
C
M

Y
K

• Página 3 

• Página 4 • Página 3 

Diário de Taubaté
Diretora Responsável: Iára de Carvalho E REGIÃO

w w w . d i a r i o d e t a u b a t e r e g i a o . c o m . b r

“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
ABC continua prestando 
mau serviço de transporte

a Taubaté
Reclame aqui Email: redacao@diariotaubate.com.br

Obs Os locais de fi scalização 
estão sujeitos a alterações sem 

aviso prévio

21.11 
Av. Marrocos – Jd. 

Independencia

Rayanne 
Morais

CANAL 1
Crédito Antonio Chahestian/

COMPRE UM 

INGRESSO E LEVE 

OUTRO NA FAIXA!

COMPRE UM COMBO 

MEGA E GANHE UMA

SEGUNDA PIPOCA 

MEGA DE GRAÇA!

Foi assistir a um filme na Black Friday E GANHOU UM INGRESSO GRÁTIS?
Comprou um combo MEGA E LEVOU OUTRA PIPOCA GRÁTIS?

Na compra de um ingresso, ganhe outro grátis. Promoção válida apenas dia 23/11/2018 e apenas para compras na bilheteria. Salas XD, Prime 
e D-BOX não participam. Na compra de um combo Mega, ganhe uma segunda pipoca Mega grátis. Válida para qualquer sabor.

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN
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Começa pagamento do 5º lote 
do abono do PIS/Pasep 

Dinheiro do Programa de Integração Social (PIS) pode ser recebido nas agências da Caixa Econômica Federal

Começou ontem, dia 
20, o pagamento do 
quinto lote do abono 

salarial dos programas de 
Integração Social (PIS) e de 
Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep) 
2018-2019, ano-base 2017.

O lote inclui os trabalha-
dores da iniciativa privada 
nascidos em novembro e 
os servidores públicos com 
final de inscrição 4.

A estimativa do Ministério 
do Trabalho é que mais de 
R$ 1,4 bilhão sejam pagos 
a aproximadamente 1,8 
milhão de trabalhadores.

O PIS é pago na Caixa Eco-
nômica Federal e o Pasep, 
pelo Banco do Brasil. Cor-

rentistas da Caixa e do Banco 
do Brasil tiveram os valores 
depositados em suas contas 
respectivamente nos dias 13 
e 14.

Quem tem direito
O ministério lembra que 

tem direito ao abono sala-
rial ano-base 2017 quem 
estava inscrito no PIS/Pasep 
há pelo menos cinco anos, 
trabalhou formalmente por 
pelo menos 30 dias naque-
le ano, com remuneração 
mensal média de até dois 
salários mínimos, e teve seus 
dados informados correta-
mente pelo empregador na 
Relação Anual de Informa-
ções Sociais (Rais).

Leia mais no site do DT

José Cruz/Agência Brasil

Seleção para o Mais Médicos terá 
limitador de vagas por município

Ministro da Saúde, Gilberto Occhi, disse que o Mais Médicos terá limitador de 
vagas por município 

 Â O anúncio foi feito pelo ministro Gilberto Occhi
Arquivo/Agência Brasil

O ministro da Saúde, 
G i l b e r to  O c c h i , 
anunciou que o 

edital para a convocação 
de profissionais que vão 
substituir os cubanos no 
programa Mais Médicos 
ocorrerá de forma diferen-
te. Para garantir a trans-
ferência de médicos para 
as cidades onde atuam os 
profissionais de Cuba, o 
governo vai criar um limi-
tador de vagas para cada 
município.

Leia mais no site do DT

Tenaris busca alternativas 
para não demitir

Três Marias e 
Imaculada recebem 
novos PEVs

Mantiqueira ganha 
livro de fotografias 
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Coluna Espírita

• AgêE-mail: agenor.dt@hotmail.com

DTno tempo 
Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira

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

    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.

Vidas anteriores
• Gerson Sestini – Rio de Janeiro

A grande dúvida do cristão não 
espírita em relação à Justiça 
Divina aparece quando ele esbar-

ra na afirmação de que Deus cria uma 
alma para cada ser humano que nasce, 
segundo o criacionismo religioso que 
nega sua pré-existência e consequen-
te evolução. Até hoje não se encontrou 
teólogo que explicasse satisfatoriamen-
te o porquê de nascerem crianças sem 
membros, cegas, surdas, idiotas, ou em 
condições sub-humanas, sem nenhum 
sentido para virem ao mundo, pois tais 
crianças não se coadunam com o Amor, 
a Bondade e a Misericórdia do Criador.

Diante da falta de uma resposta 
lógica e racional das religiões que não 
a aceitam, muitos se afastam de suas 
crenças e acabam por abandoná-las 
para trilhar o pedregoso caminho do 
ateísmo, alegando não possuir a fé que 
poderia sustentá-las se explicasse as 
contradições sobre à justiça divina. Por 
outro lado, o Espiritismo no-la mostra 
perfeita porque a evolução do espírito 
e a palingenesia estão contidas nas suas 
leis. Emmanuel afirma-nos: “Perfeição 
é a meta, reencarnação é o caminho”. 
Portanto, o espírito da criança que nasce 
hoje já viveu outras vidas, conservando 
em latência a inteligência desenvolvida 
pela faculdade do livre arbítrio. Na sua 
origem, a mônada criada por Deus faz 
milenares transmigrações através de 
espécies animais que vão evoluindo, 
passando pelos primatas para chegar 
à individualidade espiritual que hoje se 
manifesta no nascituro. Nas primeiras 
etapas da evolução o espírito é tendente 
ao egoísmo e às coisas materiais. Caberá 
ao reencarnante desenvolver o intelecto 
e a moral em contato com os semelhan-
tes para liberar-se dos vícios e dominar 
as tentações com decisões sob o coman-
do da consciência que se formou. Suas 
virtudes e novos conhecimentos faci-
litarão a formação da personalidade a 
ser plasmada.

Desde o início da gestação, os defei-
tos morais e os efeitos negativos das 
ações que contrariaram as leis divinas, 
poderão, conforme o grau de gravida-

de, influenciar o novo organismo que 
se desenvolve no útero materno. Esta 
ocorrência deve-se à atávica desorga-
nização perispiritual a que se projetou 
do passado e que agora se manifesta no 
novo organismo. São essas as crianças 
com corpos defeituosos, ora portadoras 
das diversas síndromes congênitas, ao 
lado de outros fatores que comprome-
tem o feto, como deficiências nutricio-
nais, viroses adquiridas pela gestante e 
que atingem o novo organismo; ora por 
mutações, alterações do código gené-
tico herdado dos pais. Por outro lado, 
entre os espíritos com grandes débitos 
e que reencarnam em corpos dentro 
dos padrões da normalidade orgânica, 
estes podem entrar no mundo em con-
dições de extrema miséria, suplantando 
situações sub-humanas, ou em meio a 
violentos conflitos sociais. O psicossoma 
que resistiu aos impedimentos de uma 
gestação normal, porta em si causas 
que gerarão outras formas de reajustes 
para equilibrar os braços na balança da 
justiça divina, pois não existem privilé-
gios. Terão que enfrentar outros tipos 
de problemas, principalmente os de 
ordem moral, como grandes perdas e 
decepções em relacionamentos, dramas 
familiares, dificuldades na profissão, 
acidentes, doenças degenerativas, 

enfim, um ‘carma pesado’, segundo os 
que endossam a reencarnação, azara-
dos, segundo outros, onde tudo de ruim 
acontece, parecendo que foram ‘marca-
dos por Deus’ para uma vida infeliz.

Uma nova vida no plano físico é a maior 
dádiva que a Bondade Divina oferece ao 
espírito devedor, aliando Misericórdia à 
sua Perfeita Justiça, porque através dela 
ele poderá filtrar seus desacertos com a 
lei divina e realizar sua evolução onde 
o espírito é simultaneamente educador 
e educando para atingir os páramos de 
luz. Deus a concede a todos os espíri-
tos, sem exceção, pois todos somos seus 
amados filhos, ora vivendo a experiên-
cia da carne, ora no mundo espiritual.

A reencarnação não é, pois, uma 
crença, mas fato comprovado pela pes-
quisa da ciência psíquica através de dife-
rentes processos e metodologias. Sendo 
uma lei natural, é imutável e todos os 
seres humanos estão submetidos a ela. 
Para aqueles que estão na iminência de 
partir para o ateísmo ou o materialismo 
por não conhecê-la, recomendamos o 
estudo de obras sobre esta realidade, 
tanto de autores leigos como de cien-
tistas, pois a reencarnação não é criação 
do Espiritismo, ele apenas a incorporou 
em sua doutrina. 

Fundação Rotária: projetos 
sustentáveis e bem administrados
A Fundação Rotária gerencia os 

recursos obtidos de doações de 
rotarianos e não rotarianos de 

todo o mundo,funcionando como um 
banco de fomentos. Recebe doações em 
dinheiro dos rotarianos como pessoa 
física e com esses recursos financia 
projetos diretamente ou por meio dos 
Rotary Clubs, em todo o mundo.

Atuando dentro de um rigoroso código 
de ética e gerenciada por curadores que 
são rotarianos de grande experiência 
rotária, a Fundação Rotária adminis-
tra os recursos recebidos em doação 
para realização em projetos em todo o 
mundo. A Fundação Rotária tem como 
principal prioridade o extremo cuidado 

para valorizar cada centavo recebido 
e doação e, por isso, toma medidas 
rigorosas para controle do uso desses 
recursos pelos Rotary Clubs, por meio 
de projetos sustentáveis e bem admi-
nistrados.

