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Festival Internacional
de teatro de sombras
chega em pinda hoje

Ford cria carrinho de supermercado 
que freia automaticamente

para evitar acidentes com crianças

solenidade do Jubileu de Ouro da 
EM Tancredo homenageia figuras 

importantes para história da Escola

A 6° edição do Festival 
Internacional de Teatro de 
Sombras – único evento 
deste gênero que acontece 
no Brasil, chega à cidade, 
hoje. O evento acontece 
no Teatro Galpão, às 15 
horas, e a entrada é gra-
tuita.
O espetáculo “Dez anos 
de sombra – sombras chi-
nas” é uma homenagem 
aos dez anos de trajetória 
da Companhia fazendo 

A Ford apresentou na Eu-
ropa o protótipo de um 
carrinho de supermerca-
do equipado com sistema 
de freio automático para 
evitar que as crianças, ao 
brincar de correr entre as 
gôndolas, acabem gerando 
acidentes - veja o vídeo. O 
objetivo é tornar as com-
pras menos estressantes 
quando os pais vão ao su-
permercado com os filhos 
pequenos.
A criação é inspirada na 
tecnologia de assistência 
autônoma de frenagem da 
marca, disponível em mo-

Para comemorar os 50 
anos da EM Presidente 
Tancredo de Almeida Ne-
ves, em Ubatuba, foi ela-
borada uma programação 
com ações visando enal-
tecer a dedicação dos que 
fizeram história para que 
hoje a unidade fosse refe-
rência em tantos âmbitos 
da sociedade.
Além disso, a organização 
também buscou estraté-
gias para envolver os alu-
nos a fim de demonstrar 
todo o significado do Ju-
bileu de Ouro e delegar às 
futuras gerações que pos-
sam dar continuidade às 
atividades que fazem da 
EM Tancredo referência.
Como início da celebra-
ção, houve o descerramen-
to de uma placa alusiva à 
data logo no saguão de en-
trada da unidade, ao lado 
da galeria de ex-diretores 
e das placas comemorati-
vas aos 25 e 40 anos. Par-
ticiparam da cerimônia, o 
prefeito de Ubatuba, Dél-
cio Sato (PSD), a secretá-
ria de Educação de Uba-
tuba, professora Pollyana 
Gama, o diretor da EM 
Tancredo, Jayro Bento 
Rodrigues e alguns alunos 
da unidade.
Noite de homenagens
À noite, o Teatro Muni-
cipal foi palco das home-
nagens aos professores e 
funcionários aposentados, 
ex-funcionários e ex-di-
retores, professores e fun-
dadores da EM Tancredo. 
Após um vídeo que, exi-
bindo fotos antigas, fez 
os presentes voltarem no 
tempo, uma apresentação 
musical com o ex-aluno 
Marcelo, mais conhecido 
como Tchello Monte Cla-
ro, emocionou a todos.
Representando o prefei-
to Sato, a secretária de 
Educação falou sobre sua 
satisfação em participar 
de um momento tão espe-
cial. Ela comentou sobre 
a trajetória da escola, va-
lorizando os profissionais 
responsáveis em levar o 
trabalho adiante, lembran-

espetáculos de sombras. 
É a festa de aniversário 
de todas as personagens 
feita com as sombras das 
mãos, um estilo de teatro 
típico nas cortes do século 
XIX em Paris, anterior ao 
cinema, que conta histó-
rias pelo movimento má-
gico das mãos e pequenos 
acessórios. 
A duração é de 45 minutos 
e a faixa etária é acima de 
10 anos.

delos como o Fusion e o 
Edge ST, que usa uma câ-
mera dianteira e um radar 
para detectar veículos, pe-
destres e ciclistas na pista 
e aplica os freios automa-
ticamente se o motorista 
não responder aos alertas. 
De modo semelhante, o 
“Carrinho Autofrenante” 
tem um sensor que faz a 
varredura de pessoas e 
objetos à frente e aplica 
os freios automaticamente 
quando a possibilidade de 
uma colisão é detectada.
O protótipo faz parte de 
uma série da Ford cha-

do os desafios da área edu-
cacional e salientando a 
importância de uma equi-
pe comprometida.
“A escola tem algo que 
muitas unidades de outras 
cidades não têm, que é 
uma atuação até no âmbi-
to internacional por meio 
do Projeto Ubatuba Sat, 
fazendo com que proje-
te, também, a cidade de 
Ubatuba de forma extre-
mamente positiva e seus 
talentos”, enfatizou.
Pollyana ainda ressaltou o 
suporte da Administração 
Pública ao Tancredo, lem-
brando que “desde a Cons-
tituição de 1988, ficou es-
tabelecido que o Ensino 
Médio é uma prerrogativa 
do Estado e não dos Mu-
nicípios e, que bom que a 
força dessa escola, ao lon-
go dos anos, fez com que 
o poder público de Uba-
tuba optasse por segurar 
firme a unidade em seu or-
çamento público, porque 
teria motivos, inclusive 
em Lei, para que não dar 
continuidade a isso, mas  
Ubatuba fez essa opção e, 
com certeza, a fez baseada 
em um histórico de traba-
lho êxito e bons exemplos 
para a comunidade”, con-
cluiu.
Gratidão
Diretor da unidade desde 
2017, Jayro Rodrigues se 
emocionou, compartilhan-
do com os presentes que 
seu sonho era poder ho-
menagear e reunir todos 
os que fizeram parte da 
história da EM Tancredo. 
Além disso, ele contou os 
bastidores da fundação da 
escola, destacando a atu-
ação dos seis jovens pio-
neiros que escreveram o 
projeto para a criação da 
unidade visando a popu-
lação carente, que viaja 
longas distâncias com di-
ficuldade em busca de co-
nhecimento.
“Em 1969, as aulas tive-
ram início no prédio onde, 
hoje, sedia a Bibliote-
ca, acolhendo 30 alunos. 
Atualmente, temos 1300 

