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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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Boca no Mundo
Até quando a ABC vai continuar prestando péssimo 

serviço e a prejudicar os usuários de ônibus?

ASSISTA AOS LANÇAMENTOS 
EM UMA SALA XD PELO PREÇO DO

INGRESSO MAIS BARATO.*
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*Promoção válida às quintas-feiras de 6 de setembro a 25 de outubro de 2018. Não cumulativa com outras promoções. No período promocional, o valor aplicado para as salas XD será o mesmo de uma sala regular 2D. Poltronas D-BOX não participam.
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Edição Histórica

A participação de Tau-
baté na trilha da Inde-
pendência é texto da 

Paleografa e Pesquisadora 

da História de Taubaté e pro-
fessora Lia Carolina Prado 
Alves Mariotto. Funcionária 
pública que respondeu pelo 

Arquivo Histórico do Museu 
Histórico Prof. C. Florençano. 
Para ler e guardar. Material 
de pesquisa. Pags 6 a 8.

Independência ou Morte  (O grito do Ipiranga)

Saque das cotas do Pis para 
menores de 60 anos termina 
em 28 de setembro

Filho de Bolsonaro 
diz que agressão 
ao candidato já 
era temida
O deputado estadual 

Flávio Bolsonaro (RJ), 
filho mais velho de 

Jair Bolsonaro, disse que o 
risco de o pai sofrer agres-
são “era prevista por pessoas 
mais próximas” e avaliou que 
pode ser resultado do que o 
candidato defende na cam-
panha. “Quem ainda não per-
cebeu contra o que a gente 
está lutando acho que hoje 
foi mais uma prova. A gente 
sempre sabia que isso podia 
acontecer. A gente tem se pre-
venido e tem evitado muita 
coisa, mas quando acontece 
como aconteceu hoje é que a 
ficha cai”, afirmou.

Flávio Bolsonaro gravou 
uma mensagem de áudio 
dizendo que o candidato foi 
medicado e que o ataque “foi 
um susto”. Além de confirmar 

que seu pai foi ferido, ele 
agradeceu a preocupação das 
pessoas que têm se manifes-
tado e pediu orações.

“É verdade que o meu pai 
sofreu um atentado em Juiz 
de Fora. Um vídeo bastante 
impactante. Uma pessoa no 
meio da multidão tenta dar 
uma facada no coração dele. 
Graças a Deus tinha um rapaz 
que percebeu a hora em que 
ele ia enfiar a faca e conse-
guiu desviar o braço do cara 
que tentou matar meu pai, 
mas está tudo bem com ele, 
que está em Juiz de Fora. Foi 
medicado lá. Foi só susto. 
Obrigado a preocupação de 
tudo mundo. Para tranquili-
zar vocês que está tudo bem 
com ele e pedir que inten-
sifique as orações por nós”, 
afirmou.

EXPO CIEE realizará 
maior campeonato de 
esportes eletrônicos do 
Vale do Paraíba 

Telefonia celular alcança 98,2% 
da população brasileira
Os serviços de telefo-

nia móvel atingem 
98,2% da população 

brasileira, mas 3,8 milhões 
de brasileiros, que moram 
em distritos fora da sede 
dos municípios, não têm 
acesso aos serviços de 

telefone celular. Os dados 
constam de levantamento 
da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
divulgados dia 6, pela Asso-
ciação Brasileira de Teleco-
municações (Telebrasil).

Apesar da abrangência do 

serviço de telefonia móvel, 
os dados mostram que 
ainda existem municípios 
no país que contam apenas 
com a tecnologia 2G, que 
não permite o acesso à 
internet.

Leia mais no site do DT

Valter Campanato/Agência Brasil/Agência Brasil
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Coluna do Crisante

• Oswaldo Crisante Xavier dos Santos
Email: oswaldocrisante@hotmail. com

Foi jogador profi ssional de futebol. É professor aposentado. 
Especialização em técnico profi ssional de futebol, voleibol, atletismo 

e ginástica olímpica. Cursos de pós graduação na área de Educação 
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Compositor, poeta e Contador de Histórias.

Coluna Espírita

• AgêE-mail: agenor.dt@hotmail.com

Notícias e Signi� cados

• Iára De Carvalho
Jornalista do DT

Oração pelo Brasil
• Eurípedes Barsanulfo

Senhor!
Tu nos deste o Brasil 

por pátria de luz para 
o trabalho!

Ajuda-nos a viver de modo 
a nos transformarmos nos 
teus braços no mundo.

Contudo, nesta hora grave, 
pela qual passa o povo 
brasileiro, faze com que o 
Espiritismo nos permita 
contribuir de forma lúcida 
e competente.

Então, Senhor, concede-
-nos o momento para pedir-
mos por esta nação e, sobre-
tudo, por nossa gente:

- Que nenhum brasileiro 
seja o símbolo da guerra;

- Que nenhum de nós 
fomente a discórdia e a 
desunião;

- Que nas lutas da vida 
nossas armas sejam a 
honestidade, a bondade, a 
dignidade e a força irrefre-
ável do labor;

- Que nossas críticas feri-
nas sejam transmutadas no 
apoio moral e na ordem que 
do alto emana: Pacificai!

- Que as disputas no cená-
rio político sejam um convi-
te à reflexão; e que o refletir 
traduza a necessidade da 
ação por meio da disciplina 
e da democracia conscien-
tes!

Irmãos!
Amemos o Brasil!
Confiemos nas milícias 

celestes que guiadas pelo 
Cristo nos inspiram força e 
coragem!

O poder no mundo é uma 
experiência na qual poucos 
triunfam.

Confiemos na bondade 
mesmo quando os homens 
dela se esquecerem!

Os espíritos do Senhor nos 
pedem:

- Amemos a Pátria do Cru-
zeiro!

Ao soldado importa a 
batalha.

Somos soldados do Cristo!
Nosso exército, porém, é 

de luz.
Então, irmãos, ouvi a 

nossa voz:
- Jovens, levantai e estu-

dai! Usai a vossa inteligên-
cia e aplicai a vossa cultura 
consolando e alterando o 
panorama social.

- Pais, educai os vossos 
filhos! Não no consumo que 
domina, não na permissivi-
dade que os transforma em 
pequenos tiranos, mas na 
disciplina, no afeto, na nega-
tiva e na correção, firme ou 
fraterna, ajudando-os no 
rumo certo;

- Professores, assumi as 

vossas funções e educai;
- Advogados, honrai a 

vossa tradição e representai 
a justiça;

- Juízes, agi com probidade 
fazendo com que os brasilei-
ros confiem em vosso juízo;

- Espíritas, tendes o Evan-
gelho por pérola poderosa; 
tendes os ensinos de Jesus 
por fanal portentoso a vos 
iluminar. Segui confiantes, 
cooperando com o vosso 
esforço iluminando o pla-
neta com o vosso exemplo!

Mas, se o Sol for, momen-
taneamente, obumbrado 
pelas densas nuvens do tes-
temunho, coragem!

E enquanto vossas lutas 
purificam a vossa alma, con-
tinuai confiantes!

Tendes certeza: por mais 
trevosa que seja a noite as 
estrelas mais tênues fazem 
lume!

Quando em vossas horas 
de angústia sabei: dos pára-
mos de luz e glória, espíritos 
celestes, a todos amando, 
bradam altissonantes:

- Confiai em Jesus!
• mensagem psicografa-

da pelo médium emanuel 
cristiano em 19/12/2015 
durante a Vibração de natal 
do centro espírita “allan 
Kardec” de campinas/sP.

O tempo não pára 
Parti de Taubaté sexta-

-feira passada para 
a cidade de Agudos, 

para o encontro em come-
moração aos 50 anos de 
formatura da ITE (Instituto 
Toledo de Ensino). 

Foi emocionante e relem-
bramos bons momentos do 
período de faculdade. 

Depois, segui para Bauru 
que fica a 10 quilômetros, 
para comemoração dos 108 
anos do E C Noroeste, onde 
joguei na série especial de 
64 a 70. Encontrei-me com 
Coquinho e Jorginho , joga-
mos no Garça e Rio Branco 
de Ibitinga. E, Chiquinho 
e Varlei, ex-craques do 
Norusca. 

Pisei no campo do estádio 
Alfredo de Castilho, e ainda 
assisti ao jogo NoroestexRio 
e tiramos fotos, as quais 
enviei ao correspondente 
Reynaldo Grillo, que regis-
tra no seu Facebook a his-
tória do futebol do glorioso 
Norusca. 

Despedi-me dos amigos 
da faculdade e do futebol, e 
segui na terça-feira 

para Jacuba e Ibitinga, 

cidades que passei para 
visitar Joãozinho e Oclair, 
que jogaram comigo no Rio 
Branco de Ibitinga. 

Cheguei na terça à noite 
em Taquaritinga, terra que 
consagrou Luiz Mirabelli e 
Augusto Nunes, da orques-
tra “Rouba harmônica” e 
a confraria “Quiabo veste 
prado” de Celso Bruzadin. 

Nada é por acaso, e a 
cidade pérola também 
acabava de completar 126 
anos, onde vivi de 61 a 64, 
que me recebeu de braços 
abertos, e que guardo com 
maior carinho em meu 
coração. 

Também fui ao estádio 
Taquarão para matar a sau-
dade e rever os amigos 

da velha guarda. Lá vi 
fotos e jornais. dos corres-
pondentes de comunicação: 
Dê Mazzi e Marinho (filho 
do grande zagueiro Mário 
Piaça). 

Fiquei hospedado na 
casa de Damião Nackbal, 
e relembramos muitas 
passagens . Inclusive, uma 
delas que aconteceu em 62, 
a qual já contei em minha 

coluna: A Magia da Pólvora, 
que aproveito para reprisá-
-la com os nomes dos per-
sonagens reais .Na época, 
coloquei nomes fictícios. 

a magia Da PóLVora 
Antônio Mariano era 

jovem prodígio, morava 
numa rua perto da 
praça central, próximo 
ao cinema na cidade de 
Taquaritinga(SP) . 

Desde pequeno gostava 
de estudar Fisica. Com 16 
anos iniciou suas invenções, 
que através de muita leitura 
colocava em prática. Adora-
va fazer experiências, prin-
cipalmente quando se tra-
tava de eletrônica. Anexo ao 
binóculo, ele colocava um 
gravador e ouvia conversa à 
distância até uns 40 metros. 

Certa vez, ele chamou 
Damião Nackbal, que era 
meu amigo, para que fosse 
em sua casa para mostrar 
sua invenção, e eu o acom-
panhei. Ele disse: “Estou 
estudando telepatia e 
queria fazer um teste com 
vocês”. Lembro-me como se 
fosse hoje ! 

Leia mais no site do DT

Esta semana, a sessão ordinária da 
Câmara Municipal esteve recheada 
de protestos contra a administra-

ção municipal de Taubaté, pelos estragos 
patrocinados pelo desgoverno municipal, 
que implementa o caos municipal. 

   O vereador Douglas Carbone (PCdoB), 
da bancada do amém, ou seja, que aprova 
tudo o que o prefeito manda, começou seu 
pronunciamento dúbio, ora criticando o 
ex-prefeito Roberto Peixoto, ora indican-
do que estava se rebelando contra seu 
chefe, político, mas no fim, não resistiu, 
e desabou em loas ao alcaide, e ficou até 
bastante nervosinho, contra aqueles que 
criticam  o chefe do executivo. Em seu 
ataque de nervos, o vereador, bajulou 
bastante o preboste. Esmerou-se em seus 
trejeitos para agradar ao chefe do execu-
tivo. Irritou-se além da conta, ameaçando 
os adversários do alcaide. Quase teve um 
ataque de nervos. 

   Já a vereadora Loreny (PPS), fez uma 
varredura pela situação em que se encon-
tra o sistema público municipal dos trans-
portes coletivos, deixando claro que a 
culpa é da Secretaria  Municipal de Mobi-
lidade Urbana o caos que se implantou e 
não somente da concessionária dos ser-
viços. A culpa no setor é dividida metade 
da culpa para cada um. Ela também 
comentou acerca do empréstimo feito 
junto ao CAF, que endividou o município 
acima de suas possibilidades, o que com-
promete suas finanças por mais  de 20 
anos, no mínimo. Até que enfim uma voz 
no Legislativo corroborando aquilo que 
comentamos  desde o início desse pedido 
de empréstimo. O dinheiro do emprésti-
mo está sendo gasto, como água, porém, o 
povo não se beneficia em nada, nem sabe 
o que é isso, só a  propaganda oficial. 

   A vereadora Loreny chamou a aten-
ção na sessão por sua elegância, no trajar, 
vestindo-se sóbria e elegantemente, com 
um conjunto apropriado para uma sessão 
de Câmara Municipal. Ao contrário dos 
vereadores que compareceram  mal vesti-
dos, portando camisetas e calças surradas, 
para um momento tão importante da civi-
lidade, total desajuste com a sobriedade 
do ambiente e do momento. 

  A vereadora ganhou elogios e aplausos. 
Já os mal vestidos, passaram vergonha, 
pagaram mico, para ser mais atual. 

   *************************************************************************************
Misteriosamente, a Comissão Especial 

de Inquérito aberta na Câmara Munici-
pal, para tratar da situação do transporte 
coletivo na cidade, desapareceu, nada se 
ouve falar mais sobre ela e sua tramita-
ção. Sumiu, a concessionária, ficou feliz 
quando ela foi aberta, sabendo que nada 
aconteceria que afetasse suas operações, 
que a vereadora indicada para sua condu-
ção é comprometida com a administração 
municipal sem isenção para o trabalho, 
portanto seria  CEI que nasceu contami-
nada, e que não levaria a nada. Choveu no 
molhado. A maioria sabia deste fim para 
uma comissão. A vereadora é casada com o 
vice-prefeito, e trabalharia para engavetar 
qualquer conclusão que não interesse ao 
prefeito e seus auxiliares. 

