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A Gazeta dos Municípios
Sequência de eventos on-line anuncia 
contagem regressiva para a seleção 

oficial do Cinefest Gato Preto

Pindamonhangaba vai testar
mais 10 mil pessoas

para Covid-19 ainda em agosto

Homem transportando maconha capota o 
carro na Dutra enquanto fugia da PRF

A organização do Cinefest 
Gato Preto, maior festival 
de curtas-metragens do 
Vale do Paraíba, realiza de 
hoje (14) a domingo (16) 
uma sequencia de even-
tos on-line voltada para 
os amantes de produções 
cinematográficas. As ati-
vidades acontecem no ins-
tagram do Gato Preto si-
multaneamente, sempre a 
partir das 19h, e preparam 
o público para o grande 
festival. Os participantes, 
que já possuem larga ex-
periência na área cinema-
tográfica, são curadores 
do festival deste ano. As 
lives contarão com apre-
sentação da diretora do 

Esta semana, a prefeitura 
de Pindamonhangaba re-
cebeu a doação de 10 mil 
novos testes. Eles devem 
começar a ser realizados 
na população ainda no fim 
de agosto.
De acordo com a secretá-
ria de Saúde, Valéria dos 
Santos, serão realizados 
500 testes por dia e serão 
levantados dados cadas-
trais, idade, sexo, rela-
to de sintomas gripais e 
contato com comunicante 
positivo. “Os dados serão 
analisados para contribuir 
na análise epidemiológica 

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) prendeu um 
homem, de 37 anos, trans-
portando aproximadamen-
te 50 quilos de maconha 
no km 7 da rodovia Presi-
dente Dutra, município de 
Queluz-SP.
Ele desobedeceu a ordem 
de parada e tentou fugir 
por dentro da cidade de 
Queluz, mas, ao retornar 
para a rodovia no sentido 
Rio de Janeiro, perdeu o 
controle do carro e capo-
tou. Os policias encontra-

CineFest Gato Preto 2020, 
Polyana Zappa.
Programação
No dia 14 o convidado é 
Rodrigo Tons, formado 
em história pela Univer-
sidade Federal do Pará e 
em produção audiovisual 
pela Escola Internacional 
de Cinema e Televisão de 
Cuba (EICTV). Dia 15 
quem participa é Fábio 
Rodrigo, roteirista e di-
retor de cinema, e dia 16, 
participa Carolina Serra, 
roteirista, produtora e lo-
cutora em emissoras na-
cionais, premiadas pelos 
seus trabalhos dedicados à 
7ª arte.
Além dos 4 dias do festi-

do avanço da pandemia. 
Além disso, as pessoas 
que tiverem resultado po-
sitivo serão encaminha-
das imediatamente para 
o gripário mais próximo, 
para início do tratamento 
e raio-X pulmonar. Deste 
modo, contribuímos para 
a plena recuperação da 
pessoa e poderemos detec-
tar casos mais graves, que 
precisam de tratamentos 
mais complexos. Isso vai 
reduzir a possibilidade de 
complicação da doença e 
frear o avanço”, afirmou.
Nos próximos dias haverá 

ram fardos de maconha no 
porta malas do carro, tota-
lizando aproximadamente 
50 quilos da droga.
Após o acidente, o cri-
minoso ainda fugiu a pé 
por 500 metros, porém 
foi alcançado pelos poli-
cias e preso. A ocorrência 
foi apresentada na Polícia 
Civil de Queluz-SP. O ho-
mem não sofreu ferimen-
tos em decorrência do aci-
dente.
O traficante informou que 
mora em Florianópolis-

val de curtas, o Gato Preto 
têm outras atividades para 
promover a cultura da 
união e amor pelo cinema, 
como oficinas gratuitas, 
Novena Cinematográfica, 
que antecede o festival, 
leva para 9 cidade do Vale 
do Paraíba, laboratório de 
cinema GatoLab e Por úl-
timo, o Itinerância Gato 
Preto.
Já fazem parte do festival 
diferentes sessões. Entre 
elas e como novidade da 
edição desse ano, a pre-
sença de videoclipes numa 
nova categoria de premia-
ção. Informações pelo site 
ou pelas redes sociais ins-
tagram e facebook.

