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Começa pagamento de R$ 500
por conta do FGTS
José Cruz/Agência Brasil

Taubaté intensifica campanha
para diagnóstico de tuberculose
10.09 Av. São Pedro –
Bosque da Saude

A

Caixa Econômica
Federal inicia nesta
semana o pagamento
de até R$ 500 por conta do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS). Os repasses serão feitos até 31 de
março de 2020, conforme
a data de nascimento dos
beneficiários.
O valor será depositado
automaticamente, na próxima sexta-feira, dia 13, para
pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril,
que têm conta poupança na
Caixa.
Aqueles com data de aniversário em maio, junho,
julho e agosto, recebem a
partir do dia 27 de setembro
de 2019. Para trabalhadores

nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o
pagamento será feito a partir
do dia 9 de outubro de 2019.
Segundo a Caixa, cerca de
33 milhões de trabalhadores
receberão o crédito automático na conta poupança. Os
clientes do banco que não
quiserem retirar o dinheiro
têm até 30 de abril de 2020
para informar a decisão em
um dos canais divulgados
pela Caixa: site, Internet
Banking ou aplicativo no
celular.
De acordo com a Caixa, o
crédito automático só será
realizado para quem abriu
conta poupança até o dia 24
de julho de 2019.
Leia mais no site do DT

DT

Liberdade de expressão
desde a Ditadura até os
dias de hoje

Obs Os locais de fiscalização
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Inscrições abertas para a
V Mostra de Arte da Primavera
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CANAL 1
Welder
Rodrigues

NÃO PERCA TAMBÉM
NAS SALAS XD

Leia mais no site do DT

COMPRE 1 INGRESSO
GANHE R$ 10,00
DE DESCONTO
NO COMBO
PIPOCA + REFRI

CMYK

VÁLIDO DE 2ª A 4ª-FEIRA
Promoção válida de 2ª a 4ª-feira, exceto feriados, emendas e pré-estreias (consulte a tabela vigente). Os valores promocionais não se aplicam às salas Prime e D-BOX. Promoção não cumulativa e válida por tempo indeterminado. Promoção válida apenas para os dias com promoção do ingresso mencionado na imagem e para qualquer tipo de ingresso
(inteira, meia, XD, 3D e promocional). Promoção válida apenas para os seguintes combos: Combo Balde Mega Refil, Combo Mega Refil, Combo Balde, Combo Fini e Combo M&M’s (vide no cinema a disponibilidade do Combo M&M’s). *Valor referente ao menor preço da meia-entrada do dia.

CONFIRA NO VIA VALE GARDEN SHOPPING.

Diário de Taubaté

2

Vale do Paraíba, 10 de setembro de 2019
www.diariodetaubateregiao.com.br

E REGIÃO

Lila Escreve

Coluna Lair Ribeiro
• Dr. Lair Ribeiro

• LILA

Palestrante internacional, ex-diretor da Merck Sharp & Dohme e da Ciba-Geigy
Corporation, nos Estados Unidos, e autor de vários livros que se tornaram best-sellers
no Brasil e em países da América Latina e da Europa. Médico cardiologista, viveu
17 anos nos Estados Unidos, onde realizou treinamentos e pesquisas na Harvard
Unversity, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University.
Webpage: www.lairribeiro.com.br
e-mail: lrsintonia@terra.com.br
Tel. 0-55-11-3889.0038

TERAPEUTA HOLÍSTICA - CRT 44.917
Tarô . Aconselhamento . Orientação .
Florais de Bach . Numerologia
Whats: (12) 99217-4244
www.lilataro.com.br

Deixe o passado Aprendizagem contínua
para trás
O

N

ão devemos ficar
lamentando o passado, não podemos
ficar prisioneiros de uma
situação que já passou. Na
vida as coisas não acontecem por acaso. Tudo tem
uma razão de ser e nada
vem sem que tenhamos
preparo para suportar.
Muitas e muitas vezes lutamos para obter vitória, mas
não conseguimos, e depois
de certo tempo percebemos
que nosso caminho não era
aquele e a melhor coisa que
nos aconteceu foi a derrota.
Portanto, se você não
conseguiu realizar o que
planejava, se não conseguiu
conquistar alguém ou um
objetivo não se sinta culpado nem derrotado. Simplesmente não era assim
que era para ser. Todos
nós temos o “livre arbítrio”
para tomar as atitudes que
quisermos, porém esse
livre arbítrio não é tão livre
assim, pois algumas coisas
já estão pré-determinadas
e nada pode mudar um fato.
Liberte-se do passado,
esqueça as coisas ruins

pelas quais você passou e
procure viver o presente.
Quem se prende demais ao
que já passou pode estar
perdendo de viver uma
situação importante e gostosa neste momento. Viver
de lembranças pode ser
bom para quem não tem
mais nada a conquistar
nesta vida e para quem já
viveu o que tinha que viver
e está entregando os pontos
sem ânimo para fazer o que
quer que seja. Tomara que
esse não seja o seu caso!
Se você não se sente
assim, perceba que o passado já se foi, então, deixe-o
ir! Agora é hora de renascer para uma vida nova, não
importa a idade que você
tenha. Se algo no passado
não deu certo, não quer
dizer que nada mais dará
certo. Se você não soube
aproveitar uma oportunidade do passado, ao invés
de ficar preso a ela trate
de aproveitar as coisas
que estão te acontecendo
agora. Faça do seu presente o caminho para ter um
futuro mais feliz.

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.

Â Para salvar almas, é preciso revelar as
verdades da Bíblia

A

incompetência, pois, ficando a par, você
fica sabendo que não sabe nada sobre
pilotar avião.
3. Conhecimento: Eu já sei o quanto
já sei.
Digamos que você ficou tão impressionado com o que ouviu sobre como
pilotar avião que resolveu aprender
a pilotar de verdade. Você voou com
instrutor de 30 a 40 horas, tirou brevê
e passou a pilotar. Agora você sabe o
quanto sabe sobre como pilotar avião.
4. Sabedoria Eu já não sei o quanto sei.
Depois de pilotar avião durante dez ou
vinte anos, chega um momento em que
você atinge um nível de sabedoria que
o torna incoscientemente competente.
Você já não sabe mais o quanto sabe.
Aprender é gerar mais opções para a
obtenção daquilo que,
a princípio, parece impossível.
Quando você começou a dirigir carro,
era ignorante no assunto. No começo,
como todo mundo, deve ter-se embaraçado com os três pedais e questionado:
— Como vou fazer para controlar três
pedais se eu só tenho dois pés?
Logo no começo do aprendizado, tudo
era feito conscientemente, com conhecimento.
Mais tarde, você tirou a carteira de

Coluna Espírita

esperança e vida, mas não
posso deixar de dizer que, na
Sagrada Escritura, também
consta que Deus destruirá
todo o pecado.
Não podemos parar de
trabalhar enquanto não conseguirmos levar todas as pessoas até Jesus.
Gastamos a vida, investimos, evangelizamos, porque
acreditamos numa humanidade nova, e isso é verdade
da Bíblia, doutrina da Igreja.
Deus abençoe!
Seu irmão

E-mail: agenor.dt@hotmail.com • Agê

O espiritismo sem o Cristo perde
o rumo

A

inda encontramos irmãos “espíritas” que questionam o aspecto
cristão da Terceira Revelação.
Negam a excelsitude de Jesus Cristo com
evidente e enfermo descontrole emocional, referindo-se ao Mestre como se
Ele fosse um homem vulgar. Para esses
seres atoleimados em suas fanfarras
imaginárias, alertamos o seguinte: Espiritismo é CRISTÃO, Sim!
O grande mestre espiritual Emmanuel
elucida a questão dizendo que “somente
o Cristianismo restaurado pode salvar
o mundo que se perde. Nossa missão é
essencialmente cristã, na restauração
da fé viva e na revivência das tradições
simples dos tempos apostólicos. Não
temos a presunção de pedir o atestado de óbito das escolas religiosas, nem
desejamos estabelecer a luta dogmática
e o sectarismo. Desejamos tão-só reavivar a crença pura, a fim de que o homem,
na qualidade de herdeiro divino, possa
entrar na glória espiritual da compreensão de Jesus Cristo (1)”.
Se aceitamos os preceitos da Doutrina Espírita, não podemos negar-lhes
fidelidade. Prevendo esses indesejáveis movimentos em nossas hostes, as
falanges das trevas têm se organizado
e investido duro contra o Espiritismo
Cristão. Os gênios das sombras do além
desejam desintegrar o Cristo e o Cristianismo do contexto Espírita. Não podemos permitir isso JAMAIS. Têm surgido,
ultimamente, muitas práticas absurdas
no movimento espírita e precisamos
orar e vigiar mais. Espiritismo sem o
Cristo perde o sentido como projeto de
evangelização humana.

