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“Olhos que vêem o 
bem como bem e o 
mal como mal: eis a 
correta visão”.

 Mokiti Okada
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Mobilidade altera cronograma 
de recapeamento do Centro

A Secretaria de Mobilida-
de Urbana de Taubaté 
alterou o cronograma 

de interdições para o recape-
amento da rua Chiquinha de 
Matos, no trecho entre a rua 
Doutor Souza Alves e avenida 
Nove de julho, no Centro de 

Taubaté. As obras acontecem 
até sexta-feira, dia 11 de maio.

O trânsito está interditado 
na rua Chiquinha de Matos, 
no trecho entre a rua Doutor 
Souza Alves e avenida Nove 
de julho. Durante a interdição 
completa da via, os motoristas 

terão como rota alternativa as 
ruas Quatro de Março e Anízio 
Ortiz Monteiro. Os cruzamen-
tos das ruas Doutor Souza 
Alves, XV de novembro e Tra-
vessa Vera Cruz também serão 
interditados.

Moradores do 
Vista das Palmeiras 
recebem chaves

CCR NovaDutra 
inicia alerta sobre 
o período com 
incidência de 
neblina na via Dutra
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Educação ambiental é 
tema de atividade em 
escolas municipais

Cartel desviou mais de R$ 1,6 bi 
de merenda e educação em São Paulo

 Â PF e CGU identificaram irregularidades em 30 municípios

Investigação da Polícia 
Federal (PF) e da Contro-
ladoria-Geral da União 

(CGU) descobriu que alunos 
de 30 municípios paulistas 
receberam merenda de 
qualidade inferior, devido 
ao cartel de empresas que 
atuava há pelo menos 20 
anos no desvio de dinheiro 
público. Segundo a PF, os 
recursos eram desviados 
do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae), 
do governo federal. No total, 
a estimativa é que 65 con-
tratos suspeitos tenham 
envolvido mais de R$ 1,6 
bilhão.

A Operação Prato Feito, 
que investiga desvio de 
recursos do governo fede-
ral para a educação, foi 
deflagrada ontem, dia 9, 
pela Polícia Federal, com 
mandados de busca a apre-
ensão na casa e gabinete 
dos prefeitos das cidades 
de Barueri, Embu das Artes, 
Mauá, Caconde, Cosmópo-
lis, Holambra, Hortolândia, 
Laranjal Paulista, Mogi 
Guaçu, Mongaguá, Paulínia, 
Pirassununga e Registro. 
Buscas também foram feitas 
no Paraná, na Bahia e no 
Distrito Federal.

leia mais no site do dt.
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DTno tempo 
Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira

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

Mensagem do Dia

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

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

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

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

Feche bem a 
casa, porque 
eles estão soltos
A partir de hoje e até dia 

15, o perigo de andar 
nas ruas dos bairros 

e até mesmo no centro da 
cidade à noite fica mais peri-
goso:   a Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária solta 
hoje cerca de 3 mil presidi-
ários em nossa região. Eles 
estão liberados, em mais 
uma saidinha, desta vez, 
para passar o Dia das Mães 
em casa e, teoricamente, se 
socializarem , se preparan-
do para a convivência em 
sociedade quando forem 
definitivamente soltos.

Olha só a ironia: antes de 
serem presos, conviviam 

em sociedade? Eram socia-
lizados? Claro que não! Pois 
é, os órgãos de defesa de 
direitos humanos acreditam 
em lendas da carochinha e 
esperam que três ou quatro 
dias nas ruas, em liberdade, 
os vai recuperar. Se assim 
fosse, as estatísticas pós-
-saidinha seriam muito 
melhores. E tem preso que, 
na saidinha, nem vai pra 
casa, ver a família. Muitos 
ficam nas cidades em que 
cumprem pena, cometen-
do novos crimes. É preciso 
acabar com estas saidinhas, 
porque lugar de criminoso é 
na cadeia.

Amor natural, mas também 
intelectual
• Orson Peter Carrara

Tomás de Aquino (1225-1274), 
filósofo e teólogo italiano, é con-
siderado a figura mais impor-

tante da filosofia escolástica e um dos 
teólogos mais notáveis do Catolicismo. 
Foi canonizado pelo Papa João XXII, em 
1323; em 1567, o Papa Pio V procla-
mou-o Doutor da Igreja.

Pois entre os pensamentos do grande 
Tomás de Aquino, figura a ideia que 
ele qualificou de Amor Natural e Amor 
Intelectual, para definir e estudar o 
Amor.

Essa divisão em dois pontos, segundo 
o filósofo, surge, no primeiro caso, do 
amor natural, da capacidade inata de 
todo ser humano na busca do afeto, 
na tendência ou aptidão natural na 
conquista do amor. Já no caso do amor 
intelectual, a questão se volta para a 
vontade de amar, para o querer ir em 
busca do amor. Notem a diferença: 
no primeiro caso, aptidão natural; no 
segundo, a iniciativa de ir em busca.

A aptidão natural já está no ser. No 
desejo e vontade, que requer a iniciati-
va e esforço, a situação é outra. Ocorre 
que na aptidão natural pode haver aco-
modação, preguiça; no segundo caso, 
porque intelectual, há movimentação 
de ideias e forças para alcance do obje-
tivo.

O amor, por sua vez, confundido em 
todas as épocas com visões distintas 
(a depender do estágio moral e inte-

lectual em que se coloca a pessoa), 
transcende o aspecto sensual, físico, de 
aparência, de tempo, espaço ou lugar. 
Ele está muito acima das precárias e 
temporárias condições humanas, para 
situar-se realmente no amor em sua 
verdadeira natureza: o amor ao pró-
ximo. Sim, porque somente amando 
ao próximo alcançaremos o sentido 
autêntico da vida.

O amor é confundido com paixão, 
que passa com o tempo, a idade ou 
outras condições. Se sofre abalos com 
os melindres, orgulho ferido, traições, 
já não é amor… Se chega a abater-se 
diante da ingratidão, do abandono, 
ainda não é amor. O amor verdadei-
ro aceita o outro como ele é, porque 
o compreende, o aceita, justamente 

porque se ama. Isto é o amor, que vai 
socorrer a necessidade do outro, que 
solidariza-se com a dificuldade alheia. 
Se é um sentimento que fica bem 
somente quando não nos contraria, já 
não é amor, mas egoísmo.

Por isso, o amor transcende a rela-
ção homem-mulher, situando-se além 
desta condição, já que não distingue 
diferenças, simplesmente ama. E quem 
ama, compreende, perdoa, aceita. E, 
curiosamente, embora o amor trans-
cenda a relação homem-mulher, 
também pode ser exercitado entre 
cônjuges, amigos, irmãos, em família, 
ou entre quaisquer seres humanos, já 
que todos nascemos com uma aptidão 
natural para amar, mas que o amor 
intelectual pode desenvolver.

Descuido é apontado como principal 
causa do avanço da malária no Brasil
Depois de sucessivas quedas, regis-

tros de casos de malária no País 
estão em crescimento. Em 2017 

o Brasil contabilizou aproximadamente 
194 mil casos dessa doença. O mês de 
fevereiro deste ano, em comparação 
com o mesmo mês do ano passado, 
mostra o incremento de 48% do número 
de casos. E, embora as principais ocor-
rências se concentrem nos estados das 
regiões Norte e Nordeste, a continuida-
de dos registros da malária nas regiões 
Sul e Sudeste, principalmente nas áreas 
da Mata Atlântica, sugerem a existência 
de riscos permanentes da disseminação 
do problema também nessas regiões.         

Segundo o Biólogo Horácio Teles, 
membro do CRBio-01 – Conselho Regio-
nal de Biologia – 1ª Região (SP, MT e 
MS), o negligenciamento com o progra-
ma de controle dessa endemia é uma 
das prováveis razões para o aumento do 
número de casos. “Ao longo desses anos, 
a responsabilidade das ações de con-

trole e vigilância passou para os muni-
cípios, sem que os mesmos tivessem 
recursos suficientes e adequados para a 
execução das atividades programáticas 
como, por exemplo, o diagnóstico de 
casos e das espécies do Plasmodium, 
fundamental para o tratamento dos 
portadores do parasita”, diz o Biólogo.

A malária é uma doença provocada 
pela aquisição do Plasmodium falcipa-
rum, P. vivax e P. malariae. Os casos mais 
graves da doença decorrem de infecções 
por protozoários pertencentes à primei-
ra espécie. Os vetores da malária são 
mosquitos do gênero Anopheles, dentre 
os quais o Anopheles darlingi consiste a 
espécie mais frequentemente envolvida 
na transmissão desse grave problema 
de saúde pública. “Essas espécies dos 
mosquitos habitam as matas, florestas e 
os entornos desses ambientes. A trans-
missão dos parasitas acontece através 
de picadas das fêmeas dos mosquitos”, 
explica Teles.

De acordo com o Biólogo, o desen-
volvimento do parasita acontece em 
um ciclo que inclui mosquitos e seres 
humanos. Dessa maneira, dada a impos-
sibilidade de combate aos vetores nos 
ambientes silvestres, o controle eficien-
te da doença depende quase exclusiva-
mente do diagnóstico e tratamento dos 
casos humanos, completa o membro 
do CRBio-01. Ele ainda destaca que 
os principais sintomas da doença são 
febre, calafrios, tremores e suores que 
surgem geralmente após uma semana 
da infecção, e que o tratamento exige 
medicamentos específicos disponíveis 
nas unidades de saúde.

 “No mais, a prevenção demanda o 
uso de mosquiteiros e telas nas janelas 
e, nas circunstâncias de transmissão 
ativa, a aplicação de inseticidas de ação 
residual nas residências. Sobretudo de 
áreas rurais ou dos limites das cidades 
com as matas e florestas”, conclui o 
membro do CRBio-01.

