincidência,  nasceu 
no mesmo dia do aniversário do clube, 
só que foi  sete anos antes , 1° De maio 
de 1926. Vale ressaltar que os resulta-
dos dos jogos  estão no Quadro Negro 
em frente de sua casa com os resultados 
dos jogos de fim de semana  . 

 
cemitério
 
 Naquela época, o comentário é que 

era uma doença  que formava caroços 
pretos pelo corpo e que dificilmente os 
internados saiam com vida. Foi então 
que Dr Quirino , um dos coordenador 
do hospital, que também era promotor 
e professor no bairro, deu a ideia de se 
fazer o cemitério , onde hoje é o campo 
do União Operária; e a casa onde mora 
a família do  Rosemir era o necrotério.

Também em conversa com Benedito 
Gouveia (Jaboti), pai do craque Lucia-
no do Santa Cruz, ex Santos F C,  soube 
que seu avó, Zezinho Horfon,  contava 
muitas histórias referentes ao padri-
nho Dito Pires e também sobre o hos-
pital da Estiva. Sua residência ficava 
nas proximidades da rua Voluntário 
Benedito Sergio , vizinho das   terras 
de  Ranconi, que iniciava onde hoje é o 
SESI e sua casa permanece no mesmo 
local até hoje.   No local,  restaram as 
últimas  sepulturas do antigo cemité-
rio, que é exatamente  atrás do gol do 
fundo do campo do União Operária F.C. 
até alagum tempo atrás.

Para descontrair, vou relatar  uma das 
histórias do melhor contador de histó-
rias do bairro, que também foi aluno da 
Escola Dr Quirino e aplicado em mate-
mática; e fez sua primeira comunhão 
com frei Vicente, onde hoje é a Mãe da 
Igreja. Qualquer dia eu conto um pouco 

de sua vida, que pesquisei através de 
suas sobrinhas, que até hoje residem 
no bairro.  

 
hiStóriaS do dito marteLo
          
Uma vez ouvi da vó Constância, que 

viveu até aos 114 anos ,   que quando 
ainda tinha o cemitério atrás do gol 
do fundo do campo, surgiu um boato  
que correu de boca em boca , que as 
sextas- feiras, à meia noite, surgia uma 
assombração. 

        E havia um baile  toda sexta-feira, 
que se chamava de arrasta pé ,lá onde 
hoje é o Parque Ipanema , próximo ao 
campo da ADC Ford . O Dito Martelo 
frequentava o baile e vivia preocupado 
com aquela história de assombração.

Certo dia, na volta  para casa, ao 
passar perto do cemitério, convidou 
uns amigos para irem embora com ele. 
Mas, todos se recusaram com medo de 
passar no local.

Já era quase meia-noite, faltavam uns 
15 minutos, quando os amigos disse-
ram:  

  __ Você  tem que passar antes da 
meia-noite ou vá embora quando cla-
rear o dia.

Dito achou que se  apressasse o passo 
daria tempo. Então, seguiu depressa. 
Quando já estava próximo, ficou em 
dúvida se passava ou não.    Assim,  o 
tempo foi passando; e quando estava 
quase desistindo apareceu uma velhi-
nha, que seguia naquela direção.

Dito mais que depressa pegou uma 
carona com a senhorinha e seguiu em 
frente. Ao passar o cemitério,  pergun-
tou à velhinha:

 ___A senhora é corajosa! A senhora 
não tem medo de passar a essa hora 
aqui no cemitério?

E, ela respondeu:
 __ Quando eu era viva eu tinha!
Dito martelo saiu em disparada, foi 

parar lá no bairro da Santa Fé. Ficou 
mais ou menos uns três meses sem 
passar pelo campo do  União .

•	Fernando	Calmon
fernando@calmon.jor.br e www.facebook.com/fernando.calmon2

 

Rua Massacá 231 - conj. 52 R - CEP 05465-050 - São Paulo - SP 

Tel: (11) 3021 6424 Fax: (11) 3021 4302 Cel: (11) 9125 9098 

email: fernandocalmon@usa.net 

 

ALTARODA 
C O L U N A  A U T O M O B I L Í S T I C A 

 

A coluna Alta Roda aborda semanalmente temas de variado interesse na área 

automobilística – mercado, avaliações de veículos, segredos, técnica, lançamentos, 

segurança, legislação, tecnologia, comportamento e economia. 

Está dimensionada com 4.900 caracteres e é publicada nas 52 semanas do ano. Alta 

Roda começou em 1999 e, desde então, firmou-se como referência no jornalismo 

especializado por sua independência e análises objetivas. 

O editor, Fernando Calmon, é jornalista especializado desde 1967, engenheiro e 

consultor técnico de automóveis, de comunicação e de mercado automobilístico. É, 

ainda, correspondente para a América do Sul do site inglês Just-Auto.  

Alta Roda é distribuída sem qualquer custo. Em contrapartida, o órgão de comunicação 

se compromete a veicular, no alto ou no rodapé, a marca e/ou mensagem de uma 

empresa apoiadora nacional, na dimensão de 3 cm x 2 colunas (ou o equivalente, 

quando se tratar de formato não-standard) e banners em sites na medida 320 pixels x 

60 pixels. 

Para confirmar seu interesse, basta contatar diretamente o Fernando Calmon nos 

telefones (11) 3021 6424 e 99125 9098, e-mail fscalmon@gmail.com ou Roberto 

Marks (13) 3251 4154, e-mail roberto.marks@gmail.com 

 

 

De olho no consumo
A utilização de recursos 

eletrônicos nos automó-
veis modernos levou à 

crescente disponibilidade de 
medidores de consumo de 
combustível. No começo a 
precisão não era grande, mas 
agora os resultados permitem 
ao motorista avaliar consu-
mo médio e instantâneo em 
várias condições de utilização. 
Tornou-se dispositivo relati-
vamente barato, presente em 
computadores de bordo até de 
modelos compactos.

Em tempos de preços altos 
e preocupações com emissões 
de CO2, é um dispositivo bas-
tante útil. Afinal, única forma 
de combater o efeito estufa 
provocado por esse gás é eco-
nomizar combustível. Filtros 
ou catalisadores não servem, 
no caso. Ao final, um monito-
ramento que traz vantagens 
pecuniárias.

Hoje os controles de consu-
mo e emissões para homologa-
ção são feitos em testes padro-
nizados em laboratórios, a fim 
de garantir repetibilidade. 
Este cenário começa a mudar 
na Europa com obrigação, em 
breve, de certificação nas ruas 
e estradas em condições reais 
de uso, o que trará mais credi-
bilidade aos números.

O Grupo PSA (Peugeot, 
Citroën, DS e agora Opel) se 
adiantou. No final de 2015 
começou a desenvolver um 
protocolo de aferição em cola-
boração com duas ONGs e o 
Bureau Veritas. Frota de 60 
veículos rodou mais de 40.000 
quilômetros, numa iniciativa 
inédita no setor automobilís-
tico, e tornou possível agora 
estimativas com respeitabili-
dade para mais de mil versões 
de modelos das três marcas.

Trabalho semelhante foi 
anunciado semana passada 
no Brasil pelo Instituto Mauá 
de Tecnologia, de São Caetano 
do Sul (SP), porém com intuito 
específico de comparar con-
sumo de gasolina e etanol em 
motores flex. Foram escolhidos 
quatro modelos: Fiat Uno 1,0 
manual, Hyundai HB20 1,6 
automático, Renault Duster 2,0 
automático e Toyota Corolla 
1,8 automático. Depois de ins-
talados medidores de combus-
tível, percorreram 15 vezes o 
mesmo percurso, em cidade e 
igual número, em estrada.

O resultado demonstrou que, 
na média, consumo de etanol 
ficou entre 70,7% e 75,4% 
do observado com gasolina. 
As referências do Programa 
Brasileiro de Etiquetagem 
estão entre 66,7% e 72,1%, 
porém com gasolina padrão 
que contém 22% de etanol 
anidro. Nos postos de serviço 
está autorizado até 27% de 
etanol anidro, o que aumenta 
um pouco o consumo de gaso-
lina. Daí a utilidade da medição 
do computador de bordo para 
aferir o gasto em cada modelo 
e não deixar de economizar ao 
abastecer. Outra forma seria 
fazer cálculos entre abaste-
cimentos ou usar aplicativos 
com essa função.

No entanto, deve-se obser-
var que adição de etanol à 

gasolina não aumenta o con-
sumo de forma absolutamen-
te direta à diferença de poder 
calorífico (energético) entre 
os dois combustíveis. Etanol 
proporciona melhores rendi-
mentos térmico e volumétrico 
ao motor. Este pode aproveitar 
melhor as diferenças, se bem 
projetado.

Testes recentes feitos na Ale-
manha pela Clariant em três 
modelos Mercedes-Benz, por 
12 meses, indicaram que se 
o volume adicionado de 10% 
de etanol de cana ou celulose 
à gasolina alemã subisse para 
20%, o consumo seria exata-
mente o mesmo. E ainda ajuda-
ria na redução de CO2 no ciclo 
de vida do combustível. Nesse 
aspecto específico (CO2) riva-
lizaria com um motor Diesel.

roda viva

COMO se esperava, novo pro-
grama de diretrizes de longo 
prazo à indústria automobi-
lística vai atrasar. Batizado de 
Rota 2030, esperado para 1º 
de janeiro próximo, cria estí-
mulos para melhorar seguran-
ça e economia dos produtos. 
Renúncia fiscal seria de apenas 
0,5% do que recebe o conjun-
to do setor industrial. Ainda 
assim, ministérios envolvidos 
não se entendem.

DOS recentes boatos nos 
bastidores do setor um é par-
ticularmente curioso. O Grupo 
CAOA, que tem instalações 
industriais completas e corpo 
próprio de engenharia, apro-
veitaria incentivos do Rota 
2030 para produzir em Aná-
polis (GO), além dos atuais pro-
dutos Hyundai, um automóvel 
elétrico de projeto próprio. A 
empresa nega, mas sem tanta 
ênfase.

AUDI Q7 tem dimensões 
generosas (cinco e sete luga-
res), mas se comporta com 
agilidade de um SUV menor. A 
começar pelo diâmetro ideal 
do volante, posição de guiar e 
respostas vigorosas do silen-
cioso motor diesel com torque 
de nada menos que 61,2 kgfm. 
Há modo de condução semiau-
tônoma, nível 2, sujeito a limi-
tações de nossas ruas: faixas 
estreitas e mal sinalizadas.

AINDA falta aprovação 
em plenário da Câmara dos 
Deputados, mas o projeto de 
efeito suspensivo de multas 
de trânsito até última instân-
cia, ou seja, depois de julgada 
pela Junta Administrativa de 
Recursos de Infração, merece 
total apoio. Hoje o Código de 
Trânsito Brasileiro estimula o 
motorista a não recorrer, ao 
firmar prazos inviáveis, buro-
cracia e até oferecer descontos.

ENTRE aplicações mais 
ousadas de inteligência artifi-
cial, uma vem sendo desenvol-
vida pela japonesa Sumitomo, 
dona das marcas Dunlop e 
Falken. Trata-se do senso-
riamento das atividades dos 
pneus em movimento para 
um futuro não tão distante. É 
um algoritmo planejado para 
medir o desempenho em 
tempo real, a partir de vibração 
e rotação geradas.