O Festival Internacional 
de Teatro de Sombras tem 
o intuito de propiciar a 
troca de experiência e in-
tercâmbio sociocultural 
entre os artistas e a popu-
lação local. Esta edição 
terá 8 companhias vindas 
do Japão, Alemanha, Es-
panha, Argentina e Brasil.
O Teatro Galpão fica na 
rua Luiza Marcondes de 
Oliveira, 2.750, no Parque 
das Nações.

mada “Intervenções”, 
que utiliza a experiência 
e tecnologias desenvol-
vidas pela marca no setor 
automotivo para resolver 
problemas do dia a dia em 
outras áreas. 
Outras criações recentes 
incluídas nessa série são 
uma cama inteligente que 
evita a invasão de espaço 
entre os parceiros (inspi-
rada no sistema de per-
manência em faixa) e uma 
casinha que protege os 
cães do barulho de fogos 
(sistema de cancelamento 
de ruído).

estudantes contemplando 
ensino do 6º ao 9º ano, 
Ensino Médio Integrado, 
Cursos Pós-Médio e, ain-
da, o curso Acesso para 
Todos – preparatório para 
Enem e vestibular. É um 
feito muito grandioso e es-
sas pessoas não poderiam 
deixar de ser homenagea-
das”, disse.
Rodrigues ainda pontuou 
que essa foi a maneira que 
encontrou de retribuir as 
oportunidades que a vida 
lhe deu. “Sempre estudei 
em escola pública, tanto 
Estadual como Federal em 
por isso, meu dever é re-
tribuir tudo o que me foi 
feito na cidade em que eu 
escolhi”, finalizou.
O professor Cândido de 
Moura, que atua há 37 
anos na unidade, falou so-
bre a importância do Uba-
tuba Sat, apontando que 
poucas escolas municipais 
de Ensino Médio possuem 
trabalhos pioneiros como 
este. Moura ainda comen-
tou que, este ano, a quarta 
turma do Ensino Médio 
Integrado Min embarcará 
para um intercâmbio na  
Pine Manor College En-
glish Language Institute, 
nos Estados Unidos.
O vereador Rochinha do 
Basquete representou a 
Câmara de Vereadores e 
citou sua relação com a es-
cola, onde seu irmão mais 
velho e filhos estudaram.
Ao final, foram entregues 
as homenagens, encerran-
do a solenidade.
Festival de Música
Com o objetivo de inserir 
os alunos no contexto das 
comemorações, a coorde-
nação da escola decidiu 
promover o Festival de 
Música e Paródia Escola 
Tancredo – Versão Jubileu 
de Ouro. O tema do Fes-
tival é “Os Momentos e o 
Tempo” e  as letras serão 
inéditas  –  com músicas 
em composições inéditas 
ou paródias. O Festival 
acontece no sábado, 11 de 
maio, partir das 19h30, na 
Escola Tancredo.
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Abernessia.
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LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
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das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
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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.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 04 2019 Processo 23 2019. O Municí-
pio de Redenção da Serra, em cumprimento da ratificação procedida pelo Chefe 
do Executivo, faz publicar o extrato resumido do processo de DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO a seguir: OBJETO: Contratação Empresa Prestação de Serviços de Ins-
talação e Manutenção em Esquadrias e Abrigo de Resíduos, em 30 de abril de 
2019, com vigência de 60 (sessenta) dias. FAVORECIDO:  Marcos Vinícius Bin-
der Montes 43463432870 ME CNPJ 17.395.422/0001-06. Valor Total contratado: 
R$16.945,36. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. RICARDO EVANGELISTA LOBATO - Prefeito Municipal

Hoje (09/05), prefeitura
de Caraguatatuba
discute a lDO de

2020, no Massaguaçu
A terceira e última audi-
ência pública descentrali-
zada da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 
2020 será hoje (9/5), às 
19h, e na Emef Profª An-
tonia Antunes Arouca, no 
Massaguaçu, região Nor-
te. O orçamento estimado 
para o exercício de 2020 é 
de R$ R$ 805.626.705,00. 
A Prefeitura de Caragua-
tatuba realizou segunda 
audiência na terça-feira 
(07/05), na Emei/Emef 
Profº Alaor Xavier Jun-
queira, no Travessão.
O debate contou com a 
participação do secretá-
rio de Fazenda, Ricardo 
Romera; do secretário 
adjunto de Fazenda, Nel-
son Hayashida; diretor de 
Estatística e Informação, 
Natanael Norões; e do 
diretor de Planejamento 
Orçamentário, Bruno Ti-
veron; além de servidores 
e munícipes.
As destinações obrigató-
rias de recursos do orça-
mento de R$ 805,6 mi-
lhões, previsto para 2020, 
ficaram com a seguinte 
alocação: Educação, com 
R$ 215,9 milhões; Saúde, 
com R$ 162,8 milhões; e 
Câmara Municipal, com 
R$ 21,3 milhões; além dos 
R$ 405,5 milhões para ou-
tros setores.
A analista da Secretaria de 
Planejamento Estratégico 
e Desenvolvimento, Edili-
ne Alves Boytchuk, expli-
cou o conceito de receita e 
despesa ao público.  “Re-
ceita são todos os recursos 
recebidos pela Prefeitura, 
ou seja, tudo que entra nos 

cofres públicos; e a despe-
sa são todos os dispêndios 
realizados, tanto para ma-
nutenção ou para investi-
mentos” destacou.
Os participantes também 
conheceram algumas 
ações previstas para o ano 
que vem como: aumento 
das vagas oferecidas nos 
Centros de Educação In-
fantil com a construção 
das creches do Pegorelli 
e Travessão; ampliação 
da oferta de cursos e ofi-
cinas culturais; realiza-
ção de eventos culturais; 
finalização das obras das 
Unidades Básicas de Saú-
de (UBS’s) do Golfinho e 
Rio do Ouro, Unidade de 
Pronto Atendimento do 
Perequê-Mirim e Pronto-
Socorro da Santa Casa; 
aumento dos atendimen-
tos da área de assistência 
social e aos idosos e pes-
soas com deficiência; in-
vestimentos no Complexo 
Turístico, revitalização de 
praças, pavimentação (as-
falto e bloquetes), projetos 
de drenagem, implantação 
de guias e sarjetas, além 
das revitalizações da Av. 
Brasília, ciclovias e me-
lhoria do acesso à Santa 
Casa. Houve perguntas 
sobre obras drenagem e ao 
setor turístico, relaciona-
das aos eventos e fomento 
à atividade no município.
As audiências atendem 
as exigências do Art. 165 
da Constituição Federal, 
Artigo 48 da Lei Comple-
mentar 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), 
Lei 4.320/1964 (Estatui 
Normas Gerais de Direito 

