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A Gazeta dos Municípios

Hashtag “vidas negras importam” 
mobiliza protestos em todo
o país nesse fim de semana

Polícia Militar prende em
flagrante homem de 31 anos 
que matou vizinho a facadas

Carvalho Pinto tem bloqueio total 
na altura de São Jose dos Campos 
devido a tombamento de caminhão

Após a morte de George 
Floyd, em 25 de maio des-
se ano, nos EUA, inúmeros 
protestos a aconteceram 
em diversas regiões do 
mundo. Uma hashtag foi 
levantada na internet pela 
causa #blacklivesmatter, 
que em português signifi-
ca #vidasnegrasimportam. 
Neste domingo (7), diver-
sas manifestações foram 
organizadas em cidades 
do Brasil.
O músico Emicida chegou 
a se posicionar em suas re-
des sociais afirmando não 
ir aos protestos deste do-
mingo devido o contexto 
da COVID-19 no país. Se-
gundo o artista, ir aos pro-
testos seria cumprir com 
uma política genocida que 
não se importa se pessoas 
negras morrem por conta-
minação do novo corona 
vírus ou por qualquer ou-
tra razão. Ele ainda reco-
nheceu que as razões para 
a revolta, como a morte do 
afro-descendente George 

A Polícia Militar do Lito-
ral Norte prendeu em fla-
grante na noite do último 
sábado (7) um homem de 
31 anos. Após uma discus-
são, o rapaz matou a faca-
das o vizinho de 57 anos, 
no bairro Aruan, em São 
Sebastião.
De acordo com a Polícia 

Motoristas que trafegam 
pela rodovia Carvalho 
Pinto na manhã desta se-
gunda-feira (8) devem 
ficar atentos a congestio-
namento na altura de São 
Jose dos Campos devido 
a bloqueio total da pista 
em direção a São Paulo. A 
lentidão no tráfego ocorre 
no km 93, devido o tom-
bamento de um caminhão 
transportando produto pe-
rigoso.
Segundo a concessionária 
Ecovias, não houve víti-
mas e o tráfego de veícu-

Floyd, assim como a do 
menino Miguel, em Ta-
mandaré (PE), são justas, 
mas que fazer manifes-
tações nesse contexto de 
pandemia não seria a solu-
ção. Você confere a fala do 
artista na íntegra clicando 
aqui.
Entrentanto, houve quem 
se interessasse em parti-
cipar dos protestos. Na 
capital mineira, Belo Ho-
rizonte, o engenheiro am-
biental, Leonardo Camilo, 
afirmou que quis partici-
par das manifestações por 
reconhecer seus privilé-
gios “pobre rala todo dia, 
e no dia do descanso ainda 
tem que manifestar?”, de-
clarou. Ainda segundo o 
engenheiro, as manifesta-
ções foram pacíficas, com 
a participação de pesso-
as de todas as etnias. Ele 
também afirmou que a po-
lícia militar fez o monito-
ramento de todo o trajeto. 
“A polícia foi descendo 
[para a Praça Sete] com 

Civil de Caraguatatuba, o 
criminoso confessou a au-
toria do homicídio. 
A polícia informou que os 
dois homens trabalhavam 
como ajudante de pin-
tor. No sábado, a vítima, 
acompanhado da espo-
sa, foi até a residência do 
agressor.

los está sendo desviado 
pela balança do km 92. 
A ocorrência está sendo 
acompanhada pelo Corpo 
de Bombeiros, Cetesb e 
Polícia Militar Rodoviá-
ria.
Capital - O motorista en-
contra lentidão na rodovia 
Ayrton Senna do km 26 ao 
km 24, no sentido da capi-
tal paulista, reflexo de um 
acidente que já foi libera-
do. No sentido do interior, 
o tráfego está normal.
Há boas condições de trá-
fego nas rodovias Hélio 

a gente, acompanhando e 
foi de boa. Não vi e nem 
ouvi nenhum relato de dis-
cussão”, afirmou.
Nesse final de semana, de 
sexta (5) a domingo (7), 
cidades do Vale do Paraíba 
também fizeram manifes-
tações, mas com poucos 
integrantes. Houve ma-
nifesto em São José dos 
Campos, Jacareí, Taubaté 
e Pindamonhangaba. Se-
gundo um dos participan-
tes dos atos de Taubaté e 
Pindamonhangaba, o sin-
dicalista, Wilton Moreno, 
a manifestação foi em prol 
de uma democracia mais 
representativa, em direito 
das minorias, a pedido de 
uma revisão das politicas 
de segurança, contra o ge-
nocídio negro e contra o 
fascismo. 
Os atos contaram ain-
da com a participação de 
membros do movimento 
negro, movimento de mu-
lheres e demais progres-
sistas da região.

