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A Gazeta dos Municípios

CAvEx cancela evento
Sábado Aéreo

Policia Militar intercepta 
tráfico de drogas
em Guaratinguetá

São Paulo tem queda de mortes por coronavírus em 
todo o Estado pela 2ª semana seguida

Na manhã desta terça-
-feira (7), o CAvEx infor-
mou que não vai realizar 
o evento Sábado Aéreo, 
que aconteceria em agosto 
deste ano, em Taubaté.
O motivo do cancelamen-
to é a preservação da saú-
de e bem estar dos parti-
cipantes. Nesse contexto 

Na madrugada desta ter-
ça-feira (7),políciais mi-
litares apreenderam apro-
ximadamente 20 kg de 
maconha, 1 kg de pasta 
base, 2 balanças de preci-
são, 3.000 eppendorfs va-
zios e um celular iphone, 
em Guaratinguetá.
Os PM haviam recebido 

O Governador João Doria 
confirmou nesta segunda-
-feira (6) que, pela segun-
da semana consecutiva, 
houve queda no número 
de mortes em decorrência 
do coronavírus em todo 
o Estado de São Paulo. 
A nova redução reforça a 
tendência de achatamento 
progressivo da curva de 
óbitos da pandemia, que 
vem sendo apontada nas 
últimas semanas pelas au-
toridades de saúde.
“São boas notícias, mas 
elas não devem ser cele-
bradas com emoção. Mas, 
sim, com moderação para 
mantermos o foco em me-

de pandemia de covid-19, 
o evento ficou impossibi-
litado de acontecer, uma 
vez que ele poderia cau-
sar aglomeções.  O CA-
vEx informou ainda que 
a decisão de não realizar 
o evento foi tomada “se-
guindo as determinações 
e orientações do Governo 

uma denúncia, por vol-
ta da 1h30, sobre entrega 
drogas na Avenida Inte-
gração, bairro Vila Brasil. 
A dencuncia ainda infor-
mou a PM que a entrega 
seria acompanhada por 
um indivíduo e forneceu 
as características dele.
Os policiais se deslocaram 

didas de controle da pan-
demia, aumento da capa-
cidade de atendimento do 
sistema de saúde, obriga-
toriedade do uso de más-
cara e obediência à legis-
lação e ao distanciamento 
social”, declarou o Gover-
nador. “Todos precisam 
ter paciência, resiliência e 
compreensão de que ainda 
estamos na pandemia”, re-
forçou Doria.
De acordo com informa-
ções da Secretaria de Es-
tado da Saúde e do Centro 
de Contingência do coro-
navírus, na semana entre 
14 a 20 de junho, houve 
1.913 mortes de pacientes 

Federal, Estadual, Minis-
tério da Defesa, Comando 
do Exército e prefeitura 
municipal de Taubaté”, 
para manter a saúde de “ 
visitantes, expositores e 
militares, o Comando de 
Aviação do Exército”.
Confira a nota oficial na 
íntegra.

até o local indicado e abor-
daram o homem denuncia-
do que estava no portão da 
residência. Ele confessou 
que a droga estava guarda-
da dentro do imóvel, mas 
não soube fornecer o nome 
dos proprietários dela. Ele 
foi preso e aguarda julga-
mento.

contaminados no territó-
rio paulista. Nos sete dias 
subsequentes, de 21 a 27 
de junho, o número de ví-
timas fatais em decorrên-
cia da pandemia caiu para 
1.769 óbitos. E no período 
entre 28 de junho a 4 de 
julho, foram 1.733 mortes. 
O número atual é 9,5% 
menor que o registrado há 
16 dias.
O Governador também 
apontou que São Paulo 
atingiu o menor índice da 
taxa de letalidade por co-
ronavírus desde março, 
quando o Estado registrou 
a primeira morte desde que 
a pandemia foi confirmada 

pela OMS (Organização 
Mundial de Saúde). Atu-
almente, a mortalidade é 
de 5% entre os casos con-
firmados de contaminação 
por coronavírus em todo o 
Estado.
“É o índice mais baixo 
de toda a série histórica”, 
destacou. 
“O objetivo principal é 
reduzir a curva de óbi-
tos com a colaboração da 
maioria expressiva de pre-
feitas e prefeitos do inte-
rior, litoral e Grande São 
Paulo que têm nos ajuda-
do neste sentido. Ao lado 
também do Ministério Pú-
blico, Tribunal de Justiça e 

todos aqueles que respei-
tam a saúde, a medicina 
e fazem o correto enfren-
tamento da pandemia”, 
acrescentou Doria.
Para o Secretário de De-
senvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, o aumento 
expressivo na testagem de 
coronavírus e o aumen-
to robusto no número de 
leitos de UTI para pacien-
tes com sintomas graves 
em hospitais públicos do 
Estado são fatores funda-
mentais para a redução da 
mortalidade. “São Paulo 
não deixará ninguém sem 
atendimento. Já são mais 
de 2,5 mil respiradores 

distribuídos por todo o Es-
tado.”
Balanço
De acordo com dados do 
último domingo (5), São 
Paulo já registrou 323.070 
casos confirmados e 
16.134 mortes por coro-
navírus desde o início da 
pandemia. Nesta segunda, 
a Secretaria da Saúde in-
formou que a taxa de ocu-
pação estadual em UTIs 
é de 63,9%, com 5.501 
internados com sintomas 
severos da doença. São 
Paulo também já registra 
176.494 casos recupera-
dos e 48.366 altas hospi-
talares.



