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A Gazeta dos Municípios

Pindamonhangaba autoriza 
comércio a funcionar meio 

período no feriado

Polícia Ambiental recupera aves silvestres
em São José dos Campos

Acordo frustrado entre
Boeing e Embraer gera
demissões em massa

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba autorizou o fun-
cionamento especial do 
comércio e de prestação 
de serviços nos feriados 
de 7 de setembro (feriado 
nacional de Independência 
do Brasil) e 8 de setembro 
(feriado municipal, dia da 
Padroeira Nossa Senhora 
do Bom Sucesso), das 8 
às 14 horas. A autorização 
partiu de uma solicitação 
da Associação Comercial 
e Industrial de Pindamo-
nhangaba e está de acor-
do com a Lei nº 1156 de 
1969. O Departamento de 

A fiscalização aconteceu 
no bairro jardim Leopol-
do, ainda na tarde de quar-
ta-feira (2), em um cria-
douro amador de pássaros. 
No local, o proprietário 
apresentou notas fiscais 
de cinco aves, entre elas 
um tucano-de-bico-verde, 
dois papagaios-verdadeiro 

A Embraer anunciou, na 
manhã desta quinta-fei-
ra (3), a demissão de 900 
funcionários, além dos 
que já haviam sido dispen-
sados pelo Plano de De-
missão Voluntária (PDV). 
Eles representam 4,5% 
do efetivo da empresa em 
todo o país.
Segundo o Sindicato dos 
Metalúrgicos de São José 
dos Campos e Região, no 
total são 2500 colabora-
dores desempregados, en-
tre os 900 trabalhadores 
demitidos hoje e os 1.600 

Receita e Fiscalização do 
município, com o setor de 
cadastro mobiliário, deu 
abertura à solicitação.
Atividades Comemorati-
vas
Apesar da abertura do co-
mércio, a prefeitura can-
celou as atividades come-
morativas da Semana da 
Pátria, realizadas tradi-
cionalmente no dia 7 de 
Setembro. Entre elas, os 
desfiles da Independência 
do Brasil no Distrito de 
Moreira César e na Av. Al-
buquerque Lins.
A decisão é devido a pan-

e dois xexêus.
Entretanto, após consulta 
e os policiais constataram 
irregularidades na docu-
mentação e apresentaram 
a ocorrência no distrito 
policial de São José dos 
Campos.
Pela Polícia Ambiental, 
o homem foi multado em 

que haviam aderido an-
teriormente ao PDV. No 
mês passado, o sindicato 
já alertava para o risco de 
a empresa provocar uma 
demissão em massa devi-
do aos danos da negocia-
ção mal sucedida com a 
estrangeira Boeing.
Em nota divulgada para a 
imprensa, a empresa alega 
que “objetivo é assegurar 
a sustentabilidade da em-
presa e sua capacidade de 
engenharia”. 
A Embraer também afir-
mou que a “medida decor-

demia de Covid-19, não 
sendo recomendável pelas 
autoridades sanitárias a 
promoção de eventos que 
possam gerar aglomera-
ções de público, devido ao 
risco de contaminação.
Para comemorar a data cí-
vica, a Prefeitura, através 
da Secretaria de Cultura 
e Turismo, irá realizar o 
Hasteamento das Bandei-
ras no Obelisco da Praça 
Monsenhor Marcondes, 
às 8 horas, com a presença 
de representantes do Poder 
Executivo, Poder Legisla-
tivo e Exército Brasileiro.

R$3000 mil e vai respon-
der por crime ambiental, 
mas foi liberado. As notas 
foram apreendidas e enca-
minhadas à perícia poli-
cial.
Já as aves foram destina-
das ao órgão ambiental 
competente que vai reinte-
grá-las ao meio ambiente.

re dos impactos causados 
pela Covid-19 na econo-
mia global e pelo cance-
lamento da parceria com a 
Boeing”.
O Sindicato declarou que 
vai defender os direitos 
dos trabalhadores junto ao 
Ministério Público. Nesta 
tarde, houve uma coletiva 
de imprensa realizada às 
13h (confira o vídeo abai-
xo). Após a live, os sindi-
calistas ainda convocaram 
os demitidos para uma 
assembléia às 14h30, em 
frente à Embraer.
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Miscelânea
Curiosidades

