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A GAzetA dos Municípios

Senai lança programa Indústria Paulista
mais competitiva

Centro Cultural de
Taubaté oferece sessões

de cinema gratuitas

Escola de Atletas e Formação
Integral abre processo seletivo

Projeto promove o aumen-
to da competitividade das 
indústrias por meio de as-
sessoria tecnológica em 
áreas estratégicas
Para que as indústrias de 
São Paulo iniciem a tran-
sição para as práticas da 
quarta revolução indus-
trial, alcançando o má-
ximo de seu potencial e 
elevando a sua competiti-
vidade, o Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem In-
dustrial (Senai-SP) criou 
o programa Indústria Pau-
lista Mais Competitiva. O 
objetivo é promover o au-

A Secretaria de Turismo 
e Cultura de Taubaté, em 
parceria com o Sesc, exi-
be nesta quarta-feira, dia 
25 de julho, às 19h30 mais 
uma sessão de cinema gra-
tuita. Desta vez será exibi-
do o filme japonês “O Cas-
telo no Céu”, com direção 
de Hayao Miyazaki, no 
Centro Cultural Toninho 
Mendes.
O objetivo do projeto é 
fomentar a sétima arte e 
a exibição de películas 
que estão fora do circuito 
comercial, além de apro-
ximar a população das 
atividades oferecidas pelo 

A Prefeitura de Taubaté, 
por meio das Secretarias 
de Educação e Esportes e 
Lazer, realiza de 1 a 31 de 
agosto, o processo seleti-
vo do programa Escola de 
Atletas e Formação Inte-
gral (Eafi). São 81 vagas 
disponíveis, distribuídas 
entre várias modalidades, 
e as inscrições devem ser 
feitas, exclusivamente, 
pelo endereço eletrônico.
O programa é destinado 
para alunos regularmente 
matriculados nas escolas 
da rede municipal de ensi-
no, para prática de modali-
dades esportivas olímpicas 
como: handebol masculi-
no, atletismo feminino e 
masculino, judô feminino 
e masculino, basquete fe-

mento da competitividade 
das indústrias por meio 
de intervenções nos seto-
res produtivos das empre-
sas, executando assessoria 
tecnológica em três áreas 
estratégicas: Manufatura 
Enxuta (Lean Manufactu-
ring), Eficiência Energé-
tica e Preparação para In-
dústria 4.0. A metodologia 
prevê, além do aumento 
de produtividade, a redu-
ção de custos e ganhos em 
qualidade e melhoria do 
ambiente de trabalho.
O presidente em exercí-
cio da Federação das In-

Centro. Assim, os amantes 
do cinema poderão con-
ferir uma programação 
variada, de diretores inter-
nacionais e nacionais. As 
sessões acontecem toda 
quarta-feira.
O Centro Cultural fica na 
praça Coronel Vitoriano, 
01, no Centro. Para mais 
informações, o telefone é 
o 3621-6040.
25/07 – O Castelo no Céu 
(Dir. Hayao Miyazaki):  
Pazu, um aprendiz de en-
genheiro, conhece Sheeta  
uma jovem garota dona 
de um colar brilhante jun-
tos descobrem que ambos 

minino e masculino, tênis 
de mesa feminino e mas-
culino, voleibol feminino 
e masculino, e outras mo-
dalidades não olímpicas, 
como futsal masculino e 
feminino, além de esportes 
que possuem equipes pro-
fissionais, ou encontram-
se em fase de montagem 
de equipes, que abrange 
também a inclusão socio-
educativa, a formação de 
equipes de base dos times 
profissionais da cidade, e a 
integração entre famílias, 
comunidade e escola, com 
vistas a proporcionar o 
desenvolvimento integral 
dos alunos enquanto cida-
dãos.
A seleção engloba es-
tudantes nascidos entre 

