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A GAzetA dos Municípios

Troca de ingressos para jogo contra 
o Copel Telecom Maringá (PR)

começa nesta quinta-feira (14/03)

Prefeitura de Cruzeiro prorroga prazo 
de pagamento da cota única do IPTU

Paratletas de Taubaté
representam o Brasil

em competição

Os torcedores que quise-
rem assistir ao jogo entre 
EMS Taubaté Funvic e 
Copel Telecom Maringá 
(PR), pela última rodada 
da primeira fase da Super-
liga Cimed Masculina de 
Vôlei, no próximo sábado 
(16), às 19h30, no ginásio 
do Abaeté, poderão adqui-
rir seus ingressos a partir 
desta quinta-feira (14) na 
Secretaria de Esportes e 
Lazer, na Clínica Sorri-
dents, no Taubaté Sho-
pping e pelo Aplicativo 
Vôlei Taubaté.
Os ingressos para esta 
partida serão trocados por 
Fraldas Geriátricas (paco-
te de no mínimo 8 unida-
des). 
1 pacote de fralda geriátri-
ca = 2 ingressos.
Novo patrocinador da 
EMS Taubaté Funvic, o 
Taubaté Shopping é uma 
nova opção de ponto de 
troca dos ingressos. O pú-
blico poderá adquirir as 
entradas no Taubaté Sho-
pping das 14h às 20h.
Os ingressos para reserva 
pelo App Vôlei Taubaté 
estarão disponíveis a par-
tir de 00h00 do dia 13/03.
Para este jogo, iremos 
reservar 10% dos ingres-
sos colocados para a tro-
ca para atender pessoas 
de grupo especiais, ou 
seja, pessoas com defici-
ência (PCD), idosos com 

A prefeitura de Cruzeiro 
(SP) prorrogou para o dia 
25 de março o prazo de pa-
gamento da cota única do 
Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) 2019 
com desconto de 5%. Já o 
pagamento parcelado, se-
gue com as datas de ven-
cimentos de acordo com o 
boleto. 
Para o pagamento na nova 
data, é necessário emitir 
um novo boleto que pode 
ser encontrado no site da 

A equipe de paratletismo 
do Programa Esporte Para 
Todos, da Prefeitura de 
Taubaté, teve quatro inte-
grantes convocados pelo 
Comitê Paralímpico Bra-
sileiro para integrar a se-
leção brasileira na disputa 
do Open Brasil Loterias 
Caixa.
O meeting de paratletis-
mo será disputado entre 
os dias 23 e 28 de abril na 
pista do Centro de Trei-
namento Paralímpico, em 
São Paulo.
O Open Brasil Loterias 
Caixa faz parte do cir-
cuito de meetings Grand 
Prix, promovido pelo Co-
mitê Paralímpico Interna-
cional. Ao todo, são oito 
etapas ao longo do ano, 
disputadas nos Emirados 
Árabes, Brasil, China, 
EUA, Suíça, Itália, Tuní-
sia e França.

idade igual ou superior 
a sessenta e cinco anos, 
as gestantes e as pessoas 
acompanhadas por crian-
ças de colo terão atendi-
mento prioritário ( (LEI 
No 10.048, DE 8 DE NO-
VEMBRO DE 2000). Os 
mesmos deverão apresen-
tar no momento da troca, 
documentos comprovató-
rios de sua necessidade de 
atendimento prioritário, 
caso não seja apresentado 
nenhum documento que 
comprove tal necessidade, 
caberá a organização deci-
dir se pode ou não realizar 
a troca. 
Como os outros torcedo-
res, cada pessoa portadora 
de necessidade prioritária 
de atendimento poderá 
troca no máximo 2 ingres-
sos, desde que seja apre-
sentado seu CPF, docu-
mento comprovatório de 
sua necessidade e o pacote 
de fralda geriátrica.
Ao todo, serão disponibi-
lizados “1000 ingressos” 
para troca dos torcedores-
Pontos de troca:
- Ginásio da CTI (Rua das 
Três Meninas, S/N). Horá-
rio: das 8h30 às 20h - In-
gressos disponíveis: 300
- Sorridents (Rua Conse-
lheiro Moreira de Barros, 
49, Centro) Horário: das 
8h30 às 18h - Ingressos 
disponíveis: 100
- App “Vôlei Taubaté” - 