Tristeza cultivada 
é ferrugem do 
coração
Os problemas devem 

ser enfrentados de 
cabeça erguida, con-

fiando que Deus virá em 
socorro à nossa fraqueza. 

Não podemos desani-
mar em momento algum. 
Quando reclamamos, aca-
bamos piorando a situação. 

A princípio, pode parecer 
que isso nos alivia, mas aca-
bamos falando de maneira 
errada e para pessoas erra-
das sobre os nossos proble-
mas. 

E, com isso, acabamos 
ouvindo conselhos que, 
muitas vezes, só nos fazem 
mal. Além disso, falar sobre 
os problemas nos faz senti-
-los novamente. 

Dormimos pensando na 
situação, sonhamos com isso 
e acordamos com o mesmo 
pensamento; nos atormen-
tando ainda mais e nos tor-
nando pessoas azedas. Você 

sabe o que um pingo d’água 
causa no ferro? Ferrugem, 
que corrói o ferro. 

Minha mãe sempre dizia: 
“Não deixe a panela molha-
da, pois um único pingo 
d’água pode enferrujá-la”. 

Pensamentos e sentimen-
tos negativos são como a 
ferrugem no ferro: pouco 
a pouco, nos corroem, até 
o momento em que, não 
somos mais capazes de 
suportar. 

Tristeza cultivada é ferru-
gem do coração. 

Deixe passar o que passa. 
Deus é superior à tristeza, 
é superior à dor e ao sofri-
mento. 

Não alimente-se com tris-
teza. Exorcize todo senti-
mento ruim de seu coração 
e deixe-se revigorar pelo 
Espírito Santo.

deus o abençoe!
Seu irmão
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�Empreendimento

Moradores do Vista das 
Palmeiras recebem chaves

�Transporte público

Região do Barranco recebe mais 
linhas de ônibus

� Interdição

Mobilidade altera cronograma 
de recapeamento do Centro
A Secretaria de Mobili-

dade Urbana de Tau-
baté alterou o crono-

grama de interdições para 
o recapeamento da rua Chi-
quinha de Matos, no trecho 
entre a rua Doutor Souza 
Alves e avenida Nove de 
julho, no Centro de Tauba-
té. As obras acontecem até 
sexta-feira, dia 11 de maio.

O trânsito está interditado 
na rua Chiquinha de Matos, 
no trecho entre a rua Doutor 
Souza Alves e avenida Nove 
de julho. 

Durante a interdição com-
pleta da via, os motoristas 
terão como rota alternativa 
as ruas Quatro de Março 
e Anízio Ortiz Monteiro. 
Os cruzamentos das ruas 
Doutor Souza Alves, XV de 
novembro e Travessa Vera 
Cruz também serão interdi-
tados.

Em relação ao transporte 
coletivo, os ônibus que tra-
fegam pela rua Visconde do 
Rio Branco e XV de Novem-
bro farão desvio pela rua 

Quatro de Março e avenida 
Nove de Julho. Com isso, 
os dois pontos de ônibus 
da rua Chiquinha de Matos 
(em frente ao Torra Torra e 
ao Banco Bradesco) ficam 
desativados provisoriamen-
te.

Estas obras fazem parte da 
requalificação de calçadas e 
vias do centro de Taubaté. O 
projeto contempla a recons-
trução de cerca de 21mil 
m² de calçadas, com novas 
guias e sarjetas, piso tátil 
de alerta e rebaixamento de 

guias para acessibilidade. As 
vias também recebem novo 
recapeamento do pavimen-
to e sinalização viária. Está 
prevista a implantação de 
200 dispositivos sonoros 
para travessia de pedestres 
nos cruzamentos.

Ministério das Cida-
des, governo do 
Estado e Prefeitu-

ra de Taubaté entregaram 
ontem, quarta-feira, dia 9 as 
chaves do empreendimento 
Vista das Palmeiras.

A solenidade de entre-
ga aconteceu a partir das 
10h30 na escola Madre 
Cecília, na Avenida Fran-
cisco Alves Monteiro, s/n, 
Novo Horizonte. 

Após a cerimônia, as 
autoridades visitaram 
um dos apartamentos do 
empreendimento, locali-
zado na rua Antônio Mar-
condes da Silva, 200, Vila 
dos Comerciários II (Bar-
ranco).

O empreendimento tem 
832 moradias, divididas 
em três condomínios, 

totalizando 52 edifícios de 
quatro andares. Cada torre 
tem 16 apartamentos de 
49,91m², com dois quartos, 
sala, cozinha, área de servi-
ço e banheiro.

As unidades habitacionais 
fazem parte de uma parce-
ria da Prefeitura de Taubaté 
com o programa Casa Pau-
lista, do governo estadual, 
com investimento de R$ 
16,64 milhões, e Minha 
Casa Minha Vida, do gover-
no federal, com recursos no 
valor de R$ 58,24 milhões.  

Todos os candidatos pas-
saram por análise de docu-
mentação e visitas domici-
liares. Um dos pré-requisi-
tos para ser contemplado é 
morar em Taubaté há mais 
de 5 anos e ter renda fami-
liar não superior a R$1.800.

A partir de hoje, quinta-
-feira, dia 10, a Pre-
feitura de Taubaté 

reforça o transporte públi-
co da região do Barranco. O 
objetivo é melhorar o aten-
dimento no bairro e aumen-
tar oferta de viagens com 
a vinda dos moradores do 
Conjunto Habitacional Vista 
das Palmeiras.

A linha 8 (Parque Aeropor-
to), que atende o bairro do 
novo conjunto habitacional, 
passará a ter oito ônibus 

para fazer as viagens ao 
invés de sete. Com isso, o 
número de partidas passa de 
89 para 107, um aumento de 
20% na oferta de viagens.

A Secretaria de Mobilidade 
Urbana irá fiscalizar e moni-
torar a lotação dos veículos 
após a entrega das chaves 
para averiguar se haverá 
necessidade de novas ade-
quações além das já realiza-
das para atender a demanda 
local.

O novo itinerário para o 

bairro será pela avenida 
Antônio Geraldo da Silva, 
rua Benedito Tadeu Pinhão 
e rua Antônio Marcondes 
da Silva (ponto final). No 
sentido centro, o ônibus sai 
do ponto final e segue pela 
rua Professor William Ortiz 
e rua Cônego Osvaldo Gemi 
Chester.

Alteração Viária
Para o novo itinerário do 

transporte público, a partir 
do dia 10 de maio, a rua 
Professor William Ortiz será 

mão única no trecho entre a 
rua Antonio Marcondes da 
Silva e rua Cônego Osvaldo 
Gemi Chester. O estacio-
namento de veículos será 
proibido em ambos os lados, 
pois a via possui somente 6 
metros de largura e não tem 
calçada de um dos lados.

Nos primeiros dias da 
mudança, agentes de trân-
sito estarão no local para 
orientar os motoristas e a 
sinalização está sendo alte-
rada.

�Taubaté Shopping

Dia das Mães será 
comemorado com 
ações especiais 

 Â As atividades começam amanhã, 
sexta-feira e se estendem por todo o fim 
de semana

O Taubaté Shopping 
preparou ações 
especiais para as 

mamães durante todo o fim 
de semana, para que elas 
possam aproveitar ainda 
mais a data em sua home-
nagem. Para dar início às 
comemorações haverá uma 
missa especial celebrada 
pelo Padre Rodrigo Natal. A 
celebração acontece amanhã,  
sexta-feira, dia 11, no hall do 
cinema, às 19h30, e terá uma 
benção especial às mães.

Dando prosseguimento às 
atividades, no sábado, dia 12, 
o Laboratório CedLab fará 
um mutirão de saúde gratuito 
na Praça de Eventos. O “Mãe, 
coração bate forte!” terá afe-
rição de pressão, teste de gli-
cemia e IMC (Índice de Massa 
Corpórea). No domingo, Dia 
das Mães, as crianças pode-

rão aprender a customizar 
porta-retratos para guardar 
lindos momentos com suas 
mamães. A atividade gratui-
ta, em parceria com o CCAA, 
acontece no espaço Domingo 
Cultural a partir das 14h.

Promoção Dia das Mães
A promoção “Compro-

-ganhou: Dia das Mães” con-
tinua no Taubaté Shopping. O 
cliente que realizar compras 
acima de R$300 tem direito 
a uma deo colônia Davene. 
São três fragrâncias para 
escolher: lavanda e vanilla, 
flor de laranjeira e lilly e ver-
bena. Para realizar a troca 
dos cupons fiscais o cliente 
deve se dirigir até o balcão de 
trocas, localizado próximo à 
escada rolante de acesso ao 
cinema. A promoção irá até 
dia 13 de maio, Dia das Mães, 
ou até durarem os estoques.

�Emprego

Sabesp divulga 
gabarito do concurso 
público para 661 vagas

 Â  Foram quase 138 mil inscritos, o 
que representa concorrência maior do 
que nos principais vestibulares do país; 
resultado final está previsto para 19  de 
junho

Está   disponível   no   
site  da  Fundação  
Carlos  Chagas

 (www.concursosfcc.com.
br)  o  gabarito  das  provas  
objetivas do concurso 
público para empregados, 
realizado pela Sabesp no 
último domingo, dia 6.

Em   todo   o  estado,  foram  
55  locais  de  provas,  entre  
colégios  e  universidades,   
distribuídos  em  12  cida-
des,  como  Botucatu,  Bra-
gança  Paulista,  Caraguata-
tuba,  Franca, Itapetininga, 
Itatiba, Lins, Presidente  
Prudente, Registro, Santos, 
São José dos Campos e São 
Paulo.

O  concurso  visa  contratar  
661 novos empregados em 
diversos cargos, das  catego-

rias  operacional,  técnica  e  
universitária, que atuarão 
na Região  Metropolitana de 
São Paulo, interior e litoral.