A Fundação Rotária pode atuar dire-
tamente em grandes projetos, como o 
projeto Polio Plus, para erradicação da 
poliomielite, ou por meio dos Rotary 
Clubs. São duas as formas mais comuns 
de financiamento de projetos realizados 
com intermédio dos clubes: Subsídios 
Distritais, parte dos recursos arreca-
dados é disponibilizada por meios dos 
Distritos de todo o mundo para uso em 
diversos pequenos projetos; Subsídios 

Globais: projetos de grande porte, par-
tindo de 30 mil dólares cada, são rea-
lizados pela modalidade, que envolve 
recursos da Fundação Rotária, recursos 
do Distrito onde o projeto está sendo 
realizado e recursos de clubes ou dis-
tritos de outras partes do mundo que 
estabelecem uma parceria e um traba-
lho de cooperação internacional.

Áreas de enfoque da Fundação Rotá-
ria: 1) Paz e prevenção / resolução de 
conflitos; 2) Prevenção e tratamento de 
doenças; 3) recursos hídricos e sanea-
mento; 4) Saúde materno-infantil; 5) 
Educação Básica e Alfabetização; 6) 
Desenvolvimento Econômico e Comu-
nitário.

“Direito no jornal”

•  Bruno de Oliveira Lopes
bruno.lopes@adv.oabsp.org.br

O Direito nas 
coisas simples
Muitas pessoas enxer-

gam o Direito como 
algo complexo e 

distante de suas realidades, 
acreditando que apenas 
advogados, juízes e outras 
funções do judiciário viven-
ciem esse mundo jurídico, 
mas, na prática, não é bem 
assim.

De fato, operar o Direito e 
as suas ferramentas é função 
para quem tenha a capaci-
dade de estar em juízo, seja 
defendendo um direito, 
como um advogado, ou deci-
dindo sobre ele, como o faz 
o juiz, mas “viver” o Direito 
é algo cotidiano, presente na 
vida de todos, em pequenos 
e diversos detalhes.

O simples ato de realizar 
uma compra, por exemplo, 
envolve um contrato (de 
compra e venda), realizado 
sem que vendedor e clien-
te percebam que aquilo 
está acontecendo. A mesma 
compra cria uma relação de 
consumo, protegida pelo 
Código de Defesa do Consu-
midor e Código Civil, e tudo 
isso faz parte do mundo jurí-
dico!

E se há Direito em tudo 
(ou quase tudo), podemos 
então perceber a importân-
cia de conhecer os seus, e a 
essencialidade do advogado 
dentro da sociedade. Afinal, 
como nós não percebemos, 
muitas vezes, que estamos 

“vivendo” este mundo jurí-
dico, como podemos saber 
quais os nossos direitos, 
e garantir que estes estão 
sendo respeitados e cum-
pridos? 

Por outro lado, se existem 
direitos tão nossos, existem 
também deveres, e estes 
garantem a manutenção de 
uma sociedade mais saudá-
vel. Parar no sinal vermelho, 
por exemplo, é o respeito a 
uma norma de trânsito que 
nós prestamos sem questio-
nar todo o arcabouço jurí-
dico que sustenta aquela 
obrigação.

Dar preferência ao pedes-
tre, respeitar filas preferen-
ciais e o próprio respeito ao 
próximo, são, além de uma 
questão moral, o cumpri-
mento de deveres previstos 
em textos legais, ou seja, 
viver o direito, sem perceber 
que ele existe aqui ou ali.

O mundo jurídico não é 
algo distante e estranho 
a ninguém, e basta ter a 
curiosidade e a atenção para 
perceber que há mais “Direi-
to” nas pequenas coisas do 
que sequer imaginamos. 
Da mesma forma, consultar 
um advogado quando surgir 
qualquer dúvida sobre os 
seus direitos é a melhor 
formar de obter uma respos-
ta satisfatória e, até mesmo, 
alguém para defender os 
seus interesses!

Aridez 
espiritual

 Â Aprendemos a servir a Deus sem gosto 
para fazê-lo

A v i d a  e s p i r i t u a l 
também é permeada 
por tempos de aridez, 

falta de gosto pelas coisas de 
Deus, solidão, desânimo… 
Nesses períodos, somos 
privados das consolações 
sensíveis e espirituais. Isso, 
mesmo que nós não enten-
damos, favorece nosso cres-
cimento na vida de oração 
e na prática das virtudes.
Apesar de muitos esforços, 
de disciplina na vida espiri-
tual, a pessoa ao passar por 
esses momentos de deserto, 
não sente gosto na oração; 
ao contrário, experimenta-se 
nela o cansaço, o desânimo, 
a ausência da presença de 
Deus. Como se Ele tivesse se 
esquecido de nós e o tempo 
parece que não tem fim. 
Poderíamos dizer que a fé e 
a esperança estão adorme-
cidas. A alma parece envolta 
numa espécie de torpor. É 
um tempo penoso em que 
não se experimenta a alegria.
Esse período de aridez nos 

ajuda a nos desprendermos 
de tudo o que não procla-
ma o senhorio de Jesus em 
nossa vida, nos ensina e nos 
educa a buscar a Deus por 
aquilo que Ele é, e não por 
aquilo que Ele pode nos ofe-
recer.Aprendemos a servir a 
Deus sem gosto para fazê-lo. 
Aprendemos a buscá-Lo em 
todos os momentos. Apren-
demos que nossos olhos 
devem estar fixos n’Ele. 
Assim, o Senhor robustece 
a nossa fé, nos impele a não 
desistir na busca da práti-
ca do bem e ensina-nos o 
caminho da constância como 
ocorreu com Santa Teresa 
d’Ávila que, durante anos, 
teve dúvidas da presença 
de Jesus na Eucaristia, mas 
nem por isso deixou de fazer 
a Adoração Eucarística.É por 
meio desse exercício que se 
fortifica a virtude. Costumo 
dizer para os meus filhos 
na Canção Nova: “10% é de 
inspiração e 90% de transpi-
ração”. Seu irmão
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�Solução

Profissionais do Vale do Paraíba 
usam plataforma online para 
driblar desemprego

 Â GetNinjas recebeu mais de 10 mil pedidos no 1º semestre de 2018

Pelo quarto ano consecu-
tivo, o Vale do Paraíba 
teve mais demissões do 

que contratações, segundo 
dados do Ministério do Tra-
balho, em 2018. Uma solu-
ção encontrada para quem 
procura uma nova forma de 
aumentar a renda e fugir da 
crise foi se cadastrar no Get-
Ninjas, maior plataforma de 
contratação de serviços do 
Brasil. De acordo com levan-
tamento da empresa, houve 
um crescimento de mais de 
130% de profissionais cadas-
trados entre agosto de 2017 e 
o mesmo período deste anos.

Hoje, mais de 7 mil profis-
sionais da região divulgam 
serviços pelo marketplace 
que, apenas no 1º semestre 
do ano, recebeu mais de 10 

mil pedidos. A organizadora 
de eventos, Sandra Silva, de 
Jacareí, mudou sua vida com 
o aplicativo. “Recebo por 
volta de 10 pedidos no mês, 
normalmente, nos sábados e 
domingos. O aplicativo mudou 
a minha vida em relação à 

propaganda do meu trabalho, 
porque antes eu fazia apenas 
para terceiros e depois que 
entrei na plataforma comecei 
a trabalhar de forma particu-
lar e com a minha família”.

São José dos Campos 
(66%), Taubaté (14%) e 

Jacareí (10%) são os municí-
pios com mais profissionais 
cadastrados. Além disso, os 
serviços mais solicitados na 
região são: diaristas, mudan-
ças e carretos, montador de 
móveis, marido de aluguel e 
motoristas particulares.

Lançado em outubro de 
2011, o GetNinjas reúne, em 
um mesmo ambiente, mais de 
450 mil profissionais cadas-
trados em mais de 3.000 cida-
des do Brasil. Pela plataforma, 
o cliente descreve o serviço e 
prazo que precisa e recebe o 
retorno de até três profissio-
nais, que por sua vez, fazem o 
contato direto com o interes-
sado, fechando a contratação 
do serviço por telefone ou 
WhatsApp. 

Leia mais no site do DT

�Campanha 

Taubaté confirma 
15ª morte por influenza  

A Vigilância Epidemio-
lógica de Taubaté con-
firma a 15ª morte por 

influenza este ano. A vítima 
de influenza mais recente é 
do sexo feminino, tinha 59 
anos e não tomou a vacina. 
O óbito ocorreu no dia 17 de 
outubro e os exames deram 
positivo para H1N1. Esta é a 
terceira morte por H1N1 em 
Taubaté este ano.

Foram confirmados até 
agora 94 casos de influenza 
no município, dos quais 47 

casos positivos H3N2, 31 
casos positivos para H1N1 
e 16 casos positivos para 
Influenza B. Em 2017 foram 
68 casos de influenza e 13 
mortes registrados.

Taubaté atingiu a meta de 
vacinação estabelecida pelo 
Ministério da Saúde na cam-
panha deste ano, com 63.525 
doses aplicadas conforme a 
última prévia divulgada em 2 
de julho. Isto representa uma 
cobertura de 97,69%.

Leia mais no site do DT

�Convocação

Prefeitura promove 
audiência do Plano Diretor

A Prefeitura de Taubaté, 
através da Secreta-
ria de Planejamento, 

convoca a população para a 
audiência pública do Plano 
Diretor – regulamentação das 
Zonas Especiais de Interesse 
Social (ZEIS), que acontece-
rá no dia 23 de novembro às 
18h30 na Câmara Municipal.

 A minuta de lei que regula-
menta os empreendimentos 
de interesse social e Zonas 

Especiais de Interesse Social 
foi concluída em conjunto 
com o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e 
Conselho Municipal de Habi-
tação. 

As Zonas Especiais de Inte-
resse Social são áreas demar-
cadas no território de uma 
cidade, para assentamentos 
habitacionais de população 
de baixa renda.