prefeitura, seguindo este 
caminho: Página inicial > 
Acesso Rápido > IPTU, 
insira o número da ins-
crição do imóvel com 11 
dígitos que se encontra na 
primeira página do carnê 
e clique em “Consultar”. 
Selecione “Gerar Boleto” 
na primeira linha da Par-
cela Única.
Se preferir, vá ao Depar-
tamento Tributário Muni-
cipal, situado na Rua Ca-
pitão Neco, 27 - Centro. 

Da equipe do Programa 
Esporte Para Todos, fo-
ram convocados três pa-
ratletas: Alessandro Silva 
(classe F11), nas provas 
de arremesso de peso e 
lançamento de disco; An-
dré Rocha (classe F53), 
nas provas de arremesso 
de peso e lançamento de 
disco; e Viviane Soares 
(classe T12), na prova dos 
100m e 200m. Também 
foi convocado para inte-
grar o Time Brasil o trei-
nador Guto Nascimento, 
que atualmente já é trei-
nador dos arremessadores 
e lançadores da Seleção 
Brasileira de Paratletismo, 
além de trabalhar na equi-
pe Esporte Para Todos.
As disputas do Open 
Grand Prix de São Paulo 
ganham maior importân-
cia em 2019, pois será 
mais uma chance dos pa-

Ingressos disponíveis: 300 
a partir de 00h00 do dia 
13/03 (levar o ticket de re-
serva mais o alimento no 
dia do jogo)
- Taubaté Shopping (Av. 
Charles Schnneider, 1700 
- Vila Costa) Horário: das 
14h00 às 20h - Ingressos 
disponíveis: 300
Observações:
*Cada pessoa poderá tro-
car no máximo 2 ingres-
sos e deverá apresentar o 
CPF/RG no momento da 
troca. Essa medida preci-
sou ser tomada para evitar 
a ação de cambistas;
*Cada 2 ingressos serão 
trocados por 1 pacote de 
Fralda Geriátrica (pacote 
de no mínimo 8 unidades);
*Crianças de até 04 anos 
não precisam do ingresso;
*Pedimos que levem sa-
quinhos plásticos para re-
tirada do lixo após o jogo;
*Estará proibida a entrada 
de instrumentos musicais, 
capacetes, copinho de 
água, guarda-chuvas e be-
bidas, alcoólicas ou não, 
em garrafa ou latinha;
*O portão de acesso ao 
público será aberto 1h an-
tes do início da partida.
A organização recomen-
da que os torcedores não 
deixem para trocá-los na 
última hora, pois a expec-
tativa é que o ginásio do 
Abaeté fique lotado para a 
partida.

A equipe de servidores 
estará à disposição para 
emissão do novo boleto! 
Os bancos credenciados 
para recebimento são: 
Itaú, Mercantil, Bando do 
Brasil, Caixa Econômica 
Federal e lotéricas. Lem-
bramos que os bancos cre-
denciados não receberão o 
boleto inicial vencido em 
11/03, apenas o novo com 
vencimento até 25/03. 
#JuntosConstruindoUma-
NovaCidade

ratletas taubateanos ca-
rimbarem suas vagas nos 
Jogos Parapan America-
nos de Lima, no Peru, e 
também no Campeonato 
Mundial de Paratletismo, 
que este ano será disputa-
do em Dubai, nos Emira-
dos Árabes.
André Rocha e Alessan-
dro Silva já estão com 
vaga garantida nos Jo-
gos Parapan Americanos, 
e buscam suas vagas no 
Mundial.
O Programa Esporte Para 
Todos congrega toda a 
prática esportiva destina-
da a pessoas com deficiên-
cia em Taubaté. As moda-
lidades que fazem parte do 
Esporte Para Todos são: 
atletismo, natação, halte-
rofilismo, bocha, basquete 
em cadeira de rodas, tênis 
de mesa, goalball, triatlo, 
ciclismo, e badminton.
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CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
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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.
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UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