Financeiro para elabora-
ção e controle dos orça-
mentos e balanços) e Lei 
Orgânica Municipal (Ar-
tigos 3º das disposições 
transitórias, 49 e 63). A 
Fundação Educacional e 
Cultural de Caraguatatuba 
(Fundacc), localizada no 
Centro, recebeu a primeira 
audiência pública no dia 2 
de maio.
A Secretaria de Planeja-
mento Estratégico e De-
senvolvimento fica na Rua 
São Benedito, 436 – Cen-
tro. O telefone é o (12) 
3897-1100. Mais infor-
mações também podem 
ser obtidas pelo e-mail or-
camento@caraguatatuba.
sp.gov.br.
Orçamento participativo
Os munícipes de Caragua-
tatuba têm a oportunidade 
de ajudar a prefeitura a de-
finir a aplicação do orça-
mento anual pela internet 
por meio do Orçamento 
Participativo “Sua voz 
faz uma nova cidade”, cli-
cando no link http://www.
caraguatatuba.sp.gov.br/
orcamentoparticipativo/. 
Diversos temas são apre-
sentados aos moradores e 
os mais votados recebem 
uma atenção especial du-
rante a elaboração das pe-
ças orçamentárias.
Audiência pública da Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias de 2020
Dia 9 de maio (quinta-fei-
ra)
19h – Região Norte: 
EMEF Profª Antônia An-
tunes Arouca/Rua Itália 
Baff Magni, 581 – Massa-
guaçu

Termo de Adjudicação e Homologação - Chamada Pública Nº 
008/2019 - A Prefeita Municipal de Potim/SP, no uso das atribuições 
e de acordo com o Art. 43, VI, da Lei Nº 8.666/93, e conforme consta 
no Processo a manifestação da Comissão de Licitação, resolve, AD-
JUDICAR os Lotes da Chamada Pública em epígrafe, perfazendo o 
valor total de R$ 6.646,20 (seis mil e seiscentos e quarenta e seis 
reais e vinte centavos) à empresa A. J. NOGUEIRA EVENTOS ME, 
e HOMOLOGAR o presente processo licitatório na modalidade Cha-
mada Pública Nº 008/2019, cujo objeto é a Permissão de uso a pes-
soas jurídicas, de espaços físicos destinados à exploração de pontos 
de venda de bebidas (cerveja, água, refrigerante, suco, energético, 
destilados e coquetéis de frutas) e Alimentação, durante o evento 
Expo Potim 2019 - Aniversário da Cidade de Potim, nos dias 14 a 
19/05/2019.  Potim, 08 de maio de 2019. ERICA SOLER SANTOS DE 
OLIVEIRA - Prefeita Municipal.
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Atividades esportivas 
promovem interação 

entre alunos do
integral de taubaté

Funcionários da
prefeitura de pinda

recebem curso
de brigadistas

Atividades esportivas mo-
vimentam alunos de dife-
rentes unidades de ensino 
integral da Rede Munici-
pal de Ensino de Taubaté. 
Esses alunos fazem parte 
do programa Cidadania e 
Esporte em Tempo Inte-
gral (CETI).
Nesta quarta-feira, dia 8 
de maio, das 8h às 10h30 
e das 13h às 15h30, na 
pista da CTI, aconteceu o 
1º Corre Fest Integral, um 
Festival de Atletismo que 
vai reunir 368 alunos, de 6 
a 15 anos, de 23 escolas.  
Os alunos passaram por  
oito estações de acordo 
com a faixa etária, entre 
corrida de 100 m, cami-
nhada, corrida com bar-
reiras, salto em distância, 
arremesso, lançamento e 
salto em altura. Apesar do 
espírito competitivo, to-
dos os alunos foram pre-
miados. Desde o final de 
março, mais de 450 alunos 
do 6º ao 9º ano de 15 uni-
dades de ensino integral, 
entre meninos e meninas, 
disputam a 1ª Copa de 
Futsal do Integral. 
As atividades são organi-
zadas por comissões de 
monitores e professores 
que atuam no programa. 
As finais acontecem em 
outubro, com jogos de 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
Departamento de Atenção 
ao Servidor Público da Se-
cretaria de Administração, 
realiza nesta semana, um 
“Curso para Brigadistas” 
para os funcionários, no 
auditório da Prefeitura.
O curso que se estenderá 
ao longo da semana, con-
ta com a participação dos 
funcionários da  Secreta-
ria de Cultura da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, a 
intenção é possibilitar que 
esses funcionários tenham 
o conhecimento necessá-
rio para solucionar casos 
de emergências dentro do 
ambiente de trabalho.
“É muito importante essa 
participação dos funcio-
nários, pois em casos que 
possam oferecer risco, 
eles se tornam referências 
dentro do departamento 
em que trabalham. 
São eles que vão dar os 
primeiros socorros, e con-
tribuir para que o proble-
ma seja solucionado”, 
comenta a diretora do De-
partamento de Atenção ao 
Servidor Público, Fernan-

idas e vindas entre as es-
colas.
A Copa tem por objetivo 
estreitar o laço de amizade 
entre os alunos de diferen-
tes unidades, bem como 
despertar o espirito com-
petitivo, agindo com fair 
play, dessa forma, apren-
dendo a lidar com os senti-
mentos de vitória e derro-
ta. Os alunos, professores 
e famílias têm acesso às 
informações de todos os 
times, próximos jogos, fo-
tos, vídeos, através de um 
blog que foi criado espe-
cialmente para a atividade 
: https://copaintegral2019.
wixsite.com/meusite
O Cidadania e Esporte em 
Tempo Integral é uma par-
ceria entre as secretarias 
de Educação e Esporte e 
tem como principais obje-
tivos intensificar as opor-
tunidades de socialização, 
promover a permanência 
do aluno no ambiente es-
colar, proporcionar a for-
mação integral, melhorar 
as múltiplas competên-
cias, permitir o contato 
com o esporte e promover 
conhecimento cultural.
O programa está atual-
mente em 47 unidades da 
rede municipal de ensino 
e atende 10.100 alunos, 
com idade de 6 a 15 anos.