dústrias do Estado de São 
Paulo e do Senai-SP, José 
Ricardo Roriz Coelho, 
pontua que a indústria 
passa por um momento de 
transformação no Brasil e 
no mundo e as transforma-
ções na linha de produção 
são inevitáveis. “Os robôs, 
a inteligência artificial e a 
internet das coisas já são 
realidade em países como 
Alemanha, China e Esta-
dos Unidos. Quem não en-
trar neste novo mundo está 
fora do ‘jogo’. As indús-
trias não possuem outra 
decisão a não ser investir 

estão procurando pelo le-
gendário castelo flutuan-
te, Laputa. Assim começa 
uma aventura com pira-
tas gananciosos dos céus, 
agentes secretos e obstá-
culos que tentam esconder 
a verdade e resgatar o mis-
terioso colar. O filme pos-
sui técnicas de animação 
comuns aos fãs de animes, 
com cenários estáticos e 
escuros em contraste com 
personagens vivos e ilu-
minados. Parece simples a 
princípio, mas os cuidados 
com a representação histó-
rica chamam a atenção do 
telespectador.

2004 e 2009, conforme a 
modalidade escolhida e os 
aprovados estarão cientes 
que serão matriculados 
ou transferidos, em perío-
do integral, para a EMIEF 
Anna dos Reis Signorini 
(Sedes), na rua Amador 
Bueno da Veiga, 220, no 
Jardim Jaraguá.
Além disso, serão realiza-
das duas etapas, uma com 
medições antropométricas 
(avaliação das medidas 
e dimensões do corpo do 
candidato) e prova prática, 
ambas realizadas na esco-
la do Sedes. No dia 22 de 
setembro será a avaliação 
dos candidatos do sexo fe-
minino e no dia 23 de se-
tembro, dos de sexo mas-
culino.

na Indústria 4.0”, afirma 
Roriz. As assessorias tec-
nológicas oferecidas nas 
três áreas estratégicas são 
independentes, porém 
complementares. Podem 
ser executadas conforme 
a necessidade ou priori-
dade de cada indústria. 
O programa começa com 
visitas dos consultores do 
Senai-SP até as empresas 
para diagnóstico prévio 
identificando exatamente 
o estágio atual das mes-
mas quanto as condições 
de trabalho e organização 
do chão de fábrica. Os 
consultores auxiliam as in-
dústrias a escolher a asses-
soria que melhor se adapta 
a necessidade do negócio.
Na assessoria de Manufa-
tura Enxuta, por exemplo, 
o programa prevê modifi-
cações rápidas e de baixo 
custo nas empresas para 
alcançar ganhos expressi-
vos de produtividade. O 
conceito de manufatura 
enxuta baseia-se na redu-
ção de sete tipos de des-
perdícios (superprodução, 
tempo de espera, transpor-
te, excesso de processa-
mento, inventário, movi-

mento e defeitos).
Segundo o Diretor Re-
gional em exercício do 
Senai-SP, Ricardo Terra, 
os empresários precisam 
conhecer as novas tecno-
logias, os impactos que 
elas trazem para os seus 
negócios e os caminhos 
para se preparar para este 
novo desafio. “Conhecen-
do as novas oportunidades 
trazidas pela Indústria 4.0, 
com a ajuda de especialis-
tas, é possível identificar a 
trajetória mais adequada 
para aumentar a eficiência 
do processo de produção e 
melhorar a gestão dos ne-
gócios”, destaca.
Podem participar do pro-
grama empresas de todos 
os segmentos industriais 
do estado de São Paulo, 
sem limitação de porte. 
Porém, com base em resul-
tados de ações anteriores, 
ficou comprovado que os 
maiores níveis de aumen-
to de produtividade são 
constatados em empresas 
de pequeno e médio porte.
O resultado em programas 
anteriores, mais especifi-
camente de Manufatura 
Enxuta, possibilitou au-