Foram  quase 138 mil 
inscritos, o que representa 
uma concorrência maior do  
que  nos  principais vesti-
bulares do país. Cargos de 
atendente a clientes, agente 
de saneamento ambiental 
e técnico em gestão, advo-
gado e engenheiro,  entre 
outros, estiveram entre os 
mais concorridos.

A publicação da homo-
logação do resultado final 
está prevista para o dia 19 
de  junho,  no  Diário  Oficial  
do  Estado.  Os candidatos 
também poderão consultar 
a classificação no site da FCC 
(www.concursosfcc.com.br).



Diário de Taubaté4 Vale do Paraíba, 10 de Maio de 2018
www.diariodetaubateregiao.com.br

C
M

Y
K

E REGIÃO

Acessórios para celular  
assistência técnica em tablet, 

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

Atlanta 
Solutions

Shopping Pátio Pinda  Programação de Filmes
10/05/2018 à 16/05/2018 Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 Moviecom Taubaté Programação
10/05/2018 à 16/05/2018

VINGADORES:GUERRA 
INFINITA (D) (DUBLADO) 

(AVENGERS:INFINITY 
WAR)

Classi� cação: 12 anos, Ano 
de Produção: 2018, Idioma: 

INGLÊS, Diretor: JOE 
RUSSO, ANTHONY RUSSO, 
Duração: 02:36:00h, com: 

ROBERT
DOWNEY JR. , CHRIS 
HEMSWORTH, MARK 

RUFFALO CHRIS EVANS, 
SCARLETT JOHANSSON, 

JEREMY RENNER TOM 
HOLAND, PAUL RUDD

SALA 2
Quin, Sex, Sáb, Dom, Seg, 

Ter: 13:10h - 16:10h - 
19:10h - 22:10h

Qua: 14:00h - 17:00h

VINGADORES:GUERRA 
INFINITA 3D (D) 

SALA 3
Quin, Sex, Sáb, Dom, Seg, 
Ter, Quar:  13:00h - 19:00h 

- 22:00h

VINGADORES:GUERRA 
INFINITA 3D 

SALA 3
Quin, Sex, Sáb, Dom, Seg, 

Ter, Quar: 16:00h

PAULO, APÓSTOLO DE 

CRISTO (D) (DUBLADO) 
(PAUL, APOSTLE OF 

CHRIST)
Classi� cação: 12 anos, Ano 
de Produção: 2018, Idioma: 
INGLÊS, Diretor: ANDREW 

HYATT, Duração: 01:50:00h, 
com: JAMES FAULKNER, JIM

CAVIEZEL, OLIVIER 
MARTINEZ

SALA 1
Quin, Sex, Sáb, Dom, Seg, 
Ter, Quar:  14:00h - 19:20h

DEADPOOL 2 (D) 
(DUBLADO) (DEADPOLL 

2)
Classi� cação: 16 anos, 

Ano de Produção: 2018, 
Idioma: INGLÊS, Diretor: 

DAVID LEITHCH, Duração: 
01:50:00h, com: RYAN 

REYNOLDS, JOSH
BROLIN, MORENA 

BACCARIN
SALA 2

Qua: 20:00h

DEADPOOL 2 (L) 
(LEGENDADO) 
(DEADPOLL 2)

SALA 2
Qua: 22:20h

VERDADE OU DESAFIO 
(D) (DUBLADO) (TRUTH 

OR DARE)
Classi� cação: 14 anos, 

Ano de Produção: 2018, 
Idioma: INGLÊS, Diretor: 
JEFF WADLOW, Duração: 

01:40:00h, com: LUCY 
HALE, TYLER POSEY,

VIOLETT BEANE
SALA 1

Quin, Sex, Sáb, Dom, Seg, 
Ter, Quar:  16:30h - 21:40h

A NOITE DO JOGO (D) 
(DUBLADO) (GAME 

NIGHT)
Classi� cação: 14 anos, Ano 
de Produção: 2018, Idioma: 
INGLÊS, Diretor: JONATHAN 
GOLDSTEIN, JOHN FRANCIS 
DALEY, Duração: 01:40:00h, 

com:
JASON BATEMAN, 

RACHAE MCADAMS, KYLE 
CHANDLER

SALA 4
Quin, Sex, Sáb, Dom, Seg, 
Ter, Quar:  14:20h - 16:50h 

- 19:20h

A NOITE DO JOGO (L) 
(LEGENDADO) (GAME 

NIGHT)
SALA 4

Quin, Sex, Sáb, Dom, Seg, 
Ter, Quar:  21:50h

SALA 1 - PAULO, APÓSTOLO DE CRISTO-DUB 
(COLUMBIA PICTURES)

Drama Bíblico - Dublado - 12 Anos - Duração: 
110min.

Paulo (James Faulkner) era conhecido como um 
dos perseguidores de cristãos mais cruel de seu 

tempo.
Mas tudo muda quando ele tem um encontro 
com o próprio Jesus. A partir desse momento, 

esse jovem
se torna um dos apóstolos mais infuentes do 

cristianismo.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h45

Sáb., Dom., Feriado: 16h45

SALA  1 - VINGADORES - (3D) DUB GUERRA 
INFINITA (DISNEY)

Ação - Dublado - 12 Anos - Duração: 150min.
Thanos (Josh Brolin) en� m chega à Terra, disposto 

a reunir as Joias do In� nito. Para enfrentá-lo, os
Vingadores precisam unir forças com os Guardiões 

da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com
desavenças entre alguns de seus integrantes.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00
Sáb., Dom., Feriado: 13h50 - 19h00

SALA 1 - RAMPAGE:DESTRUIÇÃO TOTAL-DUB 
(WARNER)

Ficção Cientí� ca - Dublado - 14 Anos - Duração: 
107min.

Davis Okoye é um primatologista (Dwayne 
Johnson), um homem recluso que compartilha 

um vínculo
inabalável com George, um gorila muito 

inteligente que está sob seus cuidados desde o 
nascimento.

Quando um experimento genético desonesto é 
feito em um grupo de predadores que inclui o 

primata, os
animais se transformam em monstros que 

destroem tudo em seu caminho. Agora Okoye 
tenta conseguir

um antídoto e impedir que seu amigo provoque 
uma catástrofe global.

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

SALA 2 - VINGADORES - DUB GUERRA INFINITA 
(DISNEY)

Ter.: 14h00

SALA  2 - DEADPOOL 2 - DUB (FOX)
Ação - Dublado - 16 Anos - Duração: 109min.

Sequência das aventuras do Mercenário Tagarela, 
interpretado por Ryan Reynolds. Na história 

original, o
herói adquire superpoderes após uma experiência 

cientí� ca, e decide se vingar da pessoa 
responsável

por sequestrar sua namorada.
Qua.: 21h50

SALA 2 - DESEJO DE MATAR-DUB (IMAGEM 
FILMES)

Ação - Dublado - 18 Anos - Duração: 107min.
Um homem gentil tem sua vida transformada 
quando sua família é abalada por um ato de 

violência que
machuca a todos. Em busca de justiça, ele se 
transforma em uma máquina mortífera, para 

conseguir
fazer justiça com as próprias mãos.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h15 - 19h30
Sáb., Dom., Feriado: 15h00 - 17h15 - 19h30

SALA 2 - DESEJO DE MATAR-LEG (IMAGEM 
FILMES)

Qui., Sex., Seg., Ter.: 21h45
Sáb., Dom., Feriado: 21h45

SALA  3 - VINGADORES - DUB GUERRA INFINITA 
(DISNEY)

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h20
Sáb., Dom., Feriado: 14h15 - 21h20

SALA  3 - VERDADE OU DESAFIO-DUB 
(UNIVERSAL PICTURES)

Terror / Suspense - Dublado - 14 Anos - Duração: 

100min.
Dirigido por Je�  Wadlow, o thriller apresenta a 

história de um grupo de amigos que passa a ser
perseguido por algo ou alguém depois de 

jogarem “Verdade ou Desa� o” durante uma 
viagem de férias.

Com o passar dos dias, o jogo se torna mortal e 
começa a punir os jogadores que se recusam a 

contar
verdades e a participar dos desa� os.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10 - 19h15
Sáb., Dom., Feriado: 17h10 - 19h15

SALA  4 - PAULO, APÓSTOLO DE CRISTO-DUB 
(COLUMBIA PICTURES)

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h10
Sáb., Dom., Feriado: 19h10

SALA 4 - PEDRO COELHO-DUB (COLUMBIA 
PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 95min.
Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta 

todas no quintal e até dentro da casa do Mr. 
McGregor

(Domhnall Gleeson), com quem trava uma dura 
batalha pelo carinho da amante de animais Bea 

(Rose
Byrne).

Sáb., Dom., Feriado: 14h00
 

SALA  4 - VINGADORES - (3D) DUB GUERRA 
INFINITA (DISNEY)

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h10 - 21h30
Sáb., Dom., Feriado: 16h10 - 21h30

SALA  5 - VINGADORES - DUB GUERRA INFINITA 
(DISNEY)

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h50 - 18h50
Sáb., Dom., Feriado: 15h50 - 18h50

SALA 5 - VERDADE OU DESAFIO-DUB 
(UNIVERSAL PICTURES)

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h50
Sáb., Dom., Feriado: 13h45 - 21h50

�Cultura

Centro Cultural abre inscrições 
para oficina de dança
O Centro Cultural Toni-

nho Mendes de Tau-
baté abre, até o dia 

18 de maio, inscrições para 
a oficina “Conexão entre 
dança contemporânea e 
danças brasileiras”. São 30 
vagas ocupadas por ordem 
de inscrição. A iniciativa é 
uma parceria com o governo 
do Estado.