Fundação Universitária de Taubaté - FUST
CNPJ nº 48.965.164/0001-80

COMUNICADO
A Fundação Universitária de Taubaté - FUST, informa que se acha aberto pregão presencial, 
nº 002/17, com encerramento dia 06/11/17, às 14 horas, junto ao respectivo Departamento de 
Compras, Locação de 4 (quatro) impressoras multifuncionais com função de copiadora, Impressora 
preto e branco e scanner colorido para digitalização de documentos, os mesmos devem ser 
equipamentos novos de primeiro uso, incluindo serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
reposição de peças de desgaste natural e de todo o material de consumo necessário ao perfeito 
funcionamento dos equipamentos, exceto papel, com franquia de quantidades e valores no termo 
de referência (Anexo III) do Edital, por prazo de 12 (doze) meses. Maiores informações pelo telefone 
(0xx12) 3421-3600, ou na Rua Armando Salles de Oliveira, 324, CEP 12.030-080, Bairro: Jardim 
das Nações, Taubaté-SP - CEP 12030-080, mesma localidade, das 09:00 às 16:00 horas, sendo 
R$ 20,00 o custo do edital, para retirada na Fundação ou sem ônus através do e-mail: licitacao.
fust@hotmail.com. 
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Coluna Espírita

•	AgêE-mail: agenor.dt@hotmail.com

Coluna de Cinema

•	Giuseppe	Turchetti
Cientista da Computação

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

André Luiz, Samaritanos e 
Celio Lemos: Noites Espíritas 
em Taubaté e São José

Em três pontos distin-
tos, mas interligados 
pela mesma proposta 

espiritualizante, inspiradas 
e reveladoras mensagens 
ADREDE preparadas pelos 
altiplanos estarão enrique-
cendo a plateia espírita neste 
final de semana e um pouco 
além em novembro, reunin-
do, em Taubaté, as conhe-
cidas searas “André Luiz” e 
“Samaritanos de Jesus” e em 
São José dos Campos, a “Obra 
Social Celio Lemos”.

• Em nossa cidade as aten-
ções se volvem para a 32º 
Semana Allan Kardec que 
se iniciará amanhã, com a 
oratória do confrade Ubatu-
bense Gilson Alves de Lima, 
que abrirá o evento às 20h, 
antecedido por apresentação 
artística, na Rua Monsenhor 
Siqueira, Centro, liderando 
uma sequência de oito expo-
sições até o dia 28.

• Por outro lado, no Grupo 
Samaritano de Jesus, na 

Rua Antônio Araújo, Jardim 
Morumbi, o médico e orador 
de Pindamonhangaba David 
Ascenso dará prosseguimen-
to ao tradicional “Mês de Luz”, 
com sua palestra às 19h30, 
aguardada com expectativa 
e carinho na comunidade 
samaritana.

• Também no Centro em 
questão a noite será iniciada 
com apreciada parte artísti-
ca.

• Já em São José dos 
Campos, de 06 a 11 de 
novembro, instala-se a 5ª 
Semana de Estudos Espíritas 
“Hermínio Correa de Miran-
da”, cuja abertura dar-se-á 
com a esperada presença da 
filha de Hermínio, a expo-
sitora carioca ANA MARIA 
MIRANDA, à frente de um 
renomado elenco expositor: 
o querido e televisivo Carlos 
A. Abranches dia 07. • Edu-
ardo C. Borges dia 08. • Ale-
xandre Rocha, de Bragança 
Paulista dia 10 e a receptiva 

e estudiosa LYGIA BARBIERE 
encerrando evento dia 11.

• A temática é palpitan-
te devendo direcionar um 
grande público para a Rua 
Ana Gonçalves da Cunha, 30, 
Jardim Paulista, recinto das 
palestras.

• O aval é da USE-Joseense 
e a contribuição é voluntária: 
1 litro de óleo ou de leite para 
as obras da instituição.

--------*--------*-------
KATIA – sempre solicita, 

espontânea ativa e estudio-
sa, a bela oriental KATIA OKA 
levou na segunda, parte de 
seu acervo explanador ao 
novo local de atividades do 
núcleo magnético “Eurípedes 
Barsanulfo”, no Jardim do Sol.

FERNANDA – junto à pre-
sidente CELINA RIBAS, para 
nós uma alegria realmente, 
o editor ouviu e se encantou 
com a explanativa de Fernan-
da Machado, a filha da Dione, 
quarta-feira última no palco 
samaritano.

•	José	Pereira	da	Silva
é professor de História

E-mail: pereira_jose2007@hotmail.com

Literatura em gotas

Revitalização da 
exigência ética
Ao olharmos ao nosso 

redor percebemos 
aqui ou acolá ata-

ques a ética. Caiu-se no 
campo do utilitarismo, do 
individualismo crescente, 
da idolatria do poder entre 
outros.

Frustração, fraqueza e 
desintegração são algu-
mas das consequências ou 
o preço que pagamos pelo 
cultivo do individualismo 
, pela obsessão do poder e 
pela autonomia centrados 
no indivíduo, bem como 
pela proliferação dos seus 
desejos.O que importa são 
seus próprios interesses, 
sua satisfação imediata, 
numa motivação extrema-
mente egocêntrica.

Quer-se, hoje, viver o 
momento presente, numa 
ânsia e até avidez. O indiví-
duo acaba no isolamento: 
eis que está solitário. Apa-
renta autonomia, mas é reti-
cente e desconfiado. Cético 
ante os padrões éticos e 
valores morais. Ele cede 
facilmente aos encantos ou 
à pressão desse contexto 
cultural, deslizando facil-
mente numa mentalidade 
utilitarista e consumista.

O indivíduo acaba mergu-

lhado de vez em sua própria 
subjetividade, na esfera pri-
vada, num verdadeiro culto 
ao individualismo de cunho 
narcisista.

É preciso voltar a ética, 
existe uma disposição 
social de volta dos valores 
éticos. As sociedades não 
conseguem viver sem um 
regulador. Gilles Lipovetsky 
afirma: “O século XXI será 
ético ou não existiria”.

A ética é uma instância 
que mobiliza o humano; 
cultiva a liberdade e o diálo-
go e funda-se na responsa-
bilidade. Gera compromis-
so e responsabilidade. Ela 
é uma capacidade humana 
que precisa ser continua-
mente desenvolvida , para 
que possa ser acionada em 
todos os âmbitos de nossa 
vida e de nossas organiza-
ções.

A ética mobiliza o ser 
humano naquilo que lhe é 
vital, de forma integral, e 
desenvolve sua capacidade 
crítica e de discernimento, 
sendo, inclusive, indispen-
sável no processo de produ-
ção de valores e no cultivo 
de ideais. 

Ela está nas primeiras 
páginas quando a questão 

é a luta contra a corrupção, 
nas comissões de bioética, 
na gerência dos negócios 
em empresas, na presença 
da mídia, na gestão da filan-
tropia etc. 

Existe uma real reivindi-
cação social de mais ética, 
de parâmetros morais, de 
balizas norteadoras, fruto 
de um consenso em termos 
de valores.

O que constitui a perfei-
ção própria do ser humano 
não é a necessidade de 
fazer o bem, que o reduzi-
ria a uma mera sequência 
mecânica da ação, como 
uma pedra, mas a sua cons-
tituição como ser ético, isto 
é, como ser capaz de esco-
lher entre bens possíveis.

Compete a cada ser 
humano escolher se quer 
ser um ato de amor e de 
bem ou ser uma besta que 
espalha impiedosamente o 
seu ódio. Antecipar o céu 
como ato de amor ou viver 
já no inferno como ato de 
ódio.

Portanto á ética constitui-
-se numa tarefa de cada ser 
humano, bem como uma 
busca coletiva para alicer-
çar a humanidade a uma 
ética mundial.

Tempestade: Planeta em Fúria

Um sério candidato ao 
prêmio de reciclagem 
do ano parece ter che-

gado aos cinemas. Embora 
o gênero de filme desastre 
tenha representantes anuais 
na telona, dessa vez parece 
que estamos diante de uma 
nova roupagem para “2012”, 
filme lançado ironicamente 
em 2009, trocando, apenas, 
as motivações da trama.

Tudo começa 
com a desestabi-
lidade climática 
no planeta, reação 
natural de anos 
de degradação da 
natureza. Para dar 
um fim definitivo 
nessa situação, os 
países ao redor 
do globo se unem 
para a construção 
de um ambicioso 
projeto espacial 
que envolve a cria-
ção de uma rede de 
satélites que envol-
ve o planeta e, com base no 
controle de pressão, umi-
dade e temperatura, passa 
a definir o clima certo para 
os lugares certos. No coman-
do da equipe internacional 
temos Jake Lawson (Gerard 
Butler), que embora seja 
mostrado como um gênio 
da engenharia, tem certos 
problemas em ser político 
e seguir ordens. Fazendo a 
assessoria, seu irmão mais 
novo, Max Lawson (Jim 
Sturgess, que não consegue 
entregar grande atuação nos 
momentos mais emotivos), 
acaba assumindo o papel de 
líder na operação, atenuando 
as diferenças entre os fami-

liares.
A justificativa do desastre 

é baseada em falhas no sis-
tema de satélites, apelidado 
de “Dutch Boy”, que começa 
a enviar informações cli-
máticas erroneamente para 
determinados locais que 
passam a sofrer de conge-
lamentos abruptos, supe-
raquecimento, tornados, 
entre outras catástrofes. 

Enquanto o protagonista vai 
para a estação espacial inter-
nacional, a trama terrestre 
se concentra no âmbito de 
interesses políticos sobre 
o Dutch Boy, emulando um 
clima de suspense e inves-
tigação, mas de forma leve e 
sem grandes cenas de ação. 
Toda essa questão mostra 
criatividade por explorar 
algo novo dentro da temá-
tica, buscando ar fresco em 
diferentes fontes de inspi-
ração de ficção científica a 
espionagem.

Todo o frescor da recicla-
gem das cenas que parecem 
ter saído direto de “2012” 
acaba, porém, se esvaindo 

pelo roteiro pouco capri-
chado do longa. Durante a 
projeção, vários outros per-
sonagens são apresentados 
ao público como parte da 
equipe dos núcleos de prota-
gonistas, mas são completa-
mente esquecidos em segui-
da. Alguns retornam apenas 
para cumprir funções de 
amarração da história, sem 
qualquer desenvolvimento 

ou criação de empatia por 
parte do público. Outro fator 
responsável por desconectar 
os espectadores da obra são 
as previsibilidades que tiram 
um pouco o peso das revira-
voltas que, supostamente, 
deveriam surpreender.

Limitando-se ao gênero 
que se propõe, Tempestade: 
Planeta em Fúria (Geostorm, 
no original), é divertido, 
conta com os elementos 
grandiosos de destruição em 
massa, efeitos visuais que, 
embora não sejam impe-
cáveis, aproveitam bem da 
temática, principalmente nas 
cenas espaciais e subtemas 
políticos interessantes.
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Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 Moviecom Taubaté Programação
19/10/2017 a 25/10/2017

Shopping Pátio Pinda  Programação de Filmes
19/10/2017 à 25/10/2017 

SaLa 1 - aS aVENTURaS(3D DUB) DO CaPITÃO 
CUECa (FOX)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 89min.
Duas crianças travessas hipnotizam o malvado diretor 

do colégio em que estudam e transformam-no no
bondoso e elástico Capitão Cueca.

QUI., SEX., SEg., TER., QUa.: 17h50
SáB., DOM., FERIaDO: 17h50

SaLa 1  - PICa-PaU - DUB (UNIVERSaL PICTURES)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 84min.