A importância da alimentação

A osteoporose possui diversas causas, mas a alimentação inadequada pode 
ser um fator de risco. Muitos nutrientes são necessários para a saúde dos 
ossos. Alguns deles merecem especial atenção, pois são componentes 
chaves para o processo, como o cálcio, o magnésio e a vitamina D. O 
cálcio está presente nos leite, queijo, iogurtes, brócolis, couve manteiga, 
soja, tofu, feijão, peixes (lambari, manjuba, pescada e sardinha), gergelim, 
ementes de chia, farinha de amaranto e quinua. O magnésio está presente 
nos cereais integrais, nas carnes, nas oleoginosas e nas verduras escuras. A 
principal fonte de vitamina D é a exposição ao Sol, mas na dieta é encon-
trada no óleo de bacalhau, nos pescados (sardinha e atum), n fígado bovi-
no, na gema de ovo e no leite integral e seus derivados. Além disso, estu-
dos recentes demonstram que o consumo de ômega 3, também influencia 
positivamente na formação e a manutenção da massa óssea. Quem sofre 
de intolerância à lactose, deve evitar ingerir leite e seus derivados. Então, 
como proceder nesses casos? Para essas pessoas a alternativa é buscar 
outros alimentos como pescados, alimento solúvel à base de soja, tofu, 
couve manteiga, brócolis, feijão, sementes de chia, quinua, além de evitar 
alimentos que impedem a absorção desses minerais, como o excesso de 
fibras nas refeições ricas em cálcio e o excesso de bebidas industrializa-
das, como refrigerantes. Alguns pacientes toleram o consumo de queijos e 
iogurtes em pequenas quantidades.

Humor

Um brasileiro entra na Delegacia em pleno sul do Brasil e dirige-se ao 
delegado:
- Vim me entregar. Cometi em crime e desde então não consigo mais viver 
em paz.
- Mas o senhor sabe, aqui as leis são muitas severas e são cumpridas e se 
o senhor é mesmo culpado não haverá apelação, nem dor de consciências 
que o livre da prisão.
- Eu atropelei um argentino na estrada ao sul da cidade.
- Ora meu amigo, como o senhor pode se culpar se esses argentinos atra-
vessam as ruas e as estradas a todo momento!
- Mas ele estava no acostamento.
- Se estava no acostamento é porque queria atravessar, se não fosse o se-
nhor seria outro qualquer.
- Mas não tive a hombridade de avisar a família daquele pobre homem, 
sou um crápula.
- Meu amigo, se o senhor tivesse avisado, haveria manifestação, repú-
dio popular, passeata, repressão, pancadaria e morreria muito mais gente, 
acho o senhor um pacifista, merece uma estátua.
- Eu enterrei o pobre homem, ali mesmo, na beira da estrada.
- O senhor é um grande humanista, enterrar um argentino, és um benfeitor, 
outro qualquer o abandonaria para ser devorados pelos urubus ou outros 
animais, provavelmente até hienas.
- Mas enquanto eu o enterrava ele gritava: Estoy vivo! Estoy vivo! No 
estoy muerto!
- Tudo mentira, o senhor sabe que esses argentinos mentem muito! Vá em 
paz!

Mensagens

Cada um de nós, seja onde for, está sempre construindo a vida que deseja. 
A existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Toda idéia 
que você venha a aceitar influenciará seu espírito, escolha os pensamentos 
do bem para orientar-lhe o caminho e o bem transformará sua vida numa 
cachoeira de bênçãos. Se você cometeu algum erro não se detenha para 
lamentar-se, raciocine sobre o assunto e retifique a falha havida porque 
somente assim, a existência lhe converterá o erro em lição. É muito difícil 
viver bem se não aprendemos a conviver, A vida é lei da natureza, mas a 
vida pessoal é obra de cada um. Toda vez que criticamos a experiência 
dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que pre-
cisamos entender em nossas próprias experiências. Seu ideal é o caminho, 
tanto quanto seu trabalho é viver.
***
A casa não é apenas um refúgio de madeira ou de alvenaria, ela é o lar 
onde a união e o companheirismo se desenvolve. A passagem social pela 
Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando 
na ocasião de espíritos encarnados nos tratássemos, dentro de casa, pelo 
menos com as cortesias que dispensamos aos nossos amigos.