O Espiritismo sem o cristo perde o
rumo. O iluminado Chico Xavier advertiu: “Se tirarmos o Cristo do Espiritismo,
vira comédia. Se tirarmos o aspecto cristão do Espiritismo, vira um negócio. A
Doutrina Espírita é ciência, filosofia e
religião. Se tirarmos a religião, o que é
que fica? Jesus está na nossa vivência
diária, porquanto em nossas dificuldades e provações, o primeiro nome de
que nos lembramos, capaz de nos proporcionar alívio e reconforto, é JESUS.”.
(2)
Alguns confrades descomprometidos
com a reforma moral, que se vangloriam
de seus dúcteis e frágeis conhecimento
acadêmicos, que se auto intitulam laicos
(“kardequólogos, phd’s espíritas”) ,
distantes de quaisquer argumentos
racionais e/ou inteligíveis, persistem
em disseminar a cansativa cantilena de
que se é preciso fugir do Cristianismo
(ou Espiritismo-Cristão), do religiosismo, do igrejismo na Doutrina Espírita.
Insistem e querem fundar um “Espiritismo” acadêmico composto de “notáveis”
da ilusão. Que me perdoem os leitores!
Sob o viés dessa sandice conceitual
sobre o mestre lionês, escrevem livros,
artigos, fazem “congressos”, palestras,
invariavelmente escravizados aos
impulsos telepáticos dos “gênios das
trevas”. Destarte, pela tendência desses
chamados “espíritas laicos”, percebe-se
que o Cristianismo, redivivo no Espiritismo, ainda encontrará, por algum tempo,
a resistência das mentes vulcanizadas
na prepotência, da má-fé, da arrogância, apesar de O Evangelho representar
a grande síntese de todas as propos-
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habilitação, comprou o seu carro e,
depois de alguns anos, alcançou o nível
da sabedoria. Você passou a fazer tudo
automaticamente, sem precisar prestar
atenção em onde ficava o acelerador, o
freio ou a embreagem. Quando passou
a fazer isso automaticamente, você se
tornou inconscientemente competente,
atingindo o nível da sabedoria.
Confusão é bom sinal! É parte do
aprendizado.
Durante as fases 2 e 3 do aprendizado,
é normal haver um período de confusão; mas as pessoas, por não compreenderem o processo, acabam desistindo
quando falta muito pouco para a aquisição do conhecimento.
A menos que você seja piloto, você
ficará confuso em como pilotar avião,
não é verdade? Confusão é bom sinal.
Quer dizer que você está prestes
a aprender alguma coisa nova. No
momento em que fica confuso, um novo
conhecimento está sendo introduzido.
Não pretendo, com este artigo, conduzir você ao nível de sabedoria. Quero,
apenas, acrescentar-lhe conhecimento
sobre o processo de aprendizado; pois
o sucesso profissional, hoje, está diretamente relacionado à capacidade que
temos para aprender coisas novas.

• Jorge Hessen – Brasília/DF

Não podemos
deixar de revelar as
verdades da Bíblia
lém de expulsar satanás e seus anjos rebeldes, Deus destruirá o
pecado e toda a sujeira deste
mundo.
As pessoas se assustam
quando lhes são reveladas as
verdades da Bíblia, buscam
justificativas e desculpas
para sua pouca fé.
Mas nosso Deus não é um
Deus de desculpas; Ele é o
Senhor que cumprirá Suas
promessas.
É isso que aguardamos
d’Ele, por isso lutamos.Prego

volume de informação cresce
exponencialmente, e o nosso
conhecimento, além de se tornar
obsoleto, sofre um processo inflacionário, pois representa cada vez menos em
relação ao que existe para ser conhecido. A única vantagem competitiva que
podemos ter neste mundo em constante
renovação é a habilidade de aprender
mais, e mais rapidamente.
— Diga-me o quanto sabes e eu direi
o quanto vales.
Para saber viver profissionalmente,
como em tudo na vida, é preciso passar
pelo aprendizado, que abrange quatro
fases: ignorância, estar a par, conhecimento e sabedoria.
1. Ignorância: Eu não sei o quanto não
sei.
Esta é a fase em que você não sabe o
quanto não sabe. Em outras palavras,
você é inconsciente da sua incompetência.
Se você não sabe pilotar avião, você é
ignorante no que diz respeito a pilotar
avião.
2. Estar a par: Eu já sei o quanto não
sei.
Se alguém lhe der uma aula de como
pilotar avião, você fica a par do assunto. Ou seja, torna-se consciente da sua
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tas filosóficas que visam aprimorar o
homem. Os “gênios desmemoriados”,
arautos de ideais primárias, esquecem-se de que o Cristo é o modelo de virtudes sobre-humanas. Nada se compara
à dedicação e a santidade que o Mestre
Maior dispensa à Humanidade.
Nós, que ainda estamos mergulhados
no vício da corrupção, alertam os Benfeitores, não temos parâmetros para
avaliarmos a Sua magna importância
para o Espiritismo, porque a Sua perfeição se perde na noite indevassável
dos séculos. O Espiritismo sem o Cristo
pode alcançar as melhores expressões acadêmicas, mas não passará de
atividade destinada a modificar-se ou
desaparecer, como todas as conquistas
transitórias do mundo. E o espírita, que
não cogitou da sua iluminação com o
Evangelho do Príncipe da Paz, pode ser
um intelectual, um doutor e um filósofo,
com as mais elevadas aquisições culturais, mas estará sem bússola e sem
roteiro no instante da tempestade inevitável da provação.
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Evento

Artes

Pinda inicia preparativos para o
Fêgo Camargo
“3° Festival Tropeiro do Vale do Paraíba” abre inscrições
para processo
P
seletivo 2020

indamonhangaba realiza, de sexta-feira, dia
13 a domingo, dia 15,
o “3º Festival Tropeiro do
Vale do Paraíba”, no Parque
da Cidade. O evento conta
com gastronomia tradicional
mineira, shows e apresentações culturais. A entrada será
gratuita, com área de estacionamento, também gratuita.
Na sexta-feira, a festa
começa às 18 horas com
um café tropeiro ao som do
grupo de Viola Tropeiros do
Vale, de Taubaté, e, na sequência, o concurso da “Rainha
do Tropeiro”, às 19 horas.
E para fechar a noite com
chave de ouro, a dupla Tallis
e Wellington realizará um
show, às 21 horas.
No sábado, a festa começa
ao meio-dia, com almoço
tropeiro. Serão mais de 30
tendas de gastronomia entre
ranchos, ambulantes e restaurantes, além de uma tenda
do Fundo Social de Solidariedade, que estará levando
representantes de doce do
Vale do Paraíba.
Feijão tropeiro, pão com
linguiça, afogado, galinha caipira, porco na lata, torresmo,
leitoa pururuca, pernil acebolado, arroz carreteiro, tutu
de feijão, além de caldinhos,
bolinhos e doces diversos
fazem parte do cardápio da
festa, que tem como foco a

Melhoria

gastronomia tradicional.
O sábado, continua com
shows de André e Andressa,
Orquestra de Violas Itaboaté
de Taubaté, Apresentação de
cavalo dançarino, Apresentação de muares, Dança de
bonecões de São Bento do
Sapucaí, Prova dos Cachorros, Grupo de Moçambique e
Catira Esperança de Monteiro Lobato, Apresentação de
dança country do grupo “Os
renegados de Aparecida”. A
partir das 17h30, acontecem

shows de Antonio Marcos,
César Barbosa e banda,
encerrando com apresentação de Gaby Hadassa, às
21h30.
O domingo, será aberto
com a chegada da cavalgada,
seguida de missa sertaneja,
às 11h30, com Padre Gonçalves e Claudinho Leite e
banda sertaneja. Haverá
ainda, show de Bruno e
Hiago, Orquestra de Violas
“Cordas da Mantiqueira” - de
São José dos Campos, início

da Prova dos 3 Tambores,
moda de viola com o grupo
“Tropeiros do Vale”, Forró
universitário, dança de salão
de forró e dança country. O
dia se encerra com show de
humor de Tonho Prado (do
programa “Sou Caipira”, da
Tv aparecida).
A organização do “3º Festival Tropeiro” é da Prefeitura
de Pindamonhangaba, por
meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo –
Departamento de Turismo.

Pamo São Pedro é revitalizado
A
Prefeitura de Taubaté
entrega na quarta-feira, dia 11 de setembro, às 10hs, a revitalização
do Posto de Atendimento
Médico e Odontológico
(Pamo) São Pedro.
A unidade recebeu serviços
de manutenção, com substituição de telhas, portas e
azulejos, reparos internos e
no calçamento, remoção de
infiltrações e a instalação de
concertina para a proteção
da área.
Os serviços também contemplaram a reconstrução
de um galpão anexo ao Pamo,
com ampliação da área de
cozinha, lavanderia, depósito
de material de limpeza, lixo e
expurgo.

Dança

XV Festival Internacional de Flamenco
acontece em São José dos Campos

CMYK

A

contece neste próximo fim de semana (
13 a 15 de setembro)
em São José dos Campos o
XV Festival Internacional de
Flamenco com workshops,
um mercado com a tradicional paella e muitos acessórios típicos da Espanha e no
Domingo no Teatro Municipal a apresentação especial
com a Família Farruco, que
me 2018 , fez um grande
sucesso com El Carpeta. Para
esse ano, Antonio Fernandez
Montoya, “El Farru” COM O
Espetáculo “ Um Sueno em
Sevilla”.
Ele vai ministrar cursos
para todos os níveis, fará
uma Charla para contar a
História e os caminhos do
Flamenco através da Escola
da Família Farruco e participará, como convidado
especial, do Espetáculo
Internacional no dia 15 de
Setembro, no Teatro Municipal de São José dos Campos
junto a um grande elenco de

artistas, do cenário nacional.
Na Fundação Cassiano
Ricardo acontecerá nos dias
14 e 15 de setembro,das 9h

ás 15h , o tradicional Mercado Flamenco , vários segmentos relativos à moda
e artigos flamencos e não

poderia faltar a famosa gastronomia espanhola! E no
dia 14 Mostra aberta. Ambas
gratuita.

A

té o dia 30 de setembro
estão abertas as inscrições para o processo
seletivo da Escola Municipal de Artes Maestro Fêgo
Camargo. A seleção é para
a oferta de vagas de cursos
gratuitos para os moradores
de Taubaté.
Estão disponíveis 436
vagas em 16 cursos nas
áreas de artes visuais, dança,
instrumento musical, canto

Lazer

e teatro. O candidato pode
verificar o edital completo
e se inscrever em apenas
um curso e deve efetuar a
inscrição exclusivamente no
endereço eletrônico http://
www.taubate.sp.gov.br/
fego/. No ato da inscrição o
aluno optará pelo período
pretendido para realizar o
teste, que acontecerá de 21
a 25 de outubro, conforme a
área.

