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A Gazeta dos Municípios

Assalto a banco em Taubaté

Projeto Teatro a Bordo leva 
palco virtual para Lorena

Sindicatos da região fazem novas 
manifestações esta semana

Qualifica Guará abre
inscrições nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (7), hou-
ve um assalto no banco 
Bradesco, agência que fica 
na rua Duque de Caxias, 
em Taubaté. Os crimino-
sos renderam os guardas, 
abordaram o gerente e 
roubaram malotes de di-

Com tradução em Libras 
e diversão para toda a fa-
mília, o projeto Teatro a 
Bordo inicia sua itinerân-
cia nas ondas da internet, 
do rádio e da imagina-
ção. Nesta na sexta-feira 
(7) acontecerá a Oficina 
virtual de Contação por 
meio do aplicativo Zoom. 
A programação ainda vai 
contar com ações onlina 
no dia 12.
Devido a pandemia, os 
artistas tiveram que se 
adaptar, mesclando técni-
cas de radioteatro e ações 
educativas, resultando na 
criação de uma cena iné-
dita por cidade. Voltado 

Com paralização realizada 
ainda na quinta-feira (6) 
e novas manifestações na 
manhã desta sexta-feira 
(7) em frente a prefeitura 
de São José dos Campos, 
os grupos sindicais da re-
gião prostestaram pelas 
reduções nas participações 
de lucro e riscos que pre-
cisam se submeter para 
trabalhar durante a pande-
mia.
Na manhã desta sexta-fei-
ra (7), sindicatos realiza-
ram uma manifestação em 
frente à Prefeitura de São 
José dos Campos. Vestidos 
de preto e segurando cru-
zes e cartazes, os manifes-
tantes protestaram contra 
a política de flexibilização 
da prevenção à Covid-19 
adotada pelo prefeito Feli-
cio Ramuth (PSDB).
Manifestações em fábricas
O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São José dos 
Campos também vai re-
alizar manifestações em 

Em parceria com o SE-
NAI, o Qualifica Guará 
abre nesta sexta-feira (7), 
a partir das 12h. As va-
gas são para interessados 
em participar do 2º curso 
de aperfeiçoamento pro-
fissional de forma online 
e totalmente gratuita. As 
incrições estarão disponi-

nheiro. Ninguém ficou 
ferido. Os bandidos ainda 
tentam fugir pela dutra, 
sentido Caçapava, em um 
Ford K prata e uma Savei-
ro preta. No momento da 
publicação desta notícia, a 
policia esta na perseguição 

para o público infanto-
-juvenil e com o objetivo 
de resgatar histórias da 
cultura popular integran-
do artistas e educadores 
das cidades envolvidas, o 
projeto é apresentado pelo 
Ministério da Cidadania e 
Instituto CCR, com apoio 
da CCR NovaDutra atra-
ves das Leis de Incentivo 
à Cultura.
Programação e oficinas
Ainda hoje, acontecerá a 
Oficina virtual de Conta-
ção por meio do aplicativo 
Zoom, onde as histórias 
serão recolhidas e na quar-
ta-feira (12), o vídeo da 
apresentação da contado-

frente a fábricas da região. 
Todas as atividades serão 
realizadas com medidas 
de prevenção à Covid-19. 
Sindicatos de outras cate-
gorias também estão or-
ganizando atividades em 
suas bases.
Onze centrais sindicais, 
incluindo a CSP-Conlutas, 
estão na linha de frente do 
Dia Nacional de Luto e de 
Lutas, que tem como prin-
cipal bandeira o Fora Bol-
sonaro e Mourão. Também 
está na pauta de reivindi-
cações a adoção de qua-
rentena geral de 30 dias e 
renda digna para todos os 
trabalhadores.
“Neste dia de manifesta-
ções, os metalúrgicos es-
tarão na luta em defesa da 
vida, do emprego e direitos 
dos trabalhadores.  Vamos 
usar nossa força para de-
nunciar os graves ataques 
que o governo Bolsonaro 
e Mourão está realizando 
contra a classe trabalhado-

veis até as 18h do dia 13 
de agosto. Com 30 vagas 
por curso, serão ofereci-
dos 14 cursos de capacita-
ção com duração total de 
30h e certificado no final. 
As aulas serão de segun-
da a sexta-feira, das 19h 
às 20h30, apartir de 13 de 
agosto, por meio de uma 

dos criminosos.
Mesmo depois do assalto, 
agência já está aberta ao 
público novamente. A po-
lícia informou que usará 
imagens de câmeras de se-
gurança para identificar os 
criminosos.

