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A Gazeta dos Municípios

Caso Marco Aurélio: Começa o trabalho de escavação para tentar 
encontrar ossada do escoteiro desaparecido há 36 anos

Em Guaratinguetá, EDP investe mais de R$ 680 mil em 
lâmpadas de LED na iluminação pública

Começou quase ao meio-
-dia desta quinta-feira (29) 
a escavação para desco-
brir se existe a ossada do 
jovem Marco Aurélio Si-
mon, de 15 anos, desapa-
recido há 36 anos no Pico 
do Marins, em Piquete.  
Segundo uma testemunha, 
o corpo de Marco Aurélio 
teria sido enterrado em um 
imóvel que seria uma an-
tiga base do Pico dos Ma-
rins. 
A operação conta com 
uma equipe de aproxima-
damente 40 pessoas, entre 
policiais civis, funcioná-
rios da prefeitura de Pi-
quete, além de 6 peritos.
O trabalho pode colocar 
um fim na história que se 
tornou um mistério.
Testemunhas

A EDP, distribuidora de 
energia elétrica do Vale 
do Paraíba, e a Prefeitura 

A Polícia Civil de Piquete 
começou a colher depoi-
mentos no último dia 20, 
de testemunhas que po-
dem dar alguma pista so-
bre o que teria acontecido 
com o rapaz.
O pedido de reabertura 
do caso foi noticiado pelo 
AgoraVale com exclusivi-
dade.
O Caso Marco Aurélio
No dia 8 de junho de 1985, 
um grupo de escoteiros se-
guiu em direção ao Pico 
dos Marins, uma monta-
nha localizada na Serra da 
Mantiqueira, que divide os 
municípios de Piquete e 
Cruzeiro. Entre os escotei-
ros estava Marco Aurélio 
Simon, um adolescente de 
15 anos.
O grupo tentou fazer a su-

de Guaratinguetá assina-
ram o contrato do pro-
jeto que substituirá 590                    

bida até o topo, mas por 
causa de um dos jovens 
ter se ferido no trajeto, o 
chefe dos escoteiros pediu 
para que Marco Aurélio 
retornasse ao acampamen-
to para pedir ajuda. Foi a 
última vez que o rapaz te-
ria sido visto. 
Quando o grupo chegou 
ao acampamento foi dado 
conta de que Marco Auré-
lio havia sumido.
Após o desaparecimento, 
o caso teve grande reper-
cussão. Policiais civis e 
militares se mobilizaram 
em buscas que duraram 28 
dias. Tudo em vão. Nunca 
mais Marco Aurélio foi 
encontrado. O caso mis-
terioso, inclusive, foi tido 
como sobrenatural, com 
teorias de que o adoles-

luminárias da iluminação 
pública e oito refletores 
da cidade pela tecnologia 

cente teria ‘transcendido 
para um plano superior’.
“Há muita fantasia nessa 
história”, diz autor de tri-
logia
O jornalista e autor da tri-
logia sobre o desapareci-
mento de Marco Aurélio, 
Rodrigo Nunes, acredita 
que o escoteiro pode estar 
vivo. 
“Eu sempre acreditei que 
Marco Aurélio desceu a 
montanha, pegou o cami-
nho correto e que chegou 
até a base do acampamen-
to onde eles montaram, 
considerando um ponto 
relevante que a mochila 
[com os pertences dentro] 
do Marco Aurélio, foi a 
única encontrada para fora 
da barraca. As outras [mo-
chilas] dos garotos com-