Leia mais no site do DT

�Funcionando 

Três Marias e 
Imaculada recebem 
novos PEVs

Começaram a funcionar 
na segunda-feira, dia 
19, mais dois Pontos de 

Entrega Voluntária (PEV) em 
Taubaté nos bairros Parque 
Três Marias e Imaculada.

Os espaços são destina-
dos ao despejo gratuito de 
até 1m³ de entulho, sobras 
de materiais da construção 
civil, mobília, eletrodomésti-
cos, restos de poda, galhos e 
outros dejetos verdes e lixo 
eletrônico como baterias, 
pilhas e lâmpadas fluores-
centes. Os PEVs não aceitam 
lixo domiciliar. 

O PEV Imaculada fica na 

avenida Imaculada Concei-
ção, 2033. O PEV Parque 
Três Marias está instalado 
na avenida Joaquim Ferreira 
da Silva, 241.

A prefeitura instalou até 
agora 12 PEVs em Taubaté. 
O horário de funcionamento 
das unidades é de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 17h, e 
aos sábados das 8h às 12h. 
Outros dois pontos serão 
entregues até o final deste 
ano no Santa Tereza e região 
central.

Confira abaixo a relação 
dos PEVs de Taubaté.

 Leia mais no site do DT

�Destaque

Correios lança selo que 
comemora os 50 anos da visita da 
Rainha Elisabeth II
Os Correios lançaram na 

segunda-feira, dia 19, a 
emissão especial “Série 

Relações Diplomáticas: Brasil – 
Reino Unido - 1968 – Lembran-
ça da visita ao Brasil da Rainha 
- Elizabeth II, do Reino Unido”. 
O selo marca os 50 anos da pri-
meira visita ao país da monarca 
britânica, que foi acompanha-
da por seu esposo, o Príncipe 
Philip, Duque de Edimburgo. A 
viagem durou onze dias, de 1 a 
11 de novembro.

O evento foi realizado na 
Embaixada Britânica em Bra-
sília, com a presença do embai-
xador do Reino Unido no Brasil, 

Vijay Rangarajan, do presiden-
te dos Correios, general Juarez 
Cunha, e do diretor de Desen-
volvimento da Casa da Moeda 
do Brasil, Abelardo Duarte de 
Melo Sobrinho.

Na cerimônia de lançamen-
to no Brasil, o presidente dos 
Correios enfatizou os laços de 
cooperação e amizade entre os 
dois países e destacou o papel da 
empresa de registrar fatos histó-
ricos e sócio-culturais relevantes.

A emissão tem tiragem de 
360 mil selos, com valor facial 
de R$ 1,85 cada. A peça estará 
disponível na loja virtual e nas 
agências em todo país.

O selo apresenta a imagem 
da Rainha Elizabeth II, 
fotografada durante sua 
passagem por São Paulo em 
1968. As técnicas utilizadas para 
a confecção da peça foram 
fotografia e computação 
gráfica. 
A peça também foi lançada 
na última sexta-feira, dia 16, 
na Inglaterra e recebeu elogios 
da rainha.

�Nota 

Tenaris busca alternativas 
para não demitir

Na manhã do dia 19 de 
novembro, o Sindica-
to dos Metalúrgicos 

realizou uma assembleia na 
planta de Pinda da Tenaris-
Confab, em que foi aprovada 
entrega de um comunicado 
de greve. A empresa escla-
rece que, recentemente, 

finalizou a produção do seu 
principal projeto de exporta-
ção, que representava mais 
de 80% do volume de pro-
dução da planta desde o ano 
passado e que impulsionou 
a contratação de mais de 
200 pessoas e a realização 
de mais de 70 mil horas de 

treinamento para o nosso 
pessoal.

Diante da baixa demanda 
por projetos no setor de óleo 
e gás no Brasil, a empresa 
vem buscando alternativas 
para minimizar demissões, 
como o FAT e aproveita-
mento de pessoal em obras 

e manutenções internas. 
Serão mantidos mais de 
800 empregos na planta de 
Pinda e a empresa segue 
com atuação relevante na 
comunidade, com projetos 
que impactam diretamente 
mais de 6 mil pessoas por 
ano.
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Taubaté ShoppingTaubaté Shopping

Sessão Pipoca
CINEMA

 MoviecoM TaubaTé PrograMação
15/11/2018 à 21/11/2018

Shopping Pátio Pinda  Programação de Filmes
15/11/2018 à 21/11/2018

BOHEMIAN RHAPSODY (L) (LEGENDADO) 
(BOHEMIAN RHAPSODY)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2018, Idioma: 
INGLÊS, Diretor: BRYAN SINGER, Duração: 02:12:00h, 

com: RAMI MALEK, LUCY BOYNTON,
AARON MCCUSKER

SALA 1
Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua : 19:10h - 21:50h

O QUEBRA-NOZES E OS QUATRO REINOS (D) 
(DUBLADO) (THE NUTCRACKER AND THE FOUR 

REALMS)
Ano de Produção: 2018, Idioma: INGLÊS, Diretor: 
LASSE HALLSTROM E JOE JOHNSTON, Duração: 

01:41:00h, com: MACKENZIE FOY, KEIRA
KNIGHTLEY HELEN MIRREN

SALA 1
Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua : 14:20h

ANIMAIS FANTÁSTICOS:OS CRIMES DE GRINDELWALD 
3D (D) (DUBLADO) (FANTASTIC BEASTS:THE

CRIMES OF GRINDELWALD)
Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2018, Idioma: 

INGLÊS, Diretor: DAVID YATES, Duração: 02:13:00h, 
com: EDDIE REDMAYNE, KATHERINE

WATERSTON DAN FOGLES, JOHNNY DEPP, JUDE LAW 

ALISON SUDOL, EZRA MULLER, ZOE KRAVITZ
SALA 2

Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua : 16:15h - 19:00h

ANIMAIS FANTÁSTICOS:OS CRIMES DE 
GRINDELWALD (D) (DUBLADO) (FANTASTIC 

BEASTS:THE CRIMES
OF GRINDELWALD)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2018, Idioma: 
INGLÊS, Diretor: DAVID YATES, Duração: 02:13:00h, 

com: EDDIE REDMAYNE, KATHERINE
WATERSTON DAN FOGLES, JOHNNY DEPP, JUDE LAW 

ALISON SUDOL, EZRA MULLER, ZOE KRAVITZ
SALA 2

Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua : 13:30h
SALA 3

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

ANIMAIS FANTÁSTICOS:OS CRIMES DE 
GRINDELWALD (L) (LEGENDADO) (FANTASTIC 

BEASTS:THE
CRIMES OF GRINDELWALD)

SALA 2
Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua  21:45h

SALA 3
Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua : 19:15h

O GRINCH (D) (DUBLADO) (DR. SEUSS THE GRINCH)
Ano de Produção: 2018, Idioma: INGLÊS, Diretor: 

YARROW CHENEY, Duração: 01:30:00h, com: *
SALA 3

Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua : 13:35h - 15:30h 
- 17:25h

OPERAÇÃO OVERLORD (L) (LEGENDADO) 
(OVERLORD)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2018, Idioma: 
INGLÊS, Diretor: JULIUS AVERY, Duração: 01:50:00h, 

com: JOVAN ADEPO, WYATT
RUSSEL, PILOU ASBAEK

SALA 1
Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua : 16:40h

TUDO ACABA EM FESTA (IDIOMA ORIGINAL) 
(TUDO ACABA EM FESTA)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2018, Idioma: 
PORTUGUÊS, Diretor: ANDRÉ PELLENZ, Duração: 

01:55:00h, com: MARCOS VERAS,
ROSANNE MULHOLLAND, GIOVANNA LANCELLOTTI

SALA 4
Qui, Sex, Sáb, Dom, Seg, Ter, Qua : 14:25h - 

16:55h - 19:25h - 21:55h

SALA 1 - O QUEBRA- NOZES DUB E OS QUATRO 
REINOS (DISNEY)

Fantasia - Dublado - Livre - Duração: 101min.
Clara (Mackenzie Foy), jovem esperta e 

independente, perde a única chave mágica capaz 
de abrir um presente de valor incalculável dado 

por seu padrinho (Morgan Freeman). Safa na 
solução de problemas, ela decide então iniciar 

uma jornada de resgate que a leva pelo Reino dos 
Doces, o Reino das Neves, o Reino das Flores e o 

sinistro Quarto Reino.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h10

Sáb., Dom., Feriado: 17h10

SALA 1 - HALLOWEEN - DUB (UNIVERSAL 
PICTURES)

Terror / Suspense - Dublado - 16 Anos - Duração: 
109min. Quatro década depois de ter escapado 
do ataque de Michael Myers em uma noite de 

Halloween, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) 
terá que confrontar o assassino mascarado pela 

última vez. Ela foi perseguida
pela memória de ter sua vida por um triz, mas 

dessa vez, quando Myers retorna para a cidade de
Haddonfield, ela está preparada.

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

SALA  1 - ANIMAIS FANTÁSTICOS(3D)DUB OS 
CRIMES DE GRINDELWAND (WARNER)

Aventura - Dublado - 12 Anos - Duração: 134min.
Newt Scamander (Eddie Redmayne) reencontra 

os queridos amigos Tina Goldstein (Katherine
Waterston), Queenie Goldstein (Alison Sudol) 
e Jacob Kowalski (Dan Fogler). Ele é recrutado 
pelo seu antigo professor em Hogwarts, Alvo 

Dumbledore (Jude Law), para enfrentar o terrível 
bruxo das trevas Gellert Grindelwald (Johnny 
Depp), que escapou da custódia da MACUSA 

(Congresso Mágico dos EUA)
e reúne seguidores, dividindo o mundo entre 

seres de magos sangue puro e seres não-mágicos.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h30 - 19h20

Sáb., Dom., Feriado: 14h30 - 19h20

SALA  2 - O DOUTRINADOR (DOWNTOWN 
FILMES)

Ação - Nacional - 16 Anos - Duração: 108min.
Um vigilante mascarado surge para atacar a 

impunidade que permite que políticos e donos 
de empreiteiras enriqueçam às custas da miséria 

e do trabalho da população brasileira. A história 
do homem por trás do disfarce de “Doutrinador” 

envolve uma jornada pessoal de vingança na qual 
um agente traumatizado decide fazer justiça com 

as próprias mãos.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h15

Sáb., Dom., Feriado: 14h15

SALA  2 - BOHEMIAN RHAPSODY-DUB (FOX)
Drama - Dublado - 14 Anos - Duração: 132min.