ra de histórias de Lorena 
Taíra Coura, com tradução 
em LIBRAS, será publica-
do no canal do YouTube 
do Caixola.
Sexta-feira (7) 16h - Ofi-
cina de Contação de             
Histórias - Contar Histó-
rias para Diferentes Faixas 
Etárias. 
As histórias recolhidas 
nesta oficina serão trans-
formadas em uma cena 
que integrará a série de 
podcasts “Caixola de His-
tórias nos Ares” produzida 
pelo grupo e lançada se-
manalmente às segundas-
-feiras no Spotify e You-
Tube.

ra e a favor do empresaria-
do. O povo tem de exigir a 
saída de Bolsonaro do po-
der para que o Brasil saia 
desta grave crise econô-
mica e sanitária”, afirma 
o presidente do Sindicato, 
Weller Gonçalves.
Redução na PLR 
Ainda ontem, na quinta-
-feira, os trabalhadores 
da fábrica Novelis, em 
Pindamonhangaba, fize-
ram mais uma paralisação 
contra a redução da PLR 
(Participação nos Lucros 
e Resultados). Esse foi o 
terceiro protesto pelo mes-
mo motivo. Outras para-
lisações ocorreram no dia 
29 e também na noite de 
sexta-feira, dia 31.
Segundo o Sindicato, a fá-
brica também é a que tem 
mais casos de funcionários 
com Covid-19, com 35 
trabalhadores. A Novelis 
atua no ramo do alumí-
nio e emprega atualmente 
1.300 pessoas em Pinda.

plataforma online. Os pro-
fessores estarão ao vivo 
para auxiliar os alunos e 
tirar dúvidas. Clique aqui 
e acesse o site do Qualifica 
Guará para saber mais de-
talhes das disciplinas. Não 
perca essa oportunidade 
de aprimorar ainda mais o 
seu conhecimento.
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Miscelânea
Curiosidades

Reconhecido no mundo todo como um alimento que faz bem à saúde, o 
azeite virgem e o extra-virgem são alvos de fraude, devido à adulteração 
em seu composto. Este é misturado com outros óleos não tão nobres as-
sim. Um jornalista americano publicou um livro no final de 2011, em que 
é descrito um esquema ilegal na Itália, que conta como a falsificação de 
documentos e venda de óleos estrangeiros à Europa como se fossem au-
tênticos italianos. Dada a credibilidade internacional do produto italiano. 
Essa corrupção terminou atravessando fronteiras, por grandes empresas 
alimentares, inclusive brasileiras, importam iguaria impura como legíti-
ma. O mais curioso é que o problema não é de agora, ele vem se estenden-
do desde 1990. Possivelmente lucre mais do que o tráfico de cocaína, mas 
sem os riscos de prisão e morte que envolve o comércio de drogas.

Humor

O garçom pergunta ao sujeito que entra no bar:
- O que o senhor toma?
- Eu? Eu tomo uma boa vitamina pela manhã, remédios para combater a 
minha dor nas costas e nos fins de semana umas cervejinhas com meus 
amigos.
- Acho que o senhor não me entendeu. O que eu perguntei é o que o senhor 
gostaria?
- Ah! Bom! Eu gostaria de ser rico, ter uma bela casa na praia e poder 
viajar muito.
- O que eu quero saber é o que o senhor quer para beber?
- Ah! Bom! Vamos ver... O que o senhor tem?
- Eu? Nada não... Eu só estou chateado porque o meu time perdeu nova-
mente, o salário aqui é muito baixo e estou me sentindo muito sozinho.
***
Um belo dia, o caboclo estava sentado na varanda, ao lado da esposa, con-
templando a plantação e fala:
- Mulher, há quanto tempo nós estamos juntos?
- Faz um tempão, homem!
- Quando deu àquela praga na plantação, você estava do meu lado, não 
tava?
- Tava homem!
- Quando o paiol pegou fogo e acabou com a nossa colheita de um ano, 
você estava do meu lado, não tava?
- Claro que tava, homem!
- Quando a nossa filha ficou grávida com aquele pião, você tava do meu 
lado, não tava?
- Tava sim, homem!
- Quando o nosso gado começou a morrer de aftosa, você tava do meu 
lado, não tava?
- Como sempre, homem!
- Sabe de uma coisa, mulher?
- O que foi homem?
- É que você me dá um azar dos diabos!