LED. 
A cerimônia, que seguiu 
todos os protocolos sani-
tários vigentes de combate 
à Covid-19, foi realizada 
ontem (28) na sede Pre-
feitura, com a presença do 
prefeito, Marcus Soliva, e 
da diretora da EDP, Cris-
tiane Fernandes.
Com o projeto, será possí-
vel reduzir o consumo de 
energia da administração 
municipal referente a ilu-
minação pública em cerca 
de 530 MWh/ano, o equi-
valente ao consumo médio 
anual de aproximadamen-
te 220 famílias.
A iniciativa foi contem-
plada na Chamada Públi-
ca Projetos de Eficiência 
Energética da EDP, para 
incentivar a conservação 
e uso racional da energia 
elétrica, e traz benefícios 
para a população, já que 
a tecnologia LED pro-
porciona mais conforto 

panheiros, estavam dentro 
da barraca. Este é um si-
nal que ele passou por ali. 
Eu acredito nisso. Agora, 
acredito no trabalho que 
a polícia fará a partir de 
agora. É importante que se 
façam as escavações para, 
de fato, tirar a dúvida, 
como é importante tam-
bém que se trabalhe com 
a possibilidade do Marco 
Aurélio estar vivo”, disse 
Nunes. 
O autor do livro ‘Opera-
ção Marins’ ressalta a im-
portância da realidade não 
ser confundida com o ima-
ginário das pessoas. 
“Há muita fantasia nessa 
história. Muita coisa que 
surge do imaginário po-
pular.Então é importante 
fazer cair por terra mui-

visual e nitidez, além de 
contribuir na diminuição 
do consumo de energia e 
redução também nos cus-
tos de manutenção para o 
município, uma vez que a 
durabilidade da lâmpada 
LED é muito superior ao 
sistema que estava sendo 
utilizado. O novo modelo 
também gera menor im-
pacto ambiental?por não 
conter mercúrio e outros 
componentes nocivos em 
sua composição.
A substituição dos equi-
pamentos tem início pre-
visto para outubro e terá 
conclusão em até 2 meses. 
O projeto foi contemplado 
na Chamada Pública de 
Projetos - CPP 001/2020 
do Programa de Eficiência 
Energética da EDP, que é 
regulado pela Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
- ANEEL.
“Estamos muito felizes 
com mais esta parceria de 

ta coisa que é fruto dessa 
imaginação fértil”, expli-
ca. 
Família
O pai de Marco Auré-
lio, Ivo Simon, 82 anos, 
concedeu uma entrevista 
ao Domingo Espetacular 
(Record TV) recentemen-
te. Ele disse que a vida 
dele teria mudado nos úl-
timos dias com as novas 
informações.
“Para mim é tudo uma sur-
presa que está acontecen-
do de repente. Em 20 dias 
mudou toda minha vida 
novamente com essas in-
formações. 
Eu não sei se eu estou 
pronto, se eu não             es-
tou pronto. Eu estou perdi-
do”, disse o pai, emocio-
nado.