mento médio de 50% na 
produtividade das empre-
sas participantes. Cons-
tatou-se que os ganhos 
foram atingidos sem a ne-
cessidade de investimen-
tos em compra de novos 
equipamentos, sendo que 
apenas a otimização de 
layouts e movimentação 
de funcionários já possibi-
litaram o alcance de resul-
tados expressivos. Pesqui-
sa Estudo realizado pela 
Fiesp identificou como as 
empresas estão lidando 
com a perspectiva de che-
gada da quarta revolução 
industrial. A pesquisa feita 
com 227 companhias mos-
trou que 59% das empre-
sas nunca usaram o Lean 
Manufacturing, um pré
-requisito importante para 
a Indústria 4.0. E muitas 
desconhecem os conceitos 
da quarta revolução in-
dustrial já que, de acordo 
com a pesquisa, 32% das 
entrevistadas nem conhe-
cem o termo Indústria 4.0. 
E do total de entrevistadas, 
apenas 5% se consideram 
preparadas para implantar 
as mudanças em sua com-
panhia.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

Em maio de 1896, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, o farmacêu-
tico Johan S. Panterton, de 50 anos, estava preocupado em acabar com ân-
sias de vômito de alguns clientes. Então preparou e entregou uma receita 
de um preparado à Jacob’s Pharmacy, onde esse preparado foi misturado 
com água oxigenada e foi assim que se chegou à fórmula da Coca-Cola. 
A princípio, o concentrado era embalado em pequenos barris de madeira 
de cor vermelha, por isso, o vermelho foi adotado como a cor oficial da 
bebida. Até 1915, uma pequena quantidade de cocaína estava entre os in-
gredientes do refrigerante e em 1981, foi lançada a Diet Cole. Dois anos 
depois, a empresa mudou a fórmula do refrigerante (mais doce e menos 
gasosa). A mudança só durou três anos. A Coca-Cola chegou ao Brasil em 
1943. Isso é que é: Quarenta mil garrafas ou latinhas de Coca-Cola são 
vendidas por segundo em todo mundo.
***
No espaço de uma noite, nós passamos por quatro estágios de sonho. O 
primeiro estágio é o sonho mais leve. Logo que nos deitamos ou quando 
acordamos e voltamos a deitar, os músculos relaxam e o ritmo das bati-
das do coração diminui. Aí temo o sonho em “pedaços” ou com imagens 
isoladas. No segundo estágio, já estamos dormindo mais profundamente. 
Nessa etapa é que algumas pessoas costumam falar ou em caso de sonam-
bulismo, andam dormindo. De qualquer modo é muito raro que a gente 
sonhe nessa ocasião. No terceiro estágio é que os sonhos ficam mais níti-
dos e mais ricos e os detalhes acontecem. A essa altura nossa respiração 
fica mais lenta e regular, a temperatura do corpo abaixa, os batimentos 
cardíacos diminuem e é raro acordar. No quarto estágio, o sonho se as-
semelha ao estado de coma. Aí raramente é que temos os sonhos com 
situações de pouca ação e mais ligados a reflexão sobre nossos problemas.

Humor

Um cara foi a uma despedida de solteiro e voltava pra casa de madrugada, 
completamente bêbado. Ainda na estrada, quase chegando em casa, uma 
viatura da Polícia Rodoviária pára o carro dele. Os policiais pedem pra ele 
descer do carro pra fazer o teste do bafômetro. Nessa hora, um caminhão 
capota do outro lado da pista. Os policiais correm para o local e o homem 
aproveita e se manda pra casa. No dia seguinte, ele acorda com a mulher 
perguntando:
- Ô Luiz! O que está fazendo aquele carro da Polícia Rodoviária estacio-
nado na nossa garagem?
***
Se o amor vier... Ame!
Se ele for embora... Chame!
Se ele não ouvir... Grite!
Mas se ele não voltar... Mande esse traste se lascar, porque o amor é cego 
e não surdo!
***
No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma empresa portugue-
sa, chega no setor de produção e pergunta para o encarregado:
- Joaquim, quantos funcionários trabalham neste setor?
Depois de pensar alguns segundos, o Joaquim responde:
- Mas ou menos a metade!