da Figueira.
O cronograma de ativida-
des do curso conta com 
palestras ministradas pela 
engenheira de segurança 
do trabalho, Regina Lin-
dgrem, e pelos técnicos 
em Segurança do Traba-
lho, Joel e Noemi, além da 
Funvic – Fundação Vida 
Universitária Cristã. Já 
na sexta-feira (10), have-
rá uma aula prática com o 
Corpo de Bombeiros que 
andarão com os funcioná-
rios pela sede da Prefei-
tura para um treinamento 
prático.
De acordo com a Secre-
taria de Administração, 
o curso é viabilizado em 
conjunto com o SESMT 
(Serviço Especializado 
em Engenharia de Segu-
rança e em Medicina do 
Trabalho), a fim de levar 
informações sobre o uso 
de extintores e primeiros 
socorros aos funcionários. 
Segundo o Departamento 
de Atenção ao Servidor 
Público está sendo ela-
borado um estudo para 
que mais ações como esta 
aconteçam.
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Aplicativo para fiscalização 
de cargas pesadas
estará disponível

nos próximos dias

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Segurança 
Pública, em parceria com 
o Departamento de Tecno-
logia da Informação, lan-
çará nos próximos dias o 
aplicativo que fiscalizará 
veículos e cargas pesadas. 
A intenção é viabilizar a 
implantação do Sistema 
de Controle e Gestão dos 
Transportes de Cargas.
De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Tecnologia da Informação 
da Prefeitura, o aplicati-
vo estará disponível para 
download nos próximos 
dias. A equipe que desen-
volveu o aplicativo já está 
fazendo os últimos testes 
de funcionalidade do sis-
tema para poder identifi-
car possíveis falhas, além 
de aprimorar algumas 
ferramentas. O motorista 
responsável poderá baixar 
o aplicativo na Play Store 
ou na Apple Store.
O aplicativo, que foi idea-
lizado e desenvolvido pela 
própria equipe da Prefei-
tura, será utilizado para 
a fiscalização de forma 
presencial da Guarda Ci-
vil Metropolitana e pelos 
agentes de trânsito, e tam-
bém através das câmeras 
do sistema COI (Centro 
de Operações Integradas). 
A multa de R$ 130,16 será 
para aqueles motoristas de 
caminhões ou carretas que 
não estiverem regulariza-
dos com a cidade através 
do aplicativo.
Para que nenhum moto-
rista seja pego de surpre-
sa, já foram colocadas as 
placas que alertam para 
regularização, nas vias da 
cidade que possuem flu-
xo intenso de caminhões 

e carretas. Segundo a Se-
cretaria de Segurança Pú-
blica, o principal objetivo 
deste sistema é organizar a 
circulação de veículos no 
trânsito da cidade, princi-
palmente veículos pesa-
dos e de grande porte nos 
acessos urbanos, e assim 
melhorar a fluidez do trá-
fego nas vias de trânsito 
rápido e evitar danificação 
da pavimentação asfáltica 
e de calçadas e, em espe-
cial, diminuir os riscos de 
acidentes.
Por meio do sistema que 
será lançado na próxima 
semana,  o cidadão que 
possui veículo pesado po-
derá solicitar o cadastro e 
estar em dia com a regu-
larização do município. 
Para requer Autorização 
Especial para o Trânsito 
de Caminhões (AETC) 
deverão ser apresenta-
das cópias dos seguintes 
documentos: Carteira de 
identidade e CPF do bene-
ficiário, no caso de pessoa 
física; CNPJ da empresa 
beneficiária e CPF do re-
presentante com poderes 
de administração, no caso 
de pessoa jurídica; Con-
trato social e última alte-
ração, no caso de pessoa 
jurídica; Certificado de 
Registro de Licenciamen-
to do Veículo; e Procura-
ção específica, quando for 
o caso.
Todos os detalhes e mais 
informações estão no de-
creto nº 5.635, de 12 de 
março de 2019, que tam-
bém pode ser consulta-
do no site da Prefeitura 
(www.pinda.sp.gov.br) ou 
diretamente no Departa-
mento de Trânsito e Mo-
bilidade, telefone 3644-
5300.

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

Livro D-25, FLS. nº 59, Termo nº 6987
Faço saber que pretendem se casar ERIC CAROLINO DA CRUZ e ISABELA DE OLIVEIRA TOLEDO, apresentando os 
documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Ubatuba-SP, 
nascido em 21 de agosto de 1995, de profissão motoboy, de estado civil solteiro, residente e domiciliado em Ubatuba-SP, filho 
de CELSO CAROLINO DA CRUZ e de ROSANGELA DA SILVA CRUZ. Ela é natural de Caraguatatuba-SP, nascida em 15 
de abril de 1999, de profissão do lar, de estado civil solteira, residente e domiciliada em Tremembé-SP, filha de LUCIANO 
PEDROSO DE TOLEDO e de CRISTINA GONZAGA DE OLIVEIRA. 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. 
 
Livro D-25, FLS. nº 59, Termo nº 6986
Faço saber que pretendem se casar RICARDO ALEXANDRE MENDROT e JULIANA APARECIDA MENDROT, apre-
sentando os documentos necessários exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural 
de Taubaté-SP, nascido em 28 de janeiro de 1976, de profissão metalúrgico, de estado civil solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Cinco, nº 213, Morada do Visconde, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ARGEMIRO MENDROT, falecido em 
em Taubaté/SP na data de 25 de junho de 1984 e de CECILIA DA SILVA MENDROT, falecida em em Taubaté/SP na data 
de 6 de julho de 2017. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 15 de setembro de 1978, de profissão agente de controle de 
endemias, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de JOSÉ GERALDO 
MENDROT, de 60 anos, nascido na data de 31 de outubro de 1958 e de BENEDITA DE FATIMA SCARPA MENDROT, de 
60 anos, nascida na data de 30 de março de 1959, residentes e domiciliados Taubaté/SP, natural de 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 im-
prensa local desta cidade. 