O brincalhão e travesso Pica-Pau está metido em mais 
uma de suas divertidas brigas por território, e

dessa vez os inimigos são o vigarista Lance Walters 
(Timothy Omundson) e sua namorada Brittany

(Thaila Ayala). Eles estão determinados a construir a 
sua grande casa dos sonhos mas, para isso,

precisam derrubar a casa do Pica-Pau, que promete 
não deixar barato.

QUI., SEX., SEg., TER., QUa.: 16h00 - 19h50
SáB., DOM., FERIaDO: 14h10 - 16h00 - 19h50

 
SaLa 1  - IT - a COISa-DUB (WaRNER)

Terror - Dublado - 16 Anos - Duração: 134min.
Um grupo de sete adolescentes de Derry, uma cidade 

no Maine, formam o auto-intitulado “Losers Club” -
o clube dos perdedores. 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.
QUI., SEX., SEg., TER., QUa.: 21h40

SáB., DOM., FERIaDO: 21h40

SaLa 2 - COMO SE TORNaR O PIOR aLUNO Da 
ESCOLa (PaRIS FILMS)

Comédia - Nacional - 14 Anos - Duração: 106min.
Bernardo (Bruno Munhoz) e Pedro (Daniel Pimentel) 

são estudantes e enfrentam as clássicas tarefas de
cumprir as obrigações escolares, tirar boas notas, ter 
bom comportamento e cumprir as regras da escola,
cada vez mais elaboradas graças ao diretor Ademar 

(Carlos Villagrán). Frustrados, Pedro acaba
encontrando um diário de como provocar o caos na 

escola sem ser pego, o que leva os dois amigos a
seguirem as dicas do caderno.

QUI., SEX., SEg., TER., QUa.: 16h40 - 19h00 - 
21h20

SáB., DOM., FERIaDO: 14h20 - 16h40 - 19h00 - 
21h20

SaLa 3 - aLÉM Da MORTE-DUB (COLUMBIa 
PICTURES)

Suspense - Dublado - 14 Anos - Duração: 108min.
Na esperança de fazer algumas descobertas, 

estudantes de medicina começam a explorar o reino 
das experiências de quase morte. Cada um deles passa 

pela experiência de ter o coração parado e depois
revivido. Eles passam a ter visões em flash, como 

pesadelos da infância, e a refletir sobre pecados que
cometeram. Os experimentos se intensificam, e eles 

passam a serem afetados fisicamente por suas
visões enquanto tentam achar uma cura para a morte.

QUI., SEX., SEg., TER., QUa.: 16h50 - 19h10
SáB., DOM., FERIaDO: 14h30 - 16h50 - 19h10

SaLa 3 - aLÉM Da MORTE-LEg (COLUMBIa 
PICTURES)

Suspense - Legendado - 14 Anos - Duração: 108min.
Na esperança de fazer algumas descobertas, 

estudantes de medicina começam a explorar o reino 
das experiências de quase morte. Cada um deles passa 

pela experiência de ter o coração parado e depois

revivido. Eles passam a ter visões em flash, como 
pesadelos da infância, e a refletir sobre pecados que
cometeram. Os experimentos se intensificam, e eles 

passam a serem afetados fisicamente por suas
visões enquanto tentam achar uma cura para a morte.

QUI., SEX., SEg., TER., QUa.: 21h30
SáB., DOM., FERIaDO: 21h30

SaLa 4 - TEMPESTaDE:(3D) DUB PLaNETa EM 
FÚRIa (WaRNER)

Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 109min.
Um criador de satélites (Gerard Butler) precisa 

trabalhar em parceria com o não muito querido irmão 
para

impedir que uma tempestade de proporções épicas 
destrua o planeta.

QUI., SEX., SEg., TER., QUa.: 17h15
SáB., DOM., FERIaDO: 17h15

SaLa 4 - TEMPESTaDE:(3D) LEg PLaNETa EM 
FÚRIa (WaRNER)

Ação - Legendado - 12 Anos - Duração: 109min.
Um criador de satélites (Gerard Butler) precisa 

trabalhar em parceria com o não muito querido irmão 
para

impedir que uma tempestade de proporções épicas 
destrua o planeta.

QUI., SEX., SEg., TER., QUa.: 21h45
SáB., DOM., FERIaDO: 21h45

SaLa 1  4 - TEMPESTaDE:DUB PLaNETa EM FÚRIa 
(WaRNER)

Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 109min.
Um criador de satélites (Gerard Butler) precisa 

trabalhar em parceria com o não muito querido irmão 
para

impedir que uma tempestade de proporções épicas 
destrua o planeta.

QUI., SEX., SEg., TER., QUa.: 19h30
SáB., DOM., FERIaDO: 15h00 - 19h30

SaLa 5- aS aVENTURaS(DUB) DO CaPITÃO 
CUECa (FOX)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 89min.
Duas crianças travessas hipnotizam o malvado diretor 

do colégio em que estudam e transformam-no no
bondoso e elástico Capitão Cueca.

QUI., SEX., SEg., TER., QUa.: 15h45
SáB., DOM., FERIaDO: 15h45

SaLa 5 - MY LITTLE PONY:O FILME-DUB (PaRIS 
FILMS)

Animação Infantil - Dublado - Livre - Duração: 105min.
Quando uma força obscura ameaça Ponyville e a Mane 

6, os pequenos pôneis embarcar em uma viagem
até o fim de Equestria para salvar sua amada casa. Lá 

eles conhecem novos amigos e passam por
desafios perigosos ao longo do caminho.

SáB., DOM., FERIaDO: 13h40

SaLa 5  - a MORTE TE Dá PaRaBÉNS-DUB 
(UNIVERSaL PICTURES)

Terror / Suspense - Dublado - 14 Anos - Duração: 
96min.

Uma mulher é assassinada e fica presa em um ciclo 
vicioso entre vida e morte. Ela deve resolver o

mistério de seu próprio assassinato, ressucitando 
várias vezes até descobrir quem foi o responsável pelo
crimo. Só quando ela compreender o que causoi sua 

morte, pode conseguir escapar de seu destino
trágico.

QUI., SEX., SEg., TER., QUa.: 17h40 - 19h45 - 
21h50

SáB., DOM., FERIaDO: 17h40 - 19h45 - 21h50

PICa-PaU:O FILME (D) 
(DUBLaDO) (WOODY 

WOODPECKER)
Ano de Produção: 2017, Idioma: 

INGLÊS, Diretor: ALEX ZAMM, 
Duração: 01:24:00h, com: 

TIMOTHY OMUNDSON, THAILA 
AYALA, GRAHAM

VERCHERE
SaLa 1

QUINTa, SEXTa, SáBaDO, 
DOMINgO, SEgUNDa, TERça, 

QUaRTa-FEIRa:  14:00h - 
15:50h - 17:40h

a MORTE TE Dá PaRaBÉNS (D) 
(DUBLaDO) (haPPY DEaTh 

DaY)
Classificação: 14 anos, Ano de 

Produção: 2017, Idioma: INGLÊS, 
Diretor: CHRISTOPHER LANDON, 

Duração: 01:36:00h, com: JESSICA 
ROTHE,

ISRAEL BROUSSARD CHARLE 
AITKEN, RACHEL MATTHEUS, 
DONNA DUPLANTIER BILLY 

SLAUGHTER
SaLa 1

QUINTa, SEXTa, SáBaDO, 
DOMINgO, SEgUNDa, TERça, 

QUaRTa-FEIRa:  21:45h

A MORTE TE DÁ PARABÉNS (L) 
(LEGENDADO) (HAPPY DEATH 

DAY)
SaLa 1

QUINTa, SEXTa, SáBaDO, 
DOMINgO, SEgUNDa, TERça, 

QUaRTa-FEIRa: 19:30h

aS aVENTURaS DO CaPITÃO 
CUECa (D) (DUBLaDO) 

(CaPTaIN UNDERPaNTS:ThE 
FIRST EPIC MOVIE)

Ano de Produção: 2017, Idioma: 
INGLÊS, Diretor: DAVID SOREN, 

Duração: 01:29:00h, com: *
SaLa 3

QUINTa, SEXTa, SáBaDO, 
DOMINgO, SEgUNDa, TERça, 

QUaRTa-FEIRa: 13:30h - 
15:25h

COMO SE TORNaR O PIOR 
aLUNO Da ESCOLa (IDIOMa 

ORIgINaL) (COMO SE TORNaR 
O PIOR aLUNO Da  ESCOLa)

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

PORTUGUES, Diretor: FABRICIO 
BITTAR, Duração: 01:45:00h, com: 

BRUNO MUNHOZ,
DANIEL PIMENTEL, CARLOS 

VILLAGRAN DANILO GENTILI, 
MOACYR FRANCO, RAUL 

GAZOLLA JOANA FOMM, FABIO 
PORCHAT

SaLa 4
QUINTa, SEXTa, SáBaDO, 

DOMINgO, 
SEgUNDa, TERça, QUaRTa-

FEIRa: 14:30h - 17:00h - 19:20h 
- 21:40h

TEMPESTaDE:PLaNETa EM 
FÚRIa 3D (D) (DUBLaDO) 

(gEOSTORM)
Classificação: 14 anos, Ano 
de Produção: 2017, Idioma: 

INGLÊS, Diretor: DEAN DEVLIN, 
Duração: 01:49:00h, com: GERARD 

BUTTLER, JIM
STURGESS, ABBBI CORNISH

SaLa 2
QUINTa, SEXTa, SáBaDO, 

DOMINgO, SEgUNDa, TERça, 
QUaRTa-FEIRa: 14:20h - 

19:40h - 22:00h

TEMPESTaDE:PLaNETa EM 
FÚRIa 3D (L) (LEgENDaDO) 

(gEOSTORM)
SaLa 2

QUINTa, SEXTa, SáBaDO, 
DOMINgO, SEgUNDa, TERça, 

QUaRTa-FEIRa: 16:50h

aLÉM Da MORTE (D) 
(DUBLaDO) (FLaTLINERS)

Classificação: 14 anos, Ano de 
Produção: 2017, Idioma: INGLÊS, 

Diretor: NIELS ARDEN OPLEV, 
Duração: 01:48:00h, com: ELLEN 

PAGE, DIEGO
LUNA, NINA DOBREV

SaLa 3
QUINTa, SEXTa, SáBaDO, 

DOMINgO, SEgUNDa, TERça, 
QUaRTa-FEIRa: 17:20h - 

19:35h

aLÉM Da MORTE (L) 
(LEgENDaDO) (FLaTLINERS)

SaLa 3
QUINTa, SEXTa, SáBaDO, 

DOMINgO, 
SEgUNDa, TERça, QUaRTa-

FEIRa:  21:50h

Notícias e Significados

•	Iára	De	Carvalho
Jornalista do DT

Vexame mundial
O governo federal, 

através da portaria 
do trabalho escravo, 

está fazendo o Brasil passar 
vexame mundial. Tanto que 
a OIT- Organização Inter-
nacional do Trabalho- está 
estudando submeter seu 
texto  a um comitê de peritos. 
É voz corrente no Brasil e lá 
fora, que com a mudança na 
legislação,  o país está sendo 
empurrado de novo para a 
época da Lei Aurea, justo o 
Brasil que nos últimos 15 
anos, foi referência nisto.