Segundo o boletim de 
ocorrência, houve uma 
discussão que resultou no 
crime. A vítima morreu no 
local. O criminoso confes-
sou a autoria.
O caso foi registrado no 
1º DP de Caraguatatuba 
como homicídio qualifica-
do.

Smidt e no trecho da Ta-
moios sob concessão da 
Ecopistas - entre o km 4,5 
e o km 11,5 (região de São 
José dos Campos).
O tempo é bom no corre-
dor Ayrton Senna/Carva-
lho Pinto.
Em caso de emergência, 
a Ecopistas disponibiliza 
atendimento 24 horas pelo 
telefone 0800 777 0070 e 
por meio dos call boxes 
(telefones de emergência) 
existentes ao longo do 
corredor Ayrton Senna/
Carvalho Pinto.
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Miscelânea
Curiosidades

O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como 
em animais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Es-
tudos científicos recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao 
sono, no entanto, conforme apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma 
do organismo driblar o sono. Ao bocejar, a pessoa estimula a circulação 
sanguínea e diminui a temperatura corporal, o que colabora para aumen-
tar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente corrobora com as 
informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a momentos 
de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes em 
geral, como no desenho animado A Bela Adormecida de Walt Disney. Na 
literatura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito 
fenômeno. Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas cren-
ças acreditam que o bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando 
uma pessoa boceja o reflexo humano é de circunstâncias complexas, sem 
nenhuma percepção aparente, bocejar em resposta. A sobrenaturalidade 
pode ser observada em proximidades especiais, mas sem nenhum contato 
direto, esse efeito ocorre.

Humor

Dois caipiras se encontram: 
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha 
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizon-
te, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles 
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra 
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de 
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...

Mensagens 

Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da 
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer 
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra 
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo 
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo 
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela 
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência. 
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos 
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para 
sentir a tua própria evolução.

Pensamentos, provérbios e citações

Não tenha medo, tenha fé.
Um homem não envelhece, quando sente paixão.
A distância separa dois olhares, mas nunca dois corações.
Quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou santo.
A noite todas as pardas são gatas.
No dia em que nasces é que começam as suas tarefas.
O honesto sonha com aquilo que o pecador realiza.
Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam.
As oportunidades nunca chegam elas estão entre nós.
O verdadeiro nome do amor é cativeiro.
Desculpar por quê? Ignorar vale mais a pena.
Nas horas da crise, o difícil é não cumprir com o dever.
Onde a luz bate mais forte a sombra é mais escura.
A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
Aquele que sabe comandar sempre encontra quem sabe obedecer.
De médico, poeta e louco todo mundo tem um pouco.
O tempo dura o bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.  
A felicidade nasce quando se dá felicidade.
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar. 
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 161, Termo nº 7190
Faço saber que pretendem se casar MARCIO JOSÉ PEREIRA e ELIRIANE TAMÍRES BARBOSA DE ARAUJO, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de 
Tambaú-SP, nascido em 11 de outubro de 1980, de profissão eletricista, de estado civil divorciado, residente e domiciliado na 
Estrada Quatro, nº 978, Fazenda Conquista, Tremembé/SP, CEP 12120-00, filho de JOSÉ NICÁCIO PEREIRA FILHO, de 61 
anos, natural de Santa Cecilia do Pavão/PR, nascido na data de 23 de dezembro de 1958 e de CLEUSA DE MENJÃO PEREI-
RA, de 58 anos, natural de Campo Mourão/PR, nascida na data de 04 de janeiro de 1962, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP. Ela é natural de Jacareí-SP, nascida em 29 de maio de 1989, de profissão do lar, de estado civil solteira, residen-
te e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de BENEDITO APARECIDO DE ARAUJO, de 69 anos, natural de 
Jacareí/SP, nascido na data de 13 de março de 1951 e de ODETE ARNALDO BARBOSA, de 61 anos, natural de Jacareí/SP, 
nascida na data de 19 de janeiro de 1959, ambos residentes e domiciliados em Jacareí/SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, 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 pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
021/2020. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Utensílios Hospitalares – Covid 19. Data para recebimen-
to de proposta: das 09h00min do dia 09/06/2020, até as 09h00min 
do dia 23/06/2020; data da abertura de propostas: das 09h00min às 
10h00min do dia 23/06/2020; data de início da sessão pública: às 
10h00min do dia 23/06/2020, horário de Brasília/DF, local www.bnc.
org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra 
poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores 
informações através do telefone (12) 3112-9200.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO – MAIO À JUNHO 2020: 2º AO CON-
TRATO Nº 084/2019 - SUPRESSÃO - CONTRATADO: TRACTOR TER-
RA TERRAPLANAGEM TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE RECAPEAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO, DRENAGEM E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA SIMPLÍCIO SOARES DA CUNHA NETO, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS - DATA: 06/05/2020 - VALOR: R$ 17,03 - MODALIDADE: TO-
MADA DE PREÇO Nº 008/2019; 1º AO CONTRATO Nº 063/2019 - SU-
PRESSÃO - CONTRATADO: FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA EIRELI - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO 
MUNICÍPIO DE POTIM, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTAN-
TES DO EDITAL E SEUS ANEXOS - DATA: 08/05/2020 - VALOR: R$ 9,38 
- MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019; 1º AO CONTRATO 
Nº 051/2020 - MAJORAÇÃO - CONTRATADO: EDE TERRAPLENAGEM 
PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - OBJE-
TO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA CONFORME AÇÕES DO 
“PROGRAMA RESPEITO À VIDA” – DETRAN/SP, CONFORME AS ES-
PECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS - DATA: 
11/05/2020 - VALOR: R$ 29.799,47 - MODALIDADE: TOMADA DE PRE-
ÇO Nº 006/2020; 5º AO CONTRATO Nº 080/2019 - PRAZO - CONTRATA-
DO: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE, RECAPEAMENTO, DRE-
NAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – 1ª FASE EMPRÉSTIMO CEF, CON-
FORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS – VIGÊNCIA: 17/05/2020 À 16/06/2020 - MODALIDADE: TO-
MADA DE PREÇO Nº 006/2019; 3º AO CONTRATO Nº 050/2017 – RENO-
VAÇÃO - CONTRATADO: DUCAR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - OB-
JETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS 
RESÍDUOS URBANOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE 
POTIM - VIGÊNCIA: 24/05/2020 À 23/05/2021 - VALOR: R$ 364.399,20 - 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017; 2º AO CONTRATO 
Nº 050/2020 - SUPRESSÃO - CONTRATADO: EDE TERRAPLENAGEM 
PAVIMENTAÇÕES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PA-
VIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO FREI GALVÃO, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 
ANEXOS - DATA: 04/06/2020 - VALOR: R$ 652,57 - MODALIDADE: TO-
MADA DE PREÇO Nº 008/2020.
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Coronavírus: região do Vale 
do Paraíba somou 2.973 