Freddie Mercury (Rami Malek) e seus 
companheiros, Brian May, Roger Taylor e John 

Deacon mudam o mundo da música para 
sempre ao formar a banda Queen durante a 
década de 1970. Porém, quando o estilo de 

vida extravagante de Mercury começa a sair do 
controle, a banda tem que enfrentar o desafio de

conciliar a fama e o sucesso com suas vidas 
pessoais cada vez mais complicadas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 - 19h10
Sáb., Dom., Feriado: 16h30 - 19h10

SALA  2 - PARQUE DO INFERNO-DUB (PARIS 
FILMS)

Terror - Dublado - 14 Anos - Duração: 99min.
Durante a noite de Halloween, um grupo 
de amigos começa a ser perseguido por 

um assassino mascarado em um parque de 
diversões temático. O mais terrível é que todas 
as atrocidades cometidas pelo criminoso são 

praticadas na frente do público alienado presente 
no local. Eles acreditam que tudo

faz parte do “show”, ignorando os pedidos de 
socorro dos jovens.

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

SALA  3 - TUDO POR UM POP STAR 
(DOWNTOWN FILMES)

Infantojuvenil - Nacional - Livre - Duração: 88min.
A banda pop masculina Slavabody Disco Disco 
Boys, febre entre as mocinhas de todo o Brasil, 
anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs de 

carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores 
amigas Gabi (Maísa Silva), Manu (Klara Castanho) 
e Ritinha (Mel Maia) farão de tudo para que seus 

pais deixem que elas saiam da cidade em que 
moram e vão assistir ao show do grupo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 14h00
Sáb., Dom., Feriado: 14h00

SALA  3 - OPERAÇÃO OVERLORD-DUB 
(PARAMOUNT PICTURES)

Ação / Suspense - Dublado - 16 Anos - Duração: 
110min.

Uma tropa de paraquedistas americanos é 
lançada atrás das linhas inimigas para uma 
missão crucial. Mas, quando se aproximam 

do alvo percebem que não é só uma simples 
operação militar e tem mais coisas acontecendo 

no lugar, que está ocupado por nazistas.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h45

Sáb., Dom., Feriado: 18h45

SALA 3 - ANIMAIS FANTÁSTICOS:DUB OS 
CRIMES DE GRINDELWAND (WARNER)

Aventura - Dublado - 12 Anos - Duração: 
134min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h00 - 21h00
Sáb., Dom., Feriado: 16h00 - 21h00

SALA 4 - ANIMAIS FANTÁSTICOS(ATM)3D DUB 
OS CRIMES DE GRINDELWAND (WARNER)
Aventura - Dublado - 12 Anos - Duração: 

134min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 - 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 16h20 - 21h40

SALA  4 - ANIMAIS FANTÁSTICOS(ATM)DUB OS 
CRIMES DE GRINDELWAND (WARNER)

Aventura - Dublado - 12 Anos - Duração: 
134min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00
Sáb., Dom., Feriado: 13h40 - 19h00

SALA  5 - BOHEMIAN RHAPSODY-LEG (FOX)
Drama - Legendado - 14 Anos - Duração: 

132min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 21h45

SALA  5 - O GRINCH - DUB (UNIVERSAL 
PICTURES)

Animação - Dublado - Livre - Duração: 90min.
Na trama, o Grinch vive no Monte Espicho e se 
sente aborrecido toda vez que chega o Natal. 

Assim, resolve sabotar o Papai Noel roubando os 
presentes deixados para as crianças no momento 

que o velhote sai das casas.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h45 - 17h45 - 19h45

Sáb., Dom., Feriado: 13h50 - 15h45 - 17h45 
- 19h45

�vestibular 2019

Graduação em gastronomia: 
sonho e realização

 Â Interessados podem se inscrever no Centro Universitário 
Senac – Campos do Jordão

Atuar profissionalmen-
te na área de gastro-
nomia faz parte dos 

sonhos de muitos jovens e 
adultos amantes da cozinha. 
Foi assim com Julia Rios. 
Moradora da cidade de Tau-
baté, no interior de São Paulo, 
a jovem de 18 anos conta que 
tinha esse sonho desde os 
oito anos. “Em um evento de 
fim de ano da escola, pergun-
taram a mim e a outras crian-
ças o que nós gostaríamos de 
ser quando crescêssemos. Eu 
lá, pequenininha, respondi 
que iria fazer gastronomia”.

Dez anos depois, o objetivo 
de Julia tornou-se realida-
de. Ela está matriculada no 
segundo período da gradua-
ção Tecnologia em Gastrono-
mia do Centro Universitário 
Senac – Campos do Jordão. 
“Estou vivendo a realização 

de um sonho que planejei 
por muitos anos. Todos os 
dias, quando saio de casa às 
6 horas e retorno às 20 horas, 
tenho a certeza de que era 
essa profissão que eu queria, 
em todos os mínimos deta-
lhes”, conta a universitária.

Aos interessados, assim 
como a Julia, em cursar a 

graduação Tecnologia em 
Gastronomia, ainda dá tempo 
de se inscrever no vestibular 
2019 do Centro Universitá-
rio Senac – Campos do Jordão 
pelo Portal Senac. As inscri-
ções vão até o dia 21/11. O 
vestibular será realizado no 
dia 2/12, às 10 horas.

Leia mais no site do DT.

�Programação

Fundação Lia Maria Aguiar transforma 
Campos do Jordão na Capital Paulista do Natal
O feriado prolongado 

de Proclamação da 
República e Dia da 

Consciência Negra levou 
milhares de turistas subi-
rem a Serra da Mantiquei-
ra. E a ocasião foi perfeita 
porque marcou a chegada 
no Natal em Campos do 

Jordão.
Na noite de 15 de novem-

bro, aos poucos a Praça do 
Capivari foi totalmente 
tomada por mais de 3 mil 
jordanenses e visitantes 
que esperavam ansiosas 
pela chegada do Papai 
Noel. O Bom Velhinho saiu 

em comboio acompanhado 
por ciclistas e “acendendo” 
as luzes por onde passava 
(Portal da Cidade, Praça da 
Abernéssia e do Capivari), 
fazendo da festa um ver-
dadeiro Natal dos Sonhos.

Idealizado pela Fundação 
Lia Maria Aguiar – FLMA 

desde 2008, o evento conta 
com o apoio da Prefeitura 

Municipal. Segundo Luiz 
Goshima, Diretor Social 

da FLMA, “além de toda a 
importância que o Natal 
representa na vida das 
pessoas, a data é ainda 
mais especial para nós, 
pois foi justamente nesta 
ocasião que há 10 anos a 
Fundação realizou sua pri-
meira ação, uma ‘Parada’ 
natalina”.

E todo o carinho e gra-
tidão que os jordaneses 
sentem com relação à 
FLMA pôde ser sentido 
quando foi anunciada a 
presença da empresária 
Lia Maria Aguiar. 

Leia mais no site do DT.
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PAINEL IMOBILIÁRIO
Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI 2ª Região SP - S. J. dos Campos - www.crecisp.gov.br

Informe Publicitário / Taubaté e região

Delegada Sub-regional:
Marina Maria Bandeira de Oliveira

Delegado Municipal de Taubaté: Celso Solera
Conselheira: Ana Alice De Finis Pagnano

Conselheiros Suplentes:
Roberto de Moura / Valdir Jacomini

Delegacia Sub-regional de 
São José dos Campos/Poupatempo:
Av. São João, 2.200 - Shopping Colinas
Fone: 12-39419184 - S.J.Campos

CRECISP firma convênio com TRE

A necessidade de dar transparência 
aos atos da administração pública abriu 
novas possibilidades de cooperação entre 
entidades. É o caso do trabalho realizado 
pelos corretores de imóveis com a emissão 
de pareceres técnicos de avaliação merca-
dológica a órgãos públicos parceiros do 
CRECISP, em questões que envolvam a 

valoração de seu patrimônio. 
Com a atuação gabaritada desses profissio-

nais, autarquias como o Tribunal de Justiça de SP, 
a USP, o TRT e diversas prefeituras paulistas já 
obtiveram o real valor de mercado de suas proprie-
dades, em casos de venda ou locação, garantindo 
negociações mais justas ao Poder Público.

Na última semana, o Tribunal Regional 

Eleitoral de São Paulo (TRE) também assinou 
um acordo de cooperação com o CRECISP, 
prevendo essas avaliações em questões 
relacionadas ao mercado imobiliário. O pre-
sidente do Tribunal, desembargador Carlos 
Eduardo Cauduro Padin, firmou a parceria ao 
lado do presidente do Conselho, José Augusto 
Viana Neto, em reunião na sede do TRE.

Segundo Padin, essa aproximação se 
deve não somente ao conhecimento dos 
corretores de imóveis, mas também à serie-
dade e ao grande renome do CRECISP no 
que diz respeito à avaliação imobiliária. “O 
Tribunal resolveu promover esse convênio, 
juntando forças e aproveitando essa alta 
expertise do Conselho. Nossa expectativa é 
que nossos trabalhos andarão melhor, com 
mais eficiência e terão um reconhecimento 
inegável daqui para frente.”