Não andou, não concluiu nada e a con-
cessionária continua dando vivas a tudo 
que não foi feito. 

Começou errado, despareceu, conti-
nuará tudo errado, e o povo  sofrendo as 
consequências. 

Esta mesma editoria havia avisado antes. 
   ****************************************************************************

Estreou na sessão de segunda-feira, o 
vereador Pedro de Abreu (PSDB), que 
assumiu na vaga do vereador Bilili de 
Ângelis  (PSDB), licenciado. Sua palavra de 
estréia não chegou a causar nenhum efeito 
impactante, nem a favor, nem contra. Pedro 
se emendou no cordão que pegou carona 
no incêndio do museu nacional, no Rio de 
Janeiro, e fez seus comentários, nada plau-
síveis, nem condizentes para uma sessão 
cameral municipal. 

   É de praxe, que a estréia de um parla-
mentar na tribuna do Legislativo,  seja mar-
cada por algum pronunciamento marcante 
na vida política do município. E ele não se 
preparou para tanto, sua assessoria de 
segunda, também murchou nesse quesito. 
Pedro, falhou, deixou um vazio, para seu 
eleitorado, ninguém sabe se ele é a favor ou 
contra. Ou muito pelo o contrário. 

   Entrou como vereador, na política, mas 
Pedro sabe o caminho das pedras, nos 
meandros da política, quando foi presiden-
te do Taubaté Country Club, manobrou e 
deixou como sua sucessora no cargo, sua 
esposa, mantendo sua proteção e blinda-
gem, na continuidade do cargo. Aplicou o 
continuísmo e se safou de embaraços futu-

ros. Mostrou saber manobrar para se safar. 
   *************************************************************************************

Em 2012, foi criada uma lei que obriga 
as cidades com mais de 20 mi habitantes, 
a ter seu Plano de Mobilidade Urbana, com 
alterações e modificações até este ano. O 
governo federal tem aplicado recursas para 
que  estas cidades  se atualizem e implan-
tem o plano, atendendo às determinações 
do Plano Nacional de Mobilidade Urbana. 

Esta semana, o governo federal fez um 
balanço de como andam as cidades neste 
quesito básico para funcionar o sistema de 
mobilidade das pessoas, nas cidades. 

Decepção, grande parte das cidades 
incluídas na relação das que deveriam 
apresentar este plano, omitiram-se, escon-
deram-se, e não cumpriram sua obrigação.

   Entre estas cidade, está Taubaté. 
   ***************************************************************************************

Os vereadores denunciados na cha-
mada farra das viagens na Câmara 
Municipal de Taubaté, espernearam, 
juraram inocência no episódio, nega-
ram a comilança do dinheiro público, 
mas, fato é que após a denúncia, feito 
por jornal regional, os custos com via-
gens baixaram ao nível mínimo, zero, 
ninguém mais pediu reembolso de des-
pesas com viagens no Legislativo tauba-
teano.  Ninguém mais viajou, nem fez 
despesas, ninguém se interessou mais 
em buscar recursos em outras fontes? 
Está comprovada a má fé, a prática irre-
gular e criminosa, da gangue. 

   A imprensa sempre é acusada 
quando denuncia estas práticas ilegais, 
de apropriação do dinheiro público, 
porém está confirmada a formação da 
quadrilha que se instalou na Casa dr. 
Pedro Costa. 

   ************************************************************************************
Jornal regional, que denunciou a 

farra das viagens na Câmara Municipal, 
publicou resultado pesquisa de opinião 
pública, acerca do assunto,perguntando 
se o leitor acha que os vereadores da 
farra das viagens  em Taubaté, devem 
ser punidos. Resultado, 92% acham que 
sim, 4% não, e outros 4 % não sabem. 

   A voz do povo é a voz de Deus. Incon-
testável. 

     O povo pede, RENÚNCIA JÁ DOS 
ENVOLVIDOS!!!!

Audiência da 
ABC mudou 
para dia 20
Uma audiência que ia 

ocorrer na tarde desta 
sexta-feira na Câmara 

para tratar do serviço de 
transporte público foi adiada 
para dia 20. A justificativa foi 
a impossibilidade da presen-
ça do diretor da ABC, Manoel 
Adair. 

Isto não quer dizer quase 
nada, porque a ABC tem 
tomado quase nenhuma 
providência quanto às 
reclamações do mau servi-
ço prestado, uma vez que 
ela vem sendo tutelada pela 
Secretaria de Mobilidade 

Urbana, que não se cansa 
de experimentar mudanças 
nas linhas, mas que não dão 
certo.

Agora, inventaram mais 
uma: a culpa do mau serviço 
é do Sindicato dos Motoris-
tas, que estaria convencendo 
os motoristas e cobradores 
à displicência, uma vez que 
está sendo programada uma 
grande demissão na empre-
sa. Com isto, a corda conti-
nua arrebentando do lado 
mais fraco: o usuário, que 
mesmo pagando tarifa cara, 
não recebe o serviço.
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�Prazo

Saque das cotas do Pis para 
menores de 60 anos termina 
em 28 de setembro

 Â 11,8 milhões de cotistas ainda não sacaram o benefício

Termina em 28 de 
setembro o prazo para 
que cotistas do PIS 

com idade inferior a 60 anos 
possam retirar seu benefício. 
Por força da Lei 13.677/18 e 
Decreto 9.409/18, os traba-
lhadores cadastrados no PIS 
entre 1971 e 4 de outubro 
de 1988 podem resgatar o 
PIS, independentemente da 
idade. Aproximadamente 
11,8 milhões de brasileiros 
ainda não realizaram o saque 
das cotas que têm direito. O 
valor total disponível ultra-
passa R$ 20,2 bilhões.

Até o final do mês de agosto, 
8,3 milhões de cotistas saca-
ram o benefício, somando R$ 
7,8 bilhões em pagamentos. 
Deste total, 7,6 milhões de 
cotistas têm idade inferior a 60 
anos e aproveitaram a janela 
temporal de disponibilidade 
para sacar aproximadamente 
R$ 6,7 bilhões. Cerca de 4,4 
milhões clientes da CAIXA 
receberam o valor por depósi-
to automático em 8 de agosto.

Para saber se tem direito, 
o trabalhador pode consul-

tar o site www.caixa.gov.br/
cotaspis, informando o CPF 
ou NIS e a data de nascimen-
to e o valor que tem a receber, 
mediante a informação da 
senha internet. Para realizar 
o saque, o trabalhador deverá 
apresentar documento oficial 
de identificação com foto.

O trabalhador pode também 

se informar por meio do APP 
CAIXA Trabalhador, que está 
disponível para download nas 
plataformas Android e IOS. O 
APP é gratuito. Outras opções 
de atendimento são os termi-
nais de autoatendimento, por 
meio do Cartão do Cidadão, 
ou o internet banking para 
correntistas da CAIXA.

Herdeiros:
Os beneficiários legais, na 

condição de herdeiros, pode-
rão comparecer a qualquer 
agência da CAIXA, portando 
o documento oficial de iden-
tificação e o documento que 
comprove sua condição de 
herdeiro para realizar o saque.

Leia mais no site do DT

� Competição

EXPO CIEE realizará maior campeonato 
de esportes eletrônicos do Vale do Paraíba 

 Â Principal feira estudantil da América Latina terá inédita disputa de ‘League of 
Legends’ em São José dos Campos. 

A 1ª Feira do Estu-
dante EXPO CIEE de 
São José dos Campos 

chega à cidade com uma 
série de atrações voltadas 
ao público jovem. Uma 
das novidades é o maior 
campeonato de esportes 
eletrônicos (eSports) já 
realizado no Vale do Para-
íba. A competição é inédita 
em edições da maior feira 
estudantil da América 
Latina.

Realizada em parceria 
com a Ace Esports, a dis-
puta do popular game 
“League of Legends” – que 
tem mais de 100 milhões 
de jogadores no mundo 
e movimenta campeo-
natos profissionais com 
prêmios que ultrapassam 
US$ 1 milhão - é aberta a 
jovens maiores de 15 anos 
e recebe inscrições até 7 
de setembro.

Os interessados podem se 
inscrever gratuitamente no 
site do evento (www.ciee.org.

br/portal/hotsites/expo-
ciee2018/site/index.html). 
As equipes amadoras serão 
formadas por cinco integran-
tes, sendo que o cadastro no 
site deve ser feito individu-
almente.

“São José dos Campos é 
reconhecida por ser vanguar-
da em tecnologia e berço de 
grandes indústrias e empre-
sas. É o palco ideal para a pri-
meira edição da EXPO CIEE 
no interior e para o inédito 

campeonato de jogos eletrô-
nicos. O objetivo é unir entre-
tenimento à variada progra-
mação da feira, que tem foco 
em orientação, capacitação 
e direcionamento de car-
reiras”, afirma Matheus de 
Paula, da Ace Esports.

Serão realizadas quatro 
etapas na competição: 1ª 
fase (9/9), quartas de final 
(15/9), semifinal (16/9) e 
final (29/9). 

Leia mais no site do DT.

� Transporte

Período de integração 
aumenta em Taubaté
A partir de segunda-feira, 

10 de setembro, os pas-
sageiros do transporte 

público de Taubaté terão mais 
15 minutos para fazer a inte-
gração. Hoje, o tempo máximo 
para trocar de veículo é de 60 
minutos.

A mudança vale tanto para 
os ônibus (ABC) quanto para 
o transporte complementar 
(Tctau). O passageiro que 
fizer a integração terá até 75 
minutos para dar continuida-
de à viagem. 

Além desta mudança, desde 
a última segunda-feira, 03 de 
setembro, foram incluídos 
mais cinco ônibus nas linhas 

com maior número de passa-
geiros para melhorar a oferta 
de viagens. No total, serão 18 

novos horários de partidas 
em cinco linhas.

Leia mais no site do DT

�Lazer

Sesc Taubaté oferece 
programação 
diversificada no feriado

O Sesc Taubaté oferece 
no dia 7 de Setembro 
uma programação que 

agrada a todos os públicos, 
com shows de música, apre-
sentação de teatro e esportes.

Na parte da manhã, às 11h, 
o Sesc apresenta a peça de 
teatro Sonhar, Poupar, Con-
quistar. Duas amigas brincam 
de lojinha. Na lojinha “Tem de 
Tudo” há mesmo tudo que a 
criança gostaria de comprar. 

Com um final surpreendente, 
de forma lúdica e divertida, 
as crianças aprendem que 
pequenos e grandes sonhos 
podem se realizar...

   Já às 15h ocorre a Recre-
ação Esportiva. A atividade 
propõe a experimentação de 
diversas modalidades espor-
tivas, incentivando a prática 
de atividade física e diversão 
para toda a família.

Leia mais no site do DT.

�Setembro Verde

É necessário realizar 
exames de rastreamento 
de câncer colorretal a 
partir de 45 anos?

De todos os tipos de 
câncer, o colorretal é 
considerado um dos 

mais curáveis e de fácil pre-
venção. Ainda assim, mais de 
36 mil pessoas serão acome-
tidas pela neoplasia no Brasil, 
de acordo com a estimativa 
do Instituto Nacional do 
Câncer (INCA), e é o terceiro 

tipo de câncer mais frequen-
te entre homens e o segundo 
entre mulheres. Por isso, a 
campanha Setembro Verde 
vem à tona como forma de 
alertar para a necessidade de 
realizar, de forma regular, os 
exames capazes de detectar 
a doença.

Leia mais no site do DT.
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    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.

98158-3833

Clécio Anastácio

Proteção Veicular
Rastreamento - Gestão de Frotas

Representante

12

Shopping Pátio Pinda  Programação de Filmes
06/09/2018 à 12/09/2018

OS JOVENS TITÃS EM AÇÃO (D) (DUBLADO) 
(TEEN TITANS GO! TO THE MOVIES)

Ano de Produção: 2018, Idioma: INGLÊS, 
Diretor: AARON HORVATH E PETER RIDA 

MICHAIL, Duração: 01:28:00h
SALA 3

Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua : 14:00h - 
16:00h - 18:00h

O CANDIDATO HONESTO 2 (IDIOMA 
ORIGINAL) (O CANDIDATO HONESTO 2)
Classi� cação: 14 anos, Ano de Produção: 

2018, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: ROBERTO 
SANTUCCI, Duração: 01:44:00h, com: 

LEANDRO HASSUN,
ROSANE MULHOLLAND VICTOR LEAL, FLÁVIA 

GARRAFA,MILA RIBEIRO CASSIO PANDOLPH
SALA 1

Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua : 14:20h - 
16:40h - 19:00h - 21:30h

A FREIRA (D) (DUBLADO) (THE NUN)
Classi� cação: 14 anos, Ano de Produção: 

2018, Idioma: INGLÊS, Diretor: CORIN HARDY, 
Duração: 01:36:00h, com: DEMIAN BICHIR, 

TAISSA
FARMIGA JONAS BLOQUET

SALA 2
Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua : 14:45h - 

17:00h - 19:15h - 21:45h

A FREIRA (L) (LEGENDADO) (THE NUN)

Classi� cação: 14 anos, Ano de Produção: 
2018, Idioma: SALA 3

Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua : 20:00h 
- 22:00h

CRÔ EM FAMÍLIA (IDIOMA ORIGINAL) (CRÔ 
EM FAMÍLIA)

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

DE PAULA, Duração: 01:27:00h, com: 
MARCELO SERRADO,

TONICO PEREIRA, ARLETE SALLES
SALA 4

Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua  : 14:30h - 
16:50h - 19:10h - 21:10h

Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 MOVIECOM TAUBATÉ PROGRAMAÇÃO
06/09/2018 À 12/09/2018

SALA 1 - O CANDIDATO HONESTO 2 (DOWNTOWN 
FILMES)

Comédia - Nacional - 14 Anos - Duração: 106min.
Após cumprir quatro dos quatrocentos anos de 

cadeia, João Ernesto (Leandro Hassum) é convencido 
a

se candidatar à presidência novamente. Adorado pelo 
povo por ser um político que não mente, ele vence
as eleições. Um ano se passa e o Brasil está em uma 

grande crise. Ao tentar a consertar as coisas,
in� uenciado pelo seu vice, suas decisões podem 

acabar em um impeachment.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h45 - 19h00 - 21h15

Sáb., Dom., Feriado: 14h30 - 16h45 - 19h00 - 21h15

SALA 2 - SLENDER MAN: DUB PESADELO SEM 
ROSTO (COLUMBIA PICTURES)

Terror - Dublado - 12 Anos - Duração: 93min.
Segundo o folclore, “Slender Man” é homem muito 
alto, magro e sem rosto, que persegue e sequestra

pessoas - principalmente crianças - e as obriga a 
cometer atos terríveis.