Pensamentos, provérbios e citações

Ninguém duvida tanto como aquele que mais sabe.
Venho de tantas tempestades que até perdi o medo da chuva.
Amar é uma arte que nunca se aprende e sempre se sabe.
Quem sente saudades já conheceu a felicidade.
Faça com que a sua língua não vá além do vosso pensamento.
Quanto maior a força tanto maior perigoso o abuso.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 181, Termo nº 7230
Faço saber que pretendem se casar RÉGIS DE ANDRADE GUIMARÃES FILHO e LARISSA APARECIDA SANTOS GUI-
LHERME, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. 
O habilitante é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 16 de maio de 1997, de estado civil solteiro, de profissão auxiliar de 
produção, residente e domiciliado na Rua Dr. Carlos Borges Âncora da Luz, nº 200, Jardim Santana, Tremembé/SP, filho de 
RÉGIS DE ANDRADE GUIMARÃES, de 47 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 27 de agosto de 1973 e de 
ANA CRISTINA DOS SANTOS, de 55 anos, natural de Lorena/SP, nascida na data de 30 de junho de 1965, ambos residentes 
e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 27 de maio de 1997, de estado civil 
solteira, de profissão ADI, residente e domiciliada na Rua Dr. Carlos Borges Âncora da Luz, nº 200, Jardim Santana, Tremem-
bé/SP, filha de JOSÉ MARCELO GUILHERME, de 52 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 11 de agosto de 
1968 e de SILVIA APARECIDA SANTOS GUILHERME, de 48 anos, natural de [Taubaté/SP, nascida na data de 29 de julho 
de 1972, ambos residentes e domiciliados em 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.

Tribunal de Contas dá parecer favorável 
para aprovação das contas 2018

da prefeitura de Pindamonhangaba

Em sessão realizada no 
último dia 29 de julho, o 
Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo (TCE-
-SP) emitiu parecer favo-
rável para a aprovação das 
contas anuais, referente 
ao exercício de 2018 da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. Emitiram voto 
favorável os conselheiros 
Dimas Ramalho (relator), 
Renato Martins Costa 
(presidente) e Alexandre 
Figueiredo Sarquis (audi-
tor substituto).
“A dívida de longo prazo 
foi reduzida em 27%, e re-
presenta, aproximadamen-
te, 1% da receita corrente 
líquida. Os precatórios 
foram devidamente quita-

dos e os encargos sociais 
tempestivamente recolhi-
dos, inclusive os valores 
decorrentes de acordo 
de parcelamento. Foram 
observados os limites e 
condições impostos pela 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), referentes à 
dívida consolidada líqui-
da, concessões de garan-
tias, operações de crédi-
to, despesa de pessoal e                                      
antecipação de receitas 
orçamentárias. 
No mais, considero que a 
gestão fiscal do município 
caminhou na direção do 
equilíbrio das contas, en-
tendimento reforçado pela 
nota “B “ (gestão muito 
efetiva)”, afirmou Dimas 

Ramalho, relator das con-
tas durante a sua análise.
Os principais pontos ana-
lisados referem-se ao re-
sultado da execução orça-
mentária que registrou um 
superávit de R$ 1,8 milhão 
(0,42% das receitas reali-
zadas). 
Outros itens observados 
são 80,65% de despesa 
com profissionais do ma-
gistério (mínimo: 60%), 
utilização de 100% dos 
recursos do FUNDEB 
(mínimo: 95%), aplicação 
de 32,51% da receita com 
investimentos na Saúde 
(mínimo: 15%) e despesa 
com folha de pagamento 
dos servidores de 49,48% 
(máximo: 54%).

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - LEI ORÇA-
MENTÁRIA ANUAL PARA 2021. Em cumprimento ao disposto no 
parágrafo único do art. 48 da LRF a Prefeitura Municipal de Potim, 
Estado de São Paulo, realizará na segunda-feira, dia 21/09/2020 às 
19h00m uma Audiência Pública para a elaboração da Lei Orçamentá-
ria Anual para o exercício de 2021. Porém, devido a atual situação de 
combate a COVID-19 pela qual se orienta evitar aglomeração, haverá 
a transmissão online pelo Facebook através do seguinte link de aces-
so: https://www.facebook.com/saude.potim/?ti=as, desta forma possi-
bilitando a participação popular pela internet. Participe digitalmente. 
Érica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.
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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

Venda de 1 gráfica de médio porte completa, preço 
abaixo do mercado ótima oportunidade de negócio 
Informações (12) 98164-2108

Pindamonhangaba tem novos horarios 
de funcionamento durante o feriado

Postos do Poupatempo e Detran.
SP não funcionam no feriado
de Independência do Brasil