Viana também se mostrou muito entu-
siasmado em poder celebrar mais um acordo 
que avalize ainda mais o trabalho realizado 
pelos inscritos no Conselho. “Esse é um 
reconhecimento dos tribunais, prefeituras e 
demais órgãos públicos do importante traba-
lho que vem sendo realizado pelos corretores 
de imóveis em todo o Estado.”

Locação de temporada: negócios são alvo
de golpe pela internet

Sol, praia e uma boa reunião com amigos 
ou com a família é o sonho de muita gente 
para o próximo verão. E a chegada das festas 
de final de ano aquece também o mercado 
de locação de temporada. Muitas pessoas já 
estão acertando os detalhes para garantir um 
imóvel confortável e um preço que não pese 
no bolso para passar o Natal e o Réveillon nas 
praias paulistas.

No entanto, é justamente nessa época 
que as festas podem vir acompanhadas por 
surpresas bem desagradáveis. Ao buscarem por 

imóveis para alugar por meio de sites na internet, 
muitos turistas acabam caindo no famoso golpe da 
locação. Os anúncios, em geral, mostram casas ou 
apartamentos amplos, arejados, próximos às praias 
e com diárias bem acessíveis. O interessado fecha, 
então, o negócio, deposita um sinal e, a partir daí, 
não consegue mais contatar o locador do imóvel. 
Perde o valor depositado e o ânimo para comemo-
rar o final de ano! Pior, ainda, quando faz o depósito 
e descobre, ao chegar no endereço, que o imóvel 
não existe ou sequer estava para locação.

Segundo o presidente do CRECISP, José 

Augusto Viana Neto, nunca se deve adiantar 
pagamentos antes que se confirme pessoalmente 
a existência do imóvel e o seu real estado de con-
servação. “Aconselhamos que os interessados 
aluguem por meio de corretores ou imobiliárias, 
firmando um contrato de locação com garantias 
para que não tenham prejuízos. A internet é um 
campo aberto para todos os tipos de golpes, 
como os que ocorrem com falsos fiadores, 
por exemplo. Por isso, não se deve confiar nos 
anúncios sem que se faça uma checagem prévia 
para garantir a lisura do negócio.”

CRECISP: Licitação pela modalidade concorrência, do tipo “Maior Oferta” para alienação de imóvel sito à Av. Indianópolis nº 
1706, em São Paulo/SP, a ser realizada em 10 de dezembro, às 14h30. O Edital está disponível no site www.crecisp.gov.br ou à Rua 
Pamplona, 1.200. São Paulo.

Concorrência pública

�Destaque

Mantiqueira ganha livro 
de fotografias 

 Â Pelas lentes da Müller Cultural, a obra que viaja pela Serra da 
Mantiqueira será lançada em Campos do Jordão no próximo dia 24

O 8° ecossistema mais 
rico em diversidade de 
espécies do mundo, a 

Serra da Mantiqueira é reco-
nhecida internacionalmente 
pelas belezas naturais da 
cadeia montanhosa que – em 
tupi-guarani – significa “serra 
que chora”. No novo livro da 
Müller Cultural, “Arte, his-
tórias e natureza: um olhar 
sobre a cultura da Mantiquei-
ra”, as fotografias revelam as 
paisagens e os personagens 
da região que se estende por 
500 km de extensão e quase 
três mil metros de altitude 
nos pontos mais altos.

Localizada entre as divisas 
dos estados de Minas Gerais, 
São Paulo e Rio de Janeiro, 
a Mantiqueira foi devastada 
a favor da agropecuária e 
recentemente redescoberta 
pelo turismo, que teve papel 
importante para a preserva-
ção local. Além das paisagens, 
a Serra entrou no roteiro 

gastronômico e de lazer dos 
brasileiros, com pousadas 
charmosas, bons restauran-
tes e um artesanato refinado 
– retratados no livro de foto-
grafias.

Há 15 anos viajando o 
Brasil, essa é a primeira vez 
que a Família Müller se dedica 
à Mantiqueira e as descober-
tas foram detalhadas na obra. 
“Em tempo conseguimos pre-
servar ainda uma parte deste 
precioso patrimônio natural. 
Ao visitarmos as várias cida-
des encravadas entre as mon-
tanhas da Mantiqueira para 
compor esse livro, descobri-
mos além das belezas natu-
rais, um povo comprometido 
com a preservação ambiental, 
cultural e artística da região”, 
revelam os autores.

Para o lançamento de “Arte, 
histórias e natureza: um 
olhar sob a cultura da Man-
tiqueira”, a Müller Cultural 
realizará o lançamento do 

livro em Campos do Jordão. 
O evento acontecerá no dia 
24 de novembro a partir 
das 10h, no Centro de Lazer 
Tarundu.

O projeto foi possível graças 
ao patrocínio da Spartan do 
Brasil e amparado pela lei 
federal de incentivo à cultura.

“Procuramos retratar a 
formosa Mantiqueira de 
maneira simples e singela. 
Convidamos nossos leitores a 
conhecerem um pouco deste 
tesouro ambiental e cultu-
ral, um dos mais valiosos 
que temos no país”, finaliza 
Ronaldo Andre Muller, CEO 
da Müller Cultural.

 Arte, histórias e natureza: 
um olhar sobre a cultura da 
Mantiqueira 

Lançamento - 24/11 às 10h
Local: Centro de Lazer 

Tarundu - Av. José A. Manso, 
1515

Livro: 64 páginas
Tiragem: 2 mil exemplares

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

Subjornalismo do 
SBT faz estrago na 
audiência

Sem investimento algum e sempre 
questionado pela falta de uma melhor 
qualidade, o jornalismo da manhã no 

SBT conquistou a vice-liderança do horá-
rio, quando não chega a primeiro lugar por 
alguns minutos.

É o fim do mundo isso. Um desatino

No instante em que concorrentes como 
Globo e Record movimentam centenas de 
profissionais para elaborar e operaciona-
lizar os seus noticiários da manhã, o SBT 
se segura nas presença dos apresentadores 
Marcão e Dudu Camargo.

E os dois, muitas vezes, na falta de nada 
melhor, fazendo uso de vídeos do What-
sApp.

Olha no que dá. Com o jornalismo a 
madrugada inteira, meio que na base do 
estilingue, reprise da reprise do que foi 
notícia no dia anterior, se ainda assim o 
SBT chega até a liderança de audiência, 
o que poderá levar Silvio Santos investir 
mais?

Que ninguém se engane ou crie falsa 
expectativa, porque vai continuar assim 
por muito tempo.

PONTO PRINCIPAL
O bairro do Morumbi é a principal locação 

da série “Pico da Neblina”, produção da O2 
Filmes que estreia na HBO em 2019.

Em dez episódios, a trama se passa numa 
São Paulo com a maconha liberada. Luis 
Navarro e Daniel Furlan são os protago-
nistas.

SONHO DA MAIORIA
O sonho de 9 entre 10 produtoras inde-

pendentes é emplacar um trabalho na 
gigante HBO. Além da repercussão que isso 
proporciona, os valores envolvidos são altís-
simos.

Quem entra, não quer mais sair. E quem 
sai, se esforça para tentar voltar.

NÚMERO BOM
As principais TVs, como todo mundo, têm 

se dedicado ao orçamento de 2019.
A maioria trabalhando com crescimento 

entre 6% e 7%.
DISPUTA – 1
Rayanne Morais, protagonista em “Bela-

ventura”, está concorrendo ao principal 
papel da macrossérie “Jezabel” na Record.

Já fez teste para a personagem e agora vai 
aguardar o posicionamento da emissora.

DISPUTA - 2
Além de Rayanne, também estão na briga 

por esse papel as atrizes Camila Rodrigues, 
Julianne Trevisol e Juliana Knust.

Os testes, com direção de Alexandre Avan-
cini, seguem no Rio, por enquanto base de 
todos os trabalhos, enquanto não começam 
as gravações em Paulínia.

CALENDÁRIO
A Globo trabalha com a data de 28 de 

janeiro para a exibição do último capítulo 
de “O Tempo Não Para”.

“Verão 90”, a partir da terça-feira, 29, 
tomará o seu lugar na faixa das 7 da noite.

PRÓXIMO DISSO
A assinatura de um acordo entre BandS-

ports e Sony para a transmissão de pratica-
mente todos os torneios da WTA em 2019 
está por detalhes.

Somando com o que já tem, o BandSports 
poderá se tornar o canal do tênis no ano 
que vem.

MARCADO O COMEÇO
A exibição de episódios das duas primei-

ras temporadas do “Lady Night” na Globo, 
noites de quinta-feira, deverá começar no 

dia 17 de janeiro. 
No ar logo depois do “Big Brother”. A 

Globo, pelo número de estreias prometidas, 
terá um começo de ano dos mais  movimen-
tados.

PROGRAMA DO OTAVIANO
Nesta quarta-feira, a Globo vai receber 

jornalistas no Rio, para apresentar o novo 
programa do Otaviano Costa.

“Tá Brincando” será exibido aos sábados, 
com estreia em janeiro e, entre outros qua-
dros, terá uma disputa interessante entre 
gerações. E, também como destaque, a par-
ticipação muito especial de Arnaldo Cezar 
Coelho.

A PROPÓSITO
Neste domingo, estreia na Globo a quarta 

temporada da “Escolinha do Professor Rai-
mundo”, que marca a volta do Otaviano ao 
humorístico, na pele do nerd Ptolomeu. 
Ele  interpretou o personagem durante a 
primeira e a segunda temporadas, mas na 
terceira, precisou deixar o elenco em função 
da agenda profissional.

PLACAR DO MOMENTO
Data hoje, é possível assegurar que a 

Record não tem e nem chegou a procurar 
outro alguém para o lugar do Fábio Porchat 
no seu fim de noite.