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

SALA  2 - A FREIRA - DUB (WARNER)
Terror - Dublado - 14 Anos - Duração: 96min.
Presa em um convento na Romênia, uma freira 

comete suicídio. Para investigar o caso, o Vaticano 

envia
um padre atormentado e uma noviça prestes a se 
tornar freira. Arriscando suas vidas, a fé e até suas

almas, os dois descobrem um segredo profano e se 
confrontam com uma força do mal que toma a forma

de uma freira demoníaca e transforma o convento 
num campo de batalha.

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

SALA 2 - OS JOVENS TITÃS EM AÇÃO!DUB NOS 
CINEMAS (WARNER)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 88min.
Robin, Ciborgue, Estelar, Ravena e Mutano são os 

Jovens Titãs. Ao perceberem que todos os
super-heróis estão estrelando � lmes, eles decidem se 

mobilizar para também ter espaço nas telonas. O
líder do grupo, Robin, está determinado a ser visto 

como um astro e com ideias malucas e até uma
canção eles partem em busca de um diretor de 

Hollywood, mas acabam enganados por um 
supervilão.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h45 - 19h45
Sáb., Dom., Feriado: 13h50 - 15h45 - 19h45

SALA  3 - CRÔ EM FAMÍLIA (IMAGEM FILMES)
Comédia - Nacional - 12 Anos - Duração: 87min.
Crodoalvo Valério, ou simplesmente Crô (Marcelo 

Serrado), é agora dono de uma badalada escola de

etiqueta e � nesse. Entretanto, apesar de toda a fama 
ele se sente bastante carente e vulnerável, por não
ter amigos nem uma nova musa a quem dedicar a 
vida. É quando sua vida cruza com as de Orlando

(Tonico Pereira) e Marinalva (Arlete Salles), que dizem 
ser seus parentes distantes. Paralelamente, Crô

precisa escapar da sempre venenosa colunista Carlota 
Valdez (Monique Alfradique).

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h15 - 19h10 - 21h10
Sáb., Dom., Feriado: 15h20 - 17h15 - 19h10 - 21h10

SALA  4 - A FREIRA - DUB (WARNER)
Terror - Dublado - 14 Anos - Duração: 96min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00 - 19h15 - 21h20
Sáb., Dom., Feriado: 14h50 - 17h00 - 19h15 - 21h20

SALA  5 - ALFA - DUB (COLUMBIA PICTURES)
Aventura / Ação - Dublado - 10 Anos - Duração: 

97min.
Após cair de um penhasco e se perder do seu grupo, o 

jovem (Kodi Smit-McPhee ) de uma tribo precisa
sobreviver em meio a paisagens selvagens e encontrar 

o caminho de casa. Atacado por uma matilha, ele
consegue ferir um dos lobos, mas decide não matar o 

animal. O jovem cuida dele e os dois começam
uma relação de amizade.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10 - 19h20 - 21h30
Sáb., Dom., Feriado: 15h00 - 17h10 - 19h20 - 21h30

Fé e Razão

• José Pereira da Silva
é professor de História

E-mail:
pereira_jose2007@hotmail.com

O caminho do amor e da doação
“A alma minha, sai de ti e entra em 

Deus! Meu eu, imerge-te toda em Deus, 
imerge-te nas águas sem fundo! Se seu 
fujo de ti, tu vens a mim. Se me perco, 
reencontro-te , meu bem sobrenatural.”

É a última estrofe de uma poesia mís-
tica, composta no círculo de um original 
e até desconcertante mestre alemão 
medieval de espiritualidade, Eckhart 
(c.1260-1327) , tradicionalmnte inti-
tulado “Granum sinapsis”, , “Grão de 
Mostarda” ou também “grãozinho do 
infinito beleza de Deus”..

As palavras são simples, os pensa-

mentos nítidos, o compromisso de fé é 
radical. Não queremos comentar estas 
frases, convidando cada leitor a deixá-
-los ressoar lentamente dentro de si.

Queremos apena fazer uma conside-
ração de ordem geral. Muitas vezes a 
própria educação religiosa conduz os 
crentes no caminho minimalista: basta 
observar os preceitos indispensáveis e 
seguir um são realismo moral.

O cristianismo é antes, por sua natu-
reza, total , é um apelo a seu “perfeito 
como perfeito é o Pai que está nos céus”. 
É, portanto, a superação da mera lógica 

econômica do cálculo dar-ter, fazer-
-obter.

O caminho do cristianismo, com 
efeito, é sobretudo o do amor que não 
conheceu reservas, mas tem como meta 
a doação e como regra a abundância, até 
o abandono dos próprios interesses, o 
perder na certeza de encontrar.

A mística, então, não deveria ser tanto 
um estado excepcional de alguém, mas 
uma estrada feliz tentado por todos os 
crentes, prontos a “imergir-se totalmen-
te em Deus, nas suas águas sem fundo”, 
saindo de si próprios.

O matrimônio é um caiaque de dois
A dor de muitas mulhe-

res é não ter um 
marido formado pelo 

Espírito Santo, confiante na 
Palavra, homem de oração, 
fiel a Deus. 

Talvez as situações, 
enquanto homem e mulher, 
sejam tão difíceis, justa-
mente por não terem um 
marido santo. 

É hora de empenhar-se, 
de lutar, sofrer, de orar com 
fervor. É tempo de resga-
tar seu lar, seu marido, seu 
casamento.

Que São José a ajude e a 
faça semelhante a Maria.

Os homens precisam de 
coração e, graças a Deus, as 
mulheres são “o coração”. E 
elas têm ”batido” bem. 

Sim, felizmente são elas 
que têm sustentado “na 
fé e na oração” tanto os 
homens, como as famí-
lias. Mas é preciso que 
a cabeça esteja unida 
ao coração, desempe-
nhando a função que 
lhe cabe.Com razão, o 
anjo disse a Maria: ”Ave 
Cheia de Graça!”. 

E Isabel disse a Ela: 
”Bendita és Tu entre as 
mulheres!”. 

Não resta dúvida de 
que Nossa Senhora 
é ”bendita entre as 
mulheres”. Mas Deus 
colocou José para ser 
a cabeça de Maria e, 
Ela respeitou essa hie-
rarquia, confiando-lhe 
as ordens do Senhor. 
O canal da graça, da 
bênção, da santidade para 

Maria era José.
Queira ser cada vez mais 

santo
Este é o segredo para 

você, mulher: querer o seu 
marido cada vez mais santo. 
Para isso, pedir, rezar, supli-
car, jejuar. 

Quanto mais ele for santo, 
mais será canal para você 
ser cada vez mais de Deus. 

O Pai não a quer santa 
sozinha. 

Você precisa do seu 
marido e ele precisa de 
você; Deus quer marido e 
mulher caminhando juntos 
para a santidade.

O matri-

mônio é um caiaque de dois: 
se Deus chamou você para 
o matrimônio, não há outro 
jeito, é preciso remar em 
sincronia; é preciso que 
homem e mulher andem em 
sintonia; é preciso aprender. 

E, muitas vezes, será pre-
ciso ensinar e um ensinar 
ao outro. Mas, é preciso que 
os dois aprendam; é o único 
jeito de levar em frente o 
“caiaque do casamento”.
Se você, mulher, já está 
mais adiante no processo 
da santificação, saiba que 
não adianta sair na frente, 
como na ”corrida de São 
Silvestre”.

Sua vocação é andar no 
“caiaque duplo”. É ter sin-
cronia, é ensinar o marido 
a remar junto. 

Sua função é preparar seu 
companheiro para que ele, 
também, aprenda e entre no 
ritmo. 

Você precisa começar 
com seu marido bem 
devagar, treinando 
bastante, até que ele 
se habitue e vocês 
dois adquiram sincro-
nismo.No casamento, a 
santidade e o caminho 
para Deus são conquis-
tados a dois.

Homens, é hora 
de deixar de covar-
dia! Remem com suas 

mulheres, pois elas já 
remaram demais sozi-

nhas. 
O barco afundou porque 

vocês, infelizmente, não 
tinham assumido suas 
responsabilidades. 

Não basta dizer: ”Minha 
esposa já vai à Igreja, reza, 
comunga, conta os pecados 
dela e os meus para o padre. 
Eu já nem preciso me con-
fessar”. 

Isso é desculpa! É preci-
so que você assuma  o seu 
caminho de santidade. Não 
há outro jeito!

Seu irmão

coração e, graças a Deus, as 
mulheres são “o coração”. E 

Sim, felizmente são elas 
que têm sustentado “na 
fé e na oração” tanto os 
homens, como as famí-

anjo disse a Maria: ”Ave 

E Isabel disse a Ela: 
”Bendita és Tu entre as 

as ordens do Senhor. 
O canal da graça, da 
bênção, da santidade para 

Sua vocação é andar no 
“caiaque duplo”. É ter sin-
cronia, é ensinar o marido 
a remar junto. 

Sua função é preparar seu 
companheiro para que ele, 
também, aprenda e entre no 
ritmo. 

mulheres, pois elas já 
remaram demais sozi-

nhas. 

vocês, infelizmente, não 
tinham assumido suas 
responsabilidades. 

�Pesquisa

Ataque com faca a 
Bolsonaro provoca mais 
de 808 mil menções no 
Twitter em duas horas, 
aponta FGV DAPP

 Â Volume de menções aumentou 2.500% 
em comparação com total de tuítes sobre 
o candidato na hora anterior; o tópico 
Jair Bolsonaro chegou ao figurar entre os 
assuntos mais mencionados em 12 países

Após o atentado com 
faca ao candidato 
à Presidência Jair 

Bolsonaro (PSL) em Juiz 
de Fora (MG), o volume de 
referências a ele chegou a 
808,4 mil, entre às 16h e às 
18h de quinta-feira, dia 6. 
Das 14h às 16h, o candidato 
tinha sido citado cerca de 
34 mil vezes na rede. Entre 
as hashtags mais utilizadas 
nas postagens, destacam-
-se #bolsonaropresiden-
te17 (0,6%), #bolsonaro 
(0,5%), #urgente (0,5%), 
#eleições2018 (0,4%) e 
#forçabolsonaro (0,3%).

Pouco depois de a impren-
sa divulgar as primeiras 
notícias sobre o ataque, 
por volta das 16h30, o 
termo “facada” figurava nos 
Trending Topics do Brasil, 
de acordo com dados for-
necidos pela API do Twitter 
e, portanto, sem um filtro 
de personalização como é 
exibido para usuários da 
plataforma. Às 18h, entre os 
dez termos mais menciona-
dos no Brasil, quatro faziam 
referência ao episódio: vio-
lência (216 mil menções), 

arma (123 mil), Juiz de Fora 
(88 mil) e facada (83 mil).

Até às 18h, o tópico 
Jair Bolsonaro esteve 
presente nos TTs de 12 
países(Argentina, Chile, 
Vietnã, Porto Rico, México, 
Estados Unidos, Venezuela, 
Bahrein, Colômbia, Bielo-
rússia, Reino Unido e Espa-
nha), com uma média de 90 
mil tuítes em cada localida-
de. Argentina e Chile foram 
os primeiros países a terem 
entre os assuntos mais 
mencionados a referência 
ao nome do candidato.

Entre as publicações mais 
retuitadas, encontram-se, 
inicialmente, as que com-
partilham as reportagens 
sobre o ataque. Outras nar-
rativas, no entanto, vão se 
construindo. Entre os apoia-
dores do candidato, pre-
dominam mensagens que 
lamentam o fato e pedem 
orações pela recuperação 
de Bolsonaro, além daque-
las que culpam a esquerda 
pelo atentado, que estaria 
relacionado à liderança do 
candidato nas pesquisas.

Leia mais no site do DT.
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A participação de Taubaté na trilha 
da Independência

Lia Carolina  Prado Alves Mariotto

Recentemente foi veiculado, pela mídia televisiva, um documentário cujo 
tema foi a passagem do Príncipe Regente D. Pedro pelas então Vilas do 
Vale do Paraíba (1822), viagem essa que culminou com o fato histórico da 

Independência do Brasil. Entretanto, esse documentário não explorou suficien-
temente os acontecimentos ocorridos na Vila de Taubaté quando da passagem 
do Príncipe Regente. Foi uma atuação de relevância cujas informações estão 
contidas em fontes bibliográficas e documentais não tão acessíveis e essa é a 
razão deste texto: tentar descrever um pouco do que se passou em nossa Cidade 
naqueles dias que antecederam a separação do Brasil de Portugal, conduta essa 
que propiciou o alvorecer de uma nova Nação.