A oficina, coordenada por 
Mônica Alvarenga, é desti-
nada ao público em geral, 
maiores de 16 anos e vai 
acontecer de 19 de maio a 16 
de junho, aos sábados, das 
14h às 18h, no Centro Cul-
tural Toninho Mendes, que 
fica à Praça Coronel Vitoria-
no, 1 no centro. A atividade 
consiste em explorar passos, 
ritmos, posturas e mano-
bras coreográficas popula-
res dentro de um processo 
contemporâneo de estudo 
da cena. 

Os participantes experi-
mentarão possibilidades de 
reelaborar danças como o 
frevo, cacuriá, coco, mara-
catu e jongo.

Mônica Alvarenga é atriz 
e dançarina profissional, 
pesquisadora cultural, arte 
educadora e trabalha com 
dança e teatro há mais de 
20 anos. Desde 2003 estuda 

a Cultura Popular Brasileira.  
Graduada em Artes Cênicas 
pela Faculdade Santa Cecí-
lia, especialista em Dança e 

Consciência Corporal pela 
FMU e formada pelo Método 
Ivaldo Bertazzo. Atualmente 
integra a Cia O Clã da Dança 

e é fundadora do Elekô 
Coletivo Cultural e do Ateliê 
Cênico de Dança em Pinda-
monhangaba.
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Esporte Local 

• Rogério Abifadel Haik

Paixão pelo futebol
O futebol não é só com-

posto por jogadores, 
conselheiros e presi-

dentes. Depende de varias 
outras coisas.

Em Taubaté tem um moço 
chamado Marcos Davi Batista 
Coutinho, nascido na cidade 
citada acima, no dia 20 de 
março de 2000.

Ele é um jovem que leva no 
seu coração o amor ao futebol.

Mas a vida algumas vezes 
nos trás infelicidades, pois 
Davi nasceu com destrofia 
muscular de Becker. Desco-
berta no ano 2008.

Continuou a vida e demons-
trou sempre ser alegre, no 
ano de 2013 descobriram 
doença chamada Cardiome-
patia Dilata.

Sempre teve o sonho de 
um dia ser jogador de fute-
bol, devido a sua delibita-
ção, surgiu a vontade de ser 
comentarista esportivo, ou 
técnico de algum time.

Todos os programas que se 
interessa e gosta de pesquisar 
esta relacionado ao futebol, 
não só do Brasil, mas de todo 
o mundo.

Este rapaz torce para 
o Santos Futebol Clube. 
Também gosta de assistir 

jogos do Esporte Clube Tau-
baté, anos atrás entrava no 
gramado empurrado numa 
cadeira de

rodas por algum jogador 
no estádio Joaquim de Morais 
Filho.

Ele mora no bairro Novo 
Horizonte, onde recebe cuida-

dos da mãe Maria Rosemeire 
Batista, irmã Ana Laura Batis-
ta Coutinho e avó Francisca 
Barnabé Batista.

Este admirador do futebol 
faz fisioterapia no CEMTE, em 
Taubaté e regularmente vai 
ao Hospital INCOR, em São 
Paulo.

Está cursando o 1º colegial, 
no colégio Miguel Pistilli.

O seu craque predileto é o 
português Cristiano Ronaldo, 
sendo que o acompanhada 
desde 2007.

Vai com frequência nas 
quadras do condomínio onde 
reside

�Torneio

Equipe disputa 
torneio da Federação 
Paulista de 
Atletismo

� Classifi cação

2ª fase do 
Campeonato 
Paulista de Futebol 
Feminino

�Tênis de Mesa

Taubaté conquista 15 
medalhas em etapa 
do Valeparaibano 

A equipe de atletismo 
de Taubaté participou 
do torneio da Federa-

ção Paulista de Atletismo, 
no último sábado, dia 5, no 
Complexo de Excelência em 
Atletismo Professor Osval-
do Terra da Silva, em São 
Bernardo do Campo.

Taubaté foi representada 
por 23 atletas nas catego-
rias adulto sub 18 e sub 
20. Entre os destaques da 
competição estão as con-
quistas de Milena Cristina 
(2º lugar no lançamento do 

disco sub 20); Murilo (3º 
lugar no arremesso do peso 
e 6º lugar no lançamento do 
disco sub 18); Brayan Lúcio 
(2º lugar no 800 m sub 18); 
Gabriel Silva (3º lugar no 
800 m sub 18) e Matheus 
Aparecido (2º lugar no lan-
çamento do disco e 3º lugar 
no arremesso de peso Sub 
18).

A próxima competição do 
atletismo será o Campeo-
nato Brasileiro sub 18, que 
acontecerá na cidade de 
Recife, de 18 a 20 de maio.

A equipe da SEEL/AD/
EC Taubaté se clas-
sificou para a 2ª fase 

do Campeonato Paulista de 
Futebol Feminino na 4ª colo-
cação do Grupo B, com nove 
pontos ganhos, somando três 
vitórias e três derrotas, com 
14 gols marcados e 10 sofri-
dos.

O Taubaté encerrou no 
último sábado, dia 5, sua 
campanha no primeiro turno 
do campeonato. Atuando 
no Joaquinzão, as meninas 
foram superadas pelo Santos 
por 3x1.

As meninas do Peixe abri-
ram o marcador aos 19 
minutos do primeiro tempo 
com Chú em chute de fora da 

área. Ainda na etapa inicial, 
o Santos chegou ao segundo 
gol com Cida de cabeça. No 
segundo tempo, o Taubaté 
cresceu na partida e logo aos 
6 minutos balançou a rede 
com Mylena Carioca. Melho-
res em campo, as taubatea-
nas pressionaram em busca 
do empate, mas já nos acrés-
cimos, aos 46, em jogada de 
contra-ataque Karen marcou 
o terceiro para o time visi-
tante dando números finais 
à partida.

O próximo compromisso 
da equipe será no dia 20 de 
maio, quando enfrentará o 
Juventus, na capital, na pri-
meira partida do time pelo 
segundo turno do estadual.

A Equipe de Taubaté 
disputou a III Etapa 
do Campeonato Vale-

paraibano de Tênis de Mesa, 
que aconteceu no SESI de São 
José dos Campos, no último 
domingo, dia 6, e trouxe para 
casa 15 medalhas.

Os atletas disputaram 
nove finais. Samuel Marcos 
foi campeão na categoria 
adulto e Bento Adílson levou 
o ouro na categoria hiper 
veterano. As sete medalhas 
de prata ficaram com os vice-
-campeões: Bárbara Gouvêa 
(infantil); Renato Rezende 
(juvenil); Lucas Aristeu 
(juventude);

Everton Pontes (pré-
-sênior); Júlio Cesar Amaral 
(pré-sênior); Camila Coelho 
(pré-mirim) e Sophia Ferrei-
ra (infantil).

Os medalhistas de bronze 
foram: Ana Julia Freitas 
(infantil); João Gobbo (juve-
nil); Thiago Rodrigues 
(juventude); Jonas Izumi 
(adulto); Maílton Júnior 
(adulto); Tiago Trotta (pré-
-sênior).

O próximo compromis-
so são os Jogos Abertos da 
Juventude, que acontecem dia 
12 de maio, às 9h, na Quadra 
dos EMEF Monsenhor Evaris-
to Campista Cesar. 

�Segurança

CCR NovaDutra inicia alerta 
sobre o período com incidência 
de neblina na via Dutra

 Â Concessionária registrou 44 acidentes no ano de 2017

Com o aumento da 
incidência de neblina 
durante a madruga-

da e nas primeiras horas 
da manhã, entre os meses 
de maio e setembro, a CCR 
NovaDutra inicia a campa-
nha de alerta e orientação 
sobre o período de ocorrên-
cias de neblina na via Dutra.

Para orientar os usuários 
sobre como se comportar 
caso realize sua viagem sob 
neblina, a Concessionária 
realizará a distribuição de 
50 mil folhetos nas praças de 
pedágio, veiculará dicas de 
segurança na programação 
da CCRFM 107,5, reforçará 
através de seus 38 painéis de 
mensagens variáveis (PMVs) 
alerta sobre trechos com 
neblina e instalará faixas ao 
longo da rodovia, com orien-
tação aos motoristas.

De acordo com dados da 

Concessionária, no ano de 
2017 foram registrados 44 
acidentes em situações com 
neblina na rodovia. Do total, 
foram registradas oito ocor-
rências na Grande São Paulo 
e nove ocorrências no Vale 
do Paraíba; e, no Rio de Janei-
ro, 25 acidentes no trecho 
Sul Fluminense da rodovia. 
A Baixada Fluminense foi a 
região com o menor registro: 

duas ocorrências.
Neste período do ano, 

a incidência de neblina 
aumenta, principalmente 
durante a madrugada e nas 
primeiras horas da manhã. 
“A Concessionária reforça 
todos os anos, neste período 
de maior incidência de nebli-
na, as orientações sobre os 
cuidados que os motoristas 
devem tomar na rodovia. 

Temos o comprometimento 
de contribuir para propor-
cionar uma viagem segura e 
mais tranquila aos usuários. 
Em caso de neblina, assim 
como outros fenômenos 
naturais, a cautela é a compa-
nheira do motorista”, afirma 
o gestor de Atendimento da 
CCR NovaDutra, Virgílio Leo-
cádio.

leia mais no site do dt

�Destaque 

Ginástica Artística de Taubaté 
ganha 7 medalhas
As meninas de Tauba-

té participaram no 
último sábado, dia 5, 

da primeira etapa do Troféu 
Destaque da Liga do Interior 
de Ginástica Artística, em Bra-
gança Paulista, e conquistaram 
07 medalhas.

A competição, que contou 
com aproximadamente 100 
atletas, foi a primeira de 2018. 
Sob o comando do técnico 
Esmeraldo Bersacula, as meni-
nas trouxeram um ouro na 

trave do equilíbrio; medalha 
de prata no salto sobre a mesa 
e nas paralelas assimétricas; 
três medalhas de bronze, 
sendo uma no solo e duas no 
individual geral. Além de prata 
na categoria de equipes. 