Se vier a ter um novo programa com as 
mesmas características, só será em março 
ou abril do ano que vem. Caso contrário, 
será mais um horário destinado a exibição 
de filmes. 

·       Fábio Assunção está 
na espera. Ele ainda não tem 
novo trabalho definido na 
Globo.

·       A “Batalha dos Confei-
teiros”, do Buddy Valastro, 
está no planejamento da 
Record para 2019...

·       ... A sua nova tempo-
rada deve ir ao ar entre os 

meses de junho e julho.
·       Em trabalho de divul-

gação da música “Loko”, 
Wanessa faz nesta quarta-
-feira o “Todo Seu”, da TV 
Gazeta, e na quinta, o “Fofo-
calizando”, no SBT. 

·       O “Balanço Geral”, da 
Record, é o sucesso que é, 
muito pela simpatia e entro-
samento do Reinaldo Gotti-
no com a Fabíola Reipert e 

Renato Lombardi...
·       ... Não por acaso os 

estragos causados na con-
corrência...

·       ... “Vídeo Show”, da 
Globo, de modo especial...

·       ... Mas é um progra-
ma que se perde quando 
cai na mesmice de outros 
policiais ou no sensacio-
nalismo barato de alguns 
programas...

·       ... A matéria das agres-
sões sofridas pela atriz Cris-
tiane Machado, repetida à 
exaustão, foi um desses 
casos...

·       ... E sem apresentar 
nada novo ou diferente que 
outros programas ou tele-
jornais não tivessem apre-
sentado. Foi mal.

 

 

A Retrospectiva do jorna-
lismo do SBT será exibida 
no dia 17 de dezembro.

Um programa especial 
sob o comando de Roberto 
Cabrini. 

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Otaviano Costa Escolinha do Professor Raimundo

Crédito Estevam Avellar/Globo
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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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Vende-se

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
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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
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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
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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

Gino Pães e Doces

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

Delicias da Padaria do Gino 
Panetone R$ 9,50

Gotas de Chocolate R$ 13,00

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.**

Vendo camara fria 2 por 2. 
Dúvidas  / interessados, 
entrar em contato pelo 

tel: (14) 99606-0872, 
falar com Renata 
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Ap
to
s

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. 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

12

Co
m
un

ic
ad

o COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Auto Posto Urso Polar, inscrito no CNPJ: 
03.055.376/0001-91, Inscrição Municipal: 38979/99, 

localizado na Avenida Brigadeiro José Vicente de 
Faria Lima, nº 815, Vila São José, Taubaté - SP, CO-
MUNICA a perda e o extravio de Talões de Notas 

Fiscais de Serviços, de numeração 001 ao 500.
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DECRETO Nº 1.885, de 20 de novembro de 2018. 
 

 

Regulamenta a Lei Complementar n° 16/2001  

e Disciplina a Aplicação de Advertência 

Escrita e Suspensão até 30 dias pela Chefia 

Imediata do Servidor e revoga o decreto n° 

1.879 de 30 de outubro de 2018 e dá outras 

providências. 

 

 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de 

Jambeiro, no uso de suas atribuições legais, e,  
 

CONSIDERANDO a necessidade e conveniência do monitoramento e acompanhamento direto das 

chefias sobre seus subordinados; 

CONSIDERANDO o caráter pedagógico que deve revestir os procedimentos correcionais adotados 

pelo Município; 

CONSIDERANDO que a advertência escrita aplicada pela chefia imediata não resulta em prejuízo 

funcional, moral ou financeiro para o servidor, desde que não haja reincidência; 

CONSIDERANDO que o interesse público deve ser preservado por meio de uma prestação de 

serviços eficiente e eficaz; 

 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Ensejará aplicação de advertência escrita ou suspensão por parte da chefia imediata, 

o descumprimento dos deveres funcionais estabelecidos no Art.2° (e a prática de qualquer das 

proibições contidas nos incisos I a VIII), da Lei Complementar nº 16 de 04 de outubro de 2001. 

  

Art. 2º Antes da aplicação da advertência ou suspensão de que trata o caput deste artigo, o 

servidor receberá uma notificação prévia por escrito, conforme Anexo II deste Decreto. 
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§1º Recebida a notificação de que trata o caput deste artigo, o servidor terá o prazo de 02 

(dois) dias úteis para apresentar justificativa por escrito ou outro meio de prova admitido em 

direito, em respeito ao principio do contraditório e ampla defesa. 

 

§2º Caso a justificativa ou prova apresentada pelo servidor seja convincente, será aceita pela 

chefia imediata e esta deixará de aplicar a advertência ou suspensão. 

 

§3º Esgotado o prazo de que trata o §1º deste artigo sem manifestação do servidor ou não 

sendo sua justificativa ou prova considerada convincente pela chefia imediata, a advertência ou a 

suspensão poderá ser aplicada, conforme modelos constantes no Anexo I e III deste Decreto. 

 

§4º A chefia imediata deverá comunicar ao servidor, no prazo de até 02 (dois) dias úteis 

após a apresentação de sua justificativa ou prova, da aplicação ou não da advertência ou suspensão. 

 

§5º Caso o servidor se recuse a receber e assinar a notificação de que trata o caput deste 

artigo, a chefia imediata providenciará relatório circunstanciado, assinado por 2 (duas) testemunhas 

que tenham presenciado a recusa do servidor em ser notificado. 

 

§6º Caberá recurso da advertência/suspensão aplicada pela chefia imediata à autoridade 

superiora no prazo de 2 (dois) úteis dias após a notificação da punição. 

 

Art.3º Caso o servidor seja advertido ou suspenso por sua chefia imediata por mais de uma 

vez, independentemente do motivo, o fato poderá ser comunicado no prazo de 03 (três) dias úteis a 

Seção de Assuntos Jurídicos, anexando-se à comunicação, as respectivas punições. 

 

Art. 4º A suspensão será aplicada, conforme modelo constante no Anexo III deste Decreto 

no caso de reincidência das faltas punidas com advertência ou de violação das demais proibições 

contidas no Art.2°, incisos de IX a XVI, que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de 

demissão, não podendo exceder a 30 (trinta) dias, nos termos do art.14° da LC n° 16/2001. 
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§1º Quando a suspensão for por tempo superior a 30 (trinta) dias, será obrigatória a 

instauração de PAD (Processo Administrativo Disciplinar), no mesmo sentido a penalidade de 

demissão, cassação da disponibilidade, destituição de cargo em comissão. 

 

Art.5° Os casos omissos serão dirimidos pela Lei Complementar n° 16/2001. 

 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 

 

Prefeitura de Jambeiro - SP, em 20 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se. 
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ANEXO I 

(DECRETO Nº 1.879/2018) 

TERMO DE ADVERTÊNCIA 
Considerando o disposto no Decreto nº 1.879, de 30 de outubro de 2018, fica o(a) 

servidor(a)____________________________________________________________, matrícula nº 

______________, ADVERTIDO(A) pelo fato de violação de proibição constante do Art. 2, incisos 

I a VIII e de inobservância de dever funcional previstos em lei, verificado em ____/____/____, 

caracterizando a violação do(s) seguinte(s) dever(es) funcional(ais) ou a prática da(s) seguinte(s) 

proibição(ões) previsto(s) na Lei Complementar nº 16/2001 (Regime Disciplinar): 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Fica ciente o servidor de que, na hipótese de recebimento de nova advertência, poderá 

o fato ser comunicado à Seção de Assuntos Jurídico, visando à adoção das medidas 

correcionais cabíveis. Esclarecemos que a reincidência em procedimentos semelhantes irá 

contribuir desfavoravelmente para seu desempenho, podendo acarretar-lhe penalidades mais 

severas, ensejando uma SUSPENSÃO disciplinar e demais penalidades constantes na LC n° 

16/2001. 

Prefeitura Municipal de Jambeiro, ____/____/____. 

 

 

Assinatura/carimbo da chefia imediata: _____________________________________ 

 

 

Assinatura do(a) Servidor(a) advertido(a): ___________________________________ 

 

Testemunhas: ________________________________ 

 

Testemunhas: ________________________________ 
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ANEXO II 

(DECRETO Nº 1.879/2018) 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

 

Pela presente, fica Vossa Senhoria notificada para, nos termos do Decreto nº 1879, de 30 de 

outubro de 2018, apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento desta, 

justificativa por escrito ou outro meio de prova admitido em direito, em respeito ao principio do 

contraditório e ampla defesa, para o fato a seguir descrito: 

 

Descrição da infração disciplinar passível de advertência ou suspensão: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

A não apresentação de justificativa dentro do prazo previsto dará ensejo à aplicação 

imediata de advertência ou suspensão até 30 dias 

A decisão pela aplicação ou não da advertência ou suspensão ser-lhe-á comunicada dentro 

do prazo de 02 (dois) dias úteis da entrega da justificativa. 

 

Prefeitura Municipal de Jambeiro, ____ de _______________ de ________. 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura/carimbo da Chefia 

 

 

________________________________________________________ 

                              Nome:      

Nome e Assinatura do Notificado 

 

Testemunhas: 
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ANEXO III 

(DECRETO Nº 1.879/2018) 

 

SUSPENSÃO DISCIPLINAR 

 

 

Pela presente, vimos informar a Vossa Senhoria que, devido à reincidência das faltas 

punidas com advertência ou de violação das demais proibições contidas no Art. 2° incisos ( IX a 

XVI) da Lei Complementar n° 16/2001, e nos termos do Decreto nº 1.879, de 30 de outubro de 

2018, está sendo aplicada a pena de Suspensão disciplinar de ________ dias úteis a partir do 

dia______/______/______. 

Esclarecemos que a reincidência em procedimentos análogos poderá, por sua repetição, 

configurar a instauração de PAD (Processo Administrativo Disciplinar). 