Temer nem deveria tentar 
legislar sobre o tema por 

portaria- deveria ser por lei, 
teria que fazer o projeto e 
submetê-lo à sociedade, onde 
certamente não passaria. A 
pressa de Temer em editá-la 
veio de sua necessidade de 
agradar empresariados des-
compromissados com avan-
ços sociais, que só pensam 
no lucro, e que poderiam dar 
alguns votos por sua perma-
nência no mandato.

O nó da portaria está em 
que ela dificulta a fiscalização 
do trabalho escravo e ainda 
esvazia a “lista suja”, da qual 
constam os infratores fla-
grados no cometimento do 

trabalho escravo.
Agora, os nomes dos 

patrões do trabalho escra-
vo só vão para a lista SE o 
ministro do Trabalho assim 
o permitir. E se até então a 
fiscalização era feita por uma 
Divisão Especial (a Detrae), 
agora será feita por uma 
área ligada diretamente ao 
ministro, a SIT- Secretaria de 
Inspeção do Trabalho).

Por isso também, a impren-
sa mundial, que sabe mais do 
Brasil do que os brasileiros, 
está  perguntando como é 
que a gente aguenta este 
governo.
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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

Gugu e Record estão 
muito próximos de 
assinar a renovação

Pode até acontecer do assunto, a partir 
de agora ou até os 45 do segundo 
tempo, tomar um caminho completa-

mente diferente e inesperado, porém, data 
hoje, os últimos acontecimentos nos levam 
à certeza que Gugu e Record estão muito 
próximos de acertar por mais um ano.

Falta quase nada para isso.
Uma primeira reunião, para as discus-

sões de praxe e conhecimento das dispo-
sições das partes, ocorreu há cerca de 10 
dias, e uma segunda, que todos acreditam 
será a derradeira, irá acontecer ao longo 
dessas duas próximas semanas.

Um desfecho até certo ponto lógico e 
natural, que acabará atendendo aos inte-
resses de todos.

Gugu está hoje numa fase das mais tran-
quilas, fazendo um trabalho que vai muito 
ao encontro do que sempre buscou para 
a sua carreira e com muito mais tempo 
disponível para dedicar à família e ao lado 
particular.

E continuará, para a Record, conside-
rando os resultados atuais, sendo uma 
boa solução para as noites de quarta-feira 
também ao longo de 2018.

Linha de frente 
Paulo Roberto Falcão, 

Romário, Dunga, Mano 
Menezes e Rogério Ceni já 
são alguns nomes falados 
para servirem de convidados 
especiais nas transmissões 
da Copa da Rússia.

SporTV e Fox aparecem 
como as principais interes-
sadas. 

Um capítULo 
A participação de Chan-

delly Braz (foto) em “O Outro 
Lado do Paraíso”, da Globo, 
será apenas no capítulo de 
estreia, segunda-feira.

Como Aline, ela será a ex-
-mulher de Gael (Sérgio 
Guizé).

embaLado 
Vai muito bem o “Tá 

Certo?”, programa do Warley 
Santana, na TV Cultura.

Prova disso é que o game show com bone-
cos ganhou também edição aos domingos.

Além disso, a emissora acaba de fazer 
encomenda de mais 100 episódios.

 LeqUe 
Outra descoberta da TV Cultura, mas aí 

por meio de pesquisa, é que o game “Tá 
Certo?” não é visto apenas por crianças no 
horário da noite.

Tem muito adulto acompanhando o pro-
grama e seu alcance é maior junto à classe C.

 SitUação diferente
 A Globo vê como extremamente positiva 

a interação dos seus autores de novelas nas 
mídias sociais, entre outros pontos favo-
ráveis, uma forma de debater e estreitar 
relações com os telespectadores.

Em “A Força do Querer”, Glória Perez, 
sempre se mostrou muito presente e o 
mesmo deve se repetir com o Walcyr.

 referendo
 Agora virou moda na Globo se referir ao  

Emmy, em quase todos os lançamentos da 

teledramaturgia, para valorizar profissio-
nais envolvidos e, consequentemente, seus 
próprios produtos.

Chancela que referenda e dá importância.
 reLação
 Aliás, isso também serviu como arma de 

“sedução” para que Camila Morgado viesse a 
aceitar a protagonista de “Malhação – Vidas 
Brasileiras”.

A história é uma adaptação do original 
canadense “13 Vies”, comprado pela Globo 
e já em avançado estágio de trabalho – pro-
duto, por acaso, indicado 4 vezes ao Emmy.

 enviado eSpeciaL 
O SBT esteve representado na MipCom, 

em Cannes, encerrada ontem, pelo dire-
tor da área internacional, Richard Vaun, e 
Fernando Pelégio, do Artístico, em férias, 
também passando por ali.

O diretor de programas Michael Ukstin 
também foi, mas como enviado especial da 
família Abravanel para negociar pessoal-
mente formatos para os seus representan-
tes.

·       Rede TV!, via Franz 
Vacek, vem negociando a 
compra de novos direitos 
esportivos.

·       Record tem que sere-
nar os ânimos no seu jor-
nalismo., especialmente no 
caso do “Jornal da Record”...

·       ... Convulsionar a reda-
ção nem sempre é o melhor 
caminho.

·       Assim como nunca 
levarão a nada as diferenças 
entre as apresentadoras do 

“Fala Brasil”, Salcy Lima e 
Patrícia Costa.

·       Se é tipo ou terçol, pelo 
menos até agora, não existe 
informação mais segura 
para o fato de Casagrande 
se apresentar de óculos nos 
programas da Globo...

·       ... Especialmente no 
“Globo Esporte”...

·       ... Algo que, segura-
mente, deve ter alguma 
explicação.

·       Rede TV! vai mexer 
na programação. Mas não 
agora. Só no começo do ano 

que vem...
·       ... Trata-se de um tra-

balho que será desenvolvi-
do com as devidas calma e 
segurança, para não alterar 
a atual ordem das coisas...

·       ... Depois de atravessar 
momentos nada auspicio-
sos, a fase de agora é uma 
das melhores de toda a exis-
tência da emissora...

·       ... Existe, sim, o plano 
de reduzir o espaço cedido 
aos concessionários, mas 
desde que isto não venha 
a tumultuar a atual ordem 
das coisas.

 

 

A ESPN transmite segun-
da-feira, às 16h30, a ceri-
mônia de melhor jogador do 
mundo em evento ao vivo 
com transmissão de Paulo 
Andrade, Paulo Calçade e 
Leonardo Bertozzi. O ven-
cedor sairá do trio Cristiano 
Ronaldo, Messi e Neymar.

Globo, Band, Sportv e 
Esporte Interativo ainda 
não se pronunciam sobre a 
transmissão. 

Ficamos assim. Mas 
amanhã tem mais. Tchau!

 Chandelly Braz

(Crédito Globo/Raquel Cunha)

�Cultura

Taubaté Shopping 
recebe lançamento de 
livro infantil

 Â A obra é da educadora Pollyana Gama, que hoje atua no meio 
político como Deputada Federal

O silêncio nem sempre 
é absoluto, há o 
som dos pássaros, 

das pessoas andando, dos 
carros. Tudo isso faz parte 
dos nossos dias. A obra 
“Barulhinhos da Tarde”, 
da autora Pollyana Gama, 
e trata sobre isso com o 

público infantil pré-escolar, 
inserindo as crianças em 
suas rotinas de forma poé-
tica. A obra será lançada 
no Domingo Cultural, do 
Taubaté Shopping, neste 
domingo (22), às 14h.

O livro é um convite aos 
pequenos a conhecerem 

sua rotina – de ir à escola, 
tomar banho, passear, tirar 
o soninho da tarde – tudo 
por meio dos barulhinhos, 
como o pingar do chuveiro, 
o sinal da escola, a lambida 
do cachorro.  

Leia mais no site do 
DT.

previdência: 
Uma qUeStão Séria

Já sou aposentado, então 
a provável nova lei não vai 
me fazer trabalhar nem 
por mais um dia. Mas, são 
tantas informações, que até 
preocupa os aposentados 
– dúvida se a Previdência 
terá condições de honrar 
seus compromissos com 
todos nós! Na quinta-feira, 
li no jornal Estadão artigo da 
economista Zeina Latif, da 
empresa XP Investimentos, 
onde ela informa que 57% 
do orçamento federal está 
comprometido com gastos 
com a Previdência.

qUem vai pagar a 
conta?

Na opinião da economista 
Zeina Latif, “adiar a refor-
ma só agravará o problema, 
devido ao envelhecimento 
da população. A fatura será 
paga principalmente pelos 
jovens, via carga tributária 
elevada e falta de recursos 
para políticas públicas, e 
pelas consequências do défi-
cit público sobre o empre-
go e a inflação”. Se correr o 
bicho pega, se ficar o bicho 
come...  

diminUição do 
deSemprego

O país já teve mais de 14,2 
milhões de desempregados, 
hoje “só” tem 13 milhões. É 
muito ainda, fruto de políti-
cas públicas desastrosas etc 
etc. Mas, como sempre digo 
aqui, sou otimista e os índi-
ces em geral estão melhoran-
do, ainda que devagarinho 
(lembrando Martinho da 
Vila). Ontem mais uma notí-
cia alentadora: em setembro 
foram mais 34.392 empregos 
– sexto mês que as contrata-
ções superam as demissões.

fora oS peSSimiStaS!

Não sei se o Brasil vai ficar 
“com Temer” ou “fora Temer”, 
mas independente e apesar 
dele, sou otimista de carteiri-
nha. Esta semana um amigo 
enviou mensagem pelo Wat-
sApp, que dizia: “Todo pessi-
mista é vagabundo, não faz 
nada e fica gorando quem 
faz”. Para quem não conhece 
essa palavra, hoje em desuso, 
significa “desejar o mau, com 
sentimento de inveja”.

qUaL a propoSta?