confirmações da covid-19
Neste domingo (7), a re-
gião do Vale do Paraíba 
somou 2.973 confirma-
ções da covid-19. 
O número de mortes se 

mantém o mesmo de on-
tem, 117. 
Já o número de novos ca-
sos confirmados em todo 
o Brasil, apenas no sábado 

(6), são de 27.075, outras 
904 pessoas morreram por 
causa da doença hoje. 
Confirma abaixo os núme-
ros do boletim completo

Exército vai contratar 522 
profissionais para obras

de infraestrutura

O Exército vai contratar 
522 profissionais de diver-
sas áreas para trabalhar em 
obras de infraestrutura. As 
atividades estão definidas, 
conforme portaria publi-
cada nesta segunda-feira 
(8) no Diário Oficial da 
União (DOU). De acordo 
com a portaria, os profis-
sionais serão contratados 
em regime temporário por 
meio de processo seletivo 
simplificado ou median-
te a análise de curriculum 
vitae, quando couber, para 
atuar em projetos no âmbi-
to do Comando do Exérci-
to.Serão selecionados pro-
fissionais como arquitetos, 

geólogos, contadores, 
técnicos em carpintaria, 
eletricidade e telecomu-
nicações, entre outros. Os 
contratados vão atuar em 
atividades relacionadas 
a projetos e obras de en-
genharia de construção, 
obras públicas de infraes-
trutura, atividades de ma-
peamento cartográfico ter-
restre, ações de logística 
e implantação de projetos 
estratégicos.
As contratações foram au-
torizadas pelo ministro da 
Defesa, Fernando Azeve-
do Silva, e pelo secretário 
Especial de Desburocrati-
zação, Gestão e Governo 

Digital, do Ministério da 
Economia, Paulo Spencer 
Uebel, com a justificativa 
que as contratações irão 
atender “necessidade tem-
porária de excepcional in-
teresse público”.
As despesas com as contra-
tações correrão à conta de 
dotações orçamentárias do 
Ministério da Defesa. Se-
gundo a portaria, o edital 
de abertura das inscrições 
deverá prever o número de 
vagas, a área de atuação, a 
descrição das atribuições, 
a remuneração e o prazo 
de duração dos contratos.
Com informações da 
Agência Brasil
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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