um link para cadastro vo-
luntário no site da Prefei-
tura, por meio do qual os 
interessados farão cadas-
tro e serão informados so-
bre dia, horário e local da 
coleta. 
As coletas, por sua vez, 
serão realizadas em três 
pontos estratégicos (Ciaf, 
Shopping Pátio Pinda e 
Zito), pois facilita o aces-
so da população e são 
áreas abertas. Com essa 
organização, o município 
evita aglomerações e rea-
liza o procedimento com 
mais agilidade.

-SP e foi contratado por 
desconhecidos para seguir 
até são Paulo, onde deve-
ria carregar o carro com 
maconha e levar até a ci-
dade de Seropédica-RJ. 
Os policiais desconfiaram 
da forma imprudente com 
que ele dirigia, efetuando 
ultrapassagens arriscadas 
e trafegando acima da ve-
locidade da via.
O tráfico de drogas é pre-
visto na legislação brasi-
leira com pena de até 15 
anos de reclusão
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Miscelânea
Curiosidades

A ação dos ambientalistas e protetores dos animais fez com que o comér-
cio de peles diminuísse drasticamente nos últimos anos. A maioria dos 
estilistas, atualmente, não emprega peles em suas criações e há modelos 
profissionais que não aceitam atuar em desfiles onde estejam exibidas rou-
pas feitas ou ornamentadas com peles. Assim mesmo, os negócios desta 
área ainda movimentam milhões de dólares, significando os sacrifícios de 
animais.
***
Pesquisadores chegaram à conclusão de que o abacate não aumenta o co-
lesterol. Ele tem propriedades de aumentar o HDL (o bom colesterol) e 
diminuir o LDL (o mau colesterol). A ingestão de um abacate por dia, 
durante três semanas, diminuiu em 12% o colesterol aos voluntários da 
pesquisa. Outro estudo, por pesquisadores australianos chegou à mesma 
conclusão. Um abacate diário é mais saudável do que uma dieta pobre em 
gorduras.

Humor

Um sueco, um nigeriano e um argentino estão esperando o nascimento de 
seus filhos. Eis que surge a enfermeira e diz:
- Senhores, houve uma tremenda confusão. Os bebês foram trocados e não 
sabemos mais quem é quem. Só sei que temos dois brancos e um negro.
- Não tem problema. Sugeriu o nigeriano. Cada um escolhe um bebê e 
vamos fazer um sorteio para determinar a ordem da escolha.
Feito o sorteio, a primeira escolha coube ao sueco. Ele entrou no berçário, 
olhou os bebês e saiu com o negro no colo.
- Mas que é isso! Gritou o nigeriano. Você pegou o negro. Esse obviamen-
te é o meu bebê. Eu sou negro, minha esposa é negra. Me dá esse bebê. 
Volta e escolha um dos brancos!
E o sueco, já indo embora, diz:
- Você ta maluco? E se eu pego o argentino?
***
Numa cidade do interior, o padre e o prefeito não tinham boas relações, 
mas o padre é obrigado a pedir um favor ao prefeito:
- Senhor prefeito, tem um burro morto em frente à Igreja Matriz!
- Mas não é o senhor que deveria cuidar disso? Afinal, não é o senhor que 
cuida dos mortos?
- Sim, mas também tenho a obrigação de avisar os parentes do falecido.
***
Qual é a importância do Vale do Paraíba?

Esta foi a pergunta feita a um vestibulando em uma Universidade particu-
lar e a resposta foi esta: “O vale do paraíba é de uma suma importância, 
pois não podemos descriminar esses importantes cidadãos, já que existe 
o vale transporte e o vale refeição, por que não existir também o vale do 
paraíba? Sabemos que os paraíbas (???) trabalham em obras ou portarias 
de edifícios e ganham pouco. Então, o vale do paraíba é muito importante 
para equilibrar sua economia doméstica”. 