Para melhor encaixe dos fatos tivemos a preocupação de começar a narrativa 
procurando mostrar o cenário que se desenrolava entre os reinos de Portugal e 
do Brasil. Em seguida, as ações das autoridades e governo da Província de São 
Paulo, culminando com as conseqüências advindas que provocaram a viagem do 
Príncipe Regente a São Paulo; finalmente os acontecimentos registrados na Vila 
de Taubaté. Com o objetivo de facilitar o acompanhamento dos fatos respeitamos 
a linha cronológica que, iniciada em Janeiro de 1822, finalizou com a Fala do 
Trono em 1823. 

Em certos momentos, a narrativa do passado, cotejada com os acontecimentos 
atuais, nos parece que a História se repete!

José Bonifácio falando em nome dos 
paulistas deixou marcado na História 
do Brasil as seguintes palavras: 

Vamos aos acontecimentos....
Após o retorno de D. João 

VI para Portugal, a Regência 
de D. Pedro foi feita em clima 
de sobressaltos e grandes 
tensões políticas e sociais. O 
Príncipe Regente assumiu o 
poder com os cofres públi-
cos e do Banco do Brasil pra-
ticamente esvaziados pelas 
retiradas feitas por ocasião 

da volta da família real para 
Portugal. “Essas dificulda-
des financeiras, as pressões 
vindas da Metrópole em 
ritmo crescente formavam 
um quadro de claro antago-
nismo no cenário brasileiro.” 

As Cortes (ou Assembléia 
Constituinte) em Portugal 
eram formadas por 130 

representantes portugue-
ses e 75 eleitos pelo Brasil. 
Destes últimos foram ter à 
Europa uns 50, aproxima-
damente. Os Deputados 
brasileiros estavam, por-
tanto, em minoria e não 
tardaram a sofrerem sérias 
hostilidades por parte de 
seus colegas de além-mar. 

“Desejavam estes restringir 
muitas das liberdades que 
haviam sido conferidas aos 
habitantes da antiga colônia, 
por D. João VI. Os deputados 
brasileiros protestaram 
corajosamente, mas devido 
ao pequeno número, pouco 
podiam fazer. Como insistis-
sem em defender os direi-
tos de seus conterrâneos, 
sofreram sérias ameaças de 
alguns elementos exaltados 
e tiveram de deixar Lisboa, 
refugiando-se na Inglaterra, 
onde lançaram um manifes-
to tornando conhecidas as 
razões de sua atitude.”  

“Numa das sessões, Fer-
nandes Tomás – represen-
tante português, voltando-se 
para eles, disse-lhes:

• - Ah! Querem-se ir 
embora e separar-se 
com o Brasil? Pois sepa-
rem-se, vão-se embora 
com ele.

• E acenando-lhes com a 
mão, em ar de insulto, 
acrescentou:

• - Adeus, senhor Brasil, 
passe por lá muito 
bem. Não nos faz falta 
alguma; nada precisa-
mos de Vossa Mercê. 

No Brasil, os ecos dessas 

contrariedades vieram 
aumentar o desconten-
tamento do povo, que já 
manifestava abertamente 
a sua indignação contra as 
leis desfavoráveis aos bra-
sileiros.

O sentimento de revolta 
cresceu de maneira amea-
çadora, quando se tornou 
conhecido o tratamento dis-
pensado aos nossos repre-
sentantes em Lisboa. 

Na Província de São Paulo 
tomou-se conhecimento de 
uma Circular às Autoridades 
e Câmaras desta Província 
do teor seguinte abaixo: 

“Havendo o governo Provisório desta Província 
representando a S.A.R., o Sereníssimo Senhor 
Príncipe Regente deste Reino, em ofício de 24 de 
dezembro próximo passado, o quanto convinha 
não só ao Brasil, mas também à Monarquia 
em geral, que o mesmo Augusto Senhor não se 
retirasse para Portugal e muito menos ainda para 
ir indecorosamente viajar para Espanha, França 
e Inglaterra, como havia determinado as Cortes 
Gerais Extraordinária da Nação, ou que ao menos 
S.A.R. não partisse sem que chegassem ao Rio de 
Janeiro os Deputados deste Governo e da Câmara 
desta Cidade, que em nome do Governo e do povo 
da Província assim lhe iam requerer. 
S.A.R. imediatamente respondeu ao Governo pela 
portaria de 04 do corrente, expedida pela Secretaria 
de Estado dos Negócios do Reino, da cópia inclusa, 
certi� cando que já ia remeter aquele ofício do 
Governo a S. Majestade o nosso amado soberano 
e seu Augusto Pai para ser presente às Cortes e se 
darem as providências que exigem as necessidades 
do Brasil e que este requer : o Governo se apressa 
a comunicar esta notícia a V. Mercês para sua 
inteligência para que lhe dê a maior notoriedade 
possível para isso, que essa Câmara e todo o povo 
paulistano muito apreciam a permanência de 
S.A.R. neste reino como base fundamental da 
prosperidade do mesmo e união dos três Reinos. 
Deus Guarde a V. Mercê. 
Palácio do Governo de São Paulo, 16 de Janeiro de 
1822”. 

“Em terras brasileiras os 
partidários da dominação 
portuguesa mostravam-se 
cada vez mais arrogantes e, 
na Bahia, chegaram a pedir as 
Cortes que transformassem o 
Brasil novamente em colônia. 
Diante desses fatos aumentava 
o número de adeptos da inde-
pendência completa. Graças 
a liberdade da imprensa, por 
toda a parte foram aparecendo 
jornais, como por exemplo, “O 
Revérbero” e “A Malagueta” 
que, na sua maioria, difun-
diam as ideias de libertação. 
Multiplicaram-se os clubes e 
sociedades ( secretas ou não) 
onde se discutiam os meios 
de resistir as imposições das 
Cortes e de impedir o restabe-
lecimento do regime colonial. 
Nessa agitação teve papel 
destacado a Maçonaria, em 
cujas lojas foram tomadas não 
poucas decisões importantes” 

“A efervescência crescia 
rapidamente. Em todas as Pro-
víncias, aonde chegavam as 
notícias do que se dizia e fazia 
no Rio de Janeiro, estouravam 
motins e travavam-se discus-
sões. Na Bahia houve mesmo 
combate nas ruas entre as 
guarnições brasileiras e por-
tuguesas. Em Pernambuco o 
batalhão português da guarni-
ção foi alvo de grande animo-
sidade e chegou a ser pratica-
mente sitiado no seu quartel. 
Em breve, estava o norte do 
Brasil sem relações com o Rio 
de Janeiro, ligado, entretanto, 
à Europa e as Cortes. Assim 
sendo a autoridade política de 
D. Pedro estava dividida entre 
as Províncias brasileiras.” 

a situação aproximava-se 
do extremo!

“Por Decreto de 1º de agosto 
de 1822, o Príncipe Regente 
declarava que, considerando 
que seu Augusto Pai e Senhor 
o rei D. João VI estava pratica-
mente prisioneiro das Cortes 
de Lisboa e sem vontade 
própria, resolvia desligar-se 
da Assembleia portuguesa, 
declarando rotas as relações 
oficiais. Ao mesmo tempo, o 
Regente ordenava que se for-
tificassem todos os portos 
brasileiros e que se exer-
cessem neles severa 
vigilância. Qualquer 
tropa portuguesa 
que chegasse deve-
ria ser proibida 
de desembarcar 
e seria obriga-
da a voltar. No 
caso de querer 
desobedecer 
às suas ordens, 
as guarnições 
da costa pode-
riam rechaçá-
-la de armas 
na mão, a todo 
transe e risco.  
Dias depois, a 
06 de agosto de 
1822, publicava 
D. Pedro mani-
festo a todos os 
Governos e Nações 
amigas que explica-
va os seus atos e dava 
a razão do rompimen-
to de relações entre as 
Cortes de Lisboa e o Brasil.” 

Lisboa tomou, então, medi-
das ainda mais violentas: ame-
açou e intimidou D. Pedro exi-

gindo seu imediato regresso 
a Portugal, sob pena de perda 
de seus direitos. Em São Paulo, 
por essa ocasião, no seio da 
própria Junta Provincial, sur-
giram graves desentendimen-
tos e ficou combinado que o 
Príncipe Regente fosse pesso-
almente a essa Província a fim 
de refrear os ânimos 
exaltados. 
Partiu                                   

D. Pedro para as terras pau-
listas e, à medida que passa-
va pelas cidades do Vale do 

Paraíba, sua comitiva ia 
aumentando enquanto as 

manifestações de sim-
patia ultrapassavam 

as melhores expec-
tativas.

“o Vale do Para-
íba foi a única 
região do brasil 
a participar 
diretamente 
dos aconteci-
mentos que 
culminaram 
com a separa-
ção do reino 
do brasil do 
reino de Por-
tugal, no dia 
07 de setem-
bro de 1822”. 

De acordo com 
a “Descrição da 

viagem do Prínci-
pe do Rio de Janei-

ro a São Paulo feita 
pelo gentil-homem 

da Câmara Francisco 
de Castro Canto e Mello” 

é possível reconstituir o 
roteiro do Príncipe Regente 
pelo Vale do Paraíba:

• - D. Pedro partiu do 

Rio de Janeiro em 14 
de agosto, seguido por 
uma pequena comitiva, 
pernoitando na Real 
Fazenda de Santa Cruz; 

• - no dia seguinte, 15 de 
agosto, hospedou-se 
em São João Marcos, 
na Fazenda Olaria; no 
dia 16, pernoitou na 
Fazenda Três Barras, em 
Bananal; 

• - dia 17, foi recebido na 
Fazenda de Pau D’Alho 
em São José do Barreiro, 
pernoitando na Vila de 
Areias.

• - na manhã do dia 18, 
continuou sua viagem 
jantando no porto da 
Cachoeira indo pernoi-
tar na Vila de Lorena. 
Em Lorena, D. Pedro 
assinou e expediu duas 
portarias: uma dirigi-
da à Câmara de Soro-
caba agradecendo o 
apoio manifestado pela 
mesma Câmara por oca-
sião dos acontecimentos 
do mês de maio e outra, 
dirigida ao Governo Pro-
visório paulista, dispen-
sando uma guarda de 
honra oficial destinada 
a acompanhá-lo.

própria, resolvia desligar-se 
da Assembleia portuguesa, 
declarando rotas as relações 
oficiais. Ao mesmo tempo, o 
Regente ordenava que se for-
tificassem todos os portos 
brasileiros e que se exer-
cessem neles severa 
vigilância. Qualquer 
tropa portuguesa 
que chegasse deve-

Governos e Nações 
amigas que explica-
va os seus atos e dava 
a razão do rompimen-
to de relações entre as 
Cortes de Lisboa e o Brasil.” 

Lisboa tomou, então, medi-
das ainda mais violentas: ame-
açou e intimidou D. Pedro exi-

Partiu                                   
D. Pedro para as terras pau-

listas e, à medida que passa-
va pelas cidades do Vale do 

Paraíba, sua comitiva ia 
aumentando enquanto as 

manifestações de sim-
patia ultrapassavam 

as melhores expec-
tativas.

pe do Rio de Janei-
ro a São Paulo feita 

pelo gentil-homem 
da Câmara Francisco 

de Castro Canto e Mello” 
é possível reconstituir o 

roteiro do Príncipe Regente 
pelo Vale do Paraíba:

• - D. Pedro partiu do 

“Seja, pois Vossa Alteza real o Anjo Tutelar de ambos os mundos: 
arrede com a sua sabedoria, força, decisão e franqueza, desprezando todos os remédios 

paliativos que não curam,  mas matam o enfermo: 
arrede, digo,  para sempre o quadro fúnebre das iminentes calamidade que ameaçam o vasto 

Império Lusitano: 
con�ie-se corajosamente no amor, ternura e �idelidade ... e mormente dos seus briosos Pau-

listas, que pelo nosso órgão (intermédio) oferecem seus corações para abrigo de Vossa Alteza 
Real, seus corpos para escudo, e seus fortes braços para sua defesa:

que, por vós, �inalmente, juram verter a última gota de seu sangue e sacri�icar todos os seus 
bens para não verem arrancado do Brasil o seu Príncipe idolatrado, em que têm posto todas as 
esperanças de sua verdadeira felicidade e da sua honra e brio nacional. (26/01/1822) 
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Eis, na íntegra, o teor da Portaria:

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

“Manda S.A.R. o Príncipe Regente, pela Secretaria de Estado Interi-
na, participar a VV.Exas que lhe foram presentes quatro O�ícios desse 
Governo, dois com data de 06 de agosto do presente ano, e os outros 
com a de 12 do mesmo mês e ano, n’hum deles participavam VV. Exas 
haverem formado uma guarda de honra para S.A.R. composta de 
trinta e duas praças, tiradas dos o�iciais de milícias, e comerciantes; 
porém como S.A.R. ordenou que se reunisse nesta Província, aquela 
legítima guarda de honra, mandada criar pelo mesmo Sr.; há por 
bem dispensar essa de o acompanhar; e do uso de seus uniformes, 
visto o Governo não ter pedido licença nem aprovação de plano de 
sua criação, como é do seu dever para poder formar quaisquer corpos 
desta natureza. 

Paço da Vila de Lorena, 19 de agosto de 1822.

(a) Luiz saldanha da gama.

“Este Aviso Régio vem datado de Lorena, onde o Príncipe Regente, em viagem 
para São Paulo, havia chegado à 18 de agosto. O governo provisório paulista, de 
que já não faziam parte José Bonifácio, Martim Francisco, Brigadeiro Jordão e 
outros paulistas, estava entregue aos reacionários Oliveira Pinto, Muller, Quar-
tim e Francisco Ignácio e tinha sido asperamente repreendido pelo Príncipe 
Regente. 

Tendo os Ministros resolvido a vinda de D. Pedro a São Paulo apaziguar os 
ânimos, este mesmo governo reacionário apressou-se em criar uma Guarda 
de Honra para cercar a pessoa do Príncipe enquanto estivesse em território 
paulista. A recusa do Príncipe foi formal, sendo logo seguida da demissão desse 
governo reacionário. 