Reassumindo suas funções em _______/______/______, observe as normas reguladoras 

contidas na Lei Complementar n° 16/2001 para que não tenhamos, no futuro, de tomar as medidas 

cabíveis que nos são facultadas pela legislação vigente. 

Descrição da infração disciplinar passível de suspensão: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Prefeitura Municipal de Jambeiro, ____ de _______________ de ________. 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura/carimbo da Chefia 

 

________________________________________________________ 

                              Nome:      

Nome e Assinatura do Servidor 

Testemunhas: 

 
 
 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JAMBEIRO 

Estado de São Paulo 
Rua Cel. João Franco de Camargo, 80 – Fone/Fax (12) 3978.1321 

CEP 12.270-000 – Jambeiro – SP 
 

 

ERRATA 
 

PORTARIA Nº 07 DE 24 DE OUTUBRO DE 2018 
 

ONDE SE-LÊ: 
 
Artigo 1º - Nomear transitoriamente ao cargo de Chefe de Gabinete da Presidência a Senhora Ângela 
Francisca de Paula Silva, portadora da RG nº 50.972.112-6, ocupante do cargo permanente de Agente 
Administrativo, para cumprir com as atribuições inerentes ao cargo de Chefe de Gabinete, durante 
período de atestado médico da servidora Lucimeira Maciel de Carvalho, que se iniciará a partir de 
24/10/2018 com término previsto para 05/11/2018. 
 
LEIA-SE: 
 
Artigo 1º - Nomear transitoriamente ao cargo de Chefe de Gabinete da Presidência a Senhora Ângela 
Francisca de Paula Silva, portadora da RG nº 50.972.112-6, ocupante do cargo permanente de Agente 
Administrativo, para cumprir com as atribuições inerentes ao cargo de Chefe de Gabinete, durante 
período de atestado médico da servidora Lucimeira Maciel de Carvalho, que se iniciará a partir de 
23/10/2018 com término previsto para 05/11/2018. 
 
 
 

Ronildo Aparecido Teixeira 
Presidente Câmara Municipal de Jambeiro 
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 LEI MUNICIPAL No 1857 DE 12 DE NOVEMBRO 2018 
 
 

 
DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO DE EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA NAS 
PLACAS INDICATIVAS DE NOMES DE RUAS E LOGRADORES 
PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jambeiro, Estado de São 
Paulo, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Jambeiro aprovou e eu, nos termos do Inciso III do 
artigo 69 da Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a presente Lei: 
 

 
Art. 1º - Fica autorizada a colocação de placas indicativas com o nome das ruas e avenidas do 

município, por indústrias, comércio e prestadores de serviços. 

  

Parágrafo único. A colocação das placas indicativas dará o direito às empresas patrocinadoras 

à publicidade. 

Art. 2º - Compete ao Poder Executivo Municipal o deferimento do requerimento dos 

interessados, bem como a regulamentação da colocação das placas e o teor das publicidades. 

 

Parágrafo único. As placas serão colocadas nas ruas e logradouros públicos indicados pelo 

Poder Executivo Municipal, devendo obedecer às especificações técnicas dispostas no anexo único da 

presente Lei. 

Art. 3º - A concessão do direito de publicidade nas placas indicativas, atenderá os seguintes 

requisitos:  

                 a) período de um ano, facultando-se a renovação desde que a empresa tenha cumprido os 

requisitos desta Lei e seu regulamento; 

 

                  b) a Empresa deve conservar as placas, sob pena da perda de concessão; 

                  c) é vedada a propaganda eleitoral nas placas, bem como propaganda de cigarros ou 

bebidas alcoólicas; 

 

                  d) a concessão é gratuita; e  
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                  e) as placas deverão atender modelo que vise embelezar a cidade, devendo possuir, de 

acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização Indicativa, no mínimo 2,1m de altura entre a calçada e 

a placa com o nome da rua ou logradouro. 

 

          f) a publicidade deverá se harmonizar com o ambiente de modo a não ofuscar a capacidade 

informativa da sinalização pública 

 

          g) A haste que suspende as placas com o nome das ruas e logradouros, e da publicidade a ela 

vinculada, deverá ser metálica, sendo preferencialmente em material resistente às intempéries. 

 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Jambeiro, 12 de novembro de 2018. 

 

 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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 LEI MUNICIPAL No 1858 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

 
Dispõe sobre a alteração no artigo 1º e 2º da Lei nº 1712 de 22 de abril de 2015 e 
dá outras providências. 

 
 

 CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jambeiro, Estado de São Paulo, 
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do Inciso III do Artigo 69 da Lei 
Orgânica do Município, sanciono e promulgo a presente lei, nos seguintes termos: 
 

 
Artigo 1º - O artigo 1º da Lei Municipal nº 1712 de 22/04/2015, passa a ter a 

seguinte redação: 
 
“Artigo 1º - Fica denominada como “Rua Enid Cunha Almeida”, a via que 

interliga a Rodovia João do Amaral Gurgel até a divisa com a propriedade do Sr. Luiz Eduardo Cunha 
Almeida, antiga estrada das Cascalheiras, no Município de Jambeiro”. 

 
Artigo 2º - O artigo 2º da Lei Municipal nº 1712 de 22/04/2015, passa a ter a 

seguinte redação: 
 
 “Artigo 2º - Fica denominada como “Rua Benedita da Cunha Siqueira 

Ribeiro”, via que interliga a agora Rua Enid Cunha Almeida a propriedade do Sr. Luiz Eduardo 
Cunha Almeida conforme mapa anexo ao presente projeto”. 

 
 

Artigo 3º- As despesas com execução desta Lei correrão por conta de dotação 

orçamentária própria, suplementada se necessário. 

  

Artigo 4º - Esta lei entre em vigor na data de sua publicação, revogando às 

disposições em contrário. 

 

 

Jambeiro, 12 de novembro de 2018. 

 

 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI MUNICIPAL No 1859 DE 12 DE NOVEMBRO 2018 
 

 
“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ARTIGO 1º DA LEI 1.814 DE 18  

DE DEZEMBRO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  
 

 
CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jambeiro, Estado de São 

Paulo, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do Inciso III do Artigo 69 da 
Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a presente Lei: 

 
                      Art. 1º - Altera o Anexo I da Lei 1.814 de 18 de dezembro de 2017, incluindo mais 02 
(dois) cargos de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, lotados na Seção de Educação, nos seguintes 
termos: 

 
I - Incluir cargos: 

 
CARGO VAGAS SALÁRIO 

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil 02 R$983,85 
 
 
  Art. 2º - As despesas com execução da presente Lei correrão por conta de recursos 
próprios e/ou vinculados constantes do orçamento municipal, suplementados, se necessário. 
 
 

        Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

 

 

Jambeiro, 12 de novembro de 2018. 

 

 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 

I - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL:  
 

 Prestar apoio e participar do planejamento, execução e avaliação das atividades sociopedagógicas;  
 Contribuir para o oferecimento de espaço físico e de convivência adequados à segurança, ao 

desenvolvimento, ao bem-estar social, físico e emocional das crianças;  
 Auxiliar nas atividades desenvolvidas pelo professor;  
 Orientar e auxiliar nos hábitos de higiene dos estudantes;  
 Prestar cuidados básicos aos estudantes;  
 Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho;  
 Participar do processo de adaptação dos estudantes;  
 Prestar apoio em passeios externos e excursões;  
 Incentivar a aprendizagem dos estudantes;  
 Preparar a sala de aula, espaços de convivência e os materiais a serem utilizados pelos professores 

e alunos;  
 Auxiliar as crianças na execução de suas atividades cotidianas;  
 Higienizar brinquedos, mamadeiras e outros materiais correlatos, zelando pela sua conservação;  
 Auxiliar na preparação e serviço de mamadeiras e refeições;  
 Manter a higiene, conservação e organização da área física da sala de aula e dos espaços de 

convivência;  
 Manter a higiene pessoal das crianças durante o período em que estiverem na escola; 
 Observar a saúde e bem-estar das crianças, levando ao conhecimento dos profissionais titulares 

quando necessário, para atendimento médico e ambulatorial; assim como, qualquer acidente ou 
dificuldades ocorridas;  

 Seguir as recomendações superiores quanto à disciplina das crianças;  
 Não se afastar do local de trabalho durante o período em que tiver crianças sob seus cuidados.  
 Desenvolver outras atividades correlatas. 

 
II - A formação mínima para o provimento do cargo deverá ser de Ensino Médio e/ou Ensino 
Médio com Magistério, completo. 