A equipe foi composta pelas 
atletas Giovanna Dionysio, 
Lívia Guedes, Ana Vitória 
Trosdorf, Mayumi Narisawa, 
Bárbara Fernandes, Marissa 
Oliveira e Sofia Correia.

leia mais no site do dt
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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

Bate – Rebate

C´est fini

TV Tudo

Depois da novela, 
Eriberto Leão vai virar 
estrela de um grande 
musical

Olha só como são as coisas: Eriberto 
Leão participou da primeira tempo-
rada do “Show dos Famosos” e no 

entender da Claudia Raia não se saiu bem 
quando interpretou Belchior – “Quero que 
você me surpreenda”, foi a sentença dela no 
momento de julgar a apresentação.

Vira a folhinha e chegamos a quase metade 
de 2018. Com trabalho concluído em “O 
Outro Lado do Paraíso” e em consequência 
direta da sua participação no “Domingão”, 
no ano passado, Eriberto irá se dedicar 
imediatamente aos ensaios de um grande 
espetáculo musical.

Que inicialmente, por iniciativa da família 
do Belchior, seria em cima da vida dele, mas 
que por ideia do Robertinho do Recife irá se 
ampliar por todos os grandes sucessos da 
música nordestina.

Por acaso, partindo do Ceará.
Como é a vida. Sempre nos surpreenden-

do.

Falando em vida
Esse mundo tá tão 

maluco, que hoje existe 
desespero em dar furo de 
gravidez, batizado, casa-
mento, doença ou nota de 
falecimento.

doido, né?
Quer outra?
Hoje, o que mais tem, são 

especialistas em dar notí-
cia de rádio e televisão.

Mas um pessoal, em 
sua grande maioria, que 
não quer nada com coisa 
nenhuma. Ou só copiam ou 
inventam. Pensam que enganam quem?

nome novo
Adriana Birolli também acaba de ser 

confirmada no elenco de “Jesus”, a próxima 
religiosa da Record.

Foi chamada para o papel de Cívia, mãe 
de Barrabás.

além dela
Para a mesma novela, Bárbara Borges e 

Fernando Pavão são outros que acertaram 
com a Record nas últimas horas.

Ela para Elza, serva de Izabel, e o Pavão 
como Petronius, o centurião de Pôncio Pila-
tos.

Série eSpecial
A serviço da Espn, o ex-jogador Alex, 

acompanhado do repórter José Renato 
Ambrósio, está correndo toda a Europa, na 
produção de uma série especial de progra-
mas, com craques brasileiros que fizeram 
ou continuam fazendo história naqueles 
países.

Começaram com Deco, em Portugal.
peladoS no BraSil
O Jalapão, cenário de “O Outro Lado do 

Paraíso”, se transformou em locação do 
“Largados e Pelados”( Naked and Afraid), 
produção do Discovery.

A nova temporada começa dia 29, com os 
norte-americanos Garry, um ambientalista, 
e Karra, atleta de provas de resistência, ten-
tando superar os desafios da região.

cuidadoS eSpeciaiS
Na noite de terça-feira, a Globo usou um 

break inteirinho do “Jornal Nacional” para 

uma chamada de “Segundo Sol”, novela com 
estreia na segunda.

O SBT, com “Poliana”, fez o mesmo num 
intervalo do “Cine Espetacular”.
Curto-CirCuito
Não existe, até segunda ordem, qualquer 

decisão na Band sobre mudanças na sua 
grade dos domingos.

Data hoje, Datena vai continuar com as 
seis horas e o Milton Neves, três.

púBlico na diSputa 
No “Show dos Famosos”, a partir deste 

domingo, além das notas dos jurados Cláu-
dia Raia, Boninho e Miguel Falabella, o 
público também poderá votar nas apresen-
tações. Alessandra Maestrini (foto), Mumu-
zinho, Naiara Azevedo e Tiago Abravanel 
voltam ao programa neste fim de semana.

vôlei
Na próxima semana a Globo passa a des-

tacar os jogos da Liga das Nações, que subs-
titui a Liga Mundial e Grand Prix.

O time feminino, entre os dias 15 e 17, 
em Barueri, vai enfrentar Alemanha, Japão 
e Sérvia, enquanto o masculino, em Goiânia, 
terá transmissões entre 1º e 2 de junho.

FeSta de lançamento
Número 1 do jornalismo da Record, Dou-

glas Tavolaro esteve em Angola terça-feira 
acompanhando o evento de lançamento do 
“Jornal da Record – África”, que contou com 
a presença de autoridades e artistas.

No destaque, Raissa Caroline Tavolaro, 
mulher do executivo, e o âncora Simeão 
Mundula.

·       O cantor sertanejo 
Matheus, que faz dupla com 
Cauã, vai inaugurar dia 5 
de junho, na Bela Cintra, a 
filial paulistana do “Espeto 
Carioca”.

·       Lívia Andrade e Mara 
Maravilha, na volta das 
férias, deram uma alça nas 
brigas que incomodavam o 
telespectador...

·       ... Está crescendo bem 
a audiência do “Fofocalizan-
do”.

·       Modelo e apresenta-
dora, Dani Duf está lançando 
seu próprio canal...

·       ... Um canal que tem de 
tudo um pouco, com música, 
gastronomia, entrevistas 
e dicas sobre diferentes 
assuntos.

·       Daphne Bozaski, que 
fez a Benê em “Malhação: 

Viva a Diferença”, acaba 
de renovar contrato com a 
Globo, mas ainda sem um 
próximo trabalho definido.

·       “Dra. Darci”, nova 
sitcom do Tom Cavalcante 
para o Multishow, já está 
com chamadas prontas...

·       ... O elenco, além dele 
e muitos outros, vai contar 
com as presenças de Fabia-
na Karla e João Guilherme.

·       Está bem daquele jeito 
a vidinha da Andréia Sadi. 
Aparece no “Hoje”, vai para 
o GloboNews e entra no 
“JN”, inclusive com direito a 
duas passagens...

·       ... Já pode pensar em 
hora extra e, numa dessas, 
até adicional noturno.

 

 
Na Globo, o assunto já é 

de conhecimento de muita 
gente. Paolla Oliveira deci-
diu zerar aquela confusão 
sobre vazamento ocorrida 
durante as gravações da 
minissérie “Assédio” em São 
Paulo.

O responsável pelo crime 
pediu mil desculpas à atriz, 
ela aceitou, preferiu não dar 
sequência no caso e vida 
que segue. Por parte dela, 
página virada. Já em relação 
à Globo, não se sabe ainda 
como isso vai terminar. 

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Raissa Caroline Tavolaro , Douglas Tavolaro e Simeão Mundula.

(Crédito reprodução)

�Projeto

Educação ambiental é tema 
de atividade em escolas 
municipais

 Â A Unitau realiza um projeto, em parceria com a Prefeitura 
de Taubaté, para ensinar alunos de escolas municipais sobre a 
importância do meio ambiente.

Carinhosamente apeli-
dado de “Reciclando 
Ideias”, a atividade é 

produzida por 12 alunos 
dos cursos de Engenharia 
Ambiental e Sanitária e 
Biologia, e está em desen-
volvimento desde o mês de 
março. Foram construídas, 
por exemplo, 150 compos-
teiras de material reciclável 
para serem distribuídas nas 
escolas, com o intuito de 
ensinar de uma forma lúdica 
os alunos sobre reciclagem.

As escolas escolhidas para 

participar da ação fazem 
parte da rede municipal de 
ensino de Taubaté. Os alunos 
da Unitau irão às escolas dois 
dias por semana, e reserva-
rão um terceiro dia para 
darem continuidade às ativi-
dades dinâmicas que serão 
exercidas com as crianças.

“Para mim o mais impor-
tante é realmente a Univer-
sidade poder estender todo 
o seu conhecimento e seu 
apoio técnico às escolas e 
atingir isso as famílias, as 
crianças, os estudantes”, 

conta o Prof. Dr. Ademir Fer-
nando Morelli organizador 
do Reciclando Ideias.

Aluno do 9º semestre de 
Engenharia Ambiental, João 
Marcos Coutinho de Paiva, 
que já atuou na iniciativa no 
ano passado, conta porque 
se interessou em participar. 
“Fazer as crianças criarem 
uma consciência ambiental é 
o futuro. É isso que vai fazer a 
nossa área ambiental evoluir 
e é muito gratificante para a 
gente este trabalho”, finaliza 
ele.  

�Evento

Prefeitura promove Projeto 
Movimenta Taubaté em homenagem 
ao Dia das Mães

A Secretaria de Espor-
tes e Lazer de Tau-
baté promove neste 

sábado, dia 12 de maio, uma 
edição do “Movimenta Tau-
baté” em homenagem ao Dia 
das Mães. O evento vai apre-
sentar o projeto Ritmo Livre, 
das 18h às 20h, na praça de 
eventos do Via Vale Garden 
Shopping.