eficiência energética jun-
to à prefeitura de Guara-
tinguetá, que levará mais 
segurança, economia e 
sustentabilidade ao muni-
cípio. 
A ação também reafir-
ma o compromisso da 
EDP com os Objetivos de                         
Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) - plano de 
ação global definido pe-
las Nações Unidas (ONU) 
para alcançar o desenvol-
vimento sustentável até 
2030, e que está incorpo-
rado à agenda estratégica 
da Companhia para cres-
cer gerando impactos po-
sitivos junto à sociedade e 
ao meio ambiente”, afirma 
a diretora da EDP em São 
Paulo, Cristiane Fernan-
des. 
Em 2019, a EDP já havia 
substituído 500 luminárias 
comuns por LED  na ilu-
minação pública da cida-
de.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa 
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio, 
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o 
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na 
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas 
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará 
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente 
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café 
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira 
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito 
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, 
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um mon-
te de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer 
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer 
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você 
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure 
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos 
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso da 2ª Habilitação 
- Processo Administrativo Nº 433/2020 – Tomada de Preços Nº 
002/2021 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECU-
ÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI ANTÔNIO 
BARBOSA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS. De acordo com despacho da Sra. Prefeita 
Municipal, Erica Soler Santos de Oliveira, fica determinado o DEFE-
RIMENTO do recurso interposto pela sociedade empresária CONS-
TRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI, e, via de consequência, a 
INABILITAÇÃO da sociedade empresária E. D. DOS SANTOS ME, 
não acatando os pontos apresentados em sua contrarrazão. Fica de-
signado o dia 02/08/2021 às 10:00 horas, para abertura da Proposta 
Comercial da empresa habilitada. Potim, 29 de julho de 2021. Bruno 
C. F Abreu – Presidente da Comissão de Licitação e Avaliação.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 271, Termo nº 7411
Faço saber que pretendem se casar JULIO CESAR MONTEIRO DOS SANTOS e LAÍS MEDEIROS RIOS, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
Pindamonhangaba-SP, nascido no dia 21 de abril de 1996, de estado civil solteiro, de profissão fisico pesquisador, residente e 
domiciliado na Rua Poços de Caldas, nº 329, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filho de PATRICIA APARECIDA MONTEI-
RO DOS SANTOS, de 45 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 11 de janeiro de 1976, residente e domiciliada em 
Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 15 de abril de 1998, de estado civil solteira, de profissão 
pedagoga, residente e domiciliada na Rua Poços de Caldas, nº 329, Parque das Fontes, Tremembé/SP, filha de ADAILTON 
DE SOUZA RIOS, de 48 anos, natural de Monte Alegre da Bahia/BA, nascido na data de 07 de abril de 1973 e de NAIARA 
MEDEIROS RIOS, de 44 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 19 de abril de 1977, ambos residentes e domici-
liados em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado 
em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 
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Programa de castração 
Meu Pet Feliz abre 1.000 
vagas para cães e gatos

Câmeras do CSI em São José 
dos Campos ajudam equipe do 
GCM a recuperar carro furtado

A Prefeitura de São José 
dos Campos vai abrir as 
inscrições para o programa 
Meu Pet Feliz na próxima 
terça-feira (3), às 9h. Se-
rão oferecidas 1.000 vagas 
para a castração de cães e 
gatos nesta 12ª edição.
As inscrições poderão ser 
feitas no site da Prefeitura 
e serão encerradas após o 
preenchimento de todas as 
vagas. A previsão é que as 
cirurgias sejam realizadas 
nos dias 18 e 19 de agosto.
Confira os requisitos para 
as inscrições
Proprietário
- Residir no município de 
São José dos Campos e ter 
idade mínima de 21 anos.
Animais:
- Devem ser de espécie ca-
nina ou felina.
- Não serem utilizados 
para fins comerciais ou de 
competições.
- Animal em boas condi-
ções de saúde, não estar 

Na noite desta quarta-fei-
ra (28), guardas civis mu-
nicipais recuperaram um 
carro que havia sido furta-
do horas antes, através do 
Sistema Inteligente do CSI 
(Centro de Segurança e In-
teligência).
As câmeras mostraram 
que o veículo, levado pe-
los ladrões na região norte 
de São José dos Campos, 
estava abandonado em 
frente ao Poliesportivo 
João do Pulo, na região 
sul. Os guardas foram até 
o local e devolveram o 
carro ao proprietário, após 
o registro de Boletim de 
Ocorrência no 3º Distrito 
Policial.
Tecnologia e mais segu-

obeso, caquético ou apre-
sentar doença e desgaste 
físico ou anêmico ou do-
enças de pele aparentes.
- Fêmeas não devem estar 
no cio, prenhas ou ama-
mentando no dia da cirur-
gia.
Gatos
- Idade entre 4 meses a 8 
anos.
Cães
- Até 20 Kg: devem ter ida-
de entre 6 meses a 8 anos.
- Entre 21 a 30 kg: devem 
ter idade entre 6 meses a 6 
anos.
- Acima de 30 kg: devem 
ter idade entre 6 meses a 6 
anos.
Confira os critérios para 
inscrições
- Poderão ser castrados até 
2 animais por CPF/Ende-
reço. A fila seguirá ordem 
cronológica de inscrição.
- ONG’s e Protetores in-
dependentes, previamen-
te cadastrados no Centro 