A Bahia é mundialmente conhecida por suas praias e seu carnaval, entre-
tanto nos meses de abril a outubro o movimento turístico diminui muito. 
Poucos sabem que uma das paisagens mais bela apresentam-se justamen-
te no inverno baiano. A Chapada Diamantina compreende as cidades de 
Andaraí, Lençóis, Iraquara, Caeté Açu, Vale do Capão, Muergê, Palmei-
ras. Igatu e Itaeté. Todas elas apresentam belezas naturais incomparáveis 
como a Cachoeira do Mosquito e Gruta da Paixão, perfeitamente combi-
nadas com ruas de paralelepípedos e casas coloniais. Para se ter uma idéia 
da beleza do local, a Cachoeira da Fumaça possui uma queda livre de 380 
metros. O Ribeirão do Meio é um tobogã natural que deságua em uma lin-
da lagoa. O Poço Azul é uma caverna de 16 metros de profundidade com 
água cristalina para nadar e admirar. Enfim, nem só de baladas e praias de 
Porto Seguro vive o turismo baiano, h[a muito mais para ser explorado, 
por um preço geralmente baixo, em meio de vitórias régias, samambaias 
da água, jacarés, pacas, capivaras e muita beleza natural.

Humor

O cidadão que costumava falar enquanto dormia, passou da conta naquela 
noite, A mulher só de “butuca”, ouve ele repetir várias vezes o nome da 
outra. Na manhã seguinte, vai com tudo tirar satisfação, mas ele se sai 
bem:
- Que é isso benzinho! É o nome de uma água que estou botando a maior 
fé na corrida de domingo!
E fica por isso mesmo. Mas à noite, porém, encontra a mulher com a cara 
mais fechada do mundo e pergunta:
- O que foi benzinho?
- Nada não, apenas que a sua égua ligou duas vezes, hoje, querendo falar 
com você...
***
Conselhos inteligentes

Beba moderadamente (mesmo que seja em grande quantidade).
Sorria agora (pois na velhice não terás dentes).
Se não abrir na primeira vez (desista de pular de pára-quedas).
Não ligue pra vida (pois ela não tem telefone).
Se você se achar horrível pela manhã (levante depois do meio-dia).
Não pare pra pensar (pense andando).
Evite a vida sedentária (beba muita água).
Evite acidentes (fala-os de propósito).
Não brinque com fogo (ele é chato e não sabe brincar).
Se não vencer o inimigo (então corra).
Não furte ou não roube (os políticos detestam concorrência).
Nunca bata em uma pessoa caída no chão (a não ser que você tenha a cer-
teza de que ela não vá se levantar).
E se o sonho acabou (não desanime, na padaria da esquina tem muito mais 
sonhos).

Mensagens

Tenha gratidão, mostre às pessoas que você gosta delas. Agradeça um 
colega pela ajuda. Parabenize outro pelo sucesso atingido e, agradeça por 
ter uma vida feliz. Aproveite a vida, arrume um tempo pra você e para as 
coisas que gosta de fazer. Faça de você uma prioridade. Mude a rotina, 
alterar a rotina lhe trará novas energias. Tenha clara visão entre o trabalho 
e o tempo livre e, deixe espaço para atividades e momentos de reflexão. 
Mantenha contato com as pessoas, lembre-se como você se sentiu quando 
recebeu uma ligação inesperada de alguém. Envie um email para alguém 
ou ligue para parentes e amigos para simplesmente dizer “oi”. Seja cria-
tivo, encontre uma atividade na qual você possa extravasar sua criativi-
dade. Não importa se você está ocupado ou anda com preguiça no fim de 
semana, se reserve um tempo para atividades criativas e você será feliz e 
mais saudável. Converse com alguém, tenha um melhor amigo com quem 
você possa conversar sobre qualquer assunto. Ele não vai te julgar ou ten-
tar resolver seus problemas. Ele escutará porque ele sabe que você fará 
o mesmo com ele. Perdoe, talvez seja a hora de perdoar alguém ou você 
mesmo, por algo que foi feito ou dito. Recupere o controle sobre a sua 
felicidade deixando para trás antigas mágoas. Sonhe, escreva seus sonhos 
e, aos poucos, realize-os. Você terá novos objetivos, nos quais focalizará 
suas energias. Seja feliz, enfim, faça com que o ambiente em que você 
vive ofereça oportunidade para reconhecer e aproveitar os aspectos posi-
tivos e os bons momentos da vida. Se esforces para ser feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