O famoso escritor Oscar 
Wilde dizia que “o pessimista 
é uma pessoa que, podendo 
escolher entre dois males, 
prefere ambos”. É muito 

desagradável conviver com 
quem não acredita em nada, 
que põe defeito em tudo. E o 
pior: não sabe dar uma suges-
tão para melhorar aquilo que 
ele acha ruim.

otimiSta com o 
braSiL

O Brasil tem crises aos 
montes: na política, na eco-
nomia, e, entre outras crises, 
acrescento mais uma: crise 
de gente otimista! Por mais 
problemas que o Brasil tenha 
suas crises, o país continua 
de pé. Há muito trabalho por 
fazer, tem muita coisa errada 
acontecendo, mas muito 
trabalho tem sido feito (o 
brasileiro não deve desistir 
nunca), só que os pontos 
negativos aparecem mais. 

depende de todoS 
nóS

Venha ser otimista comigo, 
vamos fazer a nossa parte, 
porque assim o universo 
conspira a nosso favor (você 
já ouviu essa frase, né!?). 
Temos que ser pacientes, 
porque eu acredito que esta-
mos vivendo, sim, uma situa-
ção muito difícil – a operação 
Lava-Jato amplia essa per-
cepção. Aí a gente acha que 
está tudo perdido, e não está! 
Com a nossa colaboração, o 
Brasil tem jeito
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5- FICHA 088: Venda 
Apartamento no Centro 
R$ 270.000,00. Com 2 
Dormitórios,  Sendo 1 
Suíte, Sala 2 Ambientes, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro, Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
36322000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

6- FICHA 087: Ven-
da Apartamento no 
Campos Elíseos R$ 
130.000,00. Com 2 Dor-
mitórios, Sala de Estar, 
Cozinha,  Área de Ser-
viço, Banheiro, Varanda 
, Espaço para 1 Carro . 
Fone: 36322000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br
 
7- FICHA 036: Venda 
Apartamento no Areão 
R$ 195.000,00. Com 2 
Dormitórios, Sala de 
Estar, Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiro, Va-
randa, Espaço para 1 
Carro. Fone: 36322000 / 
36336474. www.teleser-
gio.com.br

8- FICHA 027: Ven-
da Apartamento na 
Independência R$ 
265.000,00. Com 3 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala de Estar, Cozinha, 
Área de Serviço, Ba-
nheiro, Espaço para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
36336474. www.teleser-
gio.com.br

Ap
to

s

Aluga-se

1- FICHA 104: Aluga-se 
Apartamento no Centro 
R$ 700,00 + Cond. + Iptu. 
Com 1 Dormitório, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço Comunitária, 
Banheiro. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br
 
2- FICHA 111: Aluga-se 
Apartamento na Inde-
pendência R$ 550,00 + 
Cond + Iptu. Com 2 Dor-
mitórios Sendo 01 Suíte, 
Sala 02 Ambientes, Cozi-
nha, Área de Serviço, Ba-
nheiro e Garagem para 1 
Carro.  Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br 
 
3- FICHA 068: Aluga-se 
Casa na Morada do Vale 
R$ 750,00 + Iptu. Com 2 
Dormitórios, Sala de Es-
tar, Cozinha, Área de Ser-
viço, Banheiro e Espaço 
para 1 Carro. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

4- FICHA 089: Aluga-se 
Apartamento na Espla-
nada Independência R$ 
650,00 + Iptu. Com 2 Dor-
mitórios, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
1 Banheiro, Espaço para 1 
Carro.  Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

14- FICHA 048: Ven-
da Terreno no Cond. 
Alpha Ville Taubaté R$ 
120.000,00 Com à Medi-
da de 257,62 m². Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br
 
15- FICHA 038: Venda 
Terreno no Portal do Vale 
Taubaté R$ 95.000,00 
Com à Medida de 10 x 
25 = 250m². Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

16- FICHA 018: Ven-
da Terreno no Jardim 
dos Lagos Taubaté R$ 
80.000,00 Com à Medida 
de 5 x 25 = 125 m². Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

17- FICHA 045: Venda 
Terreno no Continental 
II Taubaté R$ 160.000,00 
Com à Medida de 356,12 
m². Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br
 

Ca
sa

s

Vende-se

18- FICHA 246: Venda 
Casa no Cond. Primave-
ra R$ 850.000,00. Com 
3 Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala 2 Ambiente, 
Copa, Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiro, Lava-
bo, Quarto e Banheiro 
de Empregada, Quintal, 
Rancho, Garagem Co-
berta para 2 Carros. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

9- FICHA 086: Venda 
Apartamento na Vila São 
José R$ 310.000,00. Com 
3 Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala de Estar, Cozi-
nha, Área de Serviço, Ba-
nheiro, Garagem para 2 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

10- FICHA 029: Venda 
Apartamento no Cen-
tro R$ 230.000,00. Com 
2 Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala de Estar, Co-
zinha, Área de Serviço, 
Banheiro, Espaço para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

11- FICHA 058: Venda 
Apartamento na Vila 
Marli R$ 170.000,00. Com 
2 Dormitórios, Sala de 
Estar, Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiro, Espaço 
para 1 Carro. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

12- FICHA 005: Venda 
Apartamento no Três 
Marias R$ 150.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiro, Espaço 
para 1 Carro. 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

Te
rr

en
os

Vende-se

13- FICHA 002: Venda 
Terreno no Centro Tau-
baté R$ 350.000,00 Com 
à Medida de 8 x 52 = 416 
m². Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

19- FICHA 239: Venda 
Casa no Conjunto Uru-
pês R$ 360.000,00. Com 
3 Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala 2 Ambiente, 
Cozinha, Área de Servi-
ço, 2 Banheiros, Quintal, 
Rancho, Espaço para 1 
Carro.  Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

20- FICHA 223: Ven-
da Casa no Estoril R$ 
190.000,00 Com 2 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala de Estar, Cozinha, 
Área de serviço, 2 Banhei-
ros, Rancho, Espaço para 
1 Carro.  Fone: 3632-2000 
/ 3633-6474. www.tele-
sergio.com.br

21- FICHA 263: Venda 
Casa na Fonte Imacula-
da R$ 280.000,00 Com 
2 Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala 2 Ambientes, 
Sala de Estar, Copa, Co-
zinha, Área de Serviço, 
Banheiro, Garagem Co-
berta para 2 Carros, Espa-
ço para 4 Carros, Rancho. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

22- FICHA 271: Venda 
Casa na Gurilândia R$ 
220.000,00. Com 2 Dor-
mitórios Sendo 1 Suíte, 
Sala de Estar,Copa, Cozi-
nha, Área de Serviço, Ba-
nheiro, Rancho, Garagem 
Coberta para 2 Carros. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br 
   
23- FICHA 282: Venda 
Casa na Hípica Pinhei-
ro R$ 270.000,00 Com 
3 Dormitórios Sendo 3 
Suítes, Sala 2 Ambientes, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro, Garagem Co-
berta para 2 Carros. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

24- FICHA 224: Venda 
Casa no Alto São Pedro 
R$ 270.000,00 Com 3 
Dormitórios, Sala de Es-
tar, Copa, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro, 
Quarto Externo, Gara-
gem Coberta para 1 Car-
ro, Espaço para 1 Carro. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

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
os

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

BOSQUE DA SAUDE 
– APTO – 4º andar s/ ele-
vador - R$ 150 mil. Tel: 
3621-3040.

GRANJA DANIEL - Apto 
Novo - 2 dorm.(s),suíte, 
sala c/ 2 ambientes, ga-
ragem. R$ 170 mil. (12) 
99798-7676

APTO 3 dormitórios, 1 
suite, 2 vagas garagem 
cobertas , 6º andar, loca-
lizado Flamboyant. Infra-
estrutura comercial com-
pleta, próximo a bancos, 
supermercados, shop-
ping, escolas, dá para 
fazer tudo a pé. Quitado 
com documentação OK 
, semi mobiliado, piscina 
infantil. Interessados en-
trar em contato pelo tel: 
(12) 98170- 4605, falar 
com Marcio.

Aluga-se

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

CENTRO - ALUGO 
APTO c/ 02 dorms, sala, 
coz., banh. social, w.c, 
área serv., 01 vaga gar., 
armários nos quartos, ga-
binetes coz. e banh.. Ed. 
Daniel Danelli.  Valor: R$ 
1.000,00 + IPTU + Cond. 
Tratar: (12) 99717-8744.

COND. JACARANDAS 
Alugo apto 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro e 
1 vaga garagem- Cond. 
Jacarandas - Aluguel 
600,00 (mais condomi-
nio e IPTU) Interessados 
ligar horário comercial. 
Fones: (12) 36216847 / 
36227186 Sr. Minoru.

Co
m

er
ci

ai
s

Vende-se

VENDO TERRENO RE-
SIDENCIAL OUROVIL-
LE TAUBATÉ - Com 300 
m2 situado no Bairro Qui-
ririm ao lado do clube da 
VolksWagem. Toda infra-
estrutura: portaria, par-
que, recreação, piscina, 
churrasqueira e quadras. 
Documentação OK. Lote 
privilegiado próximo a 
portaria: Lote A3 20. Pre-
ço R$ 170.000,00.  Tratar 
direto com proprietário.: 
Paulo Elias pelo Fone: 
(11) 982081416.

Terreno JARDIM DE ALAH - Bairro 
Independência 12M X 25M, 

já com Projeto Aprovado com 
207 M2 para construção, todo 

murado com grade construída. 
R$170.000,00. Ótima localização, 

em frente ao canteiro de alta 
tensão. Interessados tratar 

diretamente  com proprietário 
através dos tels: (12) 3632-

6660 / (12) 99159-6756. 

PORTAL DO VALE - 
LOTE - 300m², entrada de 
R$ 45 mil + repasse, con-
fira. Tel: 3621-3040

JARDIM DAS NAÇÕES 
- LOTE - boa localização, 
10 x 50 - R$ 265 mil. Tel: 
3621-3040.

ESPLANADA INDEP. - 
LOTE – 250m², esquina, 
plano - R$ 150 mil. Tel: 
3621-3040 .

PORTAL DA MANTI-
QUEIRA LOTE – 300m², 
plano - R$ 148 mil. Tel: 
3621-3040.

ESTORIL – LOTE - Ave-
nida, 465m² - R$ 225 mil. 
Tel:3621-3040. 

ESTORIL – LOTE - Ave-
nida, 465m² - R$ 225 mil. 
Tel:3621- 3040

Gino Pães e Doces

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

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

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

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

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

Vendo Chácara 
Bairro do Pinheirinho

Medindo 1.440 M2, sem casa, 
plano, água encanada, luz, vi-
zinhos, próximo ao Tangaroa.

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

Realizará venda externas de caminhões em Taubaté, Guaratinguetá e 
região, sendo necessário experiência anterior no mercado automotivo.
Envie seu currículo para o email recrutamento@amep.com.br.

Currículos de pessoas com deficiência
serão analisados para a vaga. 

A PRODOESTE ESTÁ RECRUTANDO

VENDEDOR DE VEÍCULOS
Oportunidades para Taubaté

 

MECÂNICO DE INJEÇÃO
 Exp. mínima 2 anos
 R$2.000,00 email:recrutamentobtaubate@gmail.com

ALINHADOR DE AUTOS
Exp. mínima 2 anos
 R$2.000,00 email:recrutamentobtaubate@gmail.com
 

VENDEDOR P/CENTRO AUTOMOTIVO
 Exp. mínima 1 ano
 R$ 2.000,00 email:recrutamentobtaubate@gmail.com

“VENDEDOR. 
para venda  de 

sistemas de segurança. 
Experiência com vendas 
em qualquer área. Entre-
vistas no dia 09/10/2017 

das 9:00 as 12:00. 
End. Av. Coronel A. Monteiro 

n° 560. Centro- Taubaté.”
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Rua Canadá, 10 - JD das Nações   (12) 3411-6791
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COMUNICADO

A empresa Luiz Fidelis de Sousa ME, inscrita no CNPJ: 62.054.333/0001-50, Inscrição 
Municipal: 26.944/90, RCF: 25.834, COMUNICA a perda e o extravio dos Talões de No-
tas Fiscais de Serviços, de numeração 001 ao 250.