A atividade conta com 
atrações gratuitas que irão 
entreter o público em duas 
horas de muita música e a 
mistura de ritmos como funk, 
axé, sertanejo, hip hop, latino 
e pop. Para participar basta 

comparecer ao local vestin-
do roupas confortáveis e se 
deixar levar pelas monito-

ras de dança Irina Guedes e 
Maria Michele.

leia mais no site do dt
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Vende-se

5- Ficha 051: Venda 
Apartamento na Inde-
pendência - Taubaté 
R$ 210.000,00. 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 002: Venda Apar-
tamento no Centro - Tau-
baté R$ 320.000,00. Com 
2 Dormitórios, Sendo 1 
Suíte, Sala de Estar, Co-
zinha,  Área de Serviço, 
Banheiro,  Espaço para 1 
Carro . Fone: 36322000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br
 
7- Ficha 065: Venda 
Apartamento na Estiva - 
Taubaté R$ 180.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro, 
Garagem Coberta para 1 
Carro. Fone: 36322000 / 
36336474. www.teleser-
gio.com.br

8- Ficha 076: Venda Apar-
tamento na Vila São José 
- Taubaté R$ 235.000,00. 
Com 3 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Garagem co-
berta para 1 Carro. Fone: 
3632-2000 / 36336474. 
www.telesergio.com.br

9- Ficha 107: Venda Apar-
tamento no Centro - Tau-
baté R$ 250.000,00. Com 
2 Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala 2 Ambientes, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro, Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

Ap
to
s

Aluga-se
1- Ficha 081: Aluga-se 
Apartamento no Centro 
- Taubaté R$ 500,00 + 
Cond. + Iptu. Com 2 Dor-
mitórios, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br
 
2- Ficha 076: Aluga-se 
Apartamento no Centro 
- Taubaté R$ 700,00 + 
Cond. + Iptu. Com 1 Dor-
mitório, Sala de Estar, Co-
zinha e Banheiro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br 
 
3- Ficha 075: Aluga-se 
Casa na Independência - 
Taubaté R$ 700,00 Cond. 
+ Iptu. Com 2 Dormi-
tórios, 1 Suíte, Cozinha, 
Área de Serviço, Banhei-
ro, Garagem Coberta 
para 1 Carro. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

4- Ficha 037: Aluga-se 
Apartamento na Vila 
Marli - Taubaté R$ 800,00 
+ Cond. + Iptu. Com 2 
Dormitórios, 1 Suíte, Sala 
de Estar, Cozinha, Área de 
Serviço, 1 Banheiro, Espa-
ço para 1 Carro.  Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

15- Ficha 034: Venda 
Terreno no Portal da 
Mantiqueira – Taubaté 
R$ 200.000,00 Com a Me-
dida de 12 x 25 = 300 m2. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

16- Ficha 048: Venda Ter-
reno no Cd. Alpha Ville 
- Taubaté R$ 120.000,00 
Com a Medida de  x  = 
257,62 m2. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

17- Ficha 074: Venda Ter-
reno no Jardim Paulista 
- Taubaté R$ 1.550.000,00 
Com a Medida de  x  = 
3.870,33 m2. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br
  

Ca
sa
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Vende-se

18- Ficha 287: Venda Casa 
na Vila São José - Taubaté 
R$ 330.000,00. Com 3 
Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala 2 Ambientes, 
Cozinha, Área de Ser-
viço, Banheiro, Lavabo, 
Rancho, Espaço para 2 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

19- Ficha 302: Venda 
Casa no Três Marias - Tau-
baté R$ 390.000,00. Com 
3 Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala de Estar, Cozi-
nha, Copa, Área de Ser-
viço, Banheiro, Garagem 
Coberta para 2 Carros, Es-
paço para 1 Carro.  Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

10- Ficha 098: Venda 
Apartamento no Par-
que São Luiz - Taubaté 
R$ 200.000,00. Com 2 
Dormitórios, Sala 2 Am-
bientes, Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiro, Espaço 
para 1 Carro. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

11- Ficha 105: Venda 
Apartamento no Gu-
rilandia - Taubaté R$ 
165.000,00. Com 2 Dor-
mitórios, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro, Espaço para 1 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

12- Ficha 095: Venda 
Apartamento no Ana 
Emilia - Taubaté R$ 
218.000,00. Com 2 Dor-
mitórios, Sendo 1 Suíte, 
Sala 2 Ambientes, Co-
zinha, Área de Serviço, 
Banheiro, Espaço para 1 
Carro. 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

1
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Vende-se
13- Ficha 023: Venda Ter-
reno no Alto do Cristo 
- Taubaté R$ 130.000,00 
Com a Medida de 5 x 25 
= 125 m2. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

14- Ficha 040: Venda 
Terreno no Morada dos 
Nobres - Taubaté R$ 
180.000,00 Com à Medi-
da de 18 x 35 = 630 m2. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br
 

20- Ficha 248: Venda 
Casa no Quiririm - Tau-
baté R$ 240.000,00 Com 
2 Dormitórios, Sala de 
Estar,  Cozinha, Área de 
serviço, Banheiro, Jardim, 
1 Garagem Coberta para 
1 Carros, Rancho  Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

21- Ficha 299: Venda Casa 
no Parque Bandeirante 
- Taubaté R$ 250.000,00 
Com 3 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro, 
Garagem Coberta para 
2 Carros, Rancho. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

22- Ficha 250: Venda 
Casa na Maria Augusta - 
Taubaté R$ 440.000,00. 
Com 3 Dormitórios Sen-
do 2 Suítes, Sala de Estar, 
Sala de Jantar, Escritório, 
Copa, Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiro, Quin-
tal,  Garagem Coberta 
para 1 Carro, Espaço para 
2 Carros, Rancho, Chur-
rasqueira, Portão Eletrô-
nico. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br 
   
23- Ficha 067: Venda 
Casa no Gurilandia - Tau-
baté R$ 200.000,00 Com 
2 Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala de Estar, Cozi-
nha, Área de Serviço, Ba-
nheiro, Rancho, Garagem 
Coberta para 2 Carros. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

24- Ficha 267: Venda 
Casa no Ana Rosa - Tau-
baté R$ 210.000,00 Com 
2 Dormitórios, Sala de 
Estar,  Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiro, Quar-
to dos Fundos, Garagem 
Coberta para 2 Carros. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

Ap
to
s

Vende-se

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

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

 

Ap
to
s

Vende-se

GURILÂNDIA Vendo 
Apto  Residencial Cin-
derela, com 2 dorms + 
dependências, área útil: 
54 M2, 1 vaga de gara-
gem, reformado, vago, 
1º andar, mobiliado. R$ 
160.000,00. Interessados 
tratar pelo tel / watz: (12) 
99703-6979, falar com sr. 
Salvato. 

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

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

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

Ca
sa

s

Vende-se

VENDO SOBRADO 
- PARQUE FLAM-
BOYANT - Com 3 dor-
ms, sendo 1 suíte, 2 WC, 
cozinha com gabinete, 
garagem coberta para 
2 carros, 2 lavanderias, 
churrasqueira, quintal 
todo com piso anti-der-
rapante.Documentação 
OK. A.C: 125 M2. Aceito 
financiamento pela Cai-
xa.  R$230.000,00. 
Interessados tratar dire-
tamente com proprietá-
rio pelos tels: (12) 3674-
2285 / (12)99202-5902, 
falar com Ivair.

CENTRO - TREMEMBÉ  
Vendo Sobrado Com 3 
dorms, sendo 1 suíte, 
2 WC, garagem cober-
ta para 2 carros. 110 
M2 de área construída. 
R$230.000,00. Interessa-
dos tratar diretamente 
com proprietário pelos 
tels: (12)97403-2504 / 
3674-2285.

CASA NOVO HORI-
ZONTE - 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço, garagem 
coberta. R$700,00 com 
IPTU incluso. Interessa-
dos tratar diretamente 
com proprietário pelo tel: 
(12) 99115-1710.

GUARATINGUETÁ - 
JARDIM BELA VISTA, 
com 2 dorms, sendo 1 su-
íte. Excelente localização. 
A.T. 250 M2, A.C. 123,8 M2. 
R$300.000,00. Tratar dire-
tamente com proprietá-
rio pelos tels: (12) 98123-
9904 / 99604-8798.

CASA RESIDENCIAL 
PRIMAVERA (INDE-
PENDÊNCIA), 180 M2, 
portaria 24h, 5 dorms, 
sendo 1 suíte, 2 banhei-
ros, sla 2 ambientes, sala 
almoço. Interessados 
tratar com proprietário 
após às 12h pelos tels: 
(12) 98111-1100 / 3681-
1001.

CENTRO - TAUBATÉ 
Alugo Ponto Comer-
cial, na Rua Anízio Ortiz 
Monteiro, nº 290. Com 
260 M2. Bom para res-
taurante, lanchonete ou 
pensão. R$ 3.000,00 sem 
luva. Tratar com João 
pelo tel: (12) 99781-2209.

ALUGA-SE  GALPÃO 
COMERCIAL Av. Faria 
Lima, nº1001,  em  Tau-
baté. Excelente localiza-
ção - 280 m2, sendo 100 
m2 mezanino copa  peq,  
escritórios. 3 banheiros 
em baixo, 2 em cima. 
Porta elétrica, pé direito 
7 m. Energia 110/220 
volts monof. trif. Prédio 
novo, habite-se e Bom-
beiros ok. Aluguel R$ 
8.000,00 a negociar. Tel 
12 3633.7400 e cel 12-
999782.1843.  

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

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

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

já com Projeto Aprovado com 
207 M2 para construção, todo 

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

em frente ao canteiro de alta 
tensão. Interessados tratar 

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

6660 / (12) 99159-6756. 

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

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

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

Aluga-se

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

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

Co
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Vende-se
PASSA-SE PONTO CO-
MERCIAL - ESPLANA-
DA INDEPENDÊNCIA 
- Motivo: saúde. Recém 
reformado, pronto para 
trabalhar. Interessados 
entrar com contato pelo 
tel: (12) 99197-6252, falar 
com Eunice.

Aluga-se

CENTRO TAUBATÉ  - Alu-
ga-se Pontos Comerciais 
de 80 a 450 M2. Bom para 
restaurante, hospedaria, 
estacionamento ou cafe-
teria.  Tratar com sr. João 
pelo tel: (12) 99781-2209

VENDO OU ALUGO LO-
JAS 15/6 - 55 M2, Vilarejo 
Shopping Santo Antonio 
do Pinhal. Interessados 
entrar em contato pelo 
tel: (11)98201-6581.