A auto estima não é tudo, mas sem ela não sobra nada.
A distância não é nada, só o primeiro passo que é difícil.
Não aprendemos para a escola, mas aprendemos para a vida.
Se você ache que a instrução é cara, experimente a ignorância.
Se a sua estrela não brilha, não tente apagar a minha.
A amizade é um comércio desinteressado entre semelhantes.
As figuras imaginárias têm mais elevo e verdade que as reais.

Batalhão Borba Gato
realiza com sucesso a 
Corrida da Paz 2019

Representantes de unida-
des militares e entidades 
participaram no último dia 
8 de março da CISM Day 
Run - Corrida da Paz, pro-
movido em Pindamonhan-
gaba pelo 2º Batalhão de 
Engenharia de Combate 
-”Batalhão Borba Gato”. 
O evento acontece desde 
2006 em diversas cidades 
do mundo e comemora o 
aniversário do Conselho 
Internacional de Esporte 
Militar. Participaram do 
evento o 2º Batalhão de 

Engenharia de Combate, 
a 11º Companhia de Enge-
nharia de Combate Leve, 
a 12ª Companhia de Enge-
nharia de Combate Leve, 
diversos reservistas da 
Guarnição, além de gru-
pos civis como Escoteiros 
do Ar (Taubaté), Esco-
teiros do Itapeva (Pinda-
monhangaba), Escoteiros 
Levi (Pindamonhanga-
ba), Faculdade FUNVIC, 
Grupo de Corrida Medi-
da Certa, Academia Oxy, 
dentre outros.

O Conselho Internacional 
de Esporte Militar é uma 
entidade foi fundada em 
1948 após o término da 
Segunda Guerra Mundial 
com os propósitos pacifis-
tas e de integração entre 
as nações. A corrida é uma 
jornada esportiva, sem 
fins competitivos, que tem 
a finalidade de promover a 
prática esportiva no âmbi-
to das Forças Armadas e a 
integração com a socieda-
de civil, por intermédio do 
esporte.

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

Livro D-25, FLS. nº 46, Termo nº 6960
Faço saber que pretendem se casar REGINALDO FAUSTINO DE SOUZA e BARBARA ELIANA FERREIRA, aprensen-
tando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Goioerê-PR, nascido em 29 de abril de 1969, de profissão metalurgico, de estado civil divorciado, residente e domiciliado 
na Rua José Higino Siqueira, nº 509, Jardim Santana, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ADÃO LEITE DE SOUZA, 
de 79 anos, natural de Jardim/CE, nascido na data de 1 de novembro de 1939, residente e domiciliado em Tremembé/SP e 
de IRACI FAUSTINA DE SOUZA, falecida em Tremembé/SP na data de 18 de dezembro de 1996. Ela é natural de Apare-
cida-SP, nascida em 1 de outubro de 1977, de profissão do lar, de estado civil divorciada, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de LUIZ CARLOS FERREIRA, falecido em Taubaté/SP na data de 2 de janeiro de 2003 e de 
HELENA DA SILVA FERREIRA, falecida em Taubaté/SP na data de 24 de novembro de 2015. 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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CCR NovaDutra conclui obras 
de modernização no viaduto 
Jararaca em Guaratinguetá

Chega a 12 o número de
mortos por causa

de forte chuva em SP

Subestação de energia será 
inaugurada

São José Basketball perde fora de 
casa para o Joinville, no NBB

Bancos fazem mutirões 
para renegociar dívidas

A CCR NovaDutra con-
cluiu em fevereiro as 
obras de modernização do 
viaduto Jararaca, em Gua-
ratinguetá, no km 63,7, no 
Vale do Paraíba. Os servi-
ços ocorreram no sentido 
norte do viaduto e contou 
com investimento supe-
rior a R$ 480 mil. Cerca 
de 30 profissionais atua-
ram na obra.
No local a Concessionária 
realizou o reforço e alar-