 

 

5º BIMESTRE  DE 2018
RESULTADO PRIMÁRIO Valores expressos em R$

Anual Do Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
25.454.000,00 4.242.333,22 21.211.666,57 4.490.330,22 21.142.747,44 19.536.165,89

460.000,00 76.666,66 383.333,33 0,00 324.840,00 3.000,00
25.914.000,00 4.318.999,88 21.594.999,89 4.490.330,22 21.467.587,44 19.539.165,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165.500,00 27.583,32 137.916,60 189.580,01 215.369,59 88.971,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165.500,00 27.583,32 137.916,60 189.580,01 215.369,59 88.971,67
25.748.500,00 4.291.416,56 21.457.083,29 4.300.750,21 21.252.217,85 19.450.194,22

Anual Do Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
25.264.854,65 3.741.198,40 25.264.854,65 4.421.307,01 20.017.028,53 18.089.335,55

0,00 153,60 0,00 0,00 0,00 0,00

25.264.854,65 3.741.044,80 25.264.854,65 4.421.307,01 20.017.028,53 18.089.335,55
1.636.645,35 169.260,40 1.636.645,35 255.508,36 625.447,58 297.168,79

280.000,00 43.008,00 280.000,00 43.271,58 239.843,44 200.279,27

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.356.645,35 126.252,40 1.356.645,35 212.236,78 385.604,14 96.889,52
0,00 0,00 0,00 0,00

26.621.500,00 3.867.297,20 26.621.500,00 4.633.543,79 20.402.632,67 18.186.225,07
-873.000,00 424.119,36 -5.164.416,71 -332.793,58 849.585,18 1.263.969,15

RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO Em 31/12 Exerc. 
Anterior (A)

 Bimestre Anterior 
(B) Bimestre Atual (C)

I.   Dívida Consolidada 3.657.535,18 3.595.217,08 3.553.998,49
II.  Deduções:(*) 815.221,78 2.051.256,75 2.051.256,75
        Ativo Disponível 1.445.959,28 2.116.263,95 2.116.263,95

        Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

        (-) Restos a Pagar Processados 630.737,50 65.007,20 65.007,20

III. Dívida Consolidada Líquida (I-II) 2.842.313,40 1.543.960,33 1.502.741,74
IV. Receita de Privatizações 0,00 0,00 0,00

V.  Passivos Reconhecidos 0,00 0,00 0,00

Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V) 2.842.313,40 1.543.960,33 1.502.741,74
(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
Prefeita Municipal Controle Interno



No Bimestre (C-B)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA 720.800,00

Contadora

-41.218,59 -1.339.571,66

FABIANA APARECIDA LEMES GIL

     Aquisição de Título de Capital já Integralizado

IV -  RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)

VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO ATUALIZADA P/ O EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA 671.500,00

Realização

VALOR

    Amortização de Empréstimos

     Receitas de Alienação de Ativos

     Rendas de aplicações Financeiras

II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS

Período Exercício 
Anterior

     Receitas de Operações de Crédito 

(-)  Juros e Encargos da Dívida

      Subtotal

Dotação Atualizada Período Exerc. 
Ant.

Janeiro até o Bimestre (C-A)

      Subtotal

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

SALDO RESULTADO NOMINAL



I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS

Receitas Correntes
Receitas de Capital
     Subtotal:
(-) Deduções

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL 

     Subtotal

(Art.  53, Inciso III da LC. 101/00)

DENISE CRISTINA MENEZES MENECUCCI

Despesas Liquidadas

RECEITAS FISCAIS
Previsão Atualizada

     Concessão de Empréstimos

Despesas Correntes

(-) Deduções

DESPESAS FISCAIS

Despesas de Capital

     Amortização de Dívida

COMUNICADO DE DISSOLUÇÃO DE ASSOCIAÇÃO
A Associação FAET FORÇA DE APOIO AO ESTUDAN-
TE E AO TRABALHADOR, CNPJ 17.696.009/0001-81, 

localizada na Rua Maria de Lourdes Saldanha, nº 61, 
Pq. São Cristóvão, Taubaté – SP, COMUNICA o encerra-

mento de todas as suas atividades em 03/09/2018.

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

 
   
   

 

 

PREGÃO (PRESENCIAL) n° 035/2018 – Edital nº 043/18 – Proc. Adm. Mun. n° 
101/2018.  

-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- 
 
No dia 20 de novembro de 2018, após constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Srª. MARIA LOURDES DE OLIVEIRA 
CARVALHO, Prefeita Municipal, HOMOLOGOU os itens do pregão em epígrafe, 
considerando a adjudicação dos itens pelo Pregoeiro na seguinte conformidade: Itens 
01, à empresa VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME. 
Itens 02, 03, 04 e 05 Fica a empresa convocada a assinar a ata no prazo de 05 dias 
úteis a contar desta publicação. 
 
 
 
 
 
 
 
  

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  J A M B E I R O  
R. CEL. JOÃO FRANCO DE CAMARGO, 80 - CEP 12.270-000 - JAMBEIRO - SP 

  TEL: (012) 3978-2600       FAX:  3978-2604         administracao@jambeiro.sp.gov.br 

  
 

 
 

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº. 007/2018. 

 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA, Prefeito Municipal de Jambeiro, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com o disposto na legislação 
vigente, torna pública a abertura de inscrições de processo seletivo simplificado para 
seleção de estagiários, na modalidade de estágio, de acordo com as normas e condições do presente 
edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O Processo Seletivo de estagiários será regido por este Edital, de forma que o pedido de inscrição 
do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das normas e condições aqui previstas. 
1.2 O Processo Seletivo destina-se a possibilidade de preenchimento de vagas de estágio para: 
1.2.1 Acadêmicos de Ensino Superior e Pós Graduação curso de Pedagogia. 
1.2.2 Poderão participar do processo seletivo estudantes regularmente matriculados no ensino superior 
e Pós graduação conforme definições citadas acima, que estejam aptos a contratar com o município de 
Jambeiro. 
2. DO ESTÁGIO 
2.1 O estágio terá a duração de seis meses, prorrogável por igual período e assim, sucessivamente, até 
a soma máxima de dois anos, EXCETO no caso de portador de deficiência, a teor do art. 11 da Lei no 
11.788/2008, e poderá ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes mediante 
comunicação por escrito. 
2.2 A jornada de trabalho será de até 6 horas diárias ou 30 semanais. 
3. DO AUXÍLIO E DAS VAGAS 
3.1 O Processo Seletivo visa a contratação de 1 ( um) estagiário para trabalhar no setor de educação e 
este fará jus uma bolsa-auxílio. Estagiário de Nível Superior e Pós Graduação o valor da bolsa-auxílio 
é de R$ 763,20. 
4. DA SELEÇÃO 
5.1 O Processo Seletivo será de caráter classificatório mediante análise de currículum, que deverão ser 
entregues na recepção da Prefeitura Municipal de Jambeiro do dia 08 ao dia 10 de maio de 2018. 
5. DA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS 
5.1 A convocação do aprovado será de acordo com o quadro de vagas descrito acima. 
 

Jambeiro, 08 de maio de 2018. 
 
 
 

CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

2º EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO N° 022/2018 – No dia 14 de novembro de 
2018, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente, Sr. Carlos Alberto de Souza, Prefeito Municipal de Jambeiro/SP, Resolve 
HOMOLOGAR o objeto do presente pregão, qual seja: Registro de preços para aquisi-
ção futura e parcelada de Toner e Cartuchos de Impressoras, às empresas: T. VERSURI 
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS, no valor total de R$720,00; MTSI CO-
MERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI, no valor total de R$15.367,50. Ficam as 
empresas convocadas a assinar as Atas de Registro de Preços no prazo de 05 dias úteis 
a partir desta publicação.

PÁTIO DAS ARTES - CNPJ – 01.760.661/0001-88, Situado à Rodovia 
Presidente Dutra, km 77 – Roseira Velha – CEP: 12580-000 – Roseira – SP- 
Telefone: (12) 3646-3325 - E-mail: contatopatiodasartes@ceavap.com.br 
 
 

EXTRATO DE LICITAÇÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 06/2018 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO  

Considerando o constante do presente procedimento do Edital 006/2018 
Contratação de Serviços “ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA 
PEDAGÓGICA”, com experiência comprovada na área de abrangência do 
referido projeto (FEHIDRO 2016-PS-357, “PROJETO EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL PARA SUSTENTABILIDADE HÍDRICA”), em especial a 
avaliação da Comissão de Julgamento, ADJUDICO o objeto referido no edital, 
em sua totalidade, tendo como primeiro colocado o professor JOSÉ ANTÔNIO 
MESSAS. Na ausência de recursos ou fatos novos, Intime-se para os fins de 
direito. Roseira, 20 de novembro de 2018. Cristiane Louzada Leite da Silva - 
Presidente do Pátio das Artes. 
 
 
 
 
PÁTIO DAS ARTES - CNPJ – 01.760.661/0001-88, Situado à Rodovia 
Presidente Dutra, km 77 – Roseira Velha – CEP: 12580-000 – Roseira – SP- 
Telefone: (12) 3646-3325 - E-mail: contatopatiodasartes@ceavap.com.br 
 

EXTRATO DE LICITAÇÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 07/2018 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO  

Considerando o constante do presente procedimento do Edital 007/2018 
Contratação da Empresa para “DESENVOLVIMENTO DE CURSO DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL”, com experiência comprovada na área de 
abrangência do referido projeto (FEHIDRO 2016-PS-357, “PROJETO 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA SUSTENTABILIDADE HÍDRICA”), em 
especial a avaliação da Comissão de Julgamento, ADJUDICO o objeto referido 
no edital, em sua totalidade, tendo como primeiro colocado a Empresa 
ESPAÇO CULTURAL SÃO MANOEL. Na ausência de recursos ou fatos 
novos, Intime-se para os fins de direito. Roseira, 20 de novembro de 2018. 
Cristiane Louzada Leite da Silva - Presidente do Pátio das Artes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁTIO DAS ARTES - CNPJ – 01.760.661/0001-88, Situado à Rodovia 
Presidente Dutra, km 77 – Roseira Velha – CEP: 12580-000 – Roseira – SP- 
Telefone: (12) 3646-3325 - E-mail: contatopatiodasartes@ceavap.com.br 
 
 

EXTRATO DE LICITAÇÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 08/2018 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO  

Considerando o constante do presente procedimento do Edital 008/2018 
Contratação da Empresa para “DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ATIVIDADES PARA POTENCIALIZAR AÇÕES 
NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO”, com 
experiência comprovada na área de abrangência do referido projeto 
(FEHIDRO 2016-PS-357, “PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA 
SUSTENTABILIDADE HÍDRICA”), em especial a avaliação da Comissão de 
Julgamento, ADJUDICO o objeto referido no edital, em sua totalidade, tendo 
como primeiro colocado a Empresa ANA CAROLINA SANTOS BOTAN. Na 
ausência de recursos ou fatos novos, Intime-se para os fins de direito. Roseira, 
20 de novembro de 2018. Cristiane Louzada Leite da Silva - Presidente do 
Pátio das  
 