Tremembé, 8 de maio de 2019. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
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pindamonhangaba 
consegue reduzir

avaliação de
densidade larvária

Exposição que
retrata uma

era de fósseis
tecnológicos chega ao

taubaté shopping

Na segunda Avaliação 
de Densidade Larvária 
(ADL) do ano, realizada 
pela Secretaria de Saúde 
da Prefeitura, Pindamo-
nhangaba consegue redu-
zir número que indica pos-
sibilidade de epidemia de 
dengue. Na ADL referente 
ao mês de abril, a média é 
de 3,1, já na ADL realiza-
da em janeiro a média era 
de 3,6.
Com esta ADL, referente 
a abril de 2019 com média 
de 3.1, a cidade perma-
nece em estado de aler-
ta, pois, de acordo com o 
Ministério da Saúde, são 
satisfatórios somente índi-
ces menores que 1. Porém, 
a redução de 0,2 pode estar 
relacionada ao empenho 
realizado pela Prefeitura e 
colaboração dos morado-
res da cidade no combate 
ao Aedes aegypti.
De acordo com informa-
ções da Secretaria de Saú-
de, os índices mais altos 
de larvas do Aedes aegypti 
foram encontrados na re-
gião central, nos bairros: 
Boa Vista, Crispim, Bos-
que da Princesa, Andrade, 
com índice de 4.79, e no 
Castolira e Cidade Nova, 
com 4.68.
O diretor do Departamen-
to de Proteção aos Riscos 
e Agravos à Saúde, Rafa-
el Lamana, explica que 
este número é considera-
do alto e por isso, toda a 
população deve colaborar, 
eliminando criadouros do 
Aedes aegypti em seus 
imóveis, já que o maior 
local de incidência dessas 
larvas são as residências.
“Com este índice, per-
manece o estado de aler-
ta, visto que a cada 100 
imóveis visitados, em 
três a quatro imóveis fo-
ram encontradas larvas do 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, 
zika vírus, chikungunya e 

A mostra exibe peças do 
cotidiano que passaram 
a ser obsoletas em decor-
rência da rápida evolução 
da tecnologia
Quando pensamos em 
fósseis nossa mente vaga, 
instantaneamente, para 
uma era passada, voltan-
do aos dinossauros e aos 
homens das cavernas. Po-
rém, o passado pode estar 
muito mais presente do 
que imaginamos, afinal, 
os tempos modernos e o 
avanço rápido da tecno-
logia fazem com que ob-
jetos se tornem obsoletos 
em uma velocidade jamais 
vista antes.
Com o intuito de retratar 
tal realidade, o artista Ivan 
Porterro exibe, no Taubaté 

febre amarela”, afirmou.
Segundo o Departamen-
to de Proteção a Riscos e 
Agravos à Saúde, a ADL 
tem o objetivo de prever a 
faixa de incidência em que 
o município se enquadra e 
prognosticar uma possível 
epidemia das doenças.
Medidas para prevenção 
ao Aedes Aegypti
Para evitar uma possível 
epidemia, vale ressaltar 
o trabalho de prevenção. 
Lamana diz que e equipe 
de Controle de Vetores da 
Prefeitura realiza ininter-
ruptamente a vistoria de 
quintais, mas a população 
não deve esperar a visto-
ria, pois deve fazer sua 
parte todos os dias.
Para acabar com criadouro 
do mosquito, a indicação 
é não deixar água parada 
em nenhum local, ou seja, 
não deixar objeto expos-
to a céu aberto que pos-
sa acumular água. Além 
de redobrar a atenção em 
vaso de plantas, caixa d´á-
guas e pneus, pois foram 
nesses objetos que foram 
encontradas as larvas que 
contaram para a medição 
da ADL.
Lembrando que o comba-
te ao criadouro do Aedes 
aegypti é uma ação obri-
gatória de todos, cidadãos 
e Poder Público. Porém 
de acordo com o Departa-
mento de Proteção a Ris-
cos e Agravos à Saúde, os 
quintais das casas foram 
os locais onde mais foram 
encontradas as larvas.
“Por esta razão, precisa-
mos da colaboração da 
população, mantendo seus 
imóveis em bom estado 
de conservação. Deixando 
sempre os quintais lim-
pos, sem entulho ou local 
que possa acumular água. 
Mesmo uma simples tam-
pinha de garrafa pode vi-
rar criadouro do Aedes ae-
gypti”, garantiu o diretor.

Shopping, sua exposição 
“Fósseis – Passado não 
tão distante”. 
A mostra captura a essên-
cia consumista da contem-
poraneidade em relação 
ao avanço da tecnologia, 
exibindo 12 peças que há 
alguns anos eram parte 
comum do cotidiano das 
pessoas.
A exposição é gratuita e 
permanece no shopping 
até 31 de maio, das 10h às 
22h, na Alameda Cultural, 
próximo à Livraria Leitu-
ra.
Serviço
Exposição “Fósseis – Pas-
sado não tão distante”
Data: até sexta-feira (31)
Hora: 10h às 22h
Local: Alameda Cultural
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transações bancárias 
feitas por celular
aumentam 24%,