Mensagens

Acredito no poder da oração. As boas intenções empregadas deixam um 
ambiente psíquico e espiritual favorecendo ao aquecimento de melhorias, 
criando estabilidade interior abrindo a inspiração para fazer belos planos 
de vida, vencer problemas difíceis e obter uma saúde completa. Na hora 
da oração, se entregue nas mãos de Deus, crendo que Ele sempre respon-
de a uma oração que parte do coração. Creio estar em comunhão com as 
forças que a tudo comandam, nada devemos temer. A oração sincera libe-
ra benefícios que não vinham por causa da mente egoísta.
***
Por que Deus criou os irmãos

Deus criou os irmãos porque sabia muito bem que o amor e a lealdade 
de um irmão significam mais do que as palavras podem expressar. Um 
irmão compartilha das travessuras, dos sonhos e dos castelos de areia, dos 
cochichos e das brincadeiras, das brigas e dos joelhos esfolados e quando 
a gente cresce deixando para trás a meninice é gostoso relembrar as pe-
quenas coisas que trouxeram tantas alegrias. Sim quando Deus criou os 
irmãos, criou um ser que fosse companheiro para proteger e amar durante 
toda a vida.  

Pensamentos, provérbios e citações

As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia já é uma vida,
Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aquele que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pública a 
abertura de licitação na modalidade Pregão N° 015/2018. Objeto: Contra-
tação de empresa para prestação de serviços de locação de programas de 
informática (softwares): 01 - Sistema Contábil, Financeiro e Orçamentário; 
02 - Sistema de Compras e Licitações; 03 - Sistema de Administração de 
Pessoal e Folha de Pagamento; 04 - Holerite web; 05 - Sistema de controle 
de frequência - Ponto eletrônico; 06 - Sistema de Administração Tributaria; 
07 - Sistema de Serviços WEB; 08 - Sistema de Nota Fiscal Eletrônica; 09 
- Sistema de Saneamento; 10 - Sistema de Almoxarifado; 11 - Sistema de 
Controle de Frota; 12 - Sistema de Controle Patrimonial; 13 - Sistema de 
Gerenciamento da Educação; 14 - Sistema de Gerenciamento do Social; 
15 - Sistema de Protocolo; 16 - Portal da Transparência.. Data da realiza-
ção: 08/08/2018 às 10h00min - Início do credenciamento. Local da realiza-
ção: Prefeitura Municipal, Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, 
Potim/SP. Edital na íntegra poderá ser consultado no Setor de Licitações ou 
retirado gratuitamente no site: www.potim.sp.gov.br.

AVISO DE RECURSO - Tendo em vista a interposição de recurso da em-
presa DEKORE COMERCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS S. J. CAMPOS ao 
resultado do Pregão N° 019/2018, cujo objeto é o Registro de Preços para 
Aquisição Futura e Parcelada de Mobiliário e Cadeira Infantil para Carro, 
fica aberto o prazo para apresentação das Contra Razões pelos demais 
Licitantes. André Luís Soares de Oliveira – Pregoeiro.

Biblioteca Central
de Taubaté realiza

Feira do Livro

A Biblioteca Professor 
José Jerônymo de Souza 
Filho, situada na região 
central de Taubaté, promo-
ve na próxima sexta-feira, 
dia 27 de julho, das 9h às 
16h, mais uma edição da 
Feira do Livro.
Pessoas interessadas em 
participar devem levar um 
volume de qualquer livro 
que já não queiram mais 
para que possa ser trocado 
por outro. A troca será efe-
tuada entre os leitores, sen-
do a biblioteca intermediá-
ria do processo. Uma mesa 

e um varal serão instalados 
no lado externo e títulos 
repetidos serão disponibi-
lizados também para troca 
para renovar o acervo.
Além dessa ação pontual, 
a biblioteca promove uma 
atividade permanente de 
leitura livre. Os livros do-
ados ficam disponíveis em 
uma mesa, facilitando o 
acesso à leitura e à infor-
mação. O usuário escolhe 
o título, realiza a leitura e 
passa adiante para que ou-
tra pessoa possa desfrutar. 
O objetivo é incentivar a 

livre circulação dos volu-
mes, permitindo que um 
mesmo título chegue a 
diversas pessoas que não 
necessariamente frequen-
tem o lugar. A Biblioteca 
Professor José Jerônymo 
de Souza Filho é um espa-
ço inclusivo, com equipa-
mento de leitura em brai-
le para deficientes visuais 
e funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, 
no Parque Dr. Barbosa de 
Oliveira, no centro. Mais 
informações pelo número 
3625-5121.
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Curso de design de
sobrancelha em Tremembé