Mensagens

Se ouvisse a voz do vento e soubesse cantar com ele, sua vida assumiria a 
dimensão do infinito... Quando a gente ama é capaz de sentir as coisas que 
não sentimos e dar a vida ao que não tem sinal de vida... Quando o infinito 
começa a crescer dentro de nós, é hora de acreditar que o amor existe... 
Por esse amor! Faça de sua vida uma partida de futebol, chute a tristeza, 
drible as alegrias e marque um gol e eu da arquibancada estarei torcendo 
por você.
***
Sábio é aquele que permite descobrir que reconhece a importância de 
aprender de novo, que abre seu coração para sentir e ouvir. Sábio é aquele 
que permanece em silêncio, observando os passos da mente, nas fragrân-
cias das flores, os lugares escondidos dentro de seu ser. Sábio é aquele que 
ouve antes de falar, que sorri antes de chorar, que permanece quieto para 
sentir o frescor da noite em seu interior. Sábio é aquele que diz sim para a 
vida, que desperta o amor em si e em seu semelhante, na intenção de criar 
um mundo melhor para todos. Sábio é aquele que ama seu semelhante que 
vê, como Deus que não vê. Sábio é aquele sabe viver.

Pensamentos, provérbios e citações

É na necessidade que se conhece um verdadeiro amigo.
De todas as baixas, o medo é a mais amaldiçoada.
A arte de viver consiste em fazer da vida uma obra de arte.
Sabemos quem somos, mas não sabemos o que poderíamos ser.
A vida é enfadonha como uma história contada duas vezes.
A melhor caridade é procurar a causa e sanar os males.
Quem pensa não casa e quem casa não pensa.
O amor não pede licença para entrar, ele já surge instalado.
Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força.
Os olhos são as janelas da alma.
Uma vida não questionada não merece ser vivida.
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EXPEDIENTE

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

Livro D-25, FLS. nº 178, Termo nº 7224
Faço saber que pretendem se casar JURANDIR MAURICIO e JAQUELINE LEONARDO, 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, nas-
cido no dia 13 de abril de 1971, de estado civil solteiro, de profissão ajudante geral, residente e domiciliado na Alameda das 
Papoulas, nº 237, Flor do Campo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de BENEDITO MAURICIO, falecido em Taubaté/
SP na data de 18 de março de 1998 e de MARGARIDA DE SOUZA MAURICIO, falecida em Taubaté/SP na data de 20 de 
setembro de 1990. A  habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 18 de agosto de 1983, de estado civil solteira, de pro-
fissão do lar, residente e domiciliada na Alameda das Papoulas, nº 237, Flor do Campo, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filha 
de JOSÉ RAIMUNDO LEONARDO, de 66 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 12 de julho de 1954 e de MARIA 
DE FÁTIMA LEONARDO, de 59 anos, natural de Catuçaba/SP, nascida na data de 21 de abril de 1961, 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. 

Pesquisa em Taubaté demonstra
cautela de pais sobre

volta às aulas presenciais

São José dos Campos
amplia assistência na

Rede de Inclusão ao Autista

A Secretaria de Educação 
de Taubaté constatou que 
61% dos pais de alunos 
não enviariam seus filhos 
a escola em caso de reto-
mada das aulas presen-
ciais. Esse resultado foi 
obtido por meio de uma 
pesquisa aplicada aos pais 
por meios digitais.
O questionário ficou dis-
ponível aos pais de 3 a 7 
de agosto e foi respon-
dido por 76,6% dos res-
ponsáveis. Isto equivale a 

Três unidades de reabili-
tação municipais (UR’s) 
foram equipadas este mês 
com salas de integração 
sensório-motora, que pos-
sibilitará melhora das ha-
bilidades sociais e da auto-
nomia e independência nas 
atividades de vida diária 
dessas crianças e de suas 
famílias. Dessa forma, a 
Prefeitura de São José dos 
Campos amplia a oferta de 
serviços às crianças aten-
didas na Rede de Inclusão 
ao Autista. Cerca de 30 
crianças já estão utilizan-
do os equipamentos nas 3 
unidades (Centro-Norte, 