rança
São José dos Campos pos-
sui um sistema inovador, 
inteligente e integrado de 
monitoramento do trânsi-
to e de segurança pública 
com radares e câmeras 
com tecnologia OCR (lei-
tura de placas) em todas as 
regiões do município.
Além da fiscalização do 
trânsito, esses portais de 
segurança com tecnologia 
OCR permitem, por exem-
plo, a identificação de 
veículos furtados ou rou-
bados por meio da leitura 
das placas, que registram 
cerca de 1 milhão de ima-
gens por dia. Os dados são 
acompanhados em tempo 
real pela Polícia Militar, 

de Controle de Zoonoses, 
também deverão inscrever 
animais sob sua responsa-
bilidade, cujas vagas serão 
distribuídas mediante per-
centual equitativo. A fila 
seguirá ordem cronológica 
de inscrição.
- Para o tutor que faltar no 
dia da cirurgia, o progra-
ma receberá nova inscri-
ção após 120 dias.
Taxas:
- Programa 100% gratuito!
- Nenhuma taxa pode ser 
cobrada dos inscritos para 
realização do procedimen-
to cirúrgico de castração.
É importante lembrar que 
Cães e Gatos braquicefá-
licos (focinho achatado), 
não estão contemplados 
nesse programa (cães das 
raças Pug, Bulldog Fran-
cês e Inglês, Boston Ter-
rier, Boxer, Shih Tzu, Iha-
sa Apso, Pequinês, entre 
outros; gatos persa, entre 
outros).

Polícia Civil, Guarda Civil 
Municipal e demais forças 
de segurança, com apoio 
do CSI e das mil novas câ-
meras.
A implantação do CSI, 
ocorrida em 6 de abril úl-
timo, e a instalação de mil 
novas câmeras inteligen-
tes por toda a cidade in-
tegram o Plano de Gestão 
2021-2024 e as ações do 
programa São José Unida.
A Prefeitura disponibili-
zou minicentrais do CSI 
para as forças de seguran-
ça instalarem em suas se-
des, o que têm contribuído 
nas investigações e solu-
ções de homicídios, furtos 
e roubos de veículos, entre 
outros crimes.
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Cepatas oferece oportunidade 
para adotar cães 

 gatos neste sábado

Vacinação contra covid-19 reduz 
50% do número de óbitos,

em Pindamonhangaba

Photocall TV facilita a vida do usuário que
deseja assistir TV online gratuitamente

Neste sábado (31), o Ce-
patas (Centro de Proteção 
e Atendimento aos Ani-
mais), antigo Abrigo Mu-
nicipal de Animais, realiza 
a primeira edição do “Sá-
bado no Cepatas”, das 9h 
às 12h.
O local foi criado pela 
Prefeitura de Pindamo-

A queda no ritmo de cres-
cimento da pandemia do 
coronavírus, registrada em 
junho em Pindamonhanga-
ba, acentuou-se em julho e 
com o avanço do processo 
de vacinação o número de 
óbitos e de novos casos 
tiveram declínio ainda 
maior. Segundo os dados 
da Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, no comparativo 
com o mês anterior, julho 
deve fechar com uma que-
da em torno de 50% do nú-
mero de óbitos e 22% do 
número de novos casos.
Até o dia 28 de julho, o 
município contabiliza-
va cerca de 18 mil novos 
casos e 402 registros de 
óbitos. Desde janeiro des-
te ano, quando os casos 
aumentaram, o mês de 
julho está sendo o perío-