Nova atração do
Taubaté Shopping
promete levar a
criançada para o
mundo da lua
ÂÂ Cosmonauta está instalada na Praça
de Eventos e promete divertir crianças de
todas as idades

O

que poderia ser mais
divertido para a criançada do que se aventurar pelo espaço sideral?
Chegou no Taubaté Shopping
uma atração de outro mundo,
a Cosmonauta. O espaço de
brincar fica na Praça de Eventos até 27 de outubro.
A Cosmonauta possui 160
m² de uma incrível cenografia, com foguete espacial e
seu escorregador, disco-voador com cordas para brincadeiras, módulo lunar com
escorregador, ponte para
atravessar de um espaço
para o outro e um espaço
baby. Há ainda um ambiente
especial para os pequenos
colorirem seus personagens

preferidos.
Para brincar é só adquirir
um passaporte de 30min
por R$ 25,00, de 40min por
R$ 30,00 ou de 1h por R$
35,00. Caso seja encontrada
a bolinha amarela, dentre as
laranjas e transparentes, o
astronauta que a encontrou
ganha mais 10min de diversão. Ainda há uma promoção
especial: de segunda a quinta-feira é cobrado apenas
R$ 25,00 para brincar por
tempo ilimitado.
Promoção estacionamento
Na sexta, sábado e domingo, na compra do passaporte
de 1h (R$ 35,00), o cliente
ganha as primeiras 4 horas
de estacionamento.
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Futsal

Taubaté busca inovação com
centros de tecnologia

A

Unitau e Prefeitura de
Taubaté lançam nesta
terça-feira, dia 10, o
HITT (Hub de Inovação em
Tecnologia de Taubaté), com
a implantação de ambientes
inovadores para a atração de
startups.
O convênio para o primeiro Centro de Inovação – HUB
será assinado às 9h no prédio
Unitau Digital, localizado na
Rua Conselheiro Moreira de
Barros, 203, centro.
O Programa HITT é composto por ambientes de
inovação implantados em
pontos estratégicos de Taubaté. Cada ambiente fará
parte de uma estrutura em
rede, com serviços compartilhados no município, aos
moldes de grandes centros

Ensino

como o Vale do Silício, nos
Estados Unidos.
“Taubaté está classificada
entre as melhores cidades
do Brasil para fazer negócios. Para isto, cabe ao poder
público garantir um ambien-

te favorável ao desenvolvimento com investimentos
em infraestrutura e o fortalecimento de parcerias como
esta que estamos fazendo
com a Universidade”, afirmou
o prefeito Ortiz Junior.

A ideia é consolidar a parceria entre governo, indústria
e Universidade, principais
eixos no ambiente de promoção e geração de inovação,
negócios, oportunidades de
trabalho e desenvolvimento.
“A formação empreendedora está em nossa missão
e a inovação é um de nossos
valores. Fazer parte deste
convênio reforça esses pilares e nos dá a oportunidade
para avançarmos e oferecermos uma formação de mais
qualidade. Quando olhamos
alguns gigantes como Google
ou Facebook, por exemplo,
uma das coisas que eles têm
em comum é que tiveram
início em uma Universidade”,
afirmou a Profa. Dra.
Leia mais no site do DT.

Governo de SP oferece 5 mil vagas para o
Novotec Integrado nas escolas estaduais
Â Pais dos alunos do 9º ano têm até o dia 23 de setembro para manifestar interesse
para as turmas que começam em 2020

O

Governo do Estado
de São Paulo oferece
5 mil vagas do Programa Novotec Integrado de
2020 para alunos do ensino
médio da rede estadual. Os
pais dos estudantes do 9º ano
do ensino fundamental que
hoje estão matriculados na
rede pública têm até o dia 23
de setembro para manifestar
interesse para o próximo ano
letivo. O objetivo é atender
mais de 100 mil estudantes
até 2022.
O Novotec Integrado oferece oportunidade aos alunos
de cursarem os três anos
do ensino médio ao mesmo
tempo em que cursam um
ensino técnico profissionalizante de alta qualidade. Eles
recebem o certificado de conclusão do ensino médio com a

Vale do Paraíba, 10 de setembro de 2019
www.diariodetaubateregiao.com.br

E REGIÃO

habilitação técnica.
No Novotec, os cursos são
oferecidos de acordo com a
alta demanda dos jovens por
profissionalização mais rápida
e do mercado de trabalho por
mão de obra qualificada para
as necessidades atuais.
São 7 opções de cursos para
o Novotec Integrado: Desen-

volvimento de Sistemas, Informática para Internet (Programação Web), Administração,
Recursos Humanos, Marketing, Contabilidade e Logística. As turmas de Novotec Integrado não substituem turmas
do 1º ano regular. Elas serão
adicionadas ao que já é oferecido nas escolas, aproveitando

salas livres.
A iniciativa é realizada
pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em
parceria com o Centro Paula
Souza – instituição referência
em excelência educacional no
Brasil – e a Secretaria Estadual
da Educação.
A manifestação de interesse
dos alunos do 9° ano do ensino
fundamental na rede estadual e municipal para o ano
letivo de 2020 pode ser feita
pelo aplicativo Minha Escola
SP (pode ser baixado na Play
Store, pelo sistema Android ou
Apple Store, no IOS) ou através do site Secretaria Escolar
Digital (sed.educacao.sp.gov.
br) escolhendo a opção Ensino
Técnico Profissionalizante, até
o dia 23/09.
Leia mais no site do DT.

Taubaté visita
São Caetano na quarta
pela Liga Paulista

(foto: Jonas Barbetta/ Top 10 Comunicação)

O beque Victor Cardelli (esquerda) e o goleiro Pezão, do Taubaté Futsal; time
busca sua primeira vitória no estadual

A

manhã, quarta-feira,
dia 11, o Taubaté vai
até ao ABC Paulista
em busca da sua primeira
vitória na Liga Paulista de
Futsal. O time visita o São
Caetano às 20h no Centro
Poliesportivo Joaquim Cambaúva Rabello.
“É uma semana importantíssima. Teremos um jogo
de confronto direto e que
vale pela nossa reabilitação
na competição contra um
adversário com jogadores

1ª Fase

15/08 – 20h00 – Magnus Sorocaba 3 x 1 Taubaté
20/08 – 19h30 – Taubaté 2 x 4 São José
11/09 – 20h00 – São Caetano x Taubaté
19/09 – 19h30 – Taubaté x Taboão da Serra
26/09 – 19h45 – Pulo do Gato x Taubaté
03/10 – 19h30 – Taubaté x N10/ Jundiaí
26/10 – 19h30 – Taubaté x Botucatuense
10/11 – 20h00 – Dracena x Taubaté

Jogo

EMS Taubaté Funvic
vence o Climed Atibaia
pelo Paulista Masculino
de Vôlei

Â Taubateanos saíram perdendo,
buscaram a virada e venceram a segunda
partida pelo estadual por 3 a 1

J

ogando na noite de sexta-feira, dia 6, o EMS Taubaté
Funvic venceu o Climed
Atibaia por 3 sets a 1 (23x25,
25x22, 25x21, 25x19) pela
segunda rodada do Campeonato Paulista Masculino de
Vôlei.
Em jogo disputado do ginásio Elefantão, em Atibaia, os
taubateanos tiveram trabalho
em um jogo muito equilibrado,
com direito a virada no placar,
e chegaram à segunda vitória
em dois jogos pelo estadual.

CMYK
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experientes, com passagens
pela Seleção Brasileira”, destacou o técnico taubateano
Leandro Reis.
Ainda sem vencer na Liga
Paulista, o time do Vale do
Paraíba soma duas derrotas
em dois jogos.
Transmissão: Quem não
puder acompanhar a partida em São Caetano poderá
assisti-la ao vivo pela internet no canal da TVLPF no
YouTube (www.youtube.
com/ligapaulistadefutsal).

O jogo: O técnico Maurício
Thomas colocou em quadra a
formação inicial com Rapha,
Matheus Celestino, Lipe,
Renan Bonora, Mesa, Symon
e Rogerinho como líbero. Participaram do jogo: Vissotto e
Fabiano.
O primeiro set foi de bastante equilíbrio do início ao fim.
O Taubaté começou forçando
bastante o saque, enquanto
o time da casa buscou mais a
variação no serviço.
Leia mais no site do DT.
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Liberdade de expressão desde a
Ditadura até os dias de hoje

Â A Repressão durante o Estado Novo de Vargas e censura imposta pelo governo militar foram alguns dos grandes desafios da
imprensa brasileira no século 20.