diz Febraban

O número de transações 
bancárias feitas pelo ce-
lular, por meio de apli-
cativos, cresceu 24% em 
2018 em comparação ao 
ano anterior. Segundo pes-
quisa divulgada hoje (7) 
pela Federação Nacional 
dos Bancos (Febraban), 
o número de transações 
bancárias com movimen-
tações financeiras cres-
ceu 33%. A quantidade 
de transações com movi-
mentações financeiras por 
celular aumentou 80%. 
Em 2018 foram feitos 2,5 
milhões de pagamentos e 
transferências (incluindo 
Documento de Ordem de 
Crédito - DOC e Transfe-
rência Eletrônica Disponí-
vel - TED), superando o 
internet banking.
“Observamos a migração 
do nosso cliente para o 
mobile. A facilidade em 
poder resolver questões fi-
nanceiras apenas utilizan-
do o celular é um ponto 
chave desse crescimento”, 
disse o diretor setorial de 
Tecnologia e Automação 
Bancária da Febraban, 
Gustavo Fosse.
Segundo os dados da Pes-
quisa de Tecnologia Ban-
cária 2019, feita por meio 
de questionários a 20 ban-
cos associados, o avanço 
de 80% está relacionado 
ao crescimento do número 
de contas pagas por meio 
desse canal, que chegou a 
1,6 bilhão, e do aumento 
de 119% na quantidade 
de DOCs, TED e outras 
transferências de valores 
em contas bancárias (862 
milhões).
“No celular tivemos in-
cremento em todos os 
tipos de transações que 
pesquisamos. No internet 
banking houve aumento 
em dois deles e estabilida-
de em dois, mas diminui-
ção de pesquisa de saldo 
em 17%, o que não deixa 
de ser um movimento na-
tural, porque se eu estou 
em casa, eu pego o celular 
e olho o saldo, não vou na 
internet para isso. É uma 
evolução natural das tran-
sações”.
Crédito e investimentos
A contratação de crédi-
to pelo celular aumentou 
60% ao chegar aos 359 
milhões em 2018. Os in-

vestimentos e aplicações 
feitas pelo mesmo canal 
cresceram 36%. Os da-
dos também indicam que 
a abertura de contas feitas 
por aplicativo chegaram 
aos 2,5 milhões em 2018, 
enquanto que em 2017 fo-
ram 1,6 milhão.
“O grande destaque aqui 
é o cliente preferindo usar 
o canal digital para abrir 
uma conta ao invés de ir 
a uma agência para fazer 
isso. Estamos observando 
que os clientes estão bus-
cando operações mais es-
truturadas, como a abertu-
ra de contas, pelo mobile. 
Isso já foi muito discutido 
no setor e com a flexibi-
lidade de legislação, fa-
cilidade de fotografar um 
documento e transferir, os 
clientes estão buscando 
também essa opção”, dis-
se. 
A comunicação entre 
cliente e banco por we-
b-chat teve crescimento 
de 364%, com 138,3 mi-
lhões no ano passado. Os 
atendimentos via chatbot 
passaram de 3 milhões em 
2017 para 80,6 milhões 
em 2018, o que corres-
ponde a um aumento de 
2.585%. 
Heavy users
A pesquisa avaliou ain-
da o número de contas 
com usuários do mobi-
le banking passou de 57 
milhões em 2017 para 70 
milhões em 2018. Desses, 
38% são os chamados he-
avy users, ou seja, pessoas 
que fazem mais de 80% 
de suas operações bancá-
rias por meio do celular. 
Em 2017, os heavy users 
eram 16,3 milhões e em 
2018 passaram a ser 26,8 
milhões, um aumento de 
64%. 
De acordo com a pesqui-
sa, os investimentos em 
tecnologia bancária soma-
ram R$ 19,6 bilhões em 
2018, ou seja, 3% a mais 
do que no ano anterior. 
Desse total, R$ 10 bi-
lhões foram destina-
dos a software, para                                          
desenvolvimento de no-
vas funcionalidades em           
serviços e produtos dos 
bancos. 
“Pelo menos 10% desse 
valor é utilizado para se-
gurança”, disse Fosse. 
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Dia das Mães deve
movimentar 24 bilhões de reais 

no varejo, mostra pesquisa
Agravamento é causado 
por doenças respiratórias 
que atingem metade dos 
portadores e pelo resseca-
mento da lágrima. Saiba 
como prevenir.
O acúmulo de poluen-
tes e a baixa umidade do 
ar aumentam em 30% as 
doenças respiratórias no 
outono e inverno segun-
do a OMS (Organização 
Mundial da Saúde). De 
acordo com o oftalmo-
logista Leôncio Queiroz 
Neto do Instituto Penido 
Burnier a primeira reação 
ocular provocada por es-
tas alterações climáticas é 
o ressecamento da lágrima 
que atinge 12% da popula-
ção. Quem tem ceratocone 
sofre mais. Um levanta-
mento feito por Queiroz 
Neto com 315 portadores 
mostra que 24% têm olho 
seco, ou seja, o dobro do 
restante dos brasileiros. 
“No País, são cerca de 
100 mil pessoas com esta 
doença que faz a córnea 
tomar o formato de um 
cone e responde por 70% 
dos transplantes”, comen-
ta. Os problemas para os 
ceratocônicos não param 
por aí. O levantamento do 
especialista também reve-
la que metade deles têm 
asma, bronquite ou rinite, 
importantes gatilhos para 
a conjuntivite alérgica.
Grupos de risco
O ceratocone geralmente 
aparece na adolescência, 
mas pode surgir na infân-
cia especialmente entre 
crianças com alergia ató-
pica, síndrome de Down 
ou asma. 
De todas as doenças res-
piratórias a asma é a mais 
frequente no Brasil com 
uma prevalência de 20% 
entre nossas crianças, se-
gundo o relatório do Glo-
bal Asthma Report que 
reúne pesquisadores do 
mundo todo que acompa-
nham a evolução da doen-
ça.
Sintomas
Queiroz Neto afirma que 
tanto o olho seco como 
a conjuntivite alérgica 
provocam embaçamento 
da visão, vermelhidão e 
coceira nos olhos. A con-
juntivite alérgica se dife-
rencia pelo inchaço das 
pálpebras e secreção vis-
cosa.
“Ninguém deve coçar os 
olhos. Isso porque, a cór-
nea é uma lente frontal do 
olho composta principal-
mente por colágeno. Es-
fregar os olhos enfraquece 
estas fibras e deforma o 
formato da córnea, levan-
do ao astigmatismo ou ao 
agravamento do ceratoco-
ne”, explica.
Os sintomas do ceratocone 
são a visão desfocada para 
perto e longe que pode ser 
confundido com astigma-
tismo, a troca frequente 
do grau dos óculos ou len-
tes de contato, enxergar 
halos noturnos, fotofobia, 
aumento da fadiga ocular 
e olhos frequentemente ir-
ritados.
A dica do oftalmologis-
ta é ao primeiro sinal de 
coceira aplicar nos olhos 