Vivemos em um tempo 
onde quanto mais prati-
cidade for aplicada em 
nossa vida, melhor. O con-
ceito de assistir televisão 
também mudou bastante 
e hoje o mundo se tornou 
pequeno para tantas possi-
bilidades quando se trata 
de escolher o canal, o tipo 
de programa, onde e quan-
do iremos assistir.
Se não precisar assumir 
um compromisso de pa-
gar um valor mensal para 
ter acesso a esses recursos, 
melhor ainda. Economia 
de tempo e dinheiro é um 
casal perfeito nos dias de 
hoje e isso aplica-se tam-
bém ao mundo do entrete-
nimento. 
Assistir televisão online e 
de forma gratuita no ce-

nhangaba como um gran-
de ganho para a causa 
animal no município e, 
na                      oportunida-
de os munícipes poderão 
conhecer o novo espaço e 
ainda          adotar os cães e 
gatos que estão abrigados 
por lá.
Todos são vacinados, ver-

do com o menor número 
de mortes. “O avanço do 
processo de imunização 
vem surtindo efeito e com 
isso estamos reduzindo os 
números em nosso bole-
tim epidemiológico. Com 
isso, reduzimos os leitos 
UTI Covid de 22 para 17, 
devolvemos o espaço do 
PS para a pediatria, libe-
ramos a UPA Araretama 
para urgência em geral. 
Precisamos continuar com 
o estado de alerta da popu-
lação e o cumprimento das 
regras sanitárias”, afirmou 
a secretária de Saúde, Ana 
Cláudia Macedo.
Até o dia 28 de julho, Pin-
damonhangaba aplicou 
cerca de 125 mil doses de 
vacinas, sendo mais de 91 
mil em primeira dose, 29 
mil segundas doses e mais 
de 4 mil em dose única. 

lular e no navegador web 
otimizado para smartpho-
ne não é algo fácil de en-
contrar, mas algumas pla-
taformas investem nesse 
modelo disruptivo ofere-
cendo mais de mil canais 
em seu catálogo, como é o 
caso da Photocall.
Com ela, é possível assis-
tir aos mais variados tipos 
de canais em uma progra-
mação 24 horas totalmente 
otimizado para o seu smar-
tphone, sem a necessidade 
de instalar aplicativos ou 
fazer cadastro para criar 
login e senha. Tudo pen-
sado de forma a facilitar a 
vida dos usuários que pro-
curam o melhor do entre-
tenimento, cinema, varie-
dades, jornalismo, música, 
realities, educação, espor-

mifugados, castrados e 
microchipados - o que fa-
cilita a identificação e res-
gate caso o animalzinho 
fuja ou se perca.
O Cepatas fica na Estrada 
do Maçaim, s/n, ao lado do 
Escoteiro Itapeva, passan-
do a ponte do Paraíba à di-
reita, com entrada gratuita.

“Com esses números, hoje 
temos 73% da população 
com mais de 18 anos imu-
nizada e 20% de toda a po-
pulação de Pinda já com-
pletamente imunizada”, 
afirmou a secretária.
O prefeito Dr. Isael Do-
mingues demonstrou sa-
tisfação com o trabalho 
realizado. 
“Estamos vendo com bons 
olhos o resultado do esfor-
ço da nossa equipe. Alerta-
mos que ainda estamos em 
pandemia, portanto, não 
podemos deixar de nos 
cuidar até todos estarem 
efetivamente imunizados. 
Vamos seguir as regras do 
Plano SP que, nesta sema-
na, deu mais uma flexibi-
lização e esperamos que 
nossos números reduzam 
ainda mais”, finalizou o 
prefeito.

tes e vários outros tipos de 
programas de televisão.
A Photocall TV é conside-
rada pelos usuários, uma 
das melhores plataformas 
para assistir televisão onli-
ne livre e gratuita no smar-
tphone, smart TV ou Ví-
deo Cast. Além dos canais 
de televisão, ainda é possí-
vel ter acesso a uma exten-
sa lista de canais de rádio 
de vários países, excelente 
para quem está aprenden-
do um novo idioma e de-
seja enriquecer seu voca-
bulário e treinar o ouvido 
com as novas palavras.
A qualidade das trans-
missões é perfeita, basta 
apenas acessar e escolher 
o que deseja assistir. Os 
melhores filmes de ação, 
comédia, aventura, terror, 