No dia 19, D. Pedro encontrava-se na Vila de Guaratinguetá sendo caloro-
samente recebido e, em 20 de agosto, entrava na Vila de Pindamonhangaba 
onde foi organizada uma nova Guarda de Honra incorporada pelos melhores 
representantes das famílias locais.

 “As Vilas de São João Marcos, Resende, Areias, Guaratinguetá, Pindamonhan-
gaba, Taubaté, Paraibuna e Mogi das Cruzes foram as que forneceram elementos 
para a nova Guarda de Honra do Príncipe Regente.”   

Participação de Taubaté
 “Jovens de Taubaté, pertencentes às suas mais prestigiosas famílias, incorporaram-se também à Guarda de Honra do Príncipe D. Pedro, a fim de lhe emprestar apoio político, e 

proteção militar durante o decorrer de sua importante viagem à Província de São Paulo. 
Taubateanos de nascimento, ou de adoção, que estiveram presentes no momento da Proclamação da Independência:

Antecedendo a chegada do Príncipe Regente em Taubaté, datada de 21 de agosto de 1822, houve uma troca de correspondências entre os religiosos franciscanos, a Câmara de Taubaté e 
o clero secular com S.A.R., expressando o apresso e admiração da gente taubateana à pessoa de D. Pedro. Diziam as congratulações dos franciscanos:

Senhor.

Apenas se ouviu harmonioso eco que anunciava a próxima 

vinda de V.A.R. toda esta Vila exultou e nadou em alegria. 

O povo, velhos e moços ansiosos apressavam esse dia feliz e 

venturoso; não só porque veriam seu solo honrado e engran-

decido pelas pisadas de V.A. como porque esperavam que esses 

especiais pés (que os céus abençoem mil vezes) lhe trariam 

a paz e a maior ventura, livrando-nos das a�lições que nos 

penalizam.

Senhor, tudo passou, tudo respira alegria: graças a Deus! 

Porém, tudo se con�ia na bondade do coração de V.A.R. 

Eu, pois, dessa mesma bondade con�iando já me prostro 

e estarei sempre aos pés suplicando com a mais terna sub-

missão que V.A. se digne aceitar os protestos de obediência, 

�idelidade, gratidão e amor, em que se dilata docemente e 

transborda meu coração e de todos os meus irmãos religiosos.

Deus guarde V.A.R. Augustíssimo Senhor Príncipe Regente 

Constitucional e Defensor Perpétuo do Reino do Brasil.

De V.A.R., humilde súdito Fr. Lucas José da Puri�icação – 

Guardião

Convento de Santa Clara, Taubaté, 16 de agosto de 1822.

Portaria em resposta:
Manda S.R.A. o Príncipe Regente, pela 

Secretaria de Estado Interino, participar 
ao Guardião do Convento de Santa Clara de 

Taubaté que lhe foi presente a congratulação 
feita por ele e em nome de todos os religiosos 
de seu convento, no qual protestam a sua obe-

diência, �idelidade, gratidão e amor a S.A.R. 
Há por bem agradecer-lhe tão sinceras 

felicitações. 
Passo de Guaratinguetá, 19 de agosto de 

1822.
(a) Luiz de saldanha da gama.

 O portador da mensagem do clero secular foi o padre Antônio Moreira da Costa, que posteriormente tornou-se Vigário, Capelão da Guarda de Honra e Comendador da Ordem de Cristo. 
Na época já ostentava o título de Cônego Honorário da Capela Real.  o conteúdo da carta era o seguinte:

Senhor.
O extremado júbilo que transborda nos sensíveis corações do clero tau-

bateano pela fausta notícia da entrada de V.A.R. nesta Província nos sugere 
o inculpável atrevimento de enviar ao encontro de V.A.R. o Cônego da Real 

Capela e Vigário Coadjutor desta Vila, Antonio Moreira da Costa, com a res-
pectiva mensagem de antecipadamente, em nome desta porção de �iéis súdi-
tos, renderem a V.A.R. as homenagens de puro amor, ilimitada obediência e 
�idelidade a toda a prova; e de também felicitar a feliz chegada da Augusta 

Pessoa de V.A.R. a esta Província.
Sim,há chegado o tão afortunado e ambicionado momento de recebermos 

com os braços abertos o Pai Clemente, o Anjo da Paz, o Astro Luminoso que 
vivi�icando tudo por onde passar irá, com a propicia in�luencia de seus raios, 

acabar de dissipar o resto dos melancólicos nevoeiros que enlutaram a 
atmosfera da capital da Província..

Esta teve a doce esperança que nos anima.
Digne-se V.A.R. aceitar com a costumada bondade e acolhimento os puros 

sentimentos de amor e �idelidade destes seus reverentes súditos.
Deus conserve por longa idade a clara e preciosa existência de V.A.R. para 

a glória da Nação e felicidade do Brasil.
Taubaté, 17 de agosto de 1822

Bento Cortez de Toledo – Vigário Colado
Antônio Moreira da Costa – Vigário Sucessor
Manoel Álvares Coelho – Primeiro Coadjutor

Emydio José Fernandes – Coadjutor

Portaria em resposta:

Manda S.A.R. o Príncipe Regente, pela Secretaria do 
Estado Interino, agradece ao Clero da Vila de Taubaté,os 
protestos de amor e respeito que consagraram a Sua Real 

Pessoa, as quais lhe foram presentes na Congratulação 
de 17 do corrente,apresentada pelo Cônego Honorário da 

Real Capela e Vigário Coadjutor dessa Vila, que veio ao 
encontro de S.A.R.

Paço de Guaratinguetá, 19 de agosto de 1822

(a) Luiz Saldanha da Gama
Está conforme – João de Carvalho Raposo

• Francisco Xavier de Almeida José de Souza Vieira Dragão da IndependênciaIndependência ou Morte
(O grito do Ipiranga)
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A Câmara não poderia se eximir de enviar a D. Pedro suas boas vindas. Juntamente com o clero secular, no mesmo dia 17 de agosto, enviou, também, suas felicitações: 

Senhor.
A Câmara e o Povo da Vila de Taubaté, não podendo conter dentro 
de seu peito o veemente e inexplicável prazer que se apodera de 

suas almas, pela venturosa notícia de brevemente encarar o Augus-
to semblante do mais amável dos Príncipes, do Pai comum, do 

Imortal, do Grande Príncipe Regente e Perpétuo Defensor do Reino 
do Brasil, impelidos pelo ativo entusiasmo do seu exaltado amor e 
�idelidade se apressam em levar e oferecer a Vossa Alteza Real, por 
meio do seu enviado o Sargento Mor de Milícias José Gomes Vieira, 
estes sinceros sentimentos vindos de seus gratos e sensíveis cora-

ções aonde está sentado o trono indelével de Vossa Alteza Real.
Digne-se Vossa Alteza de acolher benigno estes oferecimentos e 

protestos de nosso amor, �idelidade e obediência. O Céu prolongue 
por dilatados anos a preciosa vida de Vossa Alteza Real para glória 

e prosperidade do Brasil.
Taubaté, 17 de agosto de 1822.

O Vereador primeiro Claudiano José de Andrade
LuVereador Feliciano Pereira de Barros

Procurador Manoel José Teles.

Em resposta despachou-se a Portaria:

Manda S.A.R. o Príncipe Regente, pelo Secretário de 
Estado Interino, participar à Câmara e Povo da Vila de 
Taubaté, que lhes foram presentes os seus protestos de 

amor, �idelidade e obediência expressados na representa-
ção enviada à presença do mesmo Senhor pelo Sargento 

Mor de Milícias José Gomes Vieira.
S.A.R. há por bem agradecer-lhes as repetidas provas de 

respeito por tantas vezes tributadas a Sua real Pessoa e 
remete-lhes incluso o seu Manifesto aos Governos e Nações 

amigas.
Paço de Guaratinguetá, 19 de agosto de 1822.

(a) Luiz de Saldanha da Gama
Está conforme – João de Carvalho Raposo.

Os festejos para recepcionar o Príncipe Regente 

Para a chegada de Sua 
Alteza o Príncipe Regente 
D. Pedro grandes festas 
foram, antecipadamen-
te, programadas em sua 
honra. Além da hospeda-
gem, seguida de recepção 
na residência do Cônego 
Antonio Moreira da Costa, 

S.A.R. recebeu efusiva 
manifestação do povo. 

A noite, no cerimonial 
do beija-mão, desfilou na 
presença real os represen-
tantes da melhor socieda-
de local.

A Rua até então denomi-
nada Rua do Gado, em sua 

homenagem passou a se 
chamar Rua do Príncipe, 
hoje a rua xV de novem-
bro.

À sua Guarda de Honra, 
formada em Pindamonhan-
gaba, foi incorporada mais  
oito elementos de escolta 
da sociedade taubateana.

Para atender o acolhi-
mento de D. Pedro foram 
autorizadas pela Câmara 
despesas especiais. O rol 
dessas despesas encontra-
-se no livro denominado 
“Lançamentos da Receita e 
Despesa da Câmara Muni-
cipal – 1816/1849. 

Entre os gastos autorizados pela Câmara estão os seguintes:
- descarrego ao Procurador Manoel José 

Teles a quantia de quarenta e sete mil e qua-
trocentos Reis, que foram pagos a Máximo 
Cordeiro da Silva. Importe da arrematação 
do conserto da ponte do Una, por mandado 
(ordem de pagamento) de 1º de Julho de 
1822 do que se faz descarga.........   Rs. 47$400

- descarrego ao Procurador do Concelho 
Manoel José Teles a quantia de três mil, 
duzentos e quarenta Reis, que ajustou para 
limpa do pátio da Matriz, por Mandado de 1º 
de Julho de 1822................................   Rs.3$240 

- descarrego ao Procurador Manoel José 
Teles a quantia de doze mil Reis, que deu 
de propina ao criado de Sua Alteza Real da 
estada do mesmo Senhor nesta Vila por Man-
dado de 16 de outubro de 1822, de que faço 

esta descarga.......................   Rs. 12$000

- descarrego ao dito Procurador a quantia 
de sete mil, oitocentos e quarenta Reis, que 
despendeu com dois sacos de seda com letras 
douradas, que foram desta Câmara para Sua 
Alteza Real, por Mandado de 16 de outubro 
de 1822.......................................   Rs. 7$840

- descarrego ao Procurador Manoel José 
Teles a quantia de doze mil, oitocentos Reis, 
que pagou a um próprio  que esta Câmara 
dirigiu a S.M.I., por Mandado de 05 de novem-
bro de 1822...........................................   Rs.12$800

- descarrego ao dito Procurador a quantia 
de treze mil, cento e vinte Reis , que gastou 
em 21 litros de pólvora nas descargas em 
louvor da aclamação de sua Majestade 

Imperial, por Mandado de 05 de novembro 
de 1822...............................................   Rs. 13$120 

- descarrego ao Procurador do Concelho 
Manoel José Teles a quantia de três mil, 
quatrocentos e vinte Réis que despendeu a 
iluminação da Cadeia, na aclamação de Sua 
Majestade Imperial, por Mandado de 05 de 
novembro de 1822.............................   Rs. 3$420 

- descarrego ao dito Procurador a quantia 
de sessenta e oito mil, duzentos e noventa e 
cinco Reis, que pagou a Bento Lopes o impor-
te dos fogos que se fizeram quando passou 
sua Majestade Imperial por Mandado de 05 
de Novembro de 1822.....................   Rs. 68$295

- descarrego ao Procurador Manoel José 
Teles a quantia de quarenta mil, seiscentos 

e trinta Reis, que pagou a Música para a 
festividade da aclamação de sua Majestade 
Imperial, por Mandado de 05 de novembro 
de 1822.............................................   Rs. 40$630

 
- descarrego ao dito Procurador a quan-

tia de três mil, seiscentos e quarenta 
Reis, que despendeu na limpa do pátio da 
Matriz, por Mandado de 05 de novembro 
de 1822..................................   Rs. 3$640

Os pagamentos, as descargas ao Procura-
dor, eram feitos com atraso mediante Man-
dado ou Ordem de Pagamento.

Cabe a todos os paulistas, particularmen-
te aos valeparaibanos, não se esquecerem 
e terem orgulho das seguintes palavras 
proferidas pelo já Imperador D. Pedro I, na 
Fala do Trono, em 1823:

“entrei na agradável e encantadora Província (são Paulo) sem 
receio porque conheço que todo o povo me ama. Dei as providências 
que me pareceram convenientes, a ponto que a nossa independência 
lá foi primeiro que, em parte alguma proclamada, no memorável 
sítio do ipiranga foi na pátria do �idelíssimo e nunca assas louvado 
amador bueno da ribeira, aonde pela primeira vez fui aclamado 
imperador.” 

Taubaté, cidade tricentenária teve, desde seus primórdios, papel de des-
taque em fatos históricos de importância nacional e, por sua localização 
geográfica, assim como outras cidades do Vale do Paraíba, fez parte do 
roteiro percorrido pela comitiva do Príncipe Regente D. Pedro.

Trajeto de D. Pedro

  - Ribeiro Júnior, José, 1982 – A independência do Brasil – Global Ed. – SP – (História Popular, nº 12, p 40)
 - Haddock Lobo, R, 1967 – História do Brasil – 3ª edição – Livraria Duas Cidades, SP – pp 1136/144
  - Mattoso, A.G. – História de Portugal, 2º v, - 1939, in Tapajós, Vicente- História do Brasil – 1967, Cia. Editora 
Nacional, SP, p 259                                                                                                                         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

Antes de novo 
estúdio, Jornal 
da Record passa 
por processo de 
embelezamento

Desde o começo da semana passada, 
o “Jornal da Record” está no ar em 
chroma-key e assim continuará até 

que sejam concluídas as reformas na reda-
ção, de onde sempre foi apresentado.