Emca abre inscrições para
processo seletivo 2019

*Documentos necessários:
- RG
- Comprovante de endere-
ço

A Escola Municipal de Ci-
ências Aeronáuticas Eng. 
João Ortiz (Emca) abre 
na próxima segunda-fei-
ra, dia 30 de julho, a partir 
das 9h, as inscrições para 
o processo seletivo 2019. 
Os interessados têm até as 
18h do dia 31 de agosto  
para se inscrever gratuita-
mente pelo site da Prefei-
tura de Taubaté.
A Emca é uma escola téc-
nica que tem por objetivo 
formar o técnico em ma-
nutenção de aeronaves ou 
mecânico de manutenção 
aeronáutica. A escola pro-
porciona gratuitamente 
a formação técnica aero-
náutica em três especia-
lidades: aviônica (partes 
elétrica, eletrônica e ins-
trumentos da aeronave); 
célula (estrutura da aero-
nave e seus sistemas) e 
grupo motopropulsor (mo-

Requisitos:
- Ser munícipe de Tre-
membé
- Ter no mínimo 16 anos

tores convencionais e a re-
ação). Cada especialidade 
é um curso com duração 
de dois anos. São 27 vagas 
por especialidade.
O candidato precisa ter 
idade mínima de 17 anos 
ou completar até 31 de de-
zembro de 2019; além do 
ensino médio completo. 
Candidatos cursando o ter-
ceiro ano do ensino médio 
também poderão partici-
par, uma vez que a matrí-
cula dos aprovados ocor-
rerá em janeiro de 2019.
A escola iniciou suas ativi-
dades em 2004 e até 2017 
já formou 12 turmas, em 
um total de 594 alunos. 
Dispõe de boas instalações 
e recursos para aulas práti-
cas, incluindo a célula de 
um avião e um simulador 
de helicóptero.
Após o curso, para exercer 
a profissão, o aluno, obri-

Inscrições na Secretaria de 
Ação Social
Telefone: 3674-3660
VAGAS LIMITADAS

gatoriamente, deverá rea-
lizar uma prova na Agên-
cia Nacional de Aviação 
Civil (Anac), para obter a 
licença de mecânico aero-
náutico. O índice de apro-
vação dos alunos da Emca 
na Anac é de 98%; e 93% 
dos alunos que obtiveram 
a credencial neste órgão 
estão empregados em em-
presas de manutenção.
Um acordo técnico-peda-
gógico entre a Prefeitura 
de Taubaté e o Exército 
Brasileiro também pro-
porciona aos alunos a re-
alização de estágio nas 
oficinas de manutenção 
das aeronaves da Aviação 
do Exército. A prova será 
realizada dia 30 de se-
tembro, na EMEFM Prof. 
José Ezequiel de Souza. O 
conteúdo da prova envol-
ve português, matemática, 
física, inglês e redação.

Moreira César terá shows 
do II Festival Julino

Encerrando o mês de ani-
versário de 313 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa de Pindamo-
nhangaba, a Subprefeitura 
de Moreira César realiza 
o II Festival Julino, na 
Praça do Cisas. A entrada 
é gratuita. As atividades 
irão acontecer na Praça 
do Cisas durante todo o 
final de semana, tendo 
início na sexta-feira (27) 
e terminando no domingo 
(29). Na sexta-feira, às 19 
horas, terá a apresentação 
da Camerata Orquestra e 
Banda Jovens de Pinda-

monhangaba, do Projeto 
Jataí; às  19h30, o show 
será de César Barbosa e, 
às 21h30, de Fábio Satim.
No sábado (28), a progra-
mação começa às 19h30 
com a Banda Eletricall, 
seguida do show da banda 
A Tropa. Já no domingo, 
a programação começa 
com a Missa, às 10 horas, 
na Praça do Cisas, com a 
equipe de liturgia e cele-
bração da Paróquia São Vi-
cente de Paulo; as atrações 
artísticas terão início às 13 
horas com Júlio Batista, às 
16 horas, Bruna Luana, às 