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

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

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

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

Di
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Dona Ana para ajudar a 
todos que precisam da 
sua ajuda, tais como per-
da de lucros na lavoura, 
indústria, comércio, ca-
sos amorosos, vícios. Faz 
e desfaz qualquer tipo de 
trabalho. Dona Ana joga 
búzios, cartas e tarot. Tra-
balhos rápidos e garanti-
dos. Sigilo absoluto. Mar-
car horário pelos tels: (12) 
3635-6444 / 99631-7600.

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.

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 aromatiza-
dos e sal de ervas
Licores diversos

Alice- tel. 3681.3070 
- Taubaté

DT
Gino Pães e Doces

Pão francês  8,90KG
Leite Comevap LEV 2,80 LITRO

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

Permuta-se APTO  
de 3 dorms em Cam-
pinas por CASA  de 
maior valor em Tau-
baté.
Apto R$ 200 mil, qui-
tado. Excelente locali-
zação. 1 vaga d gara-
gem. Pago diferença 
dinheiro.
 Tratar com sr. Mar-
cos pelo tel: (19) 
996695296.

Vendo Apartamento ao lado do TCC
Sendo 2 dorms, 2 banheiros, sala, cozinha, 

lavanderia. 8º andar. Vista para o clube.
Preço ocasião. Interessados tra-

tar pelo tel: (12) 99192-6060.

Vendo apartamento na Praça Santa Teresi-
nha, nº 221 (ao lado da Casa de Tintas)

Com 4 dorms, sendo 1 suíte, 3 banheiros, 
sala e cozinha amplos, lavanderia, suíte 

para empregada, 1 vaga de garagem cober-
ta. Salão de festas. Mais informações tratar 

com Cristina pelo tel: (12) 99192-6060.

Oportunidade 
contrata-se corre-
tores com CRECI.
Lançamento em 

Taubaté. Óti-
mos ganhos.
Contato 16 

98163-3004 / 19 
99299-3636**Por favor não me confundir com 

outras que estão de passagem.**

EMPRESA DE AUTO PEÇAS
Procura – Gestor Comercial e Vendedor,

ter  conhecimento de Peças automotiva será um diferencial.
CV- gestaopessoal@serraf.com.br
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BALCÃO 
EMPREGOS

PROFESSOR DE FISÍCA- COM EXPERIENCIA NA FUN-
ÇÃO
PROFESSOR DE BIOLOGIA- COM EXPERIÊNCIA NA 
FUNÇÃO
PROFESSOR DE QUÍMICA- COM EXPERIENCIA NA 
FUNÇÃO
PROFESSOR DE PORTUGUÊS- COM EXPERIÊNCIA NA 
FUNÇAO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – COM EXPERIÊNCIA 
EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ÁREA 
DE CALDEIRARIA)
CASEIRO –  URGENTE – COM EXP. EM TRABALHO RU-
RAL
CAIXA – P.C.D. (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA– EX-
PERIÊNCIA COM MÁQUINA TARGA XT
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD (PESSOA COM DEFI-
CIÊNCIA)
BARISTA – COM EXP. NA FUNÇÃO – URGENTE
CHEFE DE COZINHA – COM EXP. EM COZINHA MEXI-
CANA – URGENTE
ENGENHEIRO MECÂNICO – CURSANDO O ÚLTIMO 
ANO
MONITOR PLANTONISTA – COM EXP. EM CALL C EN-
TER
MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS – URGENTE

OPERADOR DE ESCAVADEIRA – COM EXPERIÊNCIA

OPERADOR DE MINIESCAVADEIRA (BOB CAT)
OPERADOR DE ROUTER – CNC – EXP. COM TRABAL-
HOS EM MADEIRA, PLÁSTICO, BORRACHA E ESPUMA 
– URGENTE
OPERADOR DE EXTRUSORA – URGENTE
PADEIRO
PIZZAIOLO
RECEPCIONISTA BILINGUE
SERRADOR DE MÁRMORE – COM EXPERIÊNCIA
SOLDADOR TIG – COM EXP. NA FUNÇÃO
TÉCNICO DE SERVIÇOS -COM EXP. EM MANUTENÇÃO 
GERAL, ELÉTRICA/HIDRÁULICA E ALVENARIA – UR-
GENTE
TORNEIRO MECÂNICO – COM EXP. NA FUNÇÃO – UR-
GENTE
TÉCNICO INSTALADOR – EXPERIÊNCIA COM ALU-
MINIO COMPOSTO, ACABAMENTO DE FACHADA CON-
HECIMENTO EM USINAGEM E INSTALAÇÃO
FARMACÊUTICO – URGENTE
COZINHEIRO – COM EXPERIENCIA NA FUNÇÃO
MECÂNICO AUTOS – COM EXPERIENCIA NA FUNÇÃO
PINTOR AUTOMOTIVO – COM EXPERIENCIA NA FUN-
ÇÃO

Cadastro para Empresas – BALCÃO DE EMPREGOS
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas 

abertas no Balcão de Empregos de Taubaté, 
entrar em contato por: Telefone: 3621-6043 ou 3633-

6321
 E-mail: pmt.balcao@taubate.sp.gov.br

IMPORTANTE: Os contatos acima citados são, EXCLUSI-
VAMENTE, para EMPRESAS.

*O Balcão de Empregos não tem autorização para pas-
sar detalhes sobre as vagas 

por telefone a munícipes interessados em concorrer a 
vagas de empregos.

DOCUMENTOS PARA CADASTRO
RG e CPF (ou CNH)

CARTEIRA DE TRABALHO
COMPROVANTE DE ENDEREÇO

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPREGOS
Piso superior da Rodoviária Velha

Horário de atendimento: 
segunda a sexta-feira, das 8h às 15h

COMUNICADO DE EXTRAVIO

Alexandre Ramon da Silva, motorista autônomo, portador do CPF: 217.678.698-00, 
Inscrição Municipal : 53211, COMUNICA a perda e o extravio dos Talões de Prestação 
de Serviços, de numeração 001 ao 150.

   
 

CONTRATA POR TEMPO DETERMINADO 
ASSISTENTE DE EVENTOS PARA ATUAR EM TAUBATÉ-SP 

 
Código: 008/2018 
 
Requisitos Necessários 

 Nível médio completo. 
 Experiência em atividades de atendimento ao cliente. 
 Experiência em organização de eventos. 

Requisitos Desejáveis 
 Cursando nível superior.  
 Experiência em rotinas administrativas.  
 Experiência em execução de campanhas socioeducativas. 

Conhecimento 
 Higiene e Proteção ao meio ambiente.  
 Noções de Programa de Qualidade de Vida. 
 Experiência com planilhas de controle.   
 Informática (Pacote Office). 
 Língua Portuguesa. 

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curricular, prova de conhecimentos 
específicos, redação e entrevista final. 

Interessados enviar o currículo para o e-mail: taubateb82@hotmail.com até o dia 15/05/2018. 
Para cadastro no processo seletivo será obrigatório informar no campo “assunto” o cargo e 

código da vaga. 
Se pessoa com deficiência, conforme definição do art. 2º da Lei Nº 13.146, de 16 de julho de 2015, 

aprovada no Processo, terá prioridade na contratação, conforme previsto no artigo 93 da Lei 8.213/91. 
No entanto, será imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo do enquadramento no 

Decreto nº 3298/99 ou Certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS. 
A não observância do disposto no Código de Ética do SEST SENAT (acesso em: 

www.sestsenat.org.br), ensejará a desclassificação em qualquer fase do processo seletivo. 
Esse processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da data do anúncio. 

 
 

   
 

CONTRATA POR TEMPO DETERMINADO 
MOTORISTA PARA ATUAR EM TAUBATÉ-SP 

 
Código: 007/2018 
 
Requisitos Necessários 
• Nível médio completo. 
• Formação concluída no Curso especializado para condutores de veículos de transporte 

coletivo e passageiros. Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” válida. 
• Experiência em atividades de direção veicular.  
• Apresentar a Certidão de Prontuário da CNH válida. 
Requisitos Desejáveis 

 Experiência em campanhas socioeducativas.  
 Experiência atendimento ao cliente. 
 Experiência em rotinas administrativas.  

Conhecimento 
 Conhecimento de Legislação de Trânsito e segurança do trabalho. 
 Higiene e Proteção ao meio ambiente.  
 Noções de Programa de Qualidade de Vida. 
 Informática (Pacote Office). 
 Língua Portuguesa. 

 
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curricular, prova de conhecimentos 

específicos, redação e entrevista final. 
Interessados enviar o currículo para o e-mail: taubateb82@hotmail.com até o dia 15/05/2018. 

Para cadastro no processo seletivo será obrigatório informar no campo “assunto” o cargo e 
código da vaga. 

Se pessoa com deficiência, conforme definição do art. 2º da Lei Nº 13.146, de 16 de julho de 2015, 
aprovada no Processo, terá prioridade na contratação, conforme previsto no artigo 93 da Lei 8.213/91. 

No entanto, será imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo do enquadramento no 
Decreto nº 3298/99 ou Certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS. 

A não observância do disposto no Código de Ética do SEST SENAT (acesso em: 
www.sestsenat.org.br), ensejará a desclassificação em qualquer fase do processo seletivo. 

Esse processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da data do anúncio. 
 
 

   
 

CONTRATA POR TEMPO DETERMINADO 
TÉCNICO DE CAMPANHAS E EVENTOS PARA ATUAR EM TAUBATÉ-SP 

 
Código: 009/2018 
 
Requisitos Necessários 

 Nível superior completo em Serviço Social, Psicologia, Ciências da Educação, Relações 
Públicas, Comunicação Social, Marketing, Jornalismo e/ou Publicidade. 