No fundo, é mais uma maquiada, um bom 
trato, na espera de um sinal verde para a 
construção do novo prédio que vai hospe-
dar todo o jornalismo, com instalações e 
operacional próprios.

O projeto já existe. Falta apenas a autori-
zação para dar início à obra.

A curiosidade é que o “Jornal da Record” 
está usando o Estúdio B, na sede da Barra 
Funda, em São Paulo, que nunca mais foi 
aberto desde que era utilizado pelo casal 
Cristiane e Renato Cardoso, ela filha de Edir 
Macedo e ele o novo número um da igreja.

O plano de antes era continuar com o 
antigo estúdio-redação até que a constru-
ção do novo edifício estivesse concluída, 
mas diante de tantas mudanças nos planos, 
entendeu-se que não era mais possível 
esperar.

O antigo estava em uso desde 2009.

Parte técnica
Dentro de mais alguns dias, ainda em se 

tratando do seu jornalismo, a Record irá 
anunciar a utilização de um novo equipa-
mento.

Um composto dos mais avançados, que 
já passou por todos os testes necessários.

Doze mãos
Rogério Gomes e mais cinco diretores 

estão tocando as primeiras gravações de 
“O Sétimo Guardião”, novela de  Aguinaldo 
Silva, na Globo.

Neste momento, só externas no Rio de 
Janeiro porque a cidade cenográfica ainda 
não foi liberada. Mas já está quase com 
todos os seus trabalhos concluídos.

segurança em Dobro
Considerando os antecedentes, por exem-

plo, o incêndio em toda a cenografia de 
“Deus Salve o Rei” praticamente às vésperas 
da estreia, a Globo não quer mais correr 
riscos.

Os cuidados com segurança na cidade 
cenografia de “O Sétimo Guardião”, mesmo 
sem ainda estar totalmente concluída, 
foram redobrados.

Vai como ex
Celso Zucatelli vai entrar como jurado, no 

painel dos 100, do “Canta Comigo” especial 
de fim de ano, que a Record grava no dia 15.

O programa terá como convidados-can-
tores os próprios funcionários da emis-
sora. Zucatelli foi funcionário da casa em 
duas ocasiões, a primeira na década de 90 
e depois como apresentador do “Hoje em 
Dia” até 2014.

a ProPósito
A Record está preparando dois “Canta 

Comigo” especiais. Um é a final da primeira 
temporada, quarta que vem, ao vivo, direto 
dos estúdios da Vera Cruz e, o outro, o pro-
grama de fim de ano.

Ambos recheados de convidados espe-
ciais.

Domínio
Registrado a marca “O Selvagem da 

Ópera”, para título de uma nova supersérie 
da Globo escrita por Maria Adelaide Amaral.

Trata-se de uma produção em 70 capí-
tulos sobre a vida do compositor Carlos 
Gomes.

 araPuca
Começa no dia 13 a participação do ator 

angolano Licínio Januário em “Segundo Sol”.
Dominick é o personagem, um sócio de 

Roberval (Fabricio Boliveira) que cairá em 
uma armadilha de Laureta (Adriana Este-
ves).

não há mais Vagas
Segundo a Globo, Giovanna Antonelli não 

vai se transformar em mais uma vilã em 
“Segundo Sol”, até porque este “departa-
mento” já está completamente lotado.

E nem teria muito sentido.
Porém...
E sempre existe um porém, na vingança 

contra as personagens de Deborah Secco 
e Adriana Esteves, nos próximos capítulos.

Para o caso das duas, ela se tornará muito 
mais fria e calculista.

sombria
Em outubro, com a estreia da segunda 

temporada de “Som Pressão” na Globo, Fer-
nanda Torres volta ao ar como a diretora 
Renata, substituta de Samuel (Stepan Ner-
cessian) no hospital.

A partir da chegada da nova diretora, o 
esquema corrupto se enraíza de vez no 
local.

·       Na próxima segunda, 
10 da noite, o canal Sony vai 
estrear a primeira tempora-
da de “For The People”...

·       ... A série traz um grupo 
de advogados recém-forma-
dos encarando a pressão da 
nova profissão.

·       O “Super Chef”, do 
“Mais Você”, da Ana Maria 
Braga, foge muito das carac-
terísticas de outros culiná-
rios...

·       ... Até por reunir um 

pessoal conhecido, o clima 
é mais leve e descontraído...

·       ... E os jurados, sempre 
simpáticos, didáticos e agra-
dáveis.

·       TV Aparecida chega 
amanhã ao seu 13º aniver-
sário...

·       ... Como parte das 
comemorações, nesta sexta, 
9 da noite, estreia o reality 
musical “Revelações Ser-
tanejo”, apresentado por 
Amanda Françozo.

·       Na próxima semana, 
todos os participantes do 

“Dancing Brasil” já estarão 
ensaiando valendo com 
seus respectivos parcei-
ros...

·       ... O programa estreia 
dia 26 na Record.

·       Lucélia Santos será a 
convidada do “Persona em 
Foco”, quarta que vem, na 
Cultura...

·       ... Maurício Machado 
e Luís Amorim vão entre-
vistar a estrela da primei-
ra versão de “A Escrava 
Isaura”.

·       Titti Müller vai apre-
sentar “Noite Selvagem”, 
projeto envolvendo música 
e festas, para o canal do 
Multishow no YouTube.

 

 

Ratinho não abandonou 
o projeto de produção de 
séries por meio da sua TV 
no Paraná. 

Várias providências já 
foram tomadas por ele e 
sua equipe, mas uma aten-
ção muito maior a este 
assunto será dada depois 
das eleições. 

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Fernanda Torres

(Crédito Globo/Mauricio Fidalgo)

�Programa

Inscrições abertas para 
o EDP University 
Challenge 2018

 Â Universitários de todo o País têm até 25 de setembro para se 
increver na 9ª edição do concurso

A EDP, empresa que atua 
em todos os segmen-
tos do setor elétrico, 

lança o programa anual EDP 
University Challenge, que 
vai desafiar universitários 
brasileiros a desenvolver 
soluções inovadoras para 
aprimorar o segmento de 

atendimento ao cliente. As 
inscrições podem ser feitas 
até 25 de setembro pelo site 
www.brasil.edp.com/pt-br/
university-challenge.

A iniciativa é voltada a 
estudantes de graduação, a 
partir do 3º semestre, dos 
cursos de Engenharia, Admi-

nistração, Economia, Siste-
ma de informação, Marke-
ting, Comunicação e Design. 
Também serão aceitos can-
didatos de outros cursos que 
demonstrem conhecimento 
nas áreas pertinentes à pre-
miação.

Leia mais no site do DT.

� Campeonato

Terça-feira tem troca de 
ingressos para a partida EMS 
Taubaté Funvic e Sesi SP
Na próxima terça-fei-

ra, 11 de setembro, 
acontece a troca de 

ingressos para a partida 
entre as equipes de vôlei 
EMS Taubaté Funvic e Sesi 
SP, válida pela 7ª rodada do 
Campeonato Paulista 2018, 
na Secretaria de Esportes e 
Lazer. 

O jogo será na próxima 

quarta-feira, 12 de setembro, 
às 20h, no Ginásio do Abaeté.

Para este jogo, a torcida 
está convidada a ir vestida 
de amarelo, em apoio à cam-
panha Setembro Amarelo, 
que promove desde 2015 
a conscientização a respei-
to do suicídio no Brasil, no 
mundo e suas formas de 
prevenção.

O ponto de troca de ingres-
sos será no Ginásio da CTI, 
à rua das Três Meninas, s/
nº, e o horário é das 8h30 
às 18h. Desta vez o ingresso 
será trocado por 1 quilo de 
ração para cães ou gatos, que 
será doado às entidades da 
cidade que cuidam de ani-
mais abandonados. 

Leia mais no site do DT.
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5- Ficha 014: Venda Apar-
tamento na Vila São José 
- Taubaté R$ 245.000,00. 
Com 2 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Espaço para 1 
Carro. Fone: 36322000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

6- Ficha 121: Venda 
Apartamento no Areão 
- Taubaté R$ 200.000,00. 
Com 2 Dormitórios,  Sala 
de Estar, Cozinha,  Área 
de Serviço,  Banheiro e 
Garagem Coberta para 1 
Carro. Fone: 36322000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br
 
7- Ficha 051: Venda 
Apartamento no Bom 
Conselho - Taubaté R$ 
210.000,00. Com 1 Dor-
mitório, 2 Salas de Estar, 
Cozinha, Área de Servi-
ço, Banheiro, Garagem 
Coberta para 1 Carro e 
Varanda. Fone: 36322000 
/ 36336474. www.tele-
sergio.com.br

8- Ficha 026: Venda Apar-
tamento na Flor do Vale 
- Taubaté R$ 140.000,00. 
Com 2 Dormitórios, 
Sala de Estar, Cozinha 
Planejada, Banheiro e 
Garagem coberta para 1 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
36336474. www.teleser-
gio.com.br

9- Ficha 067: Venda 
Apartamento na Inde-
pendência - Taubaté 
R$ 320.000,00. Com 2 
Dormitórios Sendo 1 
Suíte, Sala 2 Ambientes, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Espaço para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

Ap
to

s

Aluga-se

1- Ficha 064: Aluga-se 
Apartamento no Cen-
tro - Taubaté R$ 800,00 
+ Cond. + Iptu. Com 2 
Dormitórios Sendo 1 Su-
íte, Sala de Estar, Cozinha, 
Área de Serviço, Banheiro 
e Garagem Coberta para 
1 Carro. Fone: 3632-2000 
/ 3633-6474. www.tele-
sergio.com.br
 
2- Ficha 016: Aluga-se 
Apartamento na Inde-
pendência - Taubaté R$ 
1.000,00 + Cond. + Iptu. 
Com 3 Dormitórios, Sala 
2 Ambientes, Cozinha, 
Área de Serviço, 2 Ba-
nheiros e Garagem Co-
berta para 1 Carro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br 
 
3- Ficha 043: Aluga-se 
Casa no Parque Aeropor-
to - Taubaté R$ 700,00 + 
Iptu. Com 2 Dormitórios,  
Sala de Estar, Cozinha, 
Área de Serviço, Banheiro 
e Garagem Coberta para 
1 Carro. Fone: 3632-2000 
/ 3633-6474. www.tele-
sergio.com.br

4- Ficha 057: Aluga-se 
Casa no Morada do Vale 
- Taubaté R$ 900,00. Com 
3 Dormitórios, Sala de 
Estar, Cozinha, Área de 
Serviço, Banheiro e Es-
paço para 4 Carros, Chur-
rasqueira e Piscina.  Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

15- Ficha 009: Venda Ter-
reno no Estoril – Taubaté 
R$ 180.000,00 Com a 
Medida de 400 m2. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

16- Ficha 056: Venda 
Terreno no Jardim dos 
Estados - Taubaté R$ 
260.000,00 Com a Medi-
da de 12 x 30 = 360 m2. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

17- Ficha 018: Venda 
Terreno no Jardim dos 
Lagos - Taubaté R$ 
80.000,00 Com a Medida 
de 5 x 25 = 125 m2. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br
 

Ca
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18- Ficha 269: Venda Casa 
no Bosque da Saúde - 
Taubaté R$ 380.000,00. 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Ba-
nheiro, Quarto Empre-
gada, Edícula, Garagem 
Coberta para 3 Carros 
e  Espaço para 5 Carros. 
Fone: 3632-2000 / 3633-
6474. www.telesergio.
com.br

19- Ficha 144: Venda Casa 
no Condomínio Parque 
Esperança - Taubaté R$ 
450.000,00. Com 3 Dor-
mitórios, Sala 2 Ambien-
tes, Copa,  Cozinha, Área 
de Serviço, 2 Banheiros, 
Garagem Coberta para 
2 Carros, Espaço para 1 
Carro e Rancho.  Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

10- Ficha 013: Venda 
Apartamento no Mon-
te Belo - Taubaté R$ 
130.000,00. Com 2 Dor-
mitórios, Sala 2 Ambien-
tes, Cozinha, Área de Ser-
viço, Banheiro e Espaço 
para 1 Carro. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

11- Ficha 011: Venda 
Apartamento na Vis-
ta Alegre - Taubaté R$ 
150.000,00. Com 2 Dor-
mitórios, Sala de Estar, 
Cozinha, Área de Serviço, 
Banheiro e Espaço para 1 
Carro. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

12- Ficha 002: Venda 
Apartamento no Centro 
- Taubaté R$ 320.000,00. 
Com 2 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte, Sala 2 Am-
bientes, Cozinha,  Área 
de Serviço, Banheiro e Es-
paço para 2 Carros. 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

 1
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13- Ficha 003: Venda 
Terreno no Vale das 
Flores - Tremembé R$ 
400.000,00 Com a Me-
dida de  912 m2. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

14- Ficha 045: Venda 
Terreno no Continental 
II - Taubaté R$ 138.000,00 
Com à Medida de 356,12 
m2. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br
 

20- Ficha 127: Venda 
Casa no Centro - Tauba-
té R$ 350.000,00 Com 
2 Dormitórios, Sala de 
Jantar,  Cozinha, Área de 
serviço, 2 Banheiros e 
Garagem Coberta para 1 
Carro  Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br

21- Ficha 168: Venda 
Casa na Santa Clara - 
Taubaté R$ 360.000,00 
Com 3 Dormitórios, Sala 
2 Ambientes, Copa, Co-
zinha, Área de Serviço, 2 
Banheiros, Banheiro Em-
pregada, Quarto Empre-
gada e Garagem Coberta 
para 1 Carro. Fone: 3632-
2000 / 3633-6474. www.
telesergio.com.br

22- Ficha 307: Venda 
Casa na Santa Luzia - Tau-
baté R$ 600.000,00. Com 
3 Dormitórios, Sala de Es-
tar, Cozinha, Área de Ser-
viço, Banheiro, Quintal, 
Garagem Coberta para 
4 Carros e Espaço para 4 
Carros. Fone: 3632-2000 / 
3633-6474. www.teleser-
gio.com.br 
   
23- Ficha 043: Venda 
Casa na Vila das Graças 
- Taubaté R$ 160.000,00 
Com 2 Dormitórios, Sala 
de Estar, Cozinha, Área 
de Serviço, Banheiro e Es-
paço para 1 Carro. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

24- Ficha 317: Venda 
Casa na Vila São José - 
Taubaté R$ 380.000,00 
Com 4 Dormitórios Sen-
do 1 Suíte, Sala de Estar, 
Escritório,  Cozinha, Área 
de Serviço, 2 Banheiros, 
Edícula e Garagem Co-
berta para 2 Carros. Fone: 
3632-2000 / 3633-6474. 
www.telesergio.com.br

 
   

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

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

 

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
rr
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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
m

er
ci

ai
s

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
ve

rs
os

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.