Mensagens

Aqueles companheiros que nos partilham as experiências do cotidiano são 
os melhores que a Divina Sabedoria nos concede a favor dos mesmos. Se 
você encontra uma pessoa difícil em sua comunidade, essa é a criatura 
exata que as Leis da Reencarnação lhe traz ao trabalho de burilamento 
próprio. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimen-
tam o ânimo de trabalhar, entretanto, aquelas outras que não nos entendem 
são testes que a vida igualmente nos oferece, afim de que aprendemos a 
compreender. Recordamos. Nos campos da convivência é preciso saber 
suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como 
sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmen-
te um enigma para esse alguém. Nunca diga  que a amizade não existe, 
qual nos acontece, cada amigo nosso tem as suas limitações e se algo 
conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre lograremos fazer 
o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Se você 
acredita que fraqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com 
a planta a que você atira água fervente. Abençoamos, pois, se quisermos 
ser abençoados.

Pensamentos, provérbios e citações

Conservemos pela sabedoria o que adquirimos pelo entusiasmo.
Ser feliz e ter razão, geralmente são incompatíveis.
Ninguém sabe o bastante para ser pessimista.
O Sol nasce pra todos e a Lua para os enamorados.
Para sua estrela brilhar não precisa apagar a minha.
O entendimento é limitado, só as tolices não têm limites.
Um contrato verbal vale mais que a tinta que é assinado.
Ensinar é aprender duas vezes.
Nossa liberdade consiste em sermos cativos da verdade.
Quem ama a rosa suporta os espinhos.
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EXPEDIENTE

Cientistas brasileiros desenvolvem 
tecnologia que pode reconhecer a 
Covid-19 através do som da tosse

Para o ouvido humano, 
quase todos os tipos de 
tosse são parecidos, sendo 
praticamente impossível 
identificar alguma doença 
apenas escutando alguém 
tossir. Porém, quando as 
ondas sonoras emitidas 
pela tosse são analisadas 
minuciosamente através 
de computadores, esta si-
tuação muda de figura.
Partindo dessa premissa, 
pesquisadores brasileiros 
pretendem criar uma pla-
taforma que identifica o 
coronavírus analisando es-
tas ondas.
A pesquisa acontece no 
Instituto Butantan e na 
Fundação Oswaldo Cruz, 
em parceria com a empre-
sa Intel, uma das maiores 
fabricantes de componen-
tes eletrônicos do planeta, 
com a Universidade Fede-
ral do Mato Grosso do Sul 
e com a Universidade de 
São Paulo.
A ideia principal é criar 
um banco de sons de tos-
se, tanto de pessoas saudá-
veis, como de pacientes da 
Covid-19, para que a inte-
ligência artificial dos com-
putadores possa analisar 
as gravações e encontrar 
pequenas diferenças que 
permitam classificar a tos-
se como sendo ou não con-
sequência do coronavírus.

Outras doenças pulmona-
res também entrarão na 
ferramenta. Na primeira 
etapa, serão analisados 
900 gravações, sendo 300 
de pessoas saudáveis, 300 
de pacientes da Covid-19 
e 300 de pessoas com do-
enças distintas.
Apesar de a Covid-19 não 
afetar apenas o sistema 
respiratório, a tosse é um 
dos sintomas mais recor-
rentes.
Caso a inteligência artifi-
cial se demonstre eficiente 
para analisar as diferenças 
nos sons, o objetivo dos 
cientistas é lançar uma 
plataforma virtual, permi-
tindo que qualquer pessoa 
grave e envie o som da 
própria tosse, recebendo 
imediatamente uma aná-
lise. Dessa maneira, seria 
possível identificar a pre-
sença do coronavírus sem 
sair de casa, favorecendo o 
isolamento dos pacientes.
Além de analisar o som da 
tosse, a ideia é que a ferra-
menta também conte com 
a aplicação de um questio-
nário sobre sintomas, dan-
do mais respaldo ao apoio 
no diagnóstico. 
É importante reforçar que 
não será um diagnóstico 
definitivo, mas um bom 
indicativo de que a pessoa 
precisa se manter em iso-