romance, séries, desenhos 
animados, musicais e mui-
to mais.
Além disso, também é pos-
sível ver canais de notícias 
de vários países do mundo 
para ficar completamente 
informado sobre tudo o 
que acontece. Para quem 
curte esporte, não faltam 
opções. Desde basquete, 
futebol, surf, tênis e todos 
os tipos de competições. 
Afinal de contas, são mais 
de mil canais e sem preci-
sar pagar nada por isso.
Para ter uma ideia melhor 
do que Photocall TV ofe-
rece, são 246 canais nacio-
nais, 390 canais interna-
cionais, 369 canais a cabo, 
230 canais de rádio, além 
de 14 links para guias de 
programação. Entre os ca-
nais internacionais  mais 
importantes estão: BBC, 
CBS, FOX e NBC e os es-
panhóis La 1, La 2, Antena 
3 e Telecinco.
Sem complicação
Não há nenhuma com-
plicação para acessar os 
canais disponíveis na 
Photocall TV. É só clicar 
no logotipo e em seguida 
aparecerão duas opções: 
entrar no próprio site da 
emissora escolhida ou ir 
para o web player oficial 
do canal de televisão. Es-
colhendo a última opção, 
será possível ter acesso a 
outros programas, séries e 
vários conteúdos oficiais 

disponíveis.
Outro ponto positivo da 
plataforma para ver TV 
online gratuitamente é 
que em nenhuma parte do 
processo aparecem anún-
cios, publicidade ou qual-
quer outra coisa que possa 
prejudicar a experiência 
do usuário. Boa parte dos 
canais são em 1080 Full-
-HD, porém outros não te-
rão esse tipo de resolução, 
mas poderá ser visto sem 
nenhum problema ou cor-
te. O som das transmissões 
está totalmente sincroni-
zado e pode ser compreen-
dido com perfeição. É re-
comendável uma conexão 
via Wifi por questões de 
velocidade e economia de 
dados móveis.
Praticidade
Não existe forma mais 
prática de assistir televi-
são do que através de um 
smartphone ou tablet, por 
exemplo. Com a vida cor-
rida e a busca incessante 
por entretenimento, infor-
mação e conhecimento, 
o celular passou a ser um 
grande aliado e assim, as 
pessoas estão em busca de 
alternativas para ver tele-
visão pela internet.
Em meio a poucas opções 
fáceis, gratuitas e des-
complicadas, Photocall 
TV surgiu para suprir essa 
demanda. Com ela os usu-
ários podem assistir seus 
programas favoritos en-

quanto se deslocam até o 
trabalho dentro do metrô 
ou ônibus. Podem assistir 
às suas séries favoritas, ver 
uma partida de futebol ou 
show musical estando em 
qualquer lugar do mundo, 
desde que tenha um aces-
so à internet, o que é total-
mente possível na maioria 
das localidades.
A praticidade conta muito 
hoje em dia, pois os usu-
ários não querem encher 
seu smartphone de aplica-
tivos ou ter que preencher 
enormes cadastros expon-
do seus dados pessoais ou 
travando seu aparelho com 
a instalação de muitas coi-
sas. Saber que existe uma 
forma de assistir TV onli-
ne gratuitamente sem pre-
cisar fazer nada disso, é 
um grande alívio.
Mesmo sendo uma versão 
móvel, é possível ajustar 
a reprodução do conteúdo 
como ousuário desejar, in-
clusive em tela cheia para 
aproveitar o conteúdo sem 
nenhuma distração. Mes-
mo sendo uma experiência 
web, assemelha-se a um 
aplicativo próprio instala-
do no smartphone.
Quem ainda não viveu 
essa experiência, preci-
sa experimentar todas as 
facilidades que recursos 
como esses oferecem para 
quem quer ver TV online 
sem cadastro e sem men-
salidades.