C

ensura da imprensa
na época de Getúlio
Vargas.
Com um golpe de estado,
em novembro de 1937, Getúlio Vargas assume plenos
poderes: impõe uma nova
Constituição e fecha o Poder
Legislativo. Surge o Estado
Novo. A Constituição de
1937 regulamenta a censura
à imprensa, que seria exercida pelo estado por meio do
Departamento de Imprensa
e Propaganda (DIP), estruturado em moldes nazistas.
Através de suas sucursais, os
Departamentos de Imprensa e Propaganda (DEIPs), o
DIP controlava a imprensa
e emitia listas de assuntos
proibidos.
Normalmente havia um
censor em cada jornal. A
censura era total. O DIP e os
DEIPs distribuíam material
de propaganda do governo,
destacando as qualidades
do ditador. Outra atribuição
desses órgãos era subornar
jornalistas e os próprios
donos de jornais. Durante a
ditadura, muitos enriqueceram ilicitamente e os que se
recusaram a colaborar tiveram seus meios de comunicação sumariamente fechados
ou colocados sob a tutela
do DIP. Um dos setores mais
atingidos pela censura foi o
de caricaturas políticas, que
permaneceu praticamente
estagnado nos anos do autoritarismo.
Ditadura militar
O Regime militar foi instaurado pelo golpe de Estado de
31 de março de 1964. Este
regime perdurou até a abertura política em 1985.
O regime pôs em prática
vários Atos Institucionais,
culminando com o AI-5 de
1968 a suspensão da Constituição de 1946, a dissolução do Congresso Brasileiro,
a supressão de liberdades
individuais e a criação de um
código de processo penalmilitar que permitiu que o
Exército brasileiro e a polícia
militar do Brasil pudessem
prender e encarcerar pessoas consideradas “suspeitas”,
além de qualquer revisão
judicial.
Imprensa e liberdade de
expressão na época
Quatorze anos depois da

Divulgação

morte de Getúlio Vargas,
durante os piores momentos dos chamados “anos de
chumbo”, a censura voltou
arrasadora, desta vez reforçada por prisões, torturas e
até mortes. Logo após o golpe
de 1964, a censura política
começou a pressionar a Tribuna de Imprensa, um dos
poucos meios de comunicação que se colocaram contra
o poder. Praticamente, um
caso esporádico. No entanto,
foi após o Ato Institucional
número 5 (AI-5), em dezembro de 1968, que a censura se
estabilizou.
Uma sigla que passaria
para a história, o AI-5 colocava o Congresso em recesso
e permitia que o governo cassasse políticos, fizesse intervenções em estados, censurasse e até aposentasse funcionários públicos. Após sua
implantação, foram presos
alguns jornalistas, entre eles
Joel Silveira, Osvaldo Peralva,
Francisco Pinto (Correio da
Manhã) e Hélio Fernandes
(Tribuna de Imprensa).
O AI-5 legalizou a censura, levando todas as formas
de expressar idéias e manifestações a serem vetadas.
Imprensa, música, teatro e
cinema foram as principais
vítimas. De 1968 a 1978,
foram dez anos marcados
por censura, tortura, pri-

sões, repressão e mortes. O
arbítrio atingia seu ponto
máximo.
Nos primeiros anos, a censura visava mais à divulgação
de atos terroristas, divisão
nas Forças Armadas e no
governo. Depois passou a
esconder corrupção, torturas, violências policiais e até
epidemias. Seu objetivo era
ver publicada com destaque
a versão oficial dos fatos. Os
proprietários dos meios de
comunicação adotaram duas
posturas: curvar-se diante
das ameaças do governo
ou resistir ao arbítrio. Esta
segunda postura teve poucos
adeptos, a maioria pertencente à imprensa alternativa,
desvinculada do poder e do
capital.
Havia dificuldade de acesso
às fontes de informação.
É nessa época que proliferam as declarações em off
(quando o entrevistado não
quer que seu nome seja
publicado) e as assessorias
de imprensa. Jornalistas
que tentassem questionar
as informações oficiais perdiam suas credenciais. Os
jornais da resistência faziam
de tudo para escapar da censura. Logo depois de decretado o AI-5, o Jornal da Tarde
tinha dois investigadores na
porta de saída do prédio,
para impedir que os jornais

fossem para as bancas.
Imprensa de resistência
Entre outras reações dos
meios de comunicação, o
AI-5 provocou o surgimento
da imprensa alternativa ou
nanica (pequena imprensa),
que era considerada uma
opção à grande imprensa.
Com objetivos claros, que
iam de protestos à resistência, veiculava assuntos não-abordados pela imprensa
empresarial.
Suas principais características eram: jornal de jornalistas, geralmente em sistema
de cooperativas; compromisso com o leitor; ausência de
publicidade, na maioria dos
casos, dependendo apenas de
venda avulsa e assinaturas;
opinativa, formato tablóide;
periodicidade: de semanal
a mensal. Além disso, contestava o discurso do poder,
valorizava recursos visuais
como fotos e charges e era
efêmera porque, geralmente,
saíam poucos números por
falta de anúncios.
O Pasquim, criado em
junho de 1969, foi o primeiro tablóide dessa geração.
Começou com 30 mil exemplares e, um ano depois,
tirava 200 mil. Atingido pela
censura prévia, teve várias
edições inteiras apreendidas,
com prisão de seus editores e
processo judicial. Tinha uma

linguagem descontraída e
irreverente.
A imprensa alternativa
foi sufocada pela censura,
processos, pressões sobre
os anunciantes, prisões e
bombas lançadas contra
bancas que vendiam seus
exemplares. Outro fator que
contribuiu para o seu fim foi
a abertura política do presidente Geisel, em 1978, com o
conseqüente fim da censura
nos meios de comunicação,
que passaram a abordar
temas que eram veiculados
apenas pelos alternativos.

Nova República
A censura formal, governamental, terminou com
a Nova República, criando
expectativa de informação no
país. Três fatos marcaram a
imprensa durante esse período: campanha das diretas,
morte de Tancredo Neves e
Plano Cruzado.
Marcas da força da imprensa na historia brasileira
A imprensa brasileira apresenta duas marcas importantes na história recente: uma
positiva, o impeachment do
presidente Collor, em 1992,
cujo ponto de partida foi
uma entrevista de seu irmão,
Pedro Collor, à revista Veja, e
uma negativa: os abusos no
que ficou conhecido como
Caso Escola Base.

Curiosidades
O Estado de S. Pauloensinava a cultivar rosas; na
primeira página publicava
trechos de Cícero, em latim,
e de OsLusíadas, de Camões,
no espaço das matérias que
haviam sido censuradas. O
Jornal da Tarde publicava
receitas de bolos e salgados, no lugar das matérias
proibidas, que nunca davam
certo, por serem exageradas, visando a alertar o
leitor de que alguma coisa
estava errada. Muitas leitoras, inconformadas porque
as receitas não davam certo
na prática, telefonavam
para o jornal, reclamando.
Já a revista Veja publicava paisagens suíças e seu
editor, Mino Carta, falava
semanalmente dos demônios que barbarizavam um
estranho país.

prevendo as críticas de que
seriam alvo.
Com o tempo figuras de
destaque na imprensa brasileira, como Ziraldo, Millôr,
Prósperi, Claudius e Fortuna,
se juntaram ao time, e a primeira edição finalmente saiu
em 26 de junho de 1969.
Além de um grupo fixo
de jornalistas, a publicação
contava com a colaboração
de nomes como Henfil, Paulo
Francis, Ivan Lessa, Carlos
Leonam e Sérgio Augusto,
e também dos colaboradores eventuais Ruy Castro e
Fausto Wolff. Como símbolo
do jornal foi criado o rati-

nho Sig (de Sigmund Freud),
desenhado por Jaguar, baseado na anedota da época
que dizia que “se Deus havia
criado o sexo, Freud criou a
sacanagem”.
Durante a ditadura, quase
toda a equipe foi presa pelos
militares, mesmo a assim a
sua tiragem só aumentava.
Inclusive houve vários atentados a bomba em bancas
que comercializavam o folhetim. Com o fim do governo
militar e democratização
do Brasil, “O Pasquim” foi
perdendo sua importância,
lançando sua última edição
em 1991.

As semelhanças entre
“O Pasquim” e “Charlie Hebdo”

CMYK

O

atentado ao “Charlie Hebdo” trouxe
comparações pela
imprensa brasileira ao jornal
“ O Pasquim”. “O Pasquim”
foi um semanário alternativo
brasileiro, de humor ácido
e exagerado, editado entre
26 de junho de 1969 e 11
de novembro de 1991, reconhecido pelo diálogo entre
o cenário da contracultura
da década de 1960 e por seu
papel de oposição ao regime
militar. A princípio uma
publicação comportamental
(falava sobre sexo, drogas,
feminismo e divórcio, entre
outros) “O Pasquim” foi se

tornando mais politizado
à medida que aumentava
a repressão da ditadura,
principalmente após a promulgação do ato AI-5. “O
Pasquim” passou então a
ser porta-voz da indignação
social brasileira, chegando
ter uma tiragem de até 200
mil exemplares.
Um pouco da história do
“O Pasquim”
O projeto nasceu no fim
de 1968, após uma reunião
entre o cartunista Jaguar e os
jornalistas Tarso de Castro e
Sérgio Cabral; o trio buscava uma opção para substituir o tabloide humorístico

“A Carapuça”, editado pelo
recém-falecido escritor Stanislaw Ponte Preta. O nome,
que significa “jornal difama-

dor, folheto injurioso”, foi
sugestão de Jaguar. “Terão
de inventar outros nomes
para nos xingar”, disse ele, já

Embora Collor já estivesse
na “corda bamba” em função
de protestos da oposição no
Congresso Nacional e das
manifestações de estudantes, que ficaram conhecidos
como “caras-pintadas”, foi a
entrevista do seu irmão, que
denunciou o ex-tesoureiro
do presidente, Paulo César
Farias, conhecido como PC
Farias, que provocou o impeachment.
Já a Escola Base foi retratada num livro de Alex Ribeiro, fruto de seu trabalho de
Conclusão de Curso (TCC)
na Escola de Comunicações
e Artes (ECA) da USP. Em
1994, os donos de uma escola
infantil, em São Paulo, foram
acusados de abusar sexualmente de alunos. Os meios
de comunicação – com exceção do jornal Diário Popular,
onde o editor e o diretor de
redação, notando falhas na
história apresentada pela
polícia, preferiram deixar o
assunto de lado – publicaram
as denúncias sem checar as
informações, destruindo a
vida de pessoas, no que foi
considerado um dos piores
momentos da imprensa
brasileira. Bem próprio da
imprensa apontada como
sensacionalista. O jornalista
Carlos Brickmann acentuou,
na apresentação do livro: “A
imprensa trabalhou mal e,
por isso, prejudicou pessoas,
destruiu negócios, liquidou
reputaçõ
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Paloma&Modas
TEL: 98884-9148
Lingerie, Masculinas e femininas