 Experiência em atendimento ao cliente. 
 Experiência em condução de reuniões, treinamentos, cursos, palestras e/ou 

treinamentos.  
Requisitos Desejáveis 

 Experiência em rotinas administrativas.  
 Experiência em execução de campanhas socioeducativas. 
 Experiência em planejamento, organização execução e/ou controle de eventos.  
 Experiência com planilhas de controle.   

Conhecimento 
 Higiene e Proteção ao meio ambiente.  
 Noções de Programa de Qualidade de Vida. 
 Noções básicas em Legislação do Trânsito.  
 Experiência com planilhas de controle.   
 Informática (Pacote Office). 
 Língua Portuguesa. 

 
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curricular, prova de conhecimentos 

específicos, redação e entrevista final. 
Interessados enviar o currículo para o e-mail: taubateb82@hotmail.com até o dia 15/05/2018. 

Para cadastro no processo seletivo será obrigatório informar no campo “assunto” o cargo e 
código da vaga. 

Se pessoa com deficiência, conforme definição do art. 2º da Lei Nº 13.146, de 16 de julho de 2015, 
aprovada no Processo, terá prioridade na contratação, conforme previsto no artigo 93 da Lei 8.213/91. 

No entanto, será imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo do enquadramento no Decreto 
nº 3298/99 ou Certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS. 

A não observância do disposto no Código de Ética do SEST SENAT (acesso em: 
www.sestsenat.org.br), ensejará a desclassificação em qualquer fase do processo seletivo. 

Esse processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da data do anúncio. 
 
 

 
 
 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROC. ADM. MUN. N° 010/2018 - PREGÃO (PRESENCIAL) n° 002/2018 

No dia 03/05/2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, 
Sr. Luis Marcelo Marcondes Pinto, Presidente da Câmara, HOMOLOGOU os itens do pregão em epígrafe, 
considerando a adjudicação dos item pelo Pregoeiro na seguinte conformidade: Item 1 Empresa DIEGO 
MANCHINI SILVA - ME. Fica a empresa convocada a assinar o Contrato de Fornecimento no prazo de 
05 dias úteis a partir desta publicação.   

Câmara Municipal de Aparecida 
 Estância Turístico-Religiosa  

 
 
 
 
 

 
EXTRATO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 011/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018 
LUIS MARCELO MARCONDES PINTO, Presidente da Câmara de Aparecida SP, declara o Pregão 
003/2018, visando a AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS 
ANEXOS DO EDITAL.,  DESERTO, determinando a repetição da licitação. A realização da Sessão 
Pública será no dia 24 de Maio de 2018 às 08:30 horas. 

Aparecida, 03 de Maio de 2018. 
Luis Marcelo Marcondes Pinto 

Presidente Municipal 
 

Câmara Municipal de Aparecida 
 Estância Turístico-Religiosa  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Praça Côneg o Siqueira,  2 7  –  CEP 12530-000  Cunha –  SP  

FONE-FAX (12)  3111 -5000  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2018 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 025/2018 

A comissão permanente de licitações da Prefeitura Municipal de Cunha, Estado de São 
Paulo, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para REGISTRO 
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
ROÇADA, CAPINAGEM, REMOÇÃO E CONFECÇÃO DE CERCAS, ABERTURA 
DE VALAS E DESENTUPIMENTO DE BUEIROS, BOCAS DE LOBO E GALERIAS 
DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA..  Data da realização: 23 de Maio de 2018 as 15:00 horas. Local da 
realização: Prédio da Prefeitura Municipal sito na Praça. Cel. João Olimpio, 91, Centro, 
Cunha/SP, CEP: 12.530-000. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na 
Prefeitura Municipal de Cunha, em horário comercial ou no site 
http://www.cunha.sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 3111-5000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Praça Côneg o Siqueira,  2 7  –  CEP 12530-000  Cunha –  SP  

FONE-FAX (12)  3111 -5000  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2018 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 026/2018 

A comissão permanente de licitações da Prefeitura Municipal de Cunha, Estado de São 
Paulo, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para REGISTRO DE 
PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS 
DO EDITAL. Data da realização: 24 de Maio de 2018 as 14:00 horas. Local da 
realização: Prédio da Prefeitura Municipal sito na Praça. Cel. João Olimpio, 91, Centro, 
Cunha/SP, CEP: 12.530-000. O Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na 
Prefeitura Municipal de Cunha, em horário comercial ou no site 
http://www.cunha.sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 3111-5000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Praça Côneg o Siqueira,  2 7  –  CEP 12530-000  Cunha –  SP  

FONE-FAX (12)  3111 -5000  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2018 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 027/2018 

A comissão permanente de licitações da Prefeitura Municipal de Cunha, Estado de São 
Paulo, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para REGISTRO DE 
PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ANALISE QUIMICA DA AGUA 
DE CUNHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Data da realização: 30 de Maio de 
2018 as 09:30 horas. Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal sito na Praça. 
Cel. João Olimpio, 91, Centro, Cunha/SP, CEP: 12.530-000. O Edital completo poderá ser 
retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal de Cunha, em horário comercial ou no site 
http://www.cunha.sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 3111-5000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 
Praça Côneg o Siqueira,  2 7  –  CEP 12530-000  Cunha –  SP  

FONE-FAX (12)  311 1-5000  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

AVISO DE SUSPENSAO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2018 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 019/2018 

A comissão permanente de licitações da Prefeitura Municipal de Cunha, Estado de São 
Paulo, comunica aos interessados que a Licitação para REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS E ADITIVOS, 
foi SUSPENSA. Maiores informações pelos telefones (12) 3111-5000 

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

FONE-FAX (12) 3111-5000  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 016/2018 – Proc. Adm. Mun. n° 032/2018. TERMO DE JULGAMENTO E 
HOMOLOGAÇÃO. No dia 09/05/2018 após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sr. Rolien Guarda Garcia, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU o item do pregão 
em epígrafe, considerando a adjudicação do item pelo Pregoeiro na seguinte conformidade:Item 1 a 
empresa AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA. Ficam as empresas 
convocadas a assinar a Contrato De Fornecimento a partir do dia 11 de Maio de 2018.  

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

FONE-FAX (12) 3111-5000  
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 017/2018 – Proc. Adm. Mun. n° 033/2018. TERMO DE JULGAMENTO E 
HOMOLOGAÇÃO. No dia 09/05/2018 após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente, Sr. Rolien Guarda Garcia, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU o item do pregão 
em epígrafe, considerando a adjudicação do item pelo Pregoeiro na seguinte conformidade:Item 1 a 
empresa TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA. Ficam as empresas 
convocadas a assinar a Contrato De Fornecimento a partir do dia 11 de Maio de 2018.  

 
Prefeitura Municipal de Lagoinha 

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

CNPJ: 45.167.111/0001-25 
 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2018 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 019/2018 

A comissão permanente de licitações da Prefeitura Municipal de Lagoinha, Estado de São 
Paulo, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para REGISTRO DE 
PREÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO E CONFECÇÃO DE PROTESES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E 
DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Realização: 28/05/2018 as 13:00 horas no Paço 
Municipal. O Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura de Lagoinha, na Praça 
Pedro Alves Ferreira, 134, Centro, em horário comercial, ou no site 
www.lagoinha.sp.gov.br. Maiores informações pelos telefones (12) 3647-1201. 

 
   

 

      

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

 

 

EEDDIITTAALL  DDEE  AAUUDDIIÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA    

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS  

1º QUADRIMESTRE DE 2018 

A Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, em atendimento ao disposto no § 4º, do 
Artigo 9º, da Lei Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, torna público a realização 
da Audiência Pública para apresentação à Comissão de Finanças da Câmara 
Municipal, da avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do Município, relativas ao 
Primeiro Quadrimestre de 2018, que ocorrerá no dia 22 de maio de 2018, com início 
às 18:00 horas, no plenário da Câmara Municipal de Natividade da Serra, situada à 
Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro. 

Natividade da Serra, 08 de Maio de 2018. 
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO - Prefeita Municipal 
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Prefeitura Municipal de Natividade da Serra 
      -  ESTADO DE SÃO  PAULO  -  

 

 

EEDDIITTAALL  DDEE  AAUUDDIIÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA    

SERVIÇOS DE SAÚDE 

1º QUADRIMESTRE DE 2018 

A Prefeitura Municipal de Natividade da Serra, em atendimento ao disposto no Artigo 36 
da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, torna público a realização da 
AUDIÊNCIA PÚBLICA, visando proporcionar a transparência necessária dos montantes 
e fontes de recursos aplicados no período, bem como a oferta e serviços de saúde 
prestados pelo Município à população, relativas ao Primeiro Quadrimestre de 2018, 
que ocorrerá no dia 22 de maio de 2018, à partir das 18:30 horas, no plenário da 
Câmara Municipal de Natividade da Serra, situada à Rua dos Fernandes, nº 251 – 
Centro, convidando os interessados e a população do Município. 

Natividade da Serra, 08 de Maio de 2018. 
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO - Prefeita Municipal 

WALMIR JOSÉ DOS SANTOS – Secretário de Saúde 
VERA LÚCIA DE ANDRADE AMARAL - Presidente do COMUS 

RR  GG  

 

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

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 019/2018 -Edital nº 023/2018 – Proc. Adm. Mun. n° 060/2018  
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário por item.  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.  
DATA DA REALIZAÇÃO: 23 de maio de 2018.  
HORÁRIO DE INÍCIO: 09:30 horas (horário de Brasília) - início do credenciamento.  
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Natividade da Serra 
- SP, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, Centro, Natividade da Serra/SP, CEP 12.180-000.  
EDITAL na íntegra poderá ser consultado na Sala de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de 
Natividade da Serra – SP, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, Centro, Natividade da 
Serra/SP, CEP 12.180-000, ou retirado GRATUITAMENTE no site www.natividadedaserra.sp.gov.br. 

 