O Corpo de Bombeiros 
atualizou para 12 o núme-
ro de mortos em razão da 
forte chuva que atingiu a 
Grande São Paulo na ma-
drugada e manhã de on-
tem, dia 11. Foram quatro 
mortes em Ribeirão Pires 
e um em Embu das Artes 
por causa de deslizamen-
tos, três em São Caetano, 
dois em Santo André, um 
em São Bernardo e um em 
São Paulo, por afogamen-
to. Também foram regis-
trados seis feridos.
A 12ª morte foi um ho-
mem encontrado em um 
córrego na Avenida En-

Hoje, quarta-feira, dia 
13 de março, das 10h às 
12h, será inaugurada ofi-
cialmente a subestação de 
energia (ETD) Mantiquei-
ra, que fica na rua Eduardo 

Já classificado para as 
oitavas de final do NBB 
(Novo Basquete Brasil), o 
São José deixou escapar a 
vitória em Joinville (SC) 
nesta segunda-feira (11), 
diante do lanterna do cam-
peonato. O time da casa 
venceu por 87 a 84, mas 
não tem mais chances e 
está eliminado.
Os catarinenses começa-
ram bem e venceram o 
primeiro quarto por 29 a 
24. 
Porém no segundo foram 
surpreendidos pelos visi-
tantes, que fecharam em 
18 a 12 e foram para o 
vestiário com um ponto à 
frente (42 a 41).

A Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), 
em parceria com órgãos 
de defesa do consumidor 
(Procons) de todo o país, 
realiza, desde ontem, dia 
11, mutirões para nego-
ciação de dívidas. A ação 
ocorre na semana em que 
se comemora o Dia Mun-
dial do Consumidor, 15 de 
março.
Segundo a Febraban, os 
mutirões são eficazes 
porque cerca de 80% das 
pessoas que participam 
dessas ações chegam a um 
acordo com os bancos.
De acordo com a Febra-
ban, os estados da Paraíba 
e do Maranhão e as cida-
des mineiras de Uberlân-
dia, Ubá, São Sebastião 
do Paraíso e Carmo do 
Rio Claro são algumas 
das localidades que já 
confirmaram participação 
nos mutirões. A federa-
ção lembra, porém, que o 
consumidor não precisa 
esperar pela realização de 
um mutirão caso necessite 
negociar suas dívidas. Os 
principais bancos mantêm 
canais para prestar esse 

gamento da estrutura com 
implantação de acosta-
mento e de área de passeio 
para pedestre. 
As obras fazem parte do 
Programa de Recuperação 
e Alargamento de Pontes 
e Viadutos, realizado pela 
CCR NovaDutra desde 
1996, em vários pontos 
da rodovia. Desde o início 
da concessão, a CCR No-
vaDutra já recuperou um 
total de 143 pontes e 86 

genheiro Olavo Alaisio de 
Lima, em Santo André.
O Corpo de Bombeiros 
atualizou também os acio-
namentos à corporação em 
razão das chuvas. Desde 
a 0h até as 16h20, foram 
123 ocorrências de quedas 
de árvores, 94 desmoro-
namentos e desabamentos 
e 740 chamados por en-
chentes e alagamentos.
A Defesa Civil informou, 
por meio de nota, que o 
número de desabrigados 
ainda está sendo contabi-
lizado pelos municípios 
atingidos.
De acordo com o Cen-

Nozelli – bairro Idepen-
dência em Taubaté.
A estação trará mais con-
fiabilidade ao sistema elé-
trico existente da cidade 
e aumentará a capacidade 