Classificados
Customização de calçados e roupas 
Pinturas abstratas em tecidos para 

decoração e outras finalidades
Pinturas à mão em musseline para cangas, etc

Quadros abstratos
Sachês perfumados

Caixas em mdf decoradas 
Ligue para Alice- 12. 3681.3070- Taubaté

Temperos secos para diversos pratos

Azeites aromatizados e sal de ervas
Licores diversos

Alice- tel. 3681.3070 - Taubaté

Taubaté Country Club 
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identifique (RAZÃO SOCIAL OU NOME DO PROPONENTE, endereço 
completo, números de telefone, e-mail, e CNPJ, no mínimo), redigida de 
forma clara, em língua portuguesa, ressalvando-se as expressões 
técnicas de uso corrente, com apresentação nítida, sem emendas, 
rasuras, borrões, entrelinhas ou observações feitas à margem, devendo 
estar datada e assinada na última folha, por quem de direito, e 
rubricada nas demais, em uma só via, encaminhada em um único 
envelope, indevassavelmente fechado, informando na parte externa  

TOMADA DE PREÇO Nº 01-2017 
    ENVELOPE Nº 2 – P R O P O S T A 
    (RAZÃO SOCIAL OU NOME DO PROPONENTE) 
5.2.1   Especificação clara e completa do projeto a ser realizado, 
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais que um resultado, com o completo 
preenchimento e juntada das planilhas de quantitativo e de valores; 
5.2.2   Preço total do projeto e forma de pagamento, que deverá 
ser apresentado caso a proposta seja aceita, projeto este que deverá ser 
devidamente protocolado na Prefeitura de Taubaté – SP, para aprovação 
e inícios das obras; 
5.2.3   A proposta será considerada válida por 60 (sessenta) dias 
corridos, contados a partir da data limite para apresentação; 
5.2.4   As propostas assinadas por procuração deverão vir 
acompanhadas do respectivo instrumento público. 

 
6. DO CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO/JULGAMENTO. 
  
  As propostas das licitantes habilitadas serão analisadas e 
julgadas pela Comissão Especial Mista e da Diretoria Executiva, em 
conformidade com o tipo de licitação e atendidas às especificações 
contidas neste instrumento convocatório, e em eventuais anexos. 
6.1 A proposta vencedora do projeto de reforma, ampliação e 
modernização da Academia de Ginástica do Taubaté Country Club, 
assinara um Contrato de Prestação de Serviços com a associação e terá 
o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do projeto final, 
devidamente protocolado na Prefeitura Municipal de Taubaté-SP. 
6.2 É obrigatório ao menos uma visita técnica ao local da obra, para 
realização do projeto, interessados agendar horário no telefone 12-
3625-3333, que terá o acompanhamento da Comissão Mista de 
reforma, ampliação e modernização da academia de Ginástica. 
6.3 Os licitantes serão comunicados no prazo de até 03 (três) dias 
úteis do resultado através de e-mail. 
 
7.  DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO. 

  
7.1 Para atendimento ao objeto desse certame licitatório será firmado 
instrumento contratual com a empresa ou profissional autônomo 

Taubaté Country Club 
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vencedor, a qual deverá enviar minuta, para aprovação e ou alterações 
necessárias exigidas pelo Contratante. 
7.2 No contrato a ser firmado deverá constar a cláusula de eleição do 
Foro da Comarca de Taubaté/SP, com renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1  A simples participação na presente licitação, caracterizada pela 
apresentação de documentos e proposta, implica para a licitante a 
observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a 
integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste 
Edital. 
8.2 A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do 
objeto ora licitado será interpretada como não existente ou já incluída 
no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das 
propostas. Da mesma forma, o preço apresentado deverá incluir todos 
os benefícios e despesas indiretas, os quais serão assim considerados. 
No caso de erros aritméticos, serão considerados pela Comissão, para 
fins de seleção e contratação, os valores retificados. 
8.3 Todos os funcionários em caso de empresa vencedora, que forem 
trabalhar na sede da contratante, deverão, obrigatoriamente, estarem 
registrados junto à mesma, a qual deverá comprovar tal situação no 
início das atividades. 

 
Taubaté, em 17 de outubro de 2017. 

 
 
 
 
 
 

Diretoria Executiva 
 
 
 

Comissão Mista da Academia 

Taubaté Country Club 
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TOMADA DE PREÇO     N º 01-2017 
 
O B J E T O: Contratação por meio de Tomada de Preço, conforme 
artigo 44 e seguintes do Regimento Interno da Diretoria (Disponível no 
site www.taubatecountryclub.com.br ou por cópia a ser retirado na 
secretaria do Club) de empresa ou profissional do ramo de arquitetura 
devidamente registrado no Conselho da Classe para ELABORAÇÃO DO 
PROJETO DE REFORMA (PAVIMENTO SUPERIOR 434,15M² - 
PAVIMENTO INFERIOR 845,66 M² APROXIMADAMENTE), 
AMPLIAÇÃO (250,00 M² APROXIMADAMENTE) E MODERNIZAÇÃO 
DA ACADEMIA DE GINÁSTICA DO TAUBATÉ COUNTRY CLUB, 
INCLUINDO PROJETOS EXECUTIVOS, TELHADO, LUMINOTÉCNICO 
(GESSO E ILUMINAÇÃO), DETALHAMENTO E ESCOLHA DE 
MOBILIÁRIOS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, podendo os 
interessados observar o local mediante horário pré-estabelecido, 
localizada nas suas dependências, sito na Rua Conselheiro Moreira de 
Barros nº 126 – Centro na cidade de Taubaté, conforme condições 
estabelecidas neste instrumento. 
 
1 NÃO PODERÃO PARTICIPAR DO PROCESSO LICITATÓRIO: 
1.1 Empresas que façam parte o cônjuge, companheiro (a), 

descendentes, ascendentes ou colaterais, consangüíneos ou afins, 
até terceiro grau civil, dos membros da Diretoria Executiva.  

1.2 Empresas constituídas há menos de 02 anos. 
1.3 Empresas que tenham empregados subcontratados ou que 

pretendam se utilizar de tal recurso para a execução do projeto. 
1.4 Empresas cujo ramo de atividade for incompatível com o objeto da 

concorrência. 
 
2     HABILITAÇÃO PESSOA FÍSICA, PESSOA JURÍDICA (cópias 

autenticadas): 
2.1 CPF/MF ou CNPJ/MF  
2.2 Contrato Social e ultima atualização, devidamente registrada na 

Junta Comercial. (Pessoa jurídica) 
2.3 Inscrição Municipal. 
2.4 Inscrição Estadual. (Pessoa jurídica) 
2.5 Registro ou inscrição na entidade profissional competente do 

profissional ou responsável (pessoa jurídica) 
 
3 -       DAS EXPECIFICAÇÕES DO PROJETO: 
 
3.1 Entrevista com o Cliente; 
3.2 Estudo Preliminar; 
3.3 Projeto Executivo; 
3.4 Projeto de Telhado; 
3.5 Projeto Luminotécnico (gesso e iluminação); 

Taubaté Country Club 
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3.6 Projeto de Acabamento Interno (pisos, portas, janelas e outros) e 
externo (paredes, fachadas e outros); 
3.7 Detalhamento e escolha do mobiliário; 
3.8 APRESENTAÇÃO DE MAQUETE DIGITAL DO PROJETO (3D); 
3.9 Acompanhamento Técnico. 
3.10 Orçamento da prestação de serviços referente aos itens 3.2 à 3.9. 
 
4. PRAZO / LOCAL PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS 
ENVELOPES 
 
4.1 RECEBIMENTO DOS ENVELOPES ATÉ O DIA 20/11/2017, às 
19:30hs NA SECRETARIA DO TAUBATÉ COUNTRY CLUB. 
4.2 DATA E HORÁRIO PARA INÍCIO DE ABERTURA DOS 
ENVELOPES: 30 (trinta) minutos após o término do prazo para 
recebimento dos mesmos, na Sala da Diretoria Executiva. 
4.3 LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: Recebimento dos envelopes: 
Secretaria Administrativa desta Associação, situado na Rua Conselheiro 
Moreira de Barros, 126. Abertura dos envelopes: Sala de Reuniões da 
Diretoria Executiva. 
 

 
5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

Para fins de participação e habilitação na presente licitação 
Tomada de Preço, as empresas ou profissionais autônomos deverão 
apresentar os documentos a seguir especificados, válidos na data limite 
para entrega dos envelopes, os quais poderão ser entregues em original; 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente 
(excluindo-se desta exigência os documentos emitidos pela Internet). 
 
 As propostas deverão ser apresentadas em 02 (dois) envelopes. 
 
5.1 Envelope 1 

 A documentação de habilitação deverá ser apresentada em 1 
(uma) via de cada documento, os quais deverão estar, 
preferencialmente, ordenados na mesma sequência em que estão 
solicitados neste edital (itens 2.1 a 2.5), grampeados ou 
acondicionados em pastas, rubricados e numerados sequencialmente, 
da primeira à última folha, contidos em envelope fechado 
indevassavelmente, apresentando externamente os seguintes dizeres: 

TOMADA DE PREÇO Nº 01-2017 
    ENVELOPE Nº 1 - D O C U M E N T A Ç Ã O 
    (RAZÃO SOCIAL OU NOME DO PROPONENTE) 
  
5.2 Envelope 2 
  A proposta deverá ser elaborada POR MEIOS 
MECÂNICOS/ELETRÔNICOS (MAQUETE DIGITAL), em papel que 

Abandono de Emprego

A empresa TINOCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP., inscrita no CNPJ: 
04.761.613/0001-00, localizada à Rua Engenheiro Fernando de Mattos, 352, Centro, 
Taubaté - SP,  COMUNICA que esgotadas as tentativas de contato através de telegra-
mas e tendo em vista  o seu não comparecimento do funcionário, convidamos o sr. 
Luis Osvaldo Alvarenga, portador da CTPS 00043784 – Série 00094 - SP, a compare-
cer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 
28/08/2017, dentro do prazo de 48h a partir desta publicação, sob pena de ficar res-
cindido, automaticamente, o Contrato de Trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.

Município da Estância Climática de 
Santo Antônio do Pinhal – SP 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2017 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 038/2017 

A comissão permanente de licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, 
Estado de São Paulo, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para 
REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS PARCELADOS DE REPAROS E 
MANUTENÇÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA. Data da realização: 07 de Novembro de 2017 às 09:00 
horas no Paço Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na 
Prefeitura Municipal, em horário comercial, ou através do site oficial no endereço 
eletrônico: www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 
3666-1122 / 3666-1918.  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE TAUBATÉ
FORO DE TAUBATÉ
4ª VARA CÍVEL
Rua José Licurgo Indiani s/n, ., Jardim Maria Augusta - CEP 12070-070,
Fone: (12) 3633-5556, Taubaté-SP - E-mail: taubate4cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1015646-45.2016.8.26.0625
Classe: Assunto: Procedimento Comum - Espécies de Contratos
Requerente: EPTS Empresa de Pesquisa Tecnologia e Serviços da Universidade de

Taubaté
Requerido: Debora Lopes de Souza Oliveira

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1015646-45.2016.8.26.0625

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Taubaté, Estado de São Paulo, Dr(a).
Eliza Amélia Maia Santos, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) DEBORA LOPES DE SOUZA OLIVEIRA, Brasileira, Rua João Ferreira da
Rocha, 186, Parque Aeroporto, CEP 12051-360, Taubaté/SP, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de EPTS Empresa de Pesquisa Tecnologia e Serviços da
Universidade de Taubaté, alegando em síntese que as partes pactuaram Contrato Particular de
Adesão de Parcelamento de Dívida para Curso Livre de Pós Graduação em nível de
especialização em psicopedagogia, que foi parcialmente cursado pela ré. Que a ré pagou somente
algumas mensalidades, não quitando as demais parcelas. Que o valor da dívida atualizado é de R$
8.094,07 (oito mil noventa e quatro reais e sete centavos). Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Taubaté, aos 02 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Município da Estância Climática de 
Santo Antônio do Pinhal – SP 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2017 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 037/2017 
A comissão permanente de licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, 
Estado de São Paulo, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para: 
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE 50 TONELADAS 
DE MASSA ASFALTICA QUENTE - QBUQ, PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS 
MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. 
Critério de julgamento: menor preço unitário por item 
Data da realização: 07 de novembro de 2017.  
Início do credenciamento: 13:00 horas.  
Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal, localizada na Av. Ministro Nelson 
Hungria, nº 52 - Centro, Santo Antônio do Pinhal /SP, CEP 12450-000, O Edital completo 
poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal, em horário comercial, ou 
através do site oficial no endereço eletrônico: www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br. 
Maiores informações pelos telefones (12) 3666-1122 / 3666-1918.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO 

R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP 

TEL: (012) 3978-2600 FAX: 3978-2604 

E-MAIL: administracao@jambeiro.sp.gov.br 

 
 

 
 

Edital 002/2017 
 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA 

 
Art. 1º A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO, com fundamento nos itens 5.2, 5.3 e 9.4, do Edital 

002/2017, TORNA PÚBLICA A CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA dos candidatos  abaixo 

relacionados, conforme Anexo IV do referido Edital. 