compressas frias. Podem 
ser feitas com gaze em-
bebida em água filtrada. 
Se o desconforto não de-
saparecer em até dois dias 
é necessário consultar um 
oftalmologista.
Tratamentos – Olho seco
O tratamento do olho seco 
depende do diagnóstico 
preciso de qual camada 
da lágrima entrou em de-
sequilíbrio, afirma. Hoje 
existe uma tecnologia 
que permite visualizar as 
camadas da lágrima para 
indicar um colírio lubrifi-
cante com substâncias ati-
vas para diferentes disfun-
ções. “Severa redução da 
camada oleosa da lágrima, 
comum em algumas mu-
lheres após a menopausa, 
pode demandar a suple-
mentação com ômega 3. 
Por isso, correr até a far-
mácia para comprar um 
colírio lubrificante pode 
até piorar o desconforto 
do olho seco, principal-
mente nas fórmulas com 
conservantes que irritam 
a mucosa ocular”, escla-
rece.
Conjuntivite alérgica
Já a terapia para conjun-
tivite alérgica depende da 
gravidade. “Colírios an-
ti-histamínicos são indi-
cados para alergias mais 
leves. Nos casos mais se-
veros o ideal são os colí-
rios com corticóide que 
por terem ação mais po-
tente fazem muitos alér-
gicos acreditar que são a 
melhor solução. Ledo en-
gano. “Usar corticóide in-
discriminadamente causa 
glaucoma, doença que im-
põe o uso contínuo de co-
lírio antiglaucomatoso por 
toda a vida”, argumenta.
Ceratocone
A única terapia que in-
terrompe a progressão do 
ceratocone é o crosslink, 
uma cirurgia que associa 
riboflavina (vitamina B2 ) 
e radiação UV (ultraviole-
ta) para aumentar a resis-
tência da córnea, explica. 
Nas córneas muito finas o 
crosslink é contraindica-
da, adverte. Neste caso, as 
alternativas para evitar o 
transplante são o implante 
de um anel que aplana a 
córnea ou o uso de lentes 
esclerais que se apoiarem 
na esclera.
Prevenção
As dicas de Queiroz Neto 
para proteger seus olhos 
no outono são:
Evite plantas, flores e ani-
mais com pelo dentro de 
casa.
Mantenha os ambientes 
arejados e livres de pó.
Livre-se dos travesseiros 
de pena e objetos de deco-
ração que acumulam pó.
Substitua a vassoura por 
aspirador de pó e o espa-
nador por panos úmidos.
Não esfregue ou coçar os 
olhos.
Forre almofadas e col-
chões com capas imper-
meáveis.
Atenção ao consumo de 
água para hidratar o corpo 
todo, inclusive os olhos.
Usar óculos com proteção 
UV nas atividades exter-
nas
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Mistau recebe
mostra fotográfica 
sobre vida no Egito

Exposição exibe acervo 
produzido em janeiro por 
fotógrafo do Vale
Em Janeiro deste ano, o 
fotógrafo Hudson Mo-
reira, de Caçapava, via-
jou ao Egito em busca de 
imagens que fossem ca-
pazes de traduzir a vida 
cotidiana desse povo, com 
seus costumes, tradições e 
cultura milenar, num terri-
tório fortemente marcado 
pela religião. Depois de 
passar por três cidades – 
Cairo, Luxor e Aswan -, 
retornou ao Brasil com um 
acervo de mais de 1.000 
fotografias retratando ce-
nas que vão muito além 
das paisagens e monu-
mentos característicos dos 
roteiros turísticos.
Parte deste material pode 
ser visto agora na exposi-
ção “Egito – Museu a Céu 
Aberto”, que será inaugu-
rada no dia 14 de maio, às 
19h, no Mistau (Museu 
da Imagem e do Som de 
Taubaté), e que ficará em 
cartaz até o dia 13 de ju-
nho.
A mostra reúne um con-
junto de 50 fotos colori-
das, que revelam cenas do 
cotidiano das três cidades 
visitadas. Na maioria de-
las, a câmera capta com 
rigor as pessoas inseridas 
na paisagem, em sua vida 
diária. Os mercados, as 
vilas, as construções urba-
nas, além dos monumen-
tos históricos, são alguns 
dos temas retratados.
Alguns objetos trazidos da 
terra dos faraós comple-
tam e ilustram a exposi-
ção, como um papiro, uma 
“chave da vida” e uma ré-
plica de um vaso canópico 
– recipiente que os antigos 
egípcios utilizavam para 
colocar os órgãos retira-
dos do morto durante o 
processo de mumificação.
O objetivo do projeto da 
mostra, conta o fotográ-
fo, é chamar a atenção do 
espectador para aspectos 
menos conhecidos da vida 
no Egito e que, geralmen-
te, não são evidenciados 
nos catálagos dos roteiros 
de viagem, como os cos-
tumes, a religiosidade e as 
condições socioeconômi-
cas de seu povo. Por isso 
a intenção de destacar os 
habitantes em situações 
do cotidiano, uma carac-
terística de seus trabalhos 
como fotógrafo. “Meu 
trabalho busca sempre re-
tratar o elemento humano 
inserido em seu contexto 
social”, explica ele.
Hudson Moreira é gradu-
ado em Marketing com 
especialização em foto-