Temperos secos 
para diversos pratos

Azeites aromatiza-
dos e sal de ervas
Licores diversos

Alice- tel. 3681.3070 
- Taubaté

DT

Gino Pães e Doces

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

Delicias da Padaria do Gino 
Pães, rocambole, Bolos, Salgados,  

Pães Especiais, etc

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 banhei-

ros, sala, cozinha, 
lavanderia. 8º andar. Vista para o clube.

Preço ocasião. Interessados tra-
tar 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.**
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A
pt

os Vendo apartamento 
na Praça Santa Tere-

sinha, nº 221 (ao lado 
da Casa de Tintas)

Com 4 dorms, sendo 
1 suíte, 3 banhei-
ros, sala e cozinha 

amplos, lavanderia, 
suíte para empre-
gada, 1 vaga de 

garagem coberta. 
Salão de festas. Mais 
informações tratar 

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

Se
rv

iç
os

Pedreiro, 
encanador, 

pintor e 
marceneiro

Falar com Luiz 
Antonio - Indio 

pelo tel: (12) 
98178-1407.

“Neste, a gente 
confia”. - Diário 

de Taubaté

C
la

ss
if

ic
ad

os 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

te
rr

en
o Jardim Maracaibo - Lote com 1.000 M2. Ótimo lo-

cal, plano, com água, luz. Documentação OK.

R$ 130.000,00. Mais informações pelo watz: 
(12) 99703-6979, falar com Salvato.

A
lu

go Alugo sala compartilhada com a Clíni-
ca Hiperbárica Taubaté, incluso limpeza e 

recepção,para fins da área da saúde.
Aceitamos locação por período!

Para maiores informações, favor nos contatar 
pelos telefones: 3413.4266 ou 3413.4378, 

em horário comercial.

Ve
nd

o Vendo chacara no BARREIRO - 2.294,97 m2 

Chácara com água, luz, sem casa, ótimo local, próximo ao Posto de Saú-
de. Sítio das Madressilvas, 6 Km da Dutra.
R$ 180.000,00. Tratar com Salvato pelo tel/watz (12) 99703-6979.
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COMUNICADO DE EXTRAVIO

A empresa Clínica Pediátrica Usatriz Ltda ME, inscrita no CNPJ: 
12.073.077/0001-70, Inscrição Municipal: 56036/10, localizada na Rua Quin-
ze de Novembro, nº 884, Sala 13, Centro, Taubaté - SP, COMUNICA a perda 
e o extravio do Talão de Nota Fiscal de Serviços, de numeração 001 ao 050.

www.saveauto.com.br

PROTEÇÃO VEICULAR

Agora você pode!!!

Socorro 
Eletro-mecânico Guincho

Transporte
Alternativo

Troca de
Pneus

Chaveiro
Guarda do

Veículo
Hospedagem

Assistência 24 h Proteções/Benefícios

100% FIPE
Colisão

Roubo/Furto
Eventos 

da Natureza

Proteção de Terceiros

Carro
Reserva

50%
até

Economize

PTNormal

98158-3833

Clécio Anastácio
Representante
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COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Recanto dos Bichos Comércio de Rações Ltda ME, inscrito no 
CNPJ: 08.659.428/0001-52, Inscrição Estadual: 688.265.376.110, Inscrição 
Municipal: 49.838/07, localizado na Rua Professor Mario Bordnini, nº 440, 
Jardim Ana Emília, Taubaté - SP, COMUNICA a perda e o extravio do Talão 
de Notas Fiscais de Prestação de Serviços, Série A, de numeração 001 a 050.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
 
A empresa Walter José Amâncio (MEI), inscrita no CNPJ nº 15.821.970/0001-
25,  Inscrição Municipal nº 60351/12, COMUNICA a perda o extravio de 
Talão de Notas Fiscais de Serviços, de numeração 001 ao 100.

98158-3833

Clécio Anastácio

Proteção Veicular
Rastreamento - Gestão de Frotas

Representante

12

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO 

DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE REALIZADOS 

NO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2018.  

A Prefeitura Municipal de São José do Barreiro, através da Secretaria de Saúde, em 

atendimento à Lei Complementar n 101, de 04 de maio de 2000 e à Lei Complementar 

nº 141, de 13 de janeiro de 2012, torna público que será realizada às 10h00min do dia 

27 de setembro de 2018, na Câmara Municipal, sito à Rua Tenente Magalhães, nº 109, 

Centro, neste Município de São José do Barreiro, Estado de São Paulo, AUDIÊNCIA 

PÚBLICA para demonstração dos valores aplicados, bem como dos serviços prestados 

e ações de saúde realizadas no segundo quadrimestre de 2018 e convida os 

interessados e toda população do Município a participar da referida audiência pública. 

   

São José do Barreiro, 03 de setembro de 2018. 

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA - Prefeito Municipal 

 

 

 

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO 
DOS PROGRAMAS, AÇÕES, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS PARA 

ELABORAÇÃO DO PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2019. 

  

A Prefeitura Municipal de São José do Barreiro, através da Setor de Contabilidade torna 

público que será realizada às 10h30min do dia 20 de setembro de 2018, na Câmara 

Municipal, sito à Rua Tenente Magalhães, nº 109, Centro, neste Município de São José 

do Barreiro, Estado de São Paulo, AUDIÊNCIA PÚBLICA para demonstração dos 

programas, ações, metas físicas e financeiras para elaboração da Lei Orçamentária do 

Município de São José  do Barreiro para o exercício financeiro de 2019, em 

cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, para o que convida 

os interessados e toda população do município a participar da referida audiência 

pública.  

São José do Barreiro, 03 de setembro de 2018. 

 

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA - Prefeito Municipal 
  
 EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEMONSTRAÇÃO 

DAS METAS FISCAIS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2018. 

  

A Prefeitura Municipal de São José do Barreiro, através da Setor de Contabilidade torna 

público que será realizada às 10h30min do dia 27 de setembro de 2018, na Câmara 

Municipal, sito à Rua Tenente Magalhães, nº 109, Centro, neste Município de São José 

do Barreiro, Estado de São Paulo, AUDIÊNCIA PÚBLICA para demonstração das 

metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2018, em 

cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, para o que convida 

os interessados e toda população do município a participar da referida audiência 

pública.  

São José do Barreiro, 03 de setembro de 2018. 

  

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA - Prefeito Municipal 
 

 
   

 

      

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

 

 

EEDDIITTAALL  DDEE  AAUUDDIIÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA    

DISCUSSÃO DA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 

DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 

Em atendimento ao Artigo 48 parágrafo único da Lei 101 de 04 de maio de 
2000 e Lei Municipal nº 708, de 22 de agosto do corrente, e visando 
proporcionar a transparência da gestão fiscal, mediante incentivo à 
participação popular na discussão da elaboração do anteprojeto da LOA – Lei 
Orçamentária Anual do Município de Natividade da Serra para o 
exercício financeiro de 2019, a Prefeitura Municipal de Natividade da Serra 
torna público que será realizada a partir das 10:00 horas do dia 18 de 
setembro de 2018, no recinto da Prefeitura Municipal, a AUDIÊNCIA 
PÚBLICA necessária à participação popular, convidando os interessados e a 
população do Município. 

Natividade da Serra, 06 de Setembro de 2018. 
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO - Prefeita Municipal 

FABIANA APARECIDA LEMES GIL - Contabilista 
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Prefeitura Municipal de Natividade da Serra 
      -  ESTADO DE SÃO  PAULO  -  

 

 

EEDDIITTAALL  DDEE  AAUUDDIIÊÊNNCCIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA    

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS  

2º 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 
Segundo Quadrimestre de 2018, que ocorrerá no dia 25 de setembro 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, 06 de Setembro 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 

2º 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 Segundo Quadrimestre de 2018, 
que ocorrerá no dia 25 de setembro 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, 06 de Setembro de 2018. 
MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO - Prefeita Municipal 

ELIDIANE APARECIDA DOS SANTOS – Diretora de Saúde 
VERA LÚCIA DE ANDRADE AMARAL - Presidente do COMUS 
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA
Avenida CoronelNabor Nogueira Santos, n°322 - Centro - Paraibuna (SP) 

Fone/Fax (12) 3974.01.10 - e-mail: ipmparaibuna@bol.com.br

PENSÃO CONCEDIDA PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 
m U N IC íP IO  D E P A R A Ib U N A  - IPmP.

MARIA BEATRIZ DA SILVA - Pensionista do Servidor: ROBERTO DA SILVA 
MASCARENHAS, PIS/PASEP n° 17064252781, e com fundamento no artigo 32, artigo 
63 inc. II e artigo 64, inciso I, ambos da Lei Complementar Municipal n° 0066/16, 
Concede Pensão Mensal Vitalícia. Ato Concessório Portaria n° 12.081, de 24 de Agosto 
de 2018, retroativo a 05 de Agosto de 2018.

MARIA JULIA DA SILVA MASCARENHAS - Pensão Temporária: Filha menor de 
Idade do Servidor: ROBERTO DA SILVA MASCARENHAS, PIS/PASEP n°
17064252781, e com fundamento no artigo 32, artigo 63 inc. II e artigo 64, inciso I, 
ambos da Lei Complementar Municipal n° 0066/16, Concede Pensão Mensal 
Temporária. Ato Concessório Portaria n° 12.082 de 24 de Agosto de 2018, retroativo a 
05 de Agosto de 2018.

          PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE 
                                             DE SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP 

CNPJ: 45.701.455/0001-72
Av. Ministro Nelson Hungria, 52 – Centro   

Santo Antônio do Pinhal – SP     CEP 12450-000  
Fone: (012) 3666-1122 e 36661918      

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 48 
da LRF a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal 
torna público que fará realizar às 09h00min do dia 25 de 
setembro de 2018 na sede da Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio do Pinhal, situada na Avenida Ministro 
Nelson Hungria, 52, AUDIÊNCIA PÚBLICA, na elaboração 
da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2019 
e nas alterações da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) 
para o exercício de 2019 e Plano Plurianual (PPA) 2018 a 
2021, convidando os interessados e a população do 
município. 
Clodomiro Correia de Toledo Junior – Prefeito Municipal

 
PREFEITURA MUN. DA EST. CLIMÁTICA DE

SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP 
CNPJ: 45.701.455/0001-72 

Av. Ministro Nelson Hungria, 52 - Centro 
Santo Antônio do Pinhal – SP 

CEP 12450-000 Fone: (012) 3666-1122 - 36661918
____________________________________________________________________ 

DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 
SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2018 

(§ 4º Art. 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000) 

O Poder Executivo torna público, para conhecimento da população, 
que demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do 2º 
quadrimestre do ano de 2018, na comissão de Finanças e Orçamento 
do Legislativo, em audiência pública a ser realizada no dia 25 de 
setembro de 2018, às 16h30m, na Câmara Municipal de Santo Antônio 
do Pinhal – Plenário “Vereador Pedro Paulo de Lima”, na Rua Deputado 
Franco Montoro, nº. 23, nesta cidade.  
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, 06 de setembro de 
2018. 
Clodomiro Correia de Toledo Junior – Prefeito Municipal

                             PREFEITURA MUN. DA EST. CLIMÁTICA DE 
                                      SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP          
                                             CNPJ: 45.701.455/0001-72           

____________________________________________________________________ 

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SERVIÇOS DE SAÚDE
Nos termos da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012 a 
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal torna público que 
fará realizar às 15h00min do dia 25 de setembro de 2018, na Câmara 
Municipal de Santo Antônio do Pinhal, Plenário “Vereador Pedro 
Paulo de Lima”, na rua Deputado Franco Montoro, nº 23, 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 2018, 
convidando os interessados e a população do município. 
CLODOMIRO CORREIA DE TOLEDO JUNIOR – Prefeito Municipal 
SUZIMARA RIBEIRO MACHADO – Presidente do COMUS

Prefeitura Municipal da Estância Climática de 
Santo Antônio do Pinhal – SP 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2018 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 027/2018 

A comissão permanente de licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal, 
Estado de São Paulo, comunica aos interessados que se encontra aberta a Licitação para 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, 
LABORATORIAL, ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO, REFERENTE AS 
PROPOSTAS NºS 12851.643000/1180-06, 12851.643000/1170-04, 12851.643000/1170-
03, DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE, GOVERNO 
FEDERAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA.  Realização: 21/09/2018 às 09:30 horas no Paço Municipal. O 
Edital completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal, em horário 
comercial, ou através do site oficial no endereço eletrônico: 
www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br, no ícone PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA/LICITAÇÕES/LICITAÇÕES EM ANDAMENTO. Maiores informações 
pelos telefones (12) 3666-1122 / 3666-1918.  
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EXCLUSIVO DO FILME FANTÁSTICA.