24.880 pais que possuem 
um ou mais filhos matri-
culados na Rede Munici-
pal de Ensino ou 31.632 
alunos. 
O objetivo da secretaria 
foi avaliar entre os pais 
de alunos da Educação In-
fantil ao Ensino Médio a 
opinião sobre o retorno às 
atividades presenciais.
Porcetagens
Na Educação Infantil, 
78%  dos pais aderiram à 
pesquisa, o que correspon-

Leste e Sul) e a meta é che-
gar a 90 atendimentos por 
mês. O encaminhamento 
é feito por neuropediatras 
da rede pública de saúde. 
As unidades de reabilita-
ção municipais As unida-
des de reabilitação muni-
cipais constituem um dos 
equipamentos da Rede de 
Inclusão do Autista, e têm 
como objetivo terapêutico 
promover o ganho funcio-
nal nos primeiros anos de 
vida, fase em que a forma-
ção das habilidades pri-
mordiais e a plasticidade 
neuronal estão fortemente 
presentes.

de a 7.978 alunos matri-
culados. Destes, 56% não 
tem a aprovação dos pais 
para retornar ao ambiente 
escolar, 19% voltariam e 
25% não opinaram.
Nos Ensinos Fundamen-
tal e Médio, 16.902 pais 
responderam as questões, 
representando 75% dos 
alunos. A maioria, 64%, é 
contra o retorno das aulas, 
15% a favor e 21% não ti-
nham opinião formada até 
o momento.

Os equipamentos atuam 
nos sistemas vestíbulo-
-proprioceptivo e somato-
sensorial dos indivíduos, 
além de estimular o pro-
cessamento da informa-
ção. Mediante uma ava-
liação multidisciplinar das 
necessidades, habilidades 
e potencialidades da crian-
ça com transtorno do es-
pectro do autismo (TEA), 
são identificadas altera-
ções na habilidade do sis-
tema nervoso central de 
absorver, processar e orga-
nizar respostas adequadas 
às informações sensoriais 
trazidas pelos sentidos.
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Coronavírus: Vale do Paraíba utrapassa
25 mil casos de Covid-19

O Vale do Paraíba confir-
mou, nesta quinta-feira 
(13), 25.267 casos de Co-
vid-19 acumulados desde 
o início da pandemia. En-
tre o total de confirmações, 

761 pessoas já morreram e 
14.794 estão plenamente 
curadas. Brasil Os dados 
apresentados pelo Minis-
tério da Saúde apontam 
3.224.876 de confirma-

ções para o novo corona-
vírus no Brasil. Dessas, 
105.463 pessoas já falece-
ram. Outras 762.773 estão 
se recuperando da doen-
ça. E ainda há 2.356.640 

que estão recuperadas. A 
taxa de letalidade está em 
3,3%. Confira os dados 
completos do boletim epi-
demiológico nas imagens.
*O número de recupera-

dos de Caraguatatuba na 
imagem é referente ao 
total geral de casos aten-
didos no município, já o 
número de óbitos e o nú-
mero de casos confirma-

dos são referentes apenas 
aos residentes. A apresen-
tação desses dados está de 
acordo com o que foi in-
formado pela prefeitura da 
cidade.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 029/2020 – No dia 14 
de agosto de 2020, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº 029/2020, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Gêneros Alimentícios as empresas: G99 COMERCIAL ATACADO 
E VAREJO EIRELI, com valor total de R$ 544.945,10; D.R.MARTI-
NEZ, com valor total de R$ 662.906,00; PLINIO HALBEN CORREA 
EPP, com valor total de R$ 71.512,10 e MILK VITTA COMÉRCIO E 
INDUSTRIA LTDA, com valor total de R$ 239.020,00. Ficam as em-
presas convocadas a assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 
de 05 dias úteis a partir desta publicação.
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