Na segunda etapa, a equi-
pe joseense deu mostras 
que iria sair do sul do Bra-
sil com mais um triunfo 
ao ampliar a vantagem 
com 22 a 15 na parcial. 
O Joinville voltar a jogar 
a melhor e transformou 
o quarto período no mais 
emocionante, com a defi-
nição nos últimos segun-
dos, e venceu por 31 a 20, 
dando números finais ao 
jogo.
Agora o São José encerra 
a fase de classificação com 
4 jogos diante da torcida, 
que será muito importante 
para apoiar o time na luta 
para tentar o sexto lugar e 
ficar melhor posicionado 

serviço e reservam, em 
seus sites, áreas específi-
cas para tal atendimento. 
Os cinco maiores ban-
cos do país representam 
aproximadamente 95% 
do mercado de crédito ao 
consumidor no Brasil.
Além das ferramentas de-
senvolvidas pelas institui-
ções financeiras, os clien-
tes podem encaminhar 
suas propostas de negocia-
ção aos bancos por meio 
do site consumidor.gov.br. 
A plataforma, criada pelo 
governo federal, é um ca-
nal direto de comunicação 
entre os consumidores e 
mais de 80 instituições fi-
nanceiras de todo o Brasil, 
para solução alternativa 
de conflitos de consumo, 
e está disponível na inter-
net e também por meio de 
aplicativos para celular.
Negociação online
Os acordos feitos de for-
ma virtual já representam 
até 40% do total, em al-
gumas instituições finan-
ceiras. Pela estimativa do 
setor, as negociações onli-
ne, entre este e o próximo 
ano, já deverão ultrapas-

viadutos.
Para saber das condições 
de tráfego, os motoristas 
podem ligar para o Dis-
que CCR NovaDutra, 
que atende 24 horas por 
dia pelo telefone 0800-
0173536. 
Os motoristas também 
podem obter informações 
das condições de tráfego 
na via Dutra sintonizando 
a CCRFM 107,5 NovaDu-
tra.

tro de Gerenciamento de 
Emergências (CGE), das 
19h de domingo até as 7h 
de ontem, dia 11, choveu 
57,8 milímetros (mm), o 
que corresponde a 32,6% 
do volume esperado para 
todo o mês de março, que 
é de 177,4 mm. O volume 
acumulado no mês é de 
160,8 mm, 90,6% do es-
perado.
O Vale do Paraíba também 
sofreu com a chuva deste 
final de semana, algumas 
cidades tiveram longos 
períodos de chuvas que 
causaram alagamentos e 
muitos transtornos.

para o crescimento eco-
nômico da região. Serão 
beneficiados diretamente 
cerca de 20 mil clientes e 
indiretamente outros 147 
mil.

e mais confiante para a 
etapa eliminatória. O pró-
ximo compromisso será 
diante do Bauru, nesta 
quinta-feira (14), às 20, no 
ginásio Linneu de Moura, 
com entrada gratuita.
Depois, o esquadrão do 
técnico Jaú enfrenta o 
Franca, no sábado (16), 
às 18h, no mesmo local. A 
quadra da Associação Es-
portiva continua o palco 
dos dois últimos confron-
tos, que prometem disputa 
acirrada nas quatro linhas 
e emoção na arquiban-
cada. Sempre às 20h, os 
adversários serão o Corin-
thians (dia 19) e Paulista-
no (dia 26).

sar as presenciais, feitas 
nas agências – a exem-
plo do que ocorre com 
as transações bancárias, 
com o maior uso do mo-
bile banking(ferramenta 
que permite a realização 
de serviços bancários por 
meio de dispositivos mó-
veis, como celulares) no 
dia a dia do cliente.
Páginas de renegociação 
de dívidas dos cinco maio-
res bancos:
Banco do Brasil
https://www.bb.com.br/
pbb/pagina-inicial/voce/
produtos-e-servicos/solu-
cao-de-dividas#/
Bradesco
https://banco.bradesco/
html/classic/produtos-ser-
vicos/renegociacao-de-di-
vidas/index.shtm
Caixa
http://www.caixa.gov.br/
voce/credito-financiamen-
to/renegociacao-dividas/
Paginas/default.aspx
Itaú Unibanco
https://www.itau.com.br/
renegociacao/
Santander
https://www.santander.
com.br/hotsite/semdivida/
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Expo Cavalo de Tróia
chega ao Taubaté Shopping