MOVIECOM TAUBATÉ PROGRAMAÇÃO
05/09/2019 À 11/09/2019

SALA 1 - O REI LEÃO - DUB (DISNEY)
Aventura - Dublado - 10 Anos - Duração: 120min.
Simba (Donald Glover) é um jovem leão cujo destino
é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha
elaborada por seu tio Scar (Chiwetel Ejiofor) faz com
que Mufasa (James Earl Jones), o atual rei, morra ao
tentar salvar o filhote. Consumindo pela culpa, Simba
deixa o reino rumo a um local distante, onde
encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter
prazer pela vida.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00
Sáb., Dom., Feriado: 14h30 - 19h00
SALA 1 - CORGI:TOP DOG - DUB (IMAGEM FILMES)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 87min.
Rex é um querido cãozinho de estimação que está
sob os cuidados da monarquia britânica. Ele precisa
realizar uma longa viagem para voltar até a rainha,
mas, no meio do caminho, Rex inesperadamente se
apaixona e inicia uma jornada de autodescoberta
para encontrar sua verdadeira essência e descobrir
quem ele é de verdade.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00
Sáb., Dom., Feriado: 17h00
SALA 1 - VELOZES & FURIOSOS DUB HOBBS &
SHAW (UNIVERSAL PICTURES)
Ação - Dublado - 14 Anos - Duração: 136min.
Filme derivado da franquia Velozes & Furiosos,
focado nos personagens Luke Hobbs (Dwayne
Johnson), policial carrancudo e que sempre busca
a justiça, e Deckard Shaw (Jason Statham), um
assassino.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h30
Sáb., Dom., Feriado: 21h30
SALA 2 - YESTERDAY - DUB (UNIVERSAL PICTURES)
Comédia Musical - Dublado - 12 Anos - Duração:
116min.
Após sofrer um acidente, um cantor-compositor
(Himesh Patel) acorda numa estranha realidade,
onde ele é a única pessoa que lembra dos Beatles.
Com as músicas de seus ídolos, o protagonista se
torna um sucesso gigante, mas a fama tem seu preço.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h15
Sáb., Dom., Feriado: 17h15

SALA 2 - IT - CAPÍTULO DOIS - DUB (WARNER)
Terror - Dublado - 16 Anos - Duração: 169min.
27 anos depois dos eventos de “It - Parte 1”, o grupo
de adolescentes que fazia parte do “Losers Club” - o
clube dos perdedores - realiza uma reunião. No
entanto, o que parece ser apenas um reencontro de
velhos amigos acaba se tornando em uma verdadeira
e sangrenta batalha quando Pennywise (Bill
Skarsgard), o palhaço retorna.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h45
Sáb., Dom., Feriado: 14h00 - 19h45
SALA 3 - CORGI:TOP DOG - DUB (IMAGEM FILMES)
Animação - Dublado - Livre - Duração: 87min.
Rex é um querido cãozinho de estimação que está
sob os cuidados da monarquia britânica. Ele precisa
realizar uma longa viagem para voltar até a rainha,
mas, no meio do caminho, Rex inesperadamente se
apaixona e inicia uma jornada de autodescoberta
para encontrar sua verdadeira essência e descobrir
quem ele é de verdade.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h45
Sáb., Dom., Feriado: 13h50 - 15h45
SALA 3 - IT - CAPÍTULO DOIS - DUB (WARNER)
Terror - Dublado - 16 Anos - Duração: 169min.
27 anos depois dos eventos de “It - Parte 1”, o grupo
de adolescentes que fazia parte do “Losers Club” - o
clube dos perdedores - realiza uma reunião. No
entanto, o que parece ser apenas um reencontro de
velhos amigos acaba se tornando em uma verdadeira
e sangrenta batalha quando Pennywise (Bill
Skarsgard), o palhaço retorna.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h00
Sáb., Dom., Feriado: 21h00
SALA 3 - IT - CAPÍTULO DOIS - DUB (WARNER)
Terror - Dublado - 16 Anos - Duração: 169min.
27 anos depois dos eventos de “It - Parte 1”, o grupo
de adolescentes que fazia parte do “Losers Club” - o
clube dos perdedores - realiza uma reunião. No
entanto, o que parece ser apenas um reencontro de
velhos amigos acaba se tornando em uma verdadeira
e sangrenta batalha quando Pennywise (Bill
Skarsgard), o palhaço retorna.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h40
Sáb., Dom., Feriado: 17h40

CINEMA
Sessão Pipoca

SALA 4 - TURMA DA MÔNICA - LAÇOS (PARIS
FILMS)Taubaté Shopping
Aventura - Nacional - Livre - Duração: 97min.
Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu.
O menino desenvolve então um plano infalível para
resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da
ajuda de seus fiéis amigos Mônica, Magali e Cascão.
Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver
grandes aventuras para levar o cão de volta para
casa.
Sáb., Dom., Feriado: 14h10
SALA 4 - IT - CAPÍTULO DOIS (ATM) DUB (WARNER)
Terror - Dublado - 16 Anos - Duração: 169min.
27 anos depois dos eventos de “It - Parte 1”, o grupo
de adolescentes que fazia parte do “Losers Club” - o
clube dos perdedores - realiza uma reunião. No
entanto, o que parece ser apenas um reencontro de
velhos amigos acaba se tornando em uma verdadeira
e sangrenta batalha quando Pennywise (Bill
Skarsgard), o palhaço retorna.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h15 - 19h30
Sáb., Dom., Feriado: 16h15 - 19h30
SALA 5 - NADA A PERDER 2 (PARIS FILMS)
Biografia - Nacional - 12 Anos - Duração: 96min.
Após deixar a prisão, em 1992, Edir Macedo (Petrônio
Gontijo) lidera a Igreja Universal do Reino de Deus
em busca de seu maior sonho: a construção do
Templo de Salomão, réplica do local homônimo
citado na
Bíblia, localizado em São Paulo.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h15
Sáb., Dom., Feriado: 18h15
SALA 5 - IT - CAPÍTULO DOIS - DUB (WARNER)
Terror - Dublado - 16 Anos - Duração: 169min.
27 anos depois dos eventos de “It - Parte 1”, o grupo
de adolescentes que fazia parte do “Losers Club” - o
clube dos perdedores - realiza uma reunião. No
entanto, o que parece ser apenas um reencontro de
velhos amigos acaba se tornando em uma verdadeira
e sangrenta batalha quando Pennywise (Bill
Skarsgard), o palhaço retorna.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h00 - 20h20
Sáb., Dom., Feriado: 15h00 - 20h20

ara o “Se Joga” não ter qualquer surpresa ou correr qualquer risco, a
partir da sua estreia no dia 30 deste
mês, a Globo trabalha como se o programa já estivesse no ar. Uma rotina que a sua
produção e apresentadores, Érico Brás e
Fabiana Karla, ao lado de Fernanda Gentil, já
tem estabelecida para afinar todos os deta-

lhes possíveis e tentar evitar problemas de
última hora.
Segundo o seu pessoal, há toda uma preocupação, inclusive com os mínimos detalhes. Daí os tantos ensaios e as gravações
dos pilotos, para se chegar ao entrosamento
desejado. Fazer tudo funcionar da melhor
maneira possível.
Mesmo em se tratando de Globo, que
dá audiência até com color bars (barras
de cor), há sempre uma pressão natural,
inclusive a de entrar no horário que o “Vídeo
Show” fez história e tentar frear os resultados da concorrência, especialmente Record,
no horário.
A expectativa é que essa receita, de puro
entretenimento, possa alcançar os resultados esperados. De qualquer forma, a vinda
do “Se Joga” faz crescer a expectativa de
uma competição que promete ser das mais
saudáveis.

DECISÃO
A quinta temporada do “Dancing Brasil”,
na Record, chega ao fim nesta quarta-feira.
Bia Feres, Dany Hypolito e Vinicius
D´black são os finalistas do programa.
Um deles levará o prêmio de R$ 500 mil,
além do troféu de campeão. O bailarino
profissional com quem faz par ganhará
um carro zero km.
E DEPOIS
Após o encerramento do “Dancing
Brasil”, Xuxa deve seguir com a turnê
do seu show, provavelmente usando um
nome diferente.
Em vez de “Xou Xuxa”, como foi até
agora, será “Xou da Xuxa”. TV, na Record,
além de um especial em dezembro, só
voltará com temporadas normais no ano
que vem.
REGISTRO
Além do filme e da série na Globo, a
história de Hebe Camargo também será
contada em um documentário.
E assim como o longa-metragem, a Loma
Filmes em parceria com a Paris Filmes, se
encarregará da sua produção.
A PROPÓSITO
Por falar em cinema, Renato Aragão
começa a preparar um novo filme.
Vem aí “Didi Babá e os 40 Ladrões”, com
produção da Mixer Rio.
JORNALISMO
Inspirada na minissérie “Olhos que condenam”, da Netflix, com 16 indicações ao
Emmy, o “Jornal da Cultura” vai estrear a
série “Olhos que Condenam o Brasil”.
No ar, a partir do dia 16, irá mostrar
casos de inocentes colocados na prisão
pelo sistema judicial brasileiro.
PERSONAGENS
Esta série de reportagens, em cinco episódios, vai revelar alguns desses casos.
Entre eles, há o de Marcelo que trabalhava em uma ONG em São Paulo e ficou
preso injustamente durante cinco meses

acusado de tráfico de drogas. O Wlaedson,
preso por usar uma camiseta rosa, semelhante à de um assaltante. No Rio, Rodrigo, sem antecedentes criminais, acusado
de praticar mais de dez crimes depois que
já estava prisão.
MUITO COMENTADO
A chamada “Rodada de Fogo” vai até
a próxima terça-feira, 17, no “The Voice
Brasil”. Na sequência, os shows ao vivo,
com a participação do público.
Em tempo: o início da “Rodada de Fogo”,
quinta passada, fez com que os comentários do reality nas redes sociais aumentassem em 122% em comparação com
a semana anterior, enquanto a hashtag
#thevoicebrasil permaneceu por cinco
horas nos Trending Topics Mundo.
REFORÇOS 1
A Record vai mesmo reforçar seu quadro
de autores, garante o número 1 da área
comercial da emissora, Walter Zagari.
Segundo ele, já existe um trabalho em
curso na direção de Teledramaturgia do
Rio visando encontrar esses profissionais.
REFORÇOS 2
Essa iniciativa tem tudo a ver com o
atual momento da Record, novamente
investindo em dois horários inéditos.
O executivo declarou ainda que as novelas bíblicas, lançadas a pedido de Edir
Macedo, desde “Os Dez Mandamentos”,
continuam normalmente na grade.
TEMPORADA
A banda Ingot, com a voz de Itziar Ituño
– uma das protagonistas de “La Casa de
Papel”, estará no Brasil em novembro.
Única apresentação, no dia 13 de novembro, no Carioca Club Pinheiros. Itziar, na
série, é a inspetora Raquel Murillo.
PROGRAMA DO PORCHAT
Welder Rodrigues, ator do “Zorra”, será
uma das atrações do “Que História é Essa,
Porchat?”, nesta terça-feira no GNT.
Silvero Pereira e Preta Gil são outros
convidados do programa.