19h30, José Galvão e, fe-
chando o festival, o show 
do cantor Bavini.
O II Festival Julino de 
Moreira César  contará 
também espaço destinado 
para alimentação com bar-
racas e food trucks.
“É o segundo Festival Ju-
lino que a gente faz, sen-
do essa uma criação desta 
gestão para que a popu-
lação de Moreira César 
tenha uma opção de en-
tretenimento”, comenta 
o subprefeito de Moreira 
César, Nilson Luís de Pau-
la Santos.

Facebook derruba rede de 
páginas por violar política 

de autenticidade

O Facebook anunciou on-
tem, dia 25 que derrubou 
uma rede de 186 páginas 
e 87 perfis por violarem 
as políticas de autenticida-
de. “Essas páginas e perfis 
faziam parte de uma rede 
coordenada que se ocul-
tava com o uso de contas 
falsas no Facebook, e es-
condia das pessoas a na-
tureza e a origem de seu 
conteúdo com o propósito 
de gerar divisão e espalhar 
desinformação”, justificou 
o responsável pela área 
de cibersegurança da em-
presa, Nathaniel Gleicher, 
em comunicado oficial. O 
Facebook não divulgou as 
contas e perfis atingidos 
pela medida.
A rede social afirma que 
não derruba perfis e pá-
ginas por disseminação 
de conteúdo falso ou en-
ganoso (embora reduza o 
alcance de publicações e 
páginas), mas fiscaliza os 

responsáveis pelos perfis e 
pode adotar medidas como 
a anunciada hoje. A remo-
ção de conteúdos também 
pode ocorrer se houver 
violação de suas regras 
internas, denominadas Pa-
drões da Comunidade.
Entre as práticas classifica-
das pela plataforma como 
“comportamento não au-
têntico”, está a de manter 
contas falsas ou com no-
mes falsos. Também são 
considerados questioná-
veis perfis que participam 
de comportamentos não 
autênticos coordenados, 
ou seja, quando múltiplas 
contas trabalham em con-
junto com a finalidade de: 
enganar as pessoas sobre a 
origem do conteúdo, enga-
nar as pessoas sobre o des-
tino dos links externos aos 
serviços da plataforma, en-
ganar as pessoas na tenta-
tiva de incentivar compar-
tilhamentos, curtidas ou 

cliques e enganar as pes-
soas para ocultar ou per-
mitir a violação de outras 
políticas de acordo com 
os Padrões da Comunida-
de. Crítica O Movimento 
Brasil Livre divulgou nota 
hoje na qual informou que 
parte das contas derruba-
das era de coordenadores 
da rede. De acordo com 
a organização, em alguns 
casos (não especificados 
na nota) havia informa-
ções que permitiam a iden-
tificação dos responsáveis, 
não tendo que se falar em 
contas falsas.
O MBL condenou a atitude 
e afirmou que o Facebook 
“tem sido alvo de atenção 
internacional, por conta do 
viés político e ideológico 
da empresa, manifestado 
ao perseguir, coibir, mani-
pular dados e inventar ale-
gações esdrúxulas contra 
grupos, instituições e líde-
res de direita no mundo”.

Volks Taubaté faz
lançamento hoje

Hoje, dia 26 de julho, na 
fábrica da Volkswagen em 
Taubaté acontece o lança-
mento do Gol e Voyage 
com transmissão automá-
tica. A fábrica, que fica 
localizada na Av. Car-

los Pedroso da Silveira, 
nº 10.000, dará início as 
apresentações dos carros 
que terão transmissão au-
tomática por volta das 11h. 
O Presidente e CEO da 
Volkswagen América do 

Sul e Brasil, Pablo Di Si, 
estará presente ao evento 
para uma conversa com 
os convidados. A progra-
mação segue até as 16h. 
O Diário de Taubaté estará 
presente.