grafia. Há anos vem pro-
duzindo material sobre 
temas relacionados à vida 
nas cidades, à história e às 
tradições da cultura popu-
lar do povo valeparaibano, 
em seus mais diferentes 
aspectos.
É autor, entre outros tra-
balhos, dos documentá-
rios fotográficos “Socie-
dade Anônima”, de 2001, 
retratando a situação de 
moradores de rua no Vale 
do Paraíba e suas vidas 
às margens da sociedade; 
“Tradições da Clareira”, 
de 2003, que retrata a ci-
dade de Caçapava em seu 
contexto cultural, com 
destaque para culinária, 
religiosidade e seus cos-
tumes; e “Cidade Negra”, 
documentário realizado 
em 2006 na cidade de São 
Paulo e que teve como 
tema o dia da Consciência 
Negra.
Roda de Convesa – Na 
abertura da exposição no 
Mistau, dia 14, será pro-
movida uma roda de con-
versa sobre o Egito e a 
forma como seu povo se 
relaciona e convive com 
o patrimônio histórico 
herdado de seus antepas-
sados.
A mesa de debates terá 
como convidados a pro-
fessora Dra. Rachel Ab-
dala, Professora Mestre 
Amanda Oliveira, Profes-
sor Mestre Carlos Alberto 
Serapião e Professor Mes-
tre João Gabriel de Al-
meida, além do fotógrafo 
Hudson Moreira.
A conversa buscará tra-
çar um breve painel so-
bre História, preservação 
do patrimônio histórico, 
políticas públicas de pre-
servação, costumes, reli-
giosidade e condições so-
cioeconômicas do Egito, 
fazendo um paralelo com 
a realidade brasileira. A 
entrada é gratuita.
Serviço:
Exposição “Egito – Mu-
seu a Céu Aberto” – de 
Hudson Moreira.
Quando: De 14 de maio 
a 13 de junho, no Mistau 
(Museu da Imagem e do 
Som de Taubaté) – Av. 
Thomé Portes Del Rey, 
761, Jardim Ana Emília – 
Taubaté.
Horário: abertura dia 14 
de maio, às 19h. Visitação 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e das 13h às 
17h; sábados e domingos, 
das 9h às 13h.
Informações: Tel.: (12) 
99227-8051
Instagram @hudsonpho-
tolive
Facebook Hudsonphoto
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Miscelânea
Curiosidades

Cinco motivos para beber água de manhã

1 – Beber água com o estômago vazio purifica o cólon, tornando mais fácil a absorção de nutrientes.
2 – Aumenta a produção de células do sangue e músculos.
3 – Ajuda a perder peso. Beba 500 mls. de água pela manhã faz seu metabolismo trabalhar 25% mais 
rápido.
4 – Pele saudável. A água ajuda a eliminar toxinas no sangue, resultando numa pele macia e brilhan-
te.
5 – Equilibra o sistema linfático, ajudando seu organismo em suas funções diárias e combatendo 
infecções.
***
A ulmaria sempre foi utilizada para aliviar dores e febres. Quando a Bayer produziu a fórmula de 
um produto similar ao salicilato extraído da planta, o acetilsalicilato, reconheceu seu valor dando ao 
produto o nome de Aspirina, derivado do antigo nome botânico da ulmaria, spiraca ulmaria.
***
A laranja era um dos remédios preferidos dos médicos árabes, na Idade Média. No século 16, uma 
princesa italiana, Ana Maria de Neroli, descobriu que o azeite extraído de suas flores e o empregou 
como perfume. Hoje em dia o “azeite de neroli”, como passou a ser chamado, alcança preços proi-
bitivos.

Humor

Dinheiro na hora, até dez mil, sem fiador, nem burocracias, sem garantias. Favor colocar num enve-
lope e deixar na portaria do meu prédio, aos cuidados de Tião K. Loteiro... Obrigado.
***
Vendo um piano em ótimo estado de conservação, todas as peças são originais. Valor sentimental 
muito grande, pois foi da minha adorada avó, que o conservou por mais de setenta anos, praticando 
todos os dias sempre as mesmas notas. Nunca tocou bem, mas aquilo era uma alegria pra ela. Tratar 
aqui em casa mesmo, quando a velha não estiver.
***
Jóia rara, Variante, ano 70, cor verde quase metálico, calotas originais, com brilho intenso (eu só uso 
Bombril), sexto proprietário, nenhuma multa (porque eu queimei todas elas), vidros verdes (engor-
durados, porque eu nunca os lavei), rebaixada (eu tirei os amortecedores), motor envenenado (eu só 
abasteço com gasolina batizada). Não vendo, não troco e nem empresto, eu só botei este anúncio pra 
que vocês morram dinveja... uai!
***
Vende-se uma mulher, extremamente chata, ano 60, em bom estado de conservação, ela só reclama 
de manhã até a noite, todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados Não é 
necessário trocar as pilhas porque parece que as pilhas dela não vão acabar nunca. Aceito cheque 
pré-datado, vale transporte, vale refeição e outros vales quaisquer que existam por aí.

Mensagens

Não espere...

... amar para ser amado...

... um sorriso para ser gentil...

... a mágoa para pedir perdão...

... a dor para acreditar nas orações...

... os elogios para acreditar em si mesmo...

... a queda para lembrar-se dos conselhos...

... a separação para buscar a reconciliação...

... por pessoas perfeitas para então se apaixonar...

... ficar sozinho para reconhecer o valor das pessoas...

... a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida...

... o dia da sua morte sem antes amar a vida.
***
Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza se as distorções da mente, consciente ou 
subconsciente. Pratique a meditação e a visualização, a observância desprendida, a percepção pací-
fica, experimentando uma sensação de amor desprendido de generosidade amorosa. Cultive esses 
estados. Conheça os seus pensamentos, as suas pressuposições e fantasias e dê-se conta de que você 
pode ter misturado tudo. As generosidades nos impedem de enxergar o que é único e individual.

Pensamentos, provérbios e citações

Um aposento sem livros é como um corpo sem alma.
A paciência é amarga, porém seus frutos são doces.
Os historiadores falsificam o passado e os idosos o futuro.
Entre no peito, faça a pergunta a seu coração o que ele sabe.
A música é a revelação mais alta do que qualquer sabedoria.
O dinheiro poderia ser igual aos problemas, aparecer do nada.
Se compreendêssemos, nunca mais poderíamos julgar.
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