Equipe de “Se Joga”
já trabalha como se o
programa estivesse no
ar

P

TV Tudo

Bate – Rebate

· Teve alguém, na Jovem
Pan, que inventou convite da
Band, para conseguir uma
promoção e tentar derrubar
alguns desafetos...
·
... Se deu mal. Na
checagem, foi verificado
que nunca existiu convite
nenhum...
· ... E agora?
·
TV Gazeta estreou,
nesta segunda, 10h da

manhã, o programa “Faça
Você Mesmo”, com Rogério
Chiaravalli.
·
Analice Nicolau, que
deixou o SBT recentemente,
cuida dos últimos detalhes
para lançar o seu próprio
canal.
·
Moacyr Franco promete um show, com muita
música e diversão, nesta
quarta, 21h, no Teatro Santander, em São Paulo.
·
Gisele Itié, Daniela

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

Mercury, Bruno de Lucca
e Carol Ribeiro participam
do “Tá Pago” do Leandro
Hassum, nesta terça-feira
na TNT.
·
A Record só deverá
apresentar em outubro
o novo formato e pacote
visual do “Fala Brasil”.
· “Divaldo – O Mensageiro da Paz” é a estreia desta
quinta-feira nos cinemas...
·
... O filme aborda a
vida do espírita Divaldo
Pereira Franco, 92, que
convive com a mediunidade
desde os quatro anos...
· ... O elenco reúne José
Trassi, Bruno Garcia, Regiane Alves, Marcos Veras, Laila
Garin, Álamo Facó, entre
outros. Direção de Clovis
Mello.

C´est fini

A DISFUNÇÃO ERÉTIL E A EJACULAÇÃO PRECOCE
TÊM TRATAMENTO MÉDICO.
TECNOLOGIA E EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL.
JÁ ATENDEMOS MAIS DE 1 MILHÃO DE HOMENS NO MUNDO.

CMYK

A V I D A N Ã O E S P E R A . A G E N D E U M A C O N S U LT A .

0800 205 1900

Responsável Técnico:
Dr. Orestes Mazzariol Junior – CRM: 115146

A Teledramaturgia da
Globo deu sinal verde para
a produção de 10 episódios
da série “Os Experientes”,
projeto liderado por seus
grandes autores e que deve
entrar no ar em 2020.
Mas é importante informar também que já há
outros 10 episódios escritos pensando em uma outra
temporada, em 2021.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

7- Ficha 066: Venda
Apartamento no Centro
- Taubaté R$ 280.000,00.
Com 2 Dormitórios Sendo 1 Suíte, Sala de Estar,
Cozinha, Área de Serviço,
Banheiro e Garagem Coberta para 1 Carro. Fone:
36322000 / 36336474.
www.telesergio.com.br

4- Ficha 058: Aluga-se
Casa no Condomínio
Primavera - Taubaté R$
2.000,00 + Cond. + Iptu.
Com 3 Dormitórios Sendo 2 Suítes, Sala de Estar,
Cozinha, Área de Serviço,
Lavabo e Espaço para 2
Carros. Fone: 3632-2000
/ 3633-6474. www.telesergio.com.br

8- Ficha 106: Venda
Apartamento no Sítio
Santo Antonio - Taubaté R$ 140.000,00. Com
2 Dormitórios, Sala de
Estar, Cozinha, Banheiro
e Espaço para 1 Carro. Fone: 3632-2000 /
36336474. www.telesergio.com.br

12- Ficha 117: Venda
Apartamento na Estiva Taubaté R$ 150.000,00.
Com 2 Dormitórios, Sala
de Estar, Cozinha, Área
de Serviço, Banheiro e Espaço para 1 Carro. 36322000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

Vende-se
13- Ficha 006: Venda
Área na Baronesa - Taubaté R$ 1.200.000,00
Com a Medida de 3.216
m2. Fone: 3632-2000 /
3633-6474. www.telesergio.com.br

22- Ficha 228: Venda
Casa no Ana Rosa - Taubaté R$ 235.000,00. Com
1 Dormitório, Sala de
Estar, Cozinha, Área de
Serviço e Banheiro. Fone:
3632-2000 / 3633-6474.
www.telesergio.com.br

Vende-se
18- Ficha 002: Venda
Casa no Condomínio
Tecoara - Taubaté R$
690.000,00. Com 3 Dormitórios Sendo 1 Suíte,
Sala de Estar, Cozinha,
Área de Serviço, Banheiro, Lavabo e Garagem
Coberta para 2 Carros.
Fone: 3632-2000 / 36336474. www.telesergio.
com.br

CENTRO - TREMEMBÉ
Vendo Sobrado Com 3
dorms, sendo 1 suíte,
2 WC, garagem coberta para 2 carros. 110
M2 de área construída.
R$230.000,00. Interessados tratar diretamente
23- Ficha 229: Venda com proprietário pelos
Casa no Continental III - tels: (12)97403-2504 /
Taubaté R$ 220.000,00 3674-2285.
Com 2 Dormitórios, Sala
de Estar, Cozinha Ame- CASA NOVO HORIricana, Área de Serviço, ZONTE - 2 quartos, sala,
Banheiro e Espaço para 2 cozinha, banheiro, área
Carros. Fone: 3632-2000 / de serviço, garagem
3633-6474. www.teleser- coberta. R$700,00 com
gio.com.br
IPTU incluso. Interessados tratar diretamente
24- Ficha 230: Venda com proprietário pelo tel:
Casa no Condomínio (12) 99115-1710.
Primavera - Taubaté R$
850.000,00 Com 3 Dor- GUARATINGUETÁ
mitórios Sendo 2 Suítes, JARDIM BELA VISTA,
Sala de Estar/Jantar, Co- com 2 dorms, sendo 1 suzinha, Área de Serviço, íte. Excelente localização.
Lavabo, Quintal e Espaço A.T. 250 M2, A.C. 123,8 M2.
para 2 Carros. Fone: 3632- R$300.000,00. Tratar dire2000 / 3633-6474. www. tamente com proprietátelesergio.com.br
rio pelos tels: (12) 981239904 / 99604-8798.

CARAGUATATUBA - Vende-se casa linda e aconchegante no Bairro Jd. Britânia. Imóvel a 80 m/mar, Terreno de 12X30, com arvores
frutíferas, mobília: sofás da Plenitude design, eletrodomésticos
..lava louças e roupas/, geladeiras, fogão linha Brastemp, cozinha
Todeschini, pouco uso. Casa da frente 2 suítes, salas grandes, Edícula grande com quintal, garagens coberta para vários carros. Preço
$ 530 mil (já está abaixo do valor do mercado). Interessados tratar
com proprietário pelos telefones (12)3887 4767 e (11) 96578 4004.

NOVO HORIZONTE (F.
4052) Casa R$ 170.000,00 Aluga-se
- 3 Dorm. S/1 Suite,
Bh, Lavabo Sala, Coz,
Gar.,area De Serv. Quintal
(12) 3621-1965 (12) 36294194
CENTRO - ALUGO
APTO c/ 02 dorms, sala,
coz., banh. social, w.c,
área serv., 01 vaga gar.,
armários nos quartos, gabinetes coz. e banh.. Ed.
Daniel Danelli. Valor: R$
1.000,00 + IPTU + Cond.
Tratar: (12) 99717-8744.

Vende-se
GURILÂNDIA
Vendo
Apto Residencial Cinderela, com 2 dorms +
dependências, área útil:
54 M2, 1 vaga de garagem, 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, próximo ao Orto e Rodoviária. 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/ eleCASA
RESIDENCIAL vador - R$ 150 mil. Tel:
PRIMAVERA
(INDE- 3621-3040.
PENDÊNCIA), 180 M2,
portaria 24h, 5 dorms, GRANJA DANIEL - Apto
sendo 1 suíte, 2 banhei- Novo - 2 dorm.(s),suíte,
ros, sla 2 ambientes, sala sala c/ 2 ambientes, gaalmoço.
Interessados ragem. R$ 170 mil. (12)
tratar com proprietário 99798-7676
após às 12h pelos tels:
(12) 98111-1100 / 36811001.

RECIFE - PRAIA DE BOA VIAGEM
Alugo apartamento para 3 pessoas (1 cama casal e 1 solteiro), geladeira, microondas, televisão, ventilador, mesa, na
AVENIDA BOA VIAGEM, Nº 5212, PRAIA DE BOA VIAGEM
R$ 70,00 por pessoa / por dia.entrar em contato com
proprietário pelos tels: (81) 99966-2327 / (81) 99731-5535.