 

Art. 2º As provas práticas  serão realizadas no dia 22 de outubro de 2017, às 9h na Rua Amaral Gurgel, 846 

(Garagem Municipal) – Jambeiro-SP 

 

Art. 3º Para os candidatos ao emprego de ELETRICISTA, de acordo com as determinações do examinador, 

a prova prática constará de realização de tarefas rotineiras atribuídas ao profissional eletricista, entre elas a 

instalação de um quadro central de energia, instalação de aparelhos elétricos, instalação de um circuito de 

iluminação simples com proteção. 

 

Art. 4º Para os candidatos ao emprego de MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS, de acordo com as 

determinações do examinador, a prova prática constará de realização de tarefas mecânicas em máquinas 

pesadas, tais como: montar e desmontar motores, caixas de marchas,  diferenciais, suspensões, comandos 

e sistemas hidráulicos afins; torque de retroescavadeiras; serviços gerais de freios, tais como troca de 

lonas e reparos; serviços gerais de embreagens; operar aparelhos de solda elétrica e de oxigênio, inclusive 

manuseio do bico de corte, entre outras atividades correlatas ao emprego. 

 

Art. 5º Para os candidatos ao emprego de MOTORISTA, de acordo com as determinações do examinador, 

a prova prática constará de condução do veículo, em vias públicas da cidade, buscando evidenciar de 

forma profissional a postura do condutor candidato, entre outras atividades correlatas ao emprego. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO 

R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP 

TEL: (012) 3978-2600 FAX: 3978-2604 

E-MAIL: administracao@jambeiro.sp.gov.br 

 
 

 

 

Art. 6º Para os candidatos ao emprego de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, de acordo com as 

determinações do examinador, a prova prática constará da operação de equipamentos, de acordo com 
a opção escolhida, leve ou pesado, para execução de tarefas de abertura, alargamento e pavimentação de 

estradas, efetuando terraplanagem, retirando lama e/ou carregando caminhões seguindo 
orientações do examinador e de acordo com as características técnicas do equipamento, entre outras 

atividades correlatas ao emprego. 

 

Art. 7º  Os candidatos convocados para a prova prática deverão comparecer ao local designado para a 

prova com antecedência mínima de 30 minutos do horário marcado, munido de documento oficial de 

identidade, no seu original. 

 
Art. 8º Os candidatos aos cargos de Operador de Máquinas Pesadas e Motorista deverão apresentar a 

CNH, de acordo com as especificações para o cargo contidas no Edital 002/2017. 

 
Art. 9º Os candidatos no dia da realização da Prova Prática terão acesso aos critérios de avaliação das 

provas prática. Após a ciência dos critérios a serem avaliados na Prova Prática, os candidato assinarão o 

respectivo gabarito de avaliação, não cabendo alegação de desconhecimento do seu conteúdo. 

 
ELETRICISTA 

NOME INSCRIÇÃO 
EDMIR SILVA FILHO 30199 
LUCIANO PRADO DA SILVA 62118 
CARLOS ALBERTO SILVA FERNANDES 76553 
 
 

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS 
NOME INSCRIÇÃO 

FERNANDO ALVES CAPUCHO 28983 
ALEX GOMES LEAL 41828 
RAFAEL DOS REIS JUNIOR 24863 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO 

R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP 

TEL: (012) 3978-2600 FAX: 3978-2604 

E-MAIL: administracao@jambeiro.sp.gov.br 

 
 

 
 
 

MOTORISTA 
NOME INSCRIÇÃO 

CLEBER PORFIRIO DOS SANTOS 62131 
ROBERTO CAVALHEIRO 14619 
ANTONIO GUIDO SENNES DE ALMEIDA JUNIOR 9502 
 
 
 
 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
NOME INSCRIÇÃO 
MARCIO FELIPE LUIZ GOMES 72839 
ELIEL PAULINO DA SILVA 7224 
 
 
 
 
 
 

Jambeiro, 20 de outubro de 2017 
  

 
 

CARLOS ALBERTODE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL DE JAMBEIRO 

 
 
 

  Receitas do FUNDEB 2.103.709,27                                     

  Rendimentos de Aplicações Financeiras 6.914,94                                            

TOTAL 2.110.624,21                                     2.364.365,93                     

 Total 2.110.624,21                                     260.656,66                                 
 Magistério (60% do Total) 1.266.374,53                                     

EMPENHADA LIQUIDADA PAGA

 Despesas com Valorização do Magistério - 60% 2.046.197,41 2.046.197,41 2.000.311,11

PERCENTUAL APLICADO - 60% 96,95% 96,95% 94,77%

  Outras Despesas do Fundeb - 40% 0,00 0,00 0,00

PERCENTUAL APLICADO 40% 0,00% 0,00% 0,00%

2.046.197,41 2.046.197,41 2.000.311,11

779.822,88                                 779.822,88                                 733.936,58                                 

 Saldo Anterior -                                                      Despesas Pagas com o Magistério 2.000.311,11                              

 Receitas Arrecadadas até o Trimestre 2.110.624,21                                      Despesas Pagas com Outras Despesas -                                              

SOMA 2.110.624,21                                     2.000.311,11                              

110.313,10                                 

113.381,48                                 

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB 

RETENÇÕES AO FUNDEB

  Valor Retido até o Trimestre 2.364.365,93                              

3º TRIMESTRE DE 2017

RECEITAS DO FUNDEB

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS  DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO
 Perda (+) / Ganho ( - )

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB

VALORES APLICADOS -  MAIOR/MENOR - 60%

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS DECRÉSCIMOS

SOMA

Resultado Apurado

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE      Banco do Brasil - Fundeb - conta 8.937-0

TOTAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.068,38                                     

Arrecadação 25%
684.539,54                                 171.134,89                                 

5.871.293,01                              1.467.823,25                              

6.399.174,09                              1.599.793,52                              

12.955.006,64                            3.238.751,66                              

Receitas Vinculadas Saldo Anterior Pagamentos Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro 43.272,85                                          43.571,89                                   136,30                                        

Construção Escola Vargem Grande 3.996,96                                            -                                              4.191,07                                     

Convênio Transporte de Alunos - Estado 16.913,97                                          1.090.038,85                              127.093,58                                 

QESE Transporte de Alunos 66.801,57                                          145.053,37 264.116,63                                 

PNATE - Transporte de Alunos 9.547,17                                            24.842,74 31.315,35                                   

Receita PDDE 8.568,34                                            0,00 8.984,44                                     

Receita EJA 287,30                                               -                                              287,30                                        

Convênio Equipamento Mobiliário para Educação 94.358,28                                          -                                              98.940,61                                   

Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação 645,16                                               -                                              676,49                                        

Aplicação Financeira 25% - Decendial 24.964,04                                          21.597,73                                   4.562,30                                     

TOTAL 269.355,64                                        1.325.104,58                              540.304,07                                 

Empenhada Liquidada Paga
3.545.885,47                              2.569.372,46                              2.535.621,55                              

90.962,92                                   89.730,64                                   89.730,64                                   
2.184,70                                     2.184,70                                     2.184,70                                     

98.424,95                                   98.424,95                                   95.645,08                                   

3.737.458,04                              2.759.712,75                              2.723.181,97                              

1.775.162,77                              1.124.873,83                              1.124.873,83                              

1.962.295,27                              1.634.838,92                              1.634.838,92                              
2.046.197,41                              2.046.197,41                              2.000.311,11                              

260.656,66                                 260.656,66                                 260.656,66                                 

4.269.149,34                     3.941.692,99                     3.895.806,69                     
RG

32,95% 30,43% 30,07%

Jhonata Ricardo de Santana
Secretário Municipal de Educação

DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS
    Receitas Municipais
    Transferências da União
    Transferências do Estado

SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%

RECEITAS  E  DESPESAS 100%

Receitas + Aplicação
435,34                                               

194,11                                               

1.200.218,46                                     

342.368,43                                        

46.610,92                                          

416,10                                               

-                                                    

4.582,33                                            

31,33                                                 

1.195,99                                            

1.596.053,01                                     

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre
    361 - Ensino Fundamental
    362 - Ensino Infantil
    367 - Ensino Especial
    306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal  Merenda

Fabiana Aparecida Lemes Gil
Contadora

TOTAL

MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS

(+)DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA 
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)

TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

Maria Lourdes de Oliveira Carvalho
Prefeita MunicipalSecretário Municipal de Educação ContadoraPrefeita Municipal

Acumulado (R$) Acumulado (R$)

192.364,62              3.545.885,47          
83.743,46               90.962,92               

207.650,78             2.184,70                 
126.779,72             98.424,95               

28.877,04               
1.513,95                 ( = ) 3.737.458,04          

10.605,26               
5.711.475,34          ( - ) Despesas com Recursos do QESE, Convênios e Outros 1.757.060,61          

33.004,71               ( - ) Despesas com Rendimentos de Aplicações - Conta LDB 18.102,16               
118.756,26             ( = ) 1.775.162,77          

12.535,64               
28.525,77               ( = ) 1.962.295,27          

Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

RECEITAS ARRECADADAS DESPESAS DO ENSINO

  Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 12.361 - Ensino Fundamental
  Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI 12.365 - Educação Infantil
  Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 12.367 - Educação Especial
  Imposto de Renda Retido na Fonte 12.306 - Merenda Escolar - Pessoal e Encargos
  Dívida Ativa de Impostos
  Multa e Juros provenientes de impostos Total da Despesa no Ensino
  Multa e Juros provenientes de impostos da Divida Ativa
  F.P.M.- Fundo de Participação dos Municípios 
  Simples Nacional
  Parcela FPM - Processo nº 121717-16/2010
  I.T.R. - Imposto Territorial Rural
  Desoneração de Exportações (LC-87/96)

3º Trimestre de 2017

Total da Despesa Vinculada do Ensino

Total da Despesa com Recursos Próprios 28.525,77               ( = ) 1.962.295,27          
6.021.380,38          

333.406,94             ( + ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 260.656,66             
44.386,77               ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB (Menor Receita) 2.046.197,41          

12.955.006,64        ( = ) 4.269.149,34          

1.577.950,85          32,95%
18.102,16               

2.103.709,27          
6.914,94                 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB (%) 96,95%

3.706.677,22          Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB (%) 96,95%

16.661.683,86        694.513,59             

  Desoneração de Exportações (LC-87/96)
  I.C.M.S. - Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços
  I.P.V.A. - Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor
  I.P.I. - Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação

TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

  QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais
  Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais
  Recursos recebidos do FUNDEB
  Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