Prazo para eleitor faltoso 
evitar cancelamento do

título segue até 6 de maio

Agronegócio cresce acima
da média e deve ampliar

participação do Brasil no mundo

Você provavelmente já 
ouviu a expressão “pre-
sente de grego”, mas, se 
quer conhecer a origem 
dessa história, não pode 
deixar de conferir a expo-
sição gratuita que acaba 
de chegar ao Taubaté Sho-
pping: “Cavalo de Tróia”. 
A mostra tem trabalhos 
de artistas de diversas re-
giões, cada qual com seu 
estilo, para unir arte e his-
tória em um só lugar.
A exposição inédita pode 
ser vista gratuitamente na 
alameda cultural do centro 
de compras até domingo, 
31 de março. “As peças 
revelam como as palavras 
e o sentido das coisas po-
dem mudar ao longo do 
tempo. Fazendo um tro-

Começou na ultima quin-
ta-feira (7) e segue até 
6 de maio o prazo para 
quem não votou nem jus-
tificou a falta em pelo me-
nos três votações seguidas 
e precisa regularizar sua 
situação. Para que possa 
ficar quites com a Justiça 
Eleitoral, é preciso pa-
gar as multas referentes 
às ausências, bem como 
comparecer a um Cartório 
Eleitoral.
Para resolver sua situa-
ção, o eleitor deve apre-
sentar, além do título, um 
documento com foto e um 
comprovante de residên-
cia. 
Os nomes dos faltosos co-
meçaram a ser divulgados 
em 20 de fevereiro e po-
dem ser consultados nos 
cartórios eleitorais de todo 

O agronegócio brasileiro 
segue avançando acima 
da média mundial, embo-
ra apresente um ritmo de 
crescimento menor em 
comparação aos últimos 
10 anos.  Mesmo diante de 
um cenário internacional 
nebuloso, especialmente 
entre EUA e China, que 
se se enfrentam em uma 
guerra comercial sem pre-
cedentes, a sua sustentabi-
lidade deve ser mantida na 
próxima década.
A expectativa é que o Bra-
sil conquiste mais partici-
pação no mercado mun-
dial entre as principais 
commodities que produz 
e exporta, como soja, mi-
lho, açúcar e carnes (bo-
vina, suína e frango). Essa 
é uma das conclusões do 
Outlook Fiesp 2028 - Pro-
jeções para o Agronegócio 
Brasileiro, estudo elabo-
rado pelo Departamento 
do Agronegócio (Deagro) 
da Federação das Indús-
trias do Estado de São 
Paulo (Fiesp). O estudo 
reúne as projeções do se-
tor para a próxima década, 
em termos de produção, 
produtividade, área plan-
tada, consumo doméstico 
e exportações. O equilí-
brio fiscal e a efetivação 
das reformas econômicas 
são esperados para que a 
política agrícola brasileira 
passe por aprimoramen-
tos a partir, por exemplo, 
da priorização do seguro 
rural como política de ga-
rantia de renda ao produ-
tor, cenário que também 
beneficiaria os segmentos 

cadilho com a temática da 
exposição, para conquis-
tar um objetivo é preci-
so estar dentro do que se 
deseja”, comenta Robert 
Richard, curador da ex-
posição produzida pela 
ABAPC (Associação Bra-
sileira dos Artistas Plásti-
cos Contemporâneos).
A história
Tudo começou na guerra 
de Tróia - um gigantesco 
confronto entre Grécia e 
Tróia que já durava nove 
anos. Segundo a Odisséia, 
os gregos construíram um 
grande cavalo de madei-
ra, dentro do qual escon-
deram diversos soldados. 
Em seguida, o cavalo foi 
dado a Tróia como um si-
nal de rendição. À noite, 

o país. O prazo para a re-
gularização vai até 6 de 
maio.
Para somar as três faltas, 
são contados também os 
turnos de votação. Tam-
bém são contadas as elei-
ções suplementares, con-
vocadas quando o pleito 
oficial é anulado devido a 
irregularidades. Segundo 
informações do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
mais de 2,6 milhões de 
pessoas podem ter o título 
cancelado caso não resol-
vam a situação.
Quem tiver o título cance-
lado terá pela frente uma 
série de problemas. A pes-
soa fica, por exemplo, im-
pedida de obter passaporte 
e carteira de identidade, 
de receber salário de fun-
ção ou emprego público 