CENTRO - TAUBATÉ
Alugo Ponto Comercial, na Rua Anízio Ortiz
Monteiro, nº 290. Com
260 M2. Bom para restaurante, 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 Taubaté. Excelente localização - 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 Bombeiros ok. Aluguel R$
8.000,00 a negociar. Tel
12 3633.7400 e cel 12999782.1843.

ESPLANADA INDEP. LOTE – 250m2, esquina,
plano - R$ 150 mil. Tel:
3621-3040 .
PORTAL DA MANTIQUEIRA LOTE – 300m2,
plano - R$ 148 mil. Tel:
3621-3040.
ESTORIL – LOTE - Avenida, 465m2 - R$ 225 mil.
Tel:3621-3040.
ESTORIL – LOTE - Avenida, 465m2 - R$ 225 mil.
Tel:3621- 3040

Diversos

21- Ficha 224: Venda
Casa no Três Marias Taubaté R$ 200.000,00
Com 3 Dormitórios, Sala
de Estar, Cozinha, Área
de Serviço, 2 Banheiros e
Garagem Coberta para 1
Carro. Fone: 3632-2000 /
3633-6474. www.telesergio.com.br

APTO 3 dormitórios, 1
suite, 2 vagas garagem
cobertas , 6º andar, localizado Flamboyant. Infraestrutura comercial completa, próximo a bancos,
supermercados, shopping, escolas, dá para
fazer tudo a pé. Quitado
com documentação OK
, semi mobiliado, piscina
infantil. Interessados entrar em contato pelo tel:
(12) 98170- 4605, falar
com Marcio.

Terrenos

17- Ficha 072: Venda
Terreno na Fonte Imaculada - Taubaté R$
220.000,00 Com a Medida de 1.133 m2. Fone:
3632-2000 / 3633-6474.
www.telesergio.com.br

VENDO
SOBRADO
PARQUE
FLAMBOYANT - Com 3 dorms, sendo 1 suíte, 2 WC,
cozinha com gabinete,
garagem coberta para
2 carros, 2 lavanderias,
churrasqueira,
quintal
todo com piso anti-derrapante.Documentação
OK. A.C: 125 M2. Aceito
financiamento pela Caixa. R$230.000,00.
Interessados tratar diretamente com proprietário pelos tels: (12) 36742285 / (12)99202-5902,
falar com Ivair.

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

1-B

COND. JACARANDAS
Permuta-se APTO
Alugo apto 2 quartos,
de 3 dorms em Camsala, cozinha, banheiro e
pinas por CASA de
1 vaga garagem- Cond.
maior valor em TauJacarandas - Aluguel
baté.
600,00 (mais condomiApto R$ 200 mil, quinio e IPTU) Interessados
tado. Excelente localiligar horário comercial.
zação. 1 vaga d garaFones: (12) 36216847 /
gem. Pago diferença
JARDIM
MARACAI- dinheiro.
36227186 Sr. Minoru.
BO Tremembé Vendo
Tratar com sr. MarTerreno Com 250 M2, cos pelo tel: (19)
plano, com escritura.R$ 996695296.
32.000,00. Tratar pelo tel
/ watz: (12) 99703-6979,
falar com sr. Salvato.
Sítio 3 alqueires 7 Voltas,
Bairro Pedra Grande,
com 2 nascentes, posto,
VENDO TERRENO RE- vizinhos, documentaSIDENCIAL OUROVIL- ção OK.
LE TAUBATÉ - Com 300 R$220.000,00.
Tratar
m2 situado no Bairro Qui- com Salvato pelo tel:
ririm ao lado do clube da (12) 99703-6979 watz.
VolksWagem. Toda infra- ______________
Vende-se
estrutura: portaria, parque, recreação, piscina, São Luiz do Paraitinga PASSA-SE PONTO CO- churrasqueira e quadras. 15.000 M2, a 800 mts da
MERCIAL - ESPLANA- Documentação OK. Lote Rodovia. Ótimo local.
DA INDEPENDÊNCIA privilegiado próximo a R$ 120.000,00. Tratar
- Motivo: saúde. Recém portaria: Lote A3 20. Pre- com Salvato pelo tel:
reformado, pronto para ço R$ 170.000,00. Tratar (12) 99703-6979 watz.
trabalhar. Interessados direto com proprietário.:
entrar com contato pelo Paulo Elias pelo Fone:
tel: (12) 99197-6252, falar (11) 982081416.
com Eunice.

Comerciais

3- Ficha 051: Aluga-se
Casa na Vila São Geraldo
- Taubaté R$ 1.050,00.
Com 2 Dormitórios Sendo 1 Suíte, Sala de Estar,
Cozinha, Área de Serviço,
Banheiro e Garagem Coberta para 1 Carro. Fone:
3632-2000 / 3633-6474.
www.telesergio.com.br

11- Ficha 114: Venda
Apartamento na Granja Daniel - Taubaté R$
220.000,00. Com 2 Dormitórios Sendo 1 Suíte,
Sala de Estar, Cozinha,
Área de Serviço, Banheiro, Espaço para 1 Carro e
Sacada. Fone: 3632-2000
/ 3633-6474. www.telesergio.com.br

Vende-se

Classificados & Publicidade Legal

Aptos

5- Ficha 005: Venda
Apartamento na Vila
São José - Taubaté R$
150.000,00. Com 2 Dormitórios, Sala 2 Ambientes, Cozinha, Área
de Serviço, Banheiro e
Garagem Coberta para 1
Carro. Fone: 36322000 /
3633-6474. www.teleser2- Ficha 034: Aluga-se gio.com.br
Apartamento na Vila São
José - Taubaté R$ 600,00 6- Ficha 027: Venda
+ Cond. + Iptu. Com 2 Apartamento na IndeDormitórios, Sala de Es- pendência - Taubaté R$
tar, Cozinha, Área de Ser- 250.000,00. Com 3 Dorviço, Banheiro, Banheiro mitórios Sendo 1 Suíte,
Empregada e Garagem Sala de Estar, Cozinha,
Coberta para 1 Carro. Área de Serviço e BaFone: 3632-2000 / 3633- nheiro. Fone: 36322000 /
6474. www.telesergio. 3633-6474. www.telesercom.br
gio.com.br

Aptos

1- Ficha 024: Aluga-se
Casa na Chácara Florida - Taubaté R$ 650,00.
Com 2 Dormitórios, Sala
de Estar, Cozinha, Área
de Serviço, Banheiro e
Garagem Coberta para 2
Carros. Fone: 3632-2000 /
3633-6474. www.telesergio.com.br

19- Ficha 100: Venda
Casa na Vila São Carlos Taubaté R$ 270.000,00.
Com 2 Dormitórios, Sala
de Estar, Cozinha, Área de
Serviço, Banheiros, Quarto Externo e Garagem
Coberta para 1 Carro.
15- Ficha 021: Venda Fone: 3632-2000 / 3633Terreno no Jardim Oásis 6474. www.telesergio.
– Taubaté R$ 125.000,00 com.br
Com a Medida de 10 x
25 = 250 m2. Fone: 3632- 20- Ficha 154: Venda
2000 / 3633-6474. www. Casa no Maria Augusta
- Taubaté R$ 280.000,00
telesergio.com.br
Com 2 Dormitórios, Sala
16- Ficha 070: Venda de Estar, Copa, Cozinha,
Terreno na Vila São José Área de serviço, Banhei- Taubaté R$ 350.000,00 ro, Banheiro Externo e
Com a Medida de 10 x Garagem Coberta para 1
50 = 500 m2. Fone: 3632- Carro. Fone: 3632-2000 /
2000 / 3633-6474. www. 3633-6474. www.telesergio.com.br
telesergio.com.br
14- Ficha 014: Venda
Área na Vila Nogueira Taubaté R$ 850.000,00
Com à Medida de 12,66 x
85,5 = 1.082,43 m2. Fone:
3632-2000 / 3633-6474.
www.telesergio.com.br

Casas

Vende-se

10- Ficha 110: Venda
Apartamento no Cecap
IV - Taubaté R$ 95.000,00.
Com 2 Dormitórios, Sala
de Estar, Cozinha, Área
de Serviço, Banheiro e
Garagem Coberta para 1
Carro. Fone: 3632-2000 /
3633-6474. www.telesergio.com.br

Terrenos

Aptos

Aptos
Aluga-se

9- Ficha 109: Venda
Apartamento no Jardim
Paulista - Taubaté R$
185.000,00. Com 2 Dormitórios Sendo 1 Suíte,
Sala 2 Ambientes, Cozinha, Banheiro e Garagem
Coberta para 1 Carro.
Fone: 3632-2000 / 36336474. www.telesergio.
com.br

Casas

Diário de Taubaté

Vale do Paraíba, 10 de setembro de 2019
www.diariodetaubateregiao.com.br

Aluga-se

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

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) 36326660 / (12) 99159-6756.

VENDO OU ALUGO LOJAS 15/6 - 55 M2, Vilarejo
Shopping Santo Antonio
do Pinhal. Interessados
entrar em contato pelo
PORTAL DO VALE tel: (11)98201-6581.
LOTE - 300m2, entrada de
R$ 45 mil + repasse, confira. Tel: 3621-3040
JARDIM DAS NAÇÕES
- LOTE - boa localização,
10 x 50 - R$ 265 mil. Tel:
3621-3040.