lamento, de modo preven-
tivo.
O jornalista e especialista 
em tecnologia do site MA-
GODATECNOLOGIA, 
Fernando Flores, lembra 
que, apesar de ser novida-
de na área da saúde, o uso 
de algoritmos reconhece-
dores de voz já é constante 
em equipamentos eletrôni-
cos.
Em alguns aparelhos, a 
liberação de funções só 
acontece após a inteligên-
cia artificial reconhecer 
que as ondas sonoras cor-
respondem às do dono do 
equipamento, garantindo 
maior segurança e priva-
cidade.
Portanto, pode ser uma 
questão de tempo para que 
essa tecnologia se torne 
eficaz para diagnósticos 
clínicos simples.
Para auxiliar na coleta de 
gravações e ampliar o ban-
co de dados da pesquisa, 
qualquer pessoa pode en-
viar a própria tosse. Para 
isso, basta entrar no site 
oficial do experimento, o 
SoundCov, e ser maior de 
18 anos.
Depois, é necessário es-
canear o código com a câ-
mera do celular, responder 
um questionário de saúde 
e gravar a tosse por um pe-
ríodo de 30 a 60 segundos.

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

Livro D-25, FLS. nº 176, Termo nº 7220
Faço saber que pretendem se casar ATAIR CAINAN FIGUEIREDO BELLO LOPES e LARISSA CUNHA DE ALMEIDA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O  habi-
litante é natural de Taubaté-SP, nascido a 10 de maio de 1991, de estado civil solteiro, de profissão engenheiro de produção, 
residente e domiciliado (a) Avenida do Contorno, nº 724, Rancho Grande, filho de ANTONIO CARLOS LOPES, 61 anos, 
natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 29 de abril de 1959 e de ALINE FIGUEIREDO BELLO LOPES, 53 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascida na data de 17 de julho de 1967, residentes e domiciliados Tremembé/SP. A  habilitante é natural 
de Taubaté-SP, nascida o a 17 de abril de 1990, de estado civil divorciada de MATHEUS FERNANDES LUPIFIERI, de pro-
fissão professora, residente e domiciliada (o) Avenida do Contorno, nº 724, Rancho Grande, filha de BENEDITO LAERCIO 
RODRIGUES DE ALMEIDA, 56 anos, natural de Caçapava/SP, nascido na data de 21 de novembro de 1963 e de MÁRCIA 
CUNHA DE ALMEIDA, 51 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 17 de maio de 1969, residentes e domiciliados 
Tremembé/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. 

Tremembé, 7 de agosto de 2020. 
 
Dirley José dos Santos, Oficial(a) Titular.
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Prefeitura de Pindamonhangaba
realiza obras de melhoria

A prefeitura de Pindamo-
nhangaba segue com as 
obras de revitalização, 
melhoria e zeladoria no 
município, em diversos 
bairros. Foram implanta-
dos redutores de velocida-
de, pituras foram repara-
das, multirões de limpeza 
realizados, além de novas 
medidas de segurança no 
trânsito atraves de sina-
lização e implementação 
de barras de guarda-corpo. 
Confira detalhes das ações 
abaixo. 
Redutores de velocidade
Diversos bairros da cida-
de estão recebendo a im-
plantação de dispositivos 
de redução de velocida-
de, tradicionais lombadas, 
para trazer mais segurança 
no trânsito. A construção 
das lombadas vem sen-
do realizada pela equipe 
da Secretaria de Obras e 
Planejamento e aconteceu 