página 2 A GAzetA dos Municípios 08 de Julho de 2020

Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumento, 
pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia 
pra algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os processos 
em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixinho 
aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pensam 
de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao 
tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. Não se 
leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. Envelhe-
cer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda de tempo, 
você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Pense nisso 
e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Um homem que não chora tem mil razões para chorar.
Prefiro os erros do entusiasmo a indiferença da sabedoria.
A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor que o sustenta.
Devemos as paixões, talvez os maiores dons do espírito.
O bom humor não custa nada e agrada a todos.
Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossas lembranças.
Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 167, Termo nº 7203
Faço saber que pretendem se casar LIDIANE DE CARVALHO GODOI e THAÍS REGINA MOREIRA DA SILVA, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. A primeira 
habilitante é natural de Pindamonhangaba-SP, nascida a 03 de setembro de 1993, de estado civil solteira, de profissão profes-
sora, residente e domiciliado na Rua Quatro, nº 648, Jardim Maracaibo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha de RODOLFO 
EUGÊNIO DE GODOI, de 48 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascido na data de 08 de agosto de 1971 e de MARIA 
JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO GODOI, de 45 anos, natural de Liberdade/MG, nascida na data de 09 de novembro de 
1974, ambos residentes e domiciliados Pindamonhangaba/SP. A segunda habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida a a 01 de 
abril de 1993, de estado civil divorciada,de profissão professora, residente e domiciliada no mesmo endereço da contraente, 
filha de PAULO HENRIQUE DA SILVA, de 48 anos, natural de Aparecida do Norte/SP, nascido na data de 29 de agosto de 
1971 e de LUCINEIDE MOREIRA PINTO DA SILVA, de 51 anos, natural de Mossoró/RN, nascida nadata de 24 de novem-
bro de 1968, residentes e domiciliados Natividade da Serra/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. 

Livro D-25, FLS. nº 168, Termo nº 7204
Faço saber que pretendem se casar JOSIÉL DE JESUS LIMA e BRUNA HARADA, aprensentando os documentos necessário 
exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O  habilitante é natural de São Paulo-SP, nascido a 08 
de junho de 1991, de estado civil divorciado de ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA JESUS, de profissão autônomo, residente e 
domiciliado na Rua José Ferreira, nº 126, Vera Cruz, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de JOSOEL APARECIDO LIMA, 
de 55 anos, natural de Jataizinho/PR, nascido na data de 25 de setembro de 1964, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de 
RISIA MARIA DE JESUS LIMA, falecida em Santa Isabel/SP na data de 12 de agosto de 2012. A  habilitante é natural de 
Taubaté-SP, nascida o a 27 de agosto de 1999, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada no mesmo 
endereço do contraente, filha de JORGE HARADA, falecido em Taubaté/SP e de ALESSANDRA DA SILVEIRA HARADA,
 de 49 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 12 de dezembro de 1970, residente e domiciliada Taubaté/SP. Se al-
guem 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. 

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a 
abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 022/2020. Obje-
to: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Equipamentos 
e Materiais para Educação Infantil – Brasil Carinhoso. Data para recebi-
mento de proposta: das 09h00min do dia 08/07/2020, até as 09h00min do 
dia 20/07/2020; data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min 
do dia 20/07/2020; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
20/07/2020, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identifi-
cado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos 
interessados no site supracitado. Maiores informações através do telefone 
(12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a 
abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 027/2020. Obje-
to: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Equipamentos 
para Ambientes Urbanos e Playground. Data para recebimento de proposta: 
das 09h00min do dia 08/07/2020, até as 09h00min do dia 21/07/2020; data 
da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 21/07/2020; 
data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 21/07/2020, horá-
rio de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site 
supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246/2020 – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020 - A comissão de licitações da Prefeitura 
Municipal de Potim/SP, comunica aos interessados a abertura da Licitação 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS JOSÉ T CORRÊA (TRECHO 1), PA-
RANÁ, BAHIA E SANTA CATARINA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. Entrega dos Envelopes: até 
as 09h45min do dia 23/07/2020. Abertura dos Envelopes: 10h00min do dia 
23/07/2020. Local da realização: Prédio da Prefeitura Municipal. O Edital 
completo poderá ser retirado gratuitamente na Prefeitura Municipal de Po-
tim, ou através do site: www.potim.sp.gov.br.