de proteínas animais e de 
produtos mais elaborados, 
a partir do crescimento es-
perado da renda.
“O novo Governo Federal 
tem demonstrado com-
promisso com o ajuste 
fiscal, tendo como base o 
enxugamento do Estado e 
as reformas necessárias, 
como a previdenciária, 
capaz de trazer mais con-
fiança ao mercado”, ava-
lia o presidente da Fiesp, 
Paulo Skaf.
Dados mostram que a sa-
fra de milho 2018/19 pode 
chegar à 93 milhões de 
toneladas, 14% maior em 
relação a 2017/18, resulta-
do da maior produtividade 
( 10%) e área plantada ( 
4%). As exportações de-
vem crescer 27%, para 
cerca de 32,5 milhões de 
toneladas. A safra de soja 
foi projetada em 116 mi-
lhões de toneladas (-3% 
em relação a 2017/18).
Embora se espere uma 
área plantada maior ( 3%) 
na atual temporada, a pro-
dutividade (3.193 Kg/ha) 
deve ser menor em razão 
de problemas climáticos 
que atingiram alguns es-
tados produtores no final 
de novembro e dezembro 
de 2018. As exportações 
da oleaginosa devem ser 
16% menores em 2018/19 
em comparação a safra 
2017/18, estimadas em 71 
milhões de toneladas.
Para cana de açúcar, a 
expectativa é que a sa-
fra 2019/20 chegue a 617 
milhões de toneladas, 
incremento de 3% ante 

os soldados gregos se es-
gueiraram para fora do ca-
valo e abriram os portões 
da cidade para que o exér-
cito pudesse entrar. Com o 
truque, a Grécia venceu a 
guerra.
Até hoje, essa é conside-
rada uma das maiores es-
tratégias bélicas da histó-
ria, servindo de referência 
para diversas manifesta-
ções artísticas, como pe-
ças de teatro, livros, filmes 
e exposições.
Serviço
Exposição Cavalo de 
Tróia
Data: sexta-feira (8) a do-
mingo (31)
Hora: das 10h às 22h
Local: Taubaté Shopping, 
na alameda cultural

e/ou de participar de con-
corrência pública ou ad-
ministrativa estatal.
Outro problema que acar-
reta ao faltoso é que ele 
fica impossibilitado de 
obter empréstimos em ins-
tituições públicas, de se 
matricular em instituições 
de ensino e de ser nome-
ado em concurso público.
Não terão os títulos cance-
lados aqueles que não são 
obrigados a votar, sendo 
seu comparecimento às 
urnas facultativo, como 
as pessoas entre 16 e 18 
anos e acima de 70 anos. 
Também não estão sujei-
tos à medida os portado-
res de deficiência a quem 
seja impossível ou extre-
mamente oneroso o cum-
primento das obrigações 
eleitorais.

2018/19, reflexo de maior 
produtividade ( 3%) e 
uma área plantada relati-
vamente estável (-0,5%). 
A produção do açúcar 
deve ficar relativamente 
estável ( 0,7%), enquanto 
a do combustível deve ser 
6% maior entre 2018/19 e 
2019/2020.
No caso do café, o estudo 
prevê queda na produtivi-
dade (-8% sobre 2018/19) 
e na área plantada (-1%), 
impactando a produção 
que deve recuar em 8,5% 
em relação à 2018/19.
O desempenho estimado 
para as carnes (bovina, su-
ína e de frango) em 2019 
sobre 2018 é de incremen-
to na produção de carne 
bovina ( 1,8%), carne de 
frango ( 2,0%) e suína ( 
2,3%). O consumo domés-
tico deverá ter aumento de 
1,4% para carne bovina, 
1,4% para carne de frango 
e 1,7% para suína.
No horizonte de longo 
prazo, o trigo continuará 
dependente de importação 
em 2028. Para suprimen-
to do mercado doméstico, 
serão necessárias importa-
ções equivalentes a 48% 
da demanda nacional.
O mercado doméstico 
seguirá como vetor do 
crescimento da produção 
brasileira de arroz, feijão, 
trigo, óleo de soja, mi-
lho, carnes, lácteos, ovos 
e etanol. Enquanto que 
o mercado internacional 
será preponderante para 
algodão, soja (grão), café, 
açúcar, suco de laranja e 
celulose.