3413-2400

Temperos secos
para diversos pratos
Azeites aromatizados e sal de ervas
Licores diversos
Alice- tel. 3681.3070
- Taubaté

**Por favor não me confundir com
outras que estão de passagem.**

Oportunidade
contrata-se corretores com CRECI.
Lançamento em
Taubaté. Ótimos ganhos.
Contato 16
98163-3004 / 19
99299-3636

Gino Pães e Doces

Delícias da Padaria do Gino
Pão francês, doces e bolos
Rocamboles, Salgados...
Rua: José Pedro da Cunha , 139 - JD. Maria Augusta Taubaté/SP TEl: (12) 3632-7204

Diário de Taubaté

2 - B Classificados & Publicidade Legal
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 064/2019 - PREGÃO
Nº 027/2019. A comissão de licitações de Lagoinha - SP, comunica aos
interessados que se encontra aberta a licitação para AQUISIÇÃO IMEDIATA DE
EQUIPAMENTOS DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES
NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Realização:
19/09/2019 ás 09:30 horas no Paço Municipal. O Edital poderá ser retirado na
Prefeitura ou através do site www.lagoinha.sp.gov.br. Informações pelo telefone
(12) 3647-1201.

Prefeitura Municipal de Lagoinha – SP
Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP - Cep 12130-000
e-mail: contato@lagoinha.sp.gov.br

Vale do Paraíba, 10 de setembro de 2019
www.diariodetaubateregiao.com.br

E REGIÃO

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

Prefeitura Municipal de Lagoinha – SP

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2019 - PREGÃO
Nº 028/2019. A comissão de licitações de Lagoinha - SP, comunica aos
interessados que se encontra aberta a licitação para AQUISIÇÃO IMEDIATA DE
VEICULO 0KM TIPO VAN/ MINIBUS ANO 2019 PARA ATENDIMENTO AO
SETOR DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Realização:
24/09/2019 ás 09:30 horas no Paço Municipal. O Edital poderá ser retirado na
Prefeitura ou através do site www.lagoinha.sp.gov.br. Informações pelo telefone
(12) 3647-1201.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA
Rua José Fernandes da Silva, 28 – Tel: (12)3677-9700 – Fax: 3677-2100 – CEP12180-000

CNPJ: 45.167.111/0001-25
Tel.: (12) 3647-1201

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2019
Nos termos da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012 a Prefeitura
Municipal de Lagoinha torna público que fará realizar às 11h00m do dia 23 de setembro
de 2019, na Câmara Municipal de Lagoinha, na Rua Benedito Ferreira, nº 75, centro,
nesta cidade, Audiência Pública da prestação de contas dos valores aplicados e fonte
de recursos, bem como a oferta e serviços de saúde prestados pelo município, no
Segundo Quadrimestre de 2019, convidando os interessados e a população do
município. TIAGO MAGNO DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Paraibuna

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA DISCUSSÃO PARA ELABORAÇÃO DA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em atendimento ao Artigo 48 parágrafo único da Lei 101 de 04 de maio de
2000, e visando proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante
incentivo à participação popular na discussão da LOA- Lei Orçamentária
Anual para o exercício financeiro de 2020, a Prefeitura de Paraibuna torna público
que será realizada às 10:00 horas do dia 17 de setembro de 2019, nas
dependências da Prefeitura Municipal, a AUDIÊNCIA PÚBLICA necessária à
participação popular, convidando os interessados e a população do Município.
VICTOR DE CASSIO MIRANDA - Prefeito Municipal

JULGAMENTO FINAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220/2019 - PREGÃO Nº 060/2019
A Comissão de Licitações de Santo Antônio do Pinhal, comunica aos interessados sobre o
julgamento das propostas das empresas participantes na licitação para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO 23º ROSAP - RODEIO DE
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 03 A 06 DE OUTUBRO
DE 2019, COM FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E SHOWS ARTISTICOS,
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Apenas a empresa H STUDIO PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI ME se apresentou
entregando os envelopes de proposta e habilitação. Passou-se a fase de lance chegando-se a menor
proposta de R$ 40.000,00, estando dentro do estimado pelo Município. Abriu-se então o envelope
de habilitação constatando a regularidade do mesmo. Todos os atos e documentos foram
encaminhados ao departamento jurídico para que fosse emitida competente deliberação caso os atos
estejam obedecendo a lei.. Maiores informações pelos telefones (12) 3666-1918.

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 029/2019 - Edital nº 031/2019 – Proc. Adm. Mun. n°
062/2019.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor valor unitário por item.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA REALIZAÇÃO: 20 de setembro de 2019.
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.

Município de Santo Antônio
do Pinhal – SP
JULGAMENTO FINAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2019 - PREGÃO Nº 038/2019
A Comissão de Licitações de Santo Antônio do Pinhal, comunica aos interessados sobre o julgamento das
propostas das empresas participantes na licitação para REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXA, FLUÍDOS DE FREIO E
RADIADOR A FIM DE ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE NA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS EQUIPAMENTOS CONFORME AS
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Apenas a
empresa DISTRIBUIDORA PAI MULT PECAS LTDA foi inabilitada no credenciamento pois não possui
em seu objeto social atividade econômica de comércio de lubrificantes. A comissão procedeu a abertura das
propostas, as empresas RICARDO JULIANO FRANK ROSA e ALBERTO CAIO TAMBORRINO
IMPORTACAO E EXPORTACAO foram inabilitadas, pois deixaram de apresentar a comprovação da
homologação das marcas conforme item 01 do Termo de Referência. Passou-se a fase de lances e negociação
que declarou vencedoras as empresas e que ofertaram o Menor Lance conforme histórico no site do
Município, todos os presentes renunciaram o recurso. Maiores informações pelos telefones (12) 3666-1918.
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Jambeiro, 08 de maio de 2018.

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Em atendimento ao Artigo 9, Parágrafo 4º, da Lei Nº 101, de 04 de maio de 2000, a
Prefeitura Municipal de Lagoinha torna público a convocação para que o Executivo
Municipal demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do Município referente
ao segundo quadrimestre de 2019, em AUDIÊNCIA PÚBLICA, que será realizada a
partir das 10h00m do dia 23 de setembro de 2019, na Câmara Municipal, convidando os
interessados e a população do município. TIAGO MAGNO DE OLIVEIRA – Prefeito
Municipal

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

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
2º QUADRIMESTRE DE 2019
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
Segundo Quadrimestre de 2019, que ocorrerá no dia 24 de setembro de 2019, com
início às 17:00 horas, no plenário da Câmara Municipal de Natividade da Serra,
situada à Rua dos Fernandes, nº 251 – Centro.
Natividade da Serra, 10 de setembro de 2019.
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO - Prefeita Municipal
RG

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

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Santo Antônio do Pinhal – SP

2º QUADRIMESTRE DE 2019

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 038/2019 – Proc. Adm. Mun. n° 169/2019. TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO. No dia 10/09/2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente, Sr. Clodomiro Correia de Toledo Júnior, Prefeito Municipal, HOMOLOGOU o
item do pregão em epígrafe, considerando a adjudicação do item pelo Pregoeiro na seguinte
conformidade: Itens 02, 14, 16, 17 E 20 a empresa ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA; Itens 03,
04, 05, 09, 10 E 23 a empresa PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA, Itens 01, 06, 07,
08, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22 E 25 a empresa NA ATIVA COMERCIAL – EIRELI. Fica a empresa
convocada a assinar a Ata de Registro de Preço, a partir de 10 de SETEMBRO de 2019.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
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no site:
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e Pós graduação
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Jambeiro.
2. DO ESTÁGIO
2.1 O estágio terá a duração de seis meses, prorrogável por igual período e assim, sucessivamente, até
a soma máxima de dois anos, EXCETO no caso de portador de deficiência, a teor do art. 11 da Lei no
11.788/2008, e poderá ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes mediante
comunicação por escrito.
2.2 A jornada de trabalho será de até 6 horas diárias ou 30 semanais.
3. DO AUXÍLIO E DAS VAGAS
3.1 O Processo Seletivo visa a contratação de 1 ( um) estagiário para trabalhar no setor de educação e
este fará jus uma bolsa-auxílio. Estagiário de Nível Superior e Pós Graduação o valor da bolsa-auxílio
é de R$ 763,20.
4. DA SELEÇÃO
5.1 O Processo Seletivo será de caráter classificatório mediante análise de currículum, que deverão ser
entregues na recepção da Prefeitura Municipal de Jambeiro do dia 08 ao dia 10 de maio de 2018.
5. DA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS
5.1 A convocação do aprovado será de acordo com o quadro de vagas descrito acima.
Jambeiro, 08 de maio de 2018.

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal

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 Segundo Quadrimestre de 2019,
que ocorrerá no dia 24 de setembro de 2019, à partir das 18:00 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, 10 de setembro de 2019.
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO - Prefeita Municipal
VERA LÚCIA DE ANDRADE AMARAL - Presidente do COMUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO
DAS METAS FISCAIS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO SEGUNDO
QUADRIMESTRE DE 2019

SERVIÇOS DE SAÚDE

R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP
TEL: (012) 3978-2600
FAX: 3978-2604
administracao@jambeiro.sp.gov.br

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº. 007/2018.

CNPJ: 45.167.111/0001-25
Tel.: (12) 3647-1201

Município de

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP
TEL: (012) 3978-2600
FAX: 3978-2604
administracao@jambeiro.sp.gov.br

Praça Pedro Alves Ferreira, 134 - Lagoinha / SP - Cep 12130-000
e-mail: contato@lagoinha.sp.gov.br

RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP
TEL: (012) 3978-2600
FAX: 3978-2604
administracao@jambeiro.sp.gov.br

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº. 007/2018.
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
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bolsa-auxílio. Estagiário de Nível Superior e Pós Graduação o valor da bolsa-auxílio
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jambeiro, Estado de São Paulo, no uso de

é de R$ 763,20.
4. DA SELEÇÃO
5.1 O Processo Seletivo será de caráter classificatório mediante análise de currículum, que deverão ser
entregues na recepção da Prefeitura Municipal de Jambeiro do dia 08 ao dia 10 de maio de 2018.
5. DA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS
5.1 A convocação do aprovado será de acordo com o quadro de vagas descrito acima.
Jambeiro, 08 de maio de 2018.

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal