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

Jhonata Ricardo de Santana Maria Lourdes de Oliveira Carvalho Fabiana Aparecida Lemes Gil
RG

Secretário Municipal de Educação Prefeita Municipal Contadora

 FUNDEB

Total da Despesa com Recursos Próprios 

TOTAL APLICADO NO ENSINO - 25%

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) (%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA 
Rua José Fernandes da Silva, 28 – Tel: (12)3677-9700 – Fax: 3677-2100 –  CEP12180000 

 
   

 

 

CONVITE n° 004/2017 - Edital nº 044/2017 – Proc. Adm. Mun. n° 155/2017. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
– No dia 20 de outubro de 2017, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente, Sr.ª. MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO, Prefeita Municipal, HOMOLOGOU o item do 
convite em epígrafe, considerando a adjudicação do item pela comissão de Licitação à empresa Geovani 
Aparecido Corrêa. Fica a empresa convocada a assinar a Ata no prazo de 05 dias úteis a contar desta 
publicação. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Código

SAO PAULO                
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA
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Categoria Econômica

Exercício de 2017

Betha Sistemas

4.0.0.0.0.00.00.00.00.00  RECEITAS 1.832.829,49
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00    RECEITAS CORRENTES 2.072.497,72
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00       RECEITA TRIBUTARIA 61.459,02
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00          IMPOSTOS 54.499,04
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00             IMPOSTOS S/ PATRIMÔNIO E A RENDA 23.631,68
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00                Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 4.522,76
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00                IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA15.790,56
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00                   IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15.790,56
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00                Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir 3.318,36
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00             IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 30.867,36
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00                Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 28.526,77
4.1.1.1.3.06.00.00.00.00                Iss/Icms/Simples Nacional - Lei 9.317/96 2.340,59
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00          TAXAS 6.959,98
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00             TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 5.537,70
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00                Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv 5.537,70
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00             TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.422,28
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00                Outras Taxas de Prestação de Serviços 1.422,28
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00       RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 9.987,01
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00          Contribuição p/ o Custeio dos Serviços de Iluminaç 9.987,01
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00       RECEITA PATRIMONIAL 4.963,69
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00          RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 4.593,69
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00             REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4.593,69
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00                REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS2.260,03
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00                   Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinculados - FUND 307,60
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00                   REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE S391,07
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00                      Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. SAUDE 15% TESOURO 22,24
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00                      Rec Rem Dep Banc. Rec. Vinc - SAÚDE ESTADO 11,50
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00                      Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SAÚDE UNIÃO 357,33
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00                   REM. DEP BANC. RECURSOS VINCULADOS - MDE 1.202,79
4.1.3.2.5.01.05.01.00.00                      Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ENSINO 25% - TES 21,56
4.1.3.2.5.01.05.02.00.00                      Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ENSINO - ESTADO 152,76
4.1.3.2.5.01.05.03.00.00                      Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ENSINO UNIÃO 1.028,47
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00                   REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - PROMOÇÃO S243,98
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00                      Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FSS ESTADO 82,05
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00                      Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS UNIÃO 161,93
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00                   RECEITA REMUN. DEP. BANC. OUTROS RECURSOS VINCULAD114,59
4.1.3.2.5.01.99.02.00.00                      Rec. Rem Dep. Banc. Rec. Vinc. - ESTADO 58,39
4.1.3.2.5.01.99.03.00.00                      Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - UNIÃO 56,20
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00                REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO2.333,66
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00                   Remuneração de Outros Dep de Resursos Não Vinculad 2.333,66
4.1.3.9.0.00.00.00.00.00          OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 370,00
4.1.3.9.1.00.00.00.00.00             Receita de Aluguéis de Máq. e Equip. Patrulha  Agr 370,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00       TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.983.765,19
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00          TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.578.519,73
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00             TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 635.773,43
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00                PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 474.600,78
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00                   Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 467.093,19
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00                   Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 7.507,59
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00                TRANSF. DA COMPENS. FINAN. P/ EXPLORAÇÃO REC. NATU63.387,96
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00                   Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais 733,45
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00                   Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo 2.709,62
4.1.7.2.1.22.50.00.00.00                   Cota-Parte Royalties p/ Participação Especial 53.290,88
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00                   Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 6.654,01
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00                TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO  SUS - FUNDO A FUNDO37.722,92
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00                   PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 29.646,33
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00                      Piso de Atenção - PAB Fixo 15.486,33
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00                      Programa Saúde da Família - PSF 4.000,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00                      Programa Agente Comunitária de Saúde - PACS 5.070,00
4.1.7.2.1.33.11.99.00.00                      Outros Programas de Atenção Básica 5.090,00
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00                   ATENÇÃO MAC. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.321,15
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00                      Teto Financeiro MAC Ambulatorial e Hospitalar 3.321,15
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00                   VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.055,44
4.1.7.2.1.33.13.11.00.00                      Vigilância Sanitária 3.055,44
4.1.7.2.1.33.15.00.00.00                   GESTÃO DO SUS 1.700,00
4.1.7.2.1.33.15.10.00.00                      Gestão do SUS - PMAQ 1.700,00

Código

SAO PAULO                
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA
Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Especificação Desdobramento Fonte

Período: Setembro

Página 2

Categoria Econômica

Exercício de 2017
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4.1.7.2.1.34.00.00.00.00                TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 6.000,00
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00                   Bloco Piso Básico Fixo I - PAIFI - CRAS 6.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00                TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FDNE 50.892,24
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00                   Transferências do Salário Educação - QESE 34.447,75
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00                   Transferências do FNDE - PNAE 5.666,40
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00                   Transferências do FNDE - PNATE 6.558,09
4.1.7.2.1.35.05.00.00.00                   Transferências do FNDE - PNAEP 1.865,60
4.1.7.2.1.35.06.00.00.00                   Transferências do FNDE - PNAEM 2.354,40
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00                Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96 3.169,53
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00             TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 720.572,00
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00                PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 720.572,00
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00                   Cota-Parte do ICMS 698.584,82
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00                   Cota-Parte do IPVA 17.483,29
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00                   Cota-Parte do IPI sobre Exportação 4.503,89
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00             TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 222.174,30
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00                Transferências de Recursos do FUNDEB 222.174,30
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00          TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 405.245,46
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00             TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 405.245,46
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00                TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO264.754,08
4.1.7.6.2.02.01.00.00.00                   Programa Transporte de Alunos - Ensino Fundamental 253.901,28
4.1.7.6.2.02.02.00.00.00                   Convênio Merenda Escolar - Estado 10.852,80
4.1.7.6.2.03.00.00.00.00                TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.454,25
4.1.7.6.2.03.01.00.00.00                   Convênios Proteção Social Básica 4.454,25
4.1.7.6.2.10.00.00.00.00                TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A CESP 136.037,13
4.1.7.6.2.10.01.00.00.00                   Convênios Cesp - Travessia Aquática - Balsa 136.037,13
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00       OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.322,81
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00          MULTAS E JUROS DE MORA 1.629,52
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00             MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 862,55
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00                Multas/Juros de Mora  s/ o IPTU 313,10
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00                Multas/Juros de Mora s/ o ISS 80,91
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00                MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 468,54
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00                   Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 468,54
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00             MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 766,97
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00                Multas/Juros de Mora Dívida Ativa s/ IPTU 562,26
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00                Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 44,01
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00                Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa s/ Outros T 160,70
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00          INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 95,29
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00             RESTITUIÇÕES 95,29
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00                Outras Restituicoes 95,29
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00          RECEITA DA DIVIDA ATIVA 7.709,65
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00             RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 7.709,65
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00                Receita da Dívida Ativa s/ IPTU 4.079,25
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00                Receita da Dívida Ativa do ISS 326,68
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00                RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 3.303,72
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00                   Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ 3.303,72
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00          RECEITAS DIVERSAS 2.888,35
4.1.9.9.0.05.00.00.00.00                Receita do Correio - Serviços de Malote 1.420,29
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00                OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1.468,06
4.1.9.9.0.99.99.00.00.00                   Outras Receitas 1.468,06
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00    DEDUÇÕES DE RECEITAS -239.668,23
4.9.5.0.0.00.00.00.00.00       FUNDEB -239.668,23
4.9.5.1.0.00.00.00.00.00          DEDUÇÕES DO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -239.668,23
4.9.5.1.1.00.00.00.00.00             DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE - UNIÃO -95.554,01
4.9.5.1.1.01.00.00.00.00                DEDUÇÕES DO FUNDEB - UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS CORREN-94.920,11
4.9.5.1.1.01.02.00.00.00                   Deduções do Fundeb - Cota Parte FPM -93.418,61
4.9.5.1.1.01.05.00.00.00                   Deduções do Fundeb - Cota Parte do ITR -1.501,50
4.9.5.1.1.36.00.00.00.00                Dedução do Fundeb - Cota Parte ICMS Desoneração -633,90
4.9.5.1.2.00.00.00.00.00             DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE - ESTADO -144.114,22
4.9.5.1.2.01.00.00.00.00                DEDUÇÕES DO FUNDEB - ESTADO - TRANSFERÊNCIAS CORRE-144.114,22
4.9.5.1.2.01.01.00.00.00                   Dedução do fundeb - Cota Parte ICMS -139.716,95
4.9.5.1.2.01.02.00.00.00                   Dedução do Fundeb - Cota Parte IPVA -3.496,50
4.9.5.1.2.01.04.00.00.00                   Dedução do Fundeb - Cota Parte IPI -900,77
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NATIVIDADE DA SERRA ,  20/10/2017

PREFEITO MUNICIPAL
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO

CONTADOR-CRC 1SP-274817/O-4
FABIANA APARECIDA LEMES GIL

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO

 A empresa CAIXA ASSISTENCIAL DO SERVIDOR BRASILEIRO - CASEBRÁS , inscrita 
no CNPJ: 10.682.806/0001-60, COMUNICA que a funcionária WILDELAINE BARBOSA, 
portadora da CTPS nº 69783     Série 00229/SP, e do CPF nº 305.192.598-58, está 
ausete do trabalho desde o dia 12/09/2017. Tendo em vista as diversas tentativas 
infrutíferas de contato via telefone celular, vimos, por meio deste, solicitar o compa-
recimento ao seu local de trabalho, no prazo de 24 horas, para justificar sua ausência 
ao labor, desde o dia 12/09/2017, bem como para explicar o porquê de ter fechado 
a loja em que trabalha às 10h20, do dia 12.09.2017, com a luz e os equipamentos 
elétricos e eletrônicos ligados, só tendo devolvido as chaves da loja em questão, 
através de um “motoboy”, no dia 15.09.17, sob pena de caracterização de abandono 
de emprego e rescisão de seu contrato de trabalho por justa causa.

No afã de evitarmos maiores transtornos e indesejáveis aplicações de medidas dis-
ciplinares mais graves, solicitamos a V. Sa., a utilização dos esforços possíveis ao cor-
reto cumprimento de suas obrigações, lembrando que as mesmas leis que garantem 
direitos, geram também obrigações.

Telegrama enviado dia 04/10, porem sem sucesso por ausência.

COMUNICADO

A ABMT - Associação dos Bombeiros Mirins de Taubaté, inscrita no CNPJ: 
27.256.581/0001-83, localizada na Rua Rachel Koter Resnichenco, nº 225, Parque 
Granja Santa Terezinha, Taubaté - SP, COMUNICA que encerrou suas atividades desde 
o dia 25 de setembro de 2017.