nos bairros Cidade Nova, 
Campinas (próximo à rota-
tória do viaduto), Vila São 
Benedito (rua Joaquim 
Ramos Silva) e Araretama 
(rua José Inácio e Estrada 
Carlos Lopes Guedes).
Pintura de trânsito
O programa de revitaliza-
ção da pintura de sinaliza-
ção horizontal de trânsito 
vem acontecendo em rit-
mo acelerado em diversos 
bairros. Na última semana 
receberam a melhoria os 
bairros Ouro Verde, Jar-
dim Resende, Jardim Im-
perial, Cidade Jardim e 
proximidades da rotatória 
do João do Pulo. “Con-
forme a população está 
percebendo estamos rea-
lizando um trabalho forte 
no entorno da rotatória do 
João do Pulo pois sempre 
foi um ponto de muitos 
acidentes e nosso objeti-
vo é reduzir a quase zero 

os índices de acidentes no 
local”, explicou o secretá-
rio adjunto de Segurança, 
José França Vidal.
As ações estão organizan-
do o fluxo e os sentidos 
para que o motorista que 
acessar a rotatória tenha o 
máximo de segurança pos-
sível.
Rotatória das Indústrias - 
Outro ponto que também 
está recebendo atenção 
e nova pintura de solo é 
a rotatória da Av. Nossa 
Senhora do Bom Suces-
so, que acessa o Distrito 
Industrial Dutra. O local 
também é palco de inúme-
ros acidentes e o objetivo 
também é reduzir os aci-
dentes e vítimas no espa-
ço.
Mutirão de limpeza
Os bairros da região leste 
(Beta, Delta, Campininha 
e Cidade Nova), assim 
como Residencial Andra-

ATENCÃO!             MOTORISTA DE APP - 
MOBILIDADE URBANA. Está chegando na 
sua região algo inovador, com ganhos de 100% a 
corrida e muito mais! Inscrições pelo link abaixo. 
Contato (12) 99772-1688

de, Carangola e a Estrada 
Sebastião Vieira Macha-
do (que liga o condomí-
nio Colonial Village até 
o Distrito Industrial) re-
ceberam nos últimos dias 
mutirão de limpeza geral. 
Entulhos, lixo orgânico, 
móveis velhos, restos de 
vegetação e até mesmo 
material reciclado, depo-
sitados irregularmente, fo-
ram recolhidos pela Secre-
taria de Meio Ambiente.
“Somente na estrada após 
o Lago Azul foram reali-
zadas 196 viagens de reti-
rada de materiais. Pedimos 
que os moradores utilizem 
as unidades do PEV para 
manter os locais limpos e 
que denunciem com fotos 
os infratores descarregan-
do irregularmente o lixo 
em seu bairro”, afirmou o 
secretário adjunto de Meio 
Ambiente, José Antônio 
Ferreira Júnior.

Araretama recebe guarda-
-corpo
A região do Residencial 
das Américas, no Jardim 
Araretama, está com o 
novo visual. Após a lim-
peza do valetão e a urbani-
zação do seu entorno com 
construção de calçadas e 
plantio de grama, as duas 
pontes do córrego recebe-
ram novos guarda-corpos 
para segurança dos pe-
destres que trafegam pelo 
local. O segundo guarda-
-corpo foi finalizado essa 
semana com os serviços 
de pintura.
Mão única em trecho da 
rua José Maria Monteiro
A rua José Maria Montei-
ro, conhecida via pública 
do Jardim Imperial onde 
localizam-se a Escola Es-
tadual Wilson Pires César 
e a igreja matriz da Paró-
quia Nossa Senhora das 
Graças, recebeu nesta se-

mana a implantação de um 
trecho de mão única de 
direção de trânsito. A par-
tir de agora a rua terá mão 
única de direção da Av. 
NS Bom Sucesso sentido 
bairro. Os locais recebem 
grande concentração de 
pessoas e para melhor or-
ganizar os moradores soli-
citaram essa melhoria.
Nova jardinagem em trevo 
no Santa Luzia
O trevo localizado no en-
contro das ruas Vol. Vito-
riano Borges e Gov. Pedro 
de Toledo, no bairro Santa 
Luzia, recebeu na última 
quarta-feira (4) a revitali-
zação de sua jardinagem, 
trazendo aos moradores do 
bairro um novo visual.
Outra ação de zeladoria, 
que aconteceu naquela re-
gião, última semana, foi a 
troca de cinco novas lixei-
ras, instaladas na área de 
lazer da Praça da Bíblia.
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