Prefeitura de Pindamo-
nhangaba retoma com o 
atendimento ao público na 
próxima quarta-feira (9), 
com horário temporário 
das 8h às 16 horas.
Na sede do governo mu-
nicipal, estão sendo feitas 
adequações como dispo-
nibilização de máscara e 
faceshield para os funcio-
nários da praça de aten-
dimento, além de álcool 
70%. Seguindo os proto-
colos de saúde, será feito 
controle de acesso: será 
permitida a entrada de so-
mente 40% da capacidade 
de pessoas no prédio.
Para isso, serão disponibi-
lizadas ao público externo 
fichas que serão higieni-
zadas antes e após o uso, 
para que novas pessoas 
possam adentrar ao local. 
Todas as pessoas, ao entra-
rem, passarão por aferição 
de temperatura e deverão 
utilizar álcool em gel.
Outra mudança será a en-
trada única da Prefeitura, 

Na próxima segunda-fei-
ra (7), os postos do Pou-
patempo e do Detran.SP 
estarão fechados em todo 
o Estado, em razão do fe-
riado nacional de Indepen-
dência do Brasil. 
Na terça-feira (8), o fun-
cionamento volta ao horá-
rio habitual de cada unida-
de. 
Atenção: nas cidades de 
Cotia e de Santos, as uni-
dades também não abrem 
na terça-feira, dia 8, em 
atenção ao feriado mu-
nicipal, que comemora o 
Dia da Padroeira, Nossa 
Senhora de Monte Serrat. 
Nesses postos, o atendi-
mento presencial retorna 
na quarta-feira (9).    

pela rua do supermerca-
do, com saída única pela 
atual entrada principal. O 
objetivo é que as pessoas 
tenham mais conforto para 
aguardar sua entrada no 
prédio, como abrigo de sol 
ou chuva e cadeiras.
Autorização
A reabertura dos prédios 
para atendimento ao pú-
blico foi autorizada pelo 
Comitê de Enfrentamento 
ao Covid-19 e faz parte da 
retomada consciente das 
atividades.
Desde o fechamento do 
atendimento presencial, 
em março, todos os trâ-
mites burocráticos estão 
sendo realizados pela pla-
taforma digital 1DOC sem 
prejuízos aos serviços ofe-
recidos aos munícipes.
Atendimento online
 A Prefeitura orienta e in-
centiva que o atendimento 
continue sendo realizado 
digitalmente. Para isso, 
basta acessar o site da pre-
feitura.

Retomada consciente 
Para minimizar os riscos 
de transmissão e garantir a 
segurança da população e 
de nossos colaboradores, o 
Poupatempo está reabrin-
do suas unidades de aten-
dimento gradativamente 
em todo o Estado, com a 
adoção de medidas pre-
ventivas e protocolos sani-
tários, seguindo as diretri-
zes do Plano São Paulo. 
Os serviços serão re-
tomados com apenas                 
30% da capacidade de 
cada posto. 
Neste momento, são prio-
rizados os serviços que 
necessitam da presença do 
cidadão para serem con-
cluídos, como primeira 

Comércio e serviços
O comércio e prestação de 
serviços estão autorizados 
a funcionar dias 7 e 8 de 
setembro, das 8 às 14 ho-
ras. A decisão de abrir ou 
não e o funcionamento 
dentro do horário permi-
tido é de cada estabeleci-
mento.
Funcionam normalmente
Algumas atividades con-
tinuam funcionando nor-
malmente, mesmo no 
feriado e fim de semana. 
Este é o caso do Pronto 
Socorro, UPA de Morei-
ra César, UPA Araretama, 
Hospital Campanha Ci-
dade Nova, SAMU, COI, 
Guarda Civil Metropolita-
na, Centro de Acolhimen-
to para Moradores de Rua, 
agentes de trânsito e Defe-
sa Civil. Também funcio-
nam normalmente a coleta 
de lixo e o mercado muni-
cipal. Os serviços públicos 
municipais não listados 
acima voltam a funcionar 
apenas dia 9.

habilitação e expedição de 
RG, por exemplo.  
Agendamento
O agendamento garante o 
controle de acesso à uni-
dade. Só será permitida a 
presença de acompanhan-
tes em casos de crianças, 
idosos ou pessoas com de-
ficiência.
O uso de máscaras de pro-
teção é obrigatório, assim 
como a medição de tempe-
ratura e higienização das 
mãos com álcool em gel 
na entrada das unidades. A 
manutenção do distancia-
mento entre as pessoas foi 
reforçada com sinalização 
nos bancos de espera, mar-
cações no chão e orienta-
ção.
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