CINEMARK MANIA, GANHE UM
NA COMPRA DE UM INGRESSO COM 

QUEBRA-CABECA 
BRINDE DA SEMANA

Para resgatar o brinde, é necessária a aquisição de um ingresso. Sujeito à disponibilidade de estoque. Imagens meramente ilustrativas. 
Promoção exclusiva para membros Cinemark Mania. Acesse o regulamento em cinemark.com.br/cinemark-mania e saiba mais.

O PROGRAMA DE VANTAGENS
MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Mon Sep  3 18:23:18 2018                     

 
 
EXTRATO DE CONTRATOS – Contratante: Prefeitura Municipal de Jambeiro - CONTRATO Nº 053/2018 – 
Contratado: JUBAL SONORIZAÇÃO & EVENTOS EIRELI – Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 
ESTRUTURA DO EVENTO DA 33ª FESTA DO TROPEIRO – Vigência: 03/07/2018 a 09/07/2018 – Valor: R$ 57.000,00 
– Modalidade: CONVITE 003/2018  CONTRATO Nº 054/2018 – NÃO FORMALIZADO CONTRATO Nº 055/2018 – 
Contratado: D E L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – Objeto: REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE DAY E LARA 
– Vigência: 03/07/2018 a 09/07/2018 – Valor: R$ 60.000,00 – Modalidade: INEXIGIBILIDADE 004/2018  CONTRATO Nº 
056/2018 – Contratado: GUSTAVO HENRIQUE MURARO 4206753830 – Objeto: REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO 
DE BRUNO E GUSTAVO – Vigência: 03/07/2018 a 09/07/2018 – Valor: R$ 15.000,00 – Modalidade: INEXIGIBILIDADE 
005/2018 CONTRATO Nº 057/2018 – Contratado: T & W PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA – Objeto: REALIZAÇÃO 
DE SHOW ARTÍSTICO DE TALIS E WELINTON – Vigência: 03/07/2018 a 09/07/2018 – Valor: R$ 15.000,00 – 
Modalidade: INEXIGIBILIDADE 006/2018 CONTRATO Nº 058/2018 – Contratado: FF EVENTOS ARTISTICOS LTDA 
ME – Objeto: REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE FERNANDO E FABIANO – Vigência: 03/07/2018 a 09/07/2018 – 
Valor: R$ 3.000,00 – Modalidade: INEXIGIBILIDADE 007/2018  CONTRATO Nº 059/2018 – Contratado: NILTON 
CAMARGO – Objeto: REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE NEWTON E CAMARGO – Vigência: 03/07/2018 a 
09/07/2018 – Valor: R$ 1.200,00 – Modalidade: INEXIGIBILIDADE 008/2018  CONTRATO Nº 060/2018 – Contratado: 
GETÚLIO DE CARVALHO – Objeto: REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE MARIANA COSTA E JULIO NERI – 
Vigência: 03/07/2018 a 09/07/2018 – Valor: R$ 400,00 – Modalidade: INEXIGIBILIDADE 009/2018  CONTRATO Nº 
061/2018 – Contratado: HELUAN DIPLABIO SILVA – Objeto: REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE GUILHERME E 
HELLUAN – Vigência: 03/07/2018 a 09/07/2018 – Valor: R$ 2.000,00 – Modalidade: INEXIGIBILIDADE 010/2018  
CONTRATO Nº 062/2018 – Contratado: SONATTA PROD ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA – ME – Objeto: 
REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE KLEBER E RAFAEL – Vigência: 03/07/2018 a 09/07/2018 – Valor: R$ 
3.000,00 – Modalidade: INEXIGIBILDADE 011/2018  CONTRATO Nº 063/2018 – Contratado:  JAQUELINE PAULINO 
SANTOS – Objeto: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – Vigência: 10/07/2018 a 09/01/2019 – Valor: R$ 
4.579,20 CONTRATO Nº 064/2018 – Contratado: LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO EPP – Objeto: 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Vigência: 18/07/2018 a 17/09/2018 – Valor: R$ 34.396,70 – Modalidade: 
DISPENSA 019/2018  CONTRATO Nº 065/2018 – NÃO FORMALIZADO  CONTRATO Nº 066/2018 – Contratado: 
LETÍCIA DE FARIA SANTOS – Objeto: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – Vigência: 23/07/2018 a 

 
 
23/12/2018 – Valor: R$ 3.816,00  CONTRATO Nº 067/2018 – Contratado: DAIANE GREGATE PEREIRA FEITOSA – 
Objeto: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – Vigência: 23/07/2018 a 23/12/2018 – Valor: R$ 3.816,00 
CONTRATO Nº 068/2018 – Contratado: ANA PAULA GIL ALMEIDA – Objeto: TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO – Vigência: 23/07/2018 a 23/12/2018 – Valor: R$ 3.816,00 CONTRATO Nº 069/2018 – Contratado: VERA 
LÚCIA CAVALCANTI DA SILVA – Objeto: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – Vigência: 23/07/2018 a 
23/12/2018 – Valor: R$ 3.816,00  CONTRATO Nº 070/2018 – NÃO FORMALIZADO  CONTRATO Nº 071/2018 – NÃO 
FORMALIZADO  CONTRATO Nº 072/2018 – Contratado: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 
SENAI – Objeto: REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES – Vigência: 25/07/2018 a 30/11/2018 – Valor: 
R$ 63.763,20 – Modalidade: DISPENSA 018/2018  CONTRATO Nº 073/2018 – Contratado: ANTONIA BRAGA 
FERREIRA – Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA – Vigência: 26/07/2018 a 25/07/2019 – Valor: R$ 
7.200,00 – Modalidade: DISPENSA 029/2018  CONTRATO Nº 074/2018 – Contratado: MANDELA SOLUÇÕES EIRELI – 
Objeto: TRANSPORTE DE ALUNOS – Vigência: 30/07/2018 A 29/07/2019 – Valor: R$2.066.958,60 – Modalidade: 
PREGÃO 015/2018  CONTRATO Nº 075/2018 – Contratado: RAIANE LETICIA DA SILVA PRADO – Objeto: TERMO DE 
COMPROMISSO DE ESTÁGIO – Vigência: 06/08/2018 a 07/02/2019 – Valor: R$ 2.862,00 CONTRATO Nº 076/2018 – 
Contratado: ELIESER RIBEIRO MORGADO – Objeto: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – Vigência: 
06/08/2018 a 07/02/2019 – Valor: R$ 2.862,00  CONTRATO Nº 077/2018 – Contratado: DIAGNOSTICO VETERINARIO 
ANDRE PIUCCI MARIANO LTDA ME – Objeto: REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS EM CAES E GATOS – Vigência: 
14/08/2018 a 13/02/2019 – Valor: R$ 12.000,00 – Modalidade: DISPENSA 036/2018 
EXTRATO DE TERMOS DE ADITAMENTO: Contratante: Prefeitura Municipal de Jambeiro 
ADITAMENTO Nº 001 ao Contratos: Nº 081/2017 – Contratado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE CAÇAPAVA (APAE) - Objeto: TERMO DE COLABORAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL – Vigência: 19/07/2018 a 31/12/2018 – Valor: R$ 15.838,20. ADITAMENTO Nº 001 
ao Contratos: Nº 020/2018 – Contratado: FÁBIO GUIMARÃES FIGUEIRA DOS SANTOS - Objeto: TERMO DE 
COMPROMISSO DE ESTÁGIO – Vigência: 03/07/2018 a 03/01/2019 – Valor: R$ 4.579,20. ADITAMENTO Nº 001 ao 
Contratos: Nº 003/2018 – Contratado: BRENDA DIANA DOS SANTOS - Objeto: TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO – Vigência: 03/07/2018 a 03/01/2019 – Valor: R$ 4.579,20.  

 
 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 12/2018. O Município de Jambeiro-SP, torna público a Inexigibilidade 
de Licitação nº 012/2018 para CONTRATAÇÃO DA DUPLA GUILHERME E HELLUAN PARA APRESENTAÇÃO 
DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO JAMBEIRENSE pelo valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos 
termos do Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93. Jambeiro, 27 de agosto de 2018. Carlos Alberto de Souza - Prefeito 
Municipal EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 13/2018. O Município de Jambeiro-SP, torna público a 
Inexigibilidade de Licitação nº 013/2018 para CONTRATAÇÃO DA CANTORA GABY HADASSA PARA 
APRESENTAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO JAMBEIRENSE pelo valor total de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais) nos termos do Artigo 25, Inciso III, da Lei 8.666/93. Jambeiro, 27 de agosto de 2018. Carlos Alberto de Souza - 
Prefeito Municipal 
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Venda de imóvel usado cresce 38,52%

Jantar de confraternização acontece
em São José dos Campos

Depois de três meses no vermelho, 
as vendas de imóveis usados cresceram 
38,52% em julho na cidade de São 
Paulo. Esse foi o melhor resultado 
registrado este ano pela pesquisa feita 
mensalmente pelo CRECISP. De janei-
ro a julho, o saldo acumulado de vendas 
é positivo em 34,29%.

A faixa de preços preferida dos 
compradores foi a de até R$ 6 mil o 
metro quadrado: 69,62% dos imóveis 
vendidos se encaixaram nesse valor.

Os proprietários forneceram des-
contos que variaram sobre os preços 
inicialmente pedidos. Na Zona A da 
Pesquisa CRECISP, o percentual de 
abatimento ficou em 10,04%. Na Zona 
B, de 9,67%; na C, de 9,75%; na D, de 
6,7%; e na Zona E, de 12%.

As casas e apartamentos vendidos 
em julho distribuíram-se entre as Zonas 
A (36,57%); D (21,97%); C (17,08%); 
B e E (ambas com 12,19%).

O presidente em exercício do Co-
feci – Conselho Federal de Corretores 
de Imóveis, José Augusto Viana Neto, 
acredita que o bom desempenho das 
vendas veio de “tratativas que esta-
vam em andamento há meses. Com 
as férias, os pretensos compradores 
obtiveram um tempo maior para fina-

Boa comida, histórias para se 
contar e, em torno de uma mesa, um 
grupo de pessoas com muita coisa em 
comum. Esse foi o clima da confra-
ternização que reuniu corretores de 
imóveis de São José dos Campos e 
região para comemorar o dia nacional 
dedicado à categoria.

Organizado pelos corretores He-
loisa Kishi, Valdir Rodrigues e José 

lizar as negociações.” Ele acrescenta que 
a decisão de compra não é imediatista e 
que, neste caso, julho foi o mês do de-
senlace de prospecções e conversações 
que vinham se alongando.

“Não há uma regra geral nem um mês 
preferencial para o fechamento de vendas 
no mercado de usados, e o que aconteceu 
em julho pode ou não se repetir no ano 
que vem ou final do ano”, esclareceu 
Viana Neto. A estabilidade no mercado 
de imóveis só virá, destaca ele, com o 
crescimento da Economia e dos empre-
gos, além da melhora nas condições do 
crédito imobiliário.

O presidente do Cofeci enfatizou que 
“não se pode falar em normalidade de mer-
cado quando se tem a maioria das vendas 
sendo feitas à vista, como aconteceu em 
julho”. Segundo a pesquisa, 62,2% dos 
imóveis foram vendidos dessa forma e so-
mente 32,92% com financiamento bancário. 
Houve ainda 3,66% de negócios fechados 
com pagamento parcelado pelos donos de 
imóveis e 1,22% por meio de consórcios.

Mas, enquanto as vendas ofereceram 
motivos para comemoração, o mercado 
de locação sofreu queda de 6,98% na 
Capital, em julho.

Mesmo assim, o saldo acumulado 
no ano está positivo em 5,06%. Os alu-

Carlos de Freitas, o jantar foi realizado no 
restaurante Família Gaúcha e prestigiado 
pela conselheira do CRECISP, Ana Alice 
De Finis Pagnano. 

Em geral, ocasiões como essa são de-
dicadas a celebrar as conquistas alcançadas 
e a homenagear pessoas que se destacaram 
de alguma maneira. Mas o encontro de 
São José dos Campos conseguiu, acima 
de tudo, elevar o espírito de união entre 

guéis novos aumentaram em média 
0,81% em julho, também na compa-
ração com o mês anterior.

A maioria dos novos contratos 
esteve limitada a um aluguel mensal 
de até R$ 1.200,00, faixa que alcançou 
um índice de 53,41% do total alugado.

O aluguel mais barato que a pes-
quisa CRECISP encontrou na Capital 
em julho foi de R$ 509,52 por casas 
de 2 cômodos situadas em bairros da 
Zona D, como Água Rasa, Penha e 
Pirituba. O aluguel mais caro – R$ 
6.120,00 em média – foi o de aparta-
mentos de 4 dormitórios em prédios 
de bairros da Zona B, como Chácara 
Flora, Brooklin e Sumaré.

O fiador foi figura dominante nos 
novos contratos de locação, presente em 
38,35% do total, segundo a pesquisa do 
Conselho. Mas faltou pouco para que 
as locações garantidas pelo depósito 
de valor equivalente a três aluguéis o 
alcançassem – essa modalidade foi a 
adotada em 34,53% dos contratos.

As outras formas de garantia uti-
lizadas em julho foram o seguro de 
fiança (16,37% do total de contratos), 
a caução de imóveis (8,24%), a cessão 
fiduciária (1,79%) e a locação sem 
garantia (0,72%).

colegas e mostrar o valor do corretor de 
imóveis perante a sociedade.

“Foi uma ótima oportunidade 
para conversarmos, um jantar muito 
alegre. Quero dar os parabéns aos 
colegas que tiveram a iniciativa de 
organizar esse evento. Isso é funda-
mental para reconhecimento de nossa 
categoria”, comentou a conselheira 
do CRECISP.


