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A GAzetA dos Municípios

Governo de SP recebe mais 
333 respiradores para
tratamento da covid-19

São Sebastião reabre praias e 
autoriza novamente prática de 
atividades físicas ao ar livre

Guarda Municipal de Taubaté 
flagra suspeito com 20 kg de 

maconha no terminal rodoviário

O Governo de SP recebeu, 
nessa terça-feira (26), 333 
respiradores importados 
que serão utilizados no tra-
tamento de pacientes com 
coronavírus que necessi-
tam de ventilação mecâni-
ca em Unidades de Tera-
pia Intensiva (UTI). Desse 
montante, 133 vieram da 
China e 200 da Turquia. 
No total, já são 443 res-
piradores adquiridos pelo 
Estado e 150 ventiladores 
de transporte doados pelo 
Ministério da Saúde. Os 
equipamentos permitirão 
a abertura de novos leitos 
em todo o Estado de São 
Paulo.
Da China chegaram 133 
ventiladores pulmonares 
que fazem parte de uma 
compra de 1.280 respira-
dores, cujo pedido original 
de 3 mil foi repactuado. Na 
última quarta-feira (20) já 
haviam chegado outros 50 
aparelhos desta compra. 
O prazo de entrega do to-
tal da aquisição, assegu-
rado pela empresa, é até 
meados de junho. Já da 
Turquia, desembarcaram 
outros 200 respiradores de 
uma compra de 1.500 uni-
dades. Estes equipamentos 
também serão entregues, 

Prefeitura de São Sebas-
tião autorizou a volta das 
atividades físicas indivi-
duais nos espaços públi-
cos ao ar livre, inclusive 
nas praias, de segunda e 
quinta-feira.
O decreto municipal 
voltou a vigorar ain-
da na terça-feira (26), 
e                             trata tam-
bém das regras para que 

A Guarda Civil Municipal 
de Taubaté surpreendeu 
na última segunda-feira 
(25) um homem no termi-
nal rodoviário (Rodoviá-
ria Nova) da cidade, que 
estava prestes a embarcar 
para o Rio de Janeiro com 
grande quantidade de ma-
conha. A ação ocorreu por 
volta de meio dia.
Uma agente municipal re-
cebeu denúncia dos taxis-
tas do local, dando conta 
que um viajante pedia uma 
corrida e estaria carregan-
do drogas dentro de uma 
mala. Enquanto esperava 
o taxista, o suspeito dei-
xou a mala perto de uma 

segundo o fornecedor, até 
meados de junho.
Os equipamentos serão 
montados, testados e ca-
librados no complexo do 
Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da 
USP.
Estes novos equipamentos 
se juntam a outras 60 uni-
dades, que chegaram nas 
últimas semanas e serão 
instalados em hospitais da 
Grande São Paulo, Piraci-
caba e no AME Campinas. 
Estes equipamentos são 
fruto de doação de R$ 12,7 
milhões da associação Co-
munitas, que resultou em 
uma compra de 200 para 
apoio no enfrentamento à 
COVID-19.
Os ventiladores foram ad-
quiridos junto à empresa 
nacional Magnamed, após 
decisão judicial favorável 
à Comunitas e ao Governo 
do Estado, após requisição 
do Ministério da Saúde da 
totalidade da produção na-
cional.
“Estes respiradores são 
decisivos no processo de 
ampliação de leitos e no 
tratamento de pacientes 
graves de COVID-19. O 
Governo do Estado de São 
Paulo agiu rapidamente e 

as atividades aconteçam, 
inclusive indicando o uso 
de máscaras para todos os 
praticantes.
Está proibida qualquer 
aglomeração de pessoas 
na prática de atividades 
físicas, além da exigência 
do distanciamento de dois 
metros entre um praticante 
e outro durante a ativida-
de.

lixeira.
Com a chegada de refor-
ços, a equipe abordou o 
suspeito e revistou a mala, 
onde encontrou 15 tijolos 
de maconha, totalizando 
20 quilos da droga. 
Ele confessou que levaria 
a droga para o Rio de Ja-
neiro, onde ela seria ven-
dida.
O homem foi conduzido 
ao Distrito Policial onde 
ficou preso pelo crime de 
tráfico de entorpecentes.
Mídias falsificadas - Ain-
da no domingo, por volta 
das 10h, o Centro de Ope-
rações Integradas (COI) 
flagrou indivíduos ven-

adquiriu equipamento em 
tempo hábil para a assis-
tência da população do Es-
tado de São Paulo”, afirma 
o Secretário de Estado da 
Saúde, José Henrique Ger-
mann.
Doação do Ministério da 
Saúde
A Secretaria de Estado da 
Saúde também recebeu 
nesta semana a doação do 
Ministério da Saúde de 
150 ventiladores de trans-
porte. Estes modelos de 
respiradores são utilizados 
para transporte de pacien-
tes entre serviços de saúde 
e/ou para transporte entre 
setores/leitos dentro de um 
mesmo hospital.
Os aparelhos estão sendo 
distribuídos para a pre-
feitura da Capital e para 
hospitais da rede estadu-
al. Também serão usados 
para equipar ambulâncias 
que fazem transporte de 
pacientes de hospitais do 
Governo do Estado.
Há uma expectativa que 
o Governo de São Paulo 
receba outros 450 apare-
lhos da esfera federal que 
poderiam, diferentemente 
dos atuais, serem utiliza-
dos para a abertura de no-
vos leitos.

Vale lembrar que o tempo 
de permanência do prati-
cante deverá ser de no má-
ximo 1 hora, permitindo 
que mais pessoas possam 
se beneficiar de atividades 
físicas.
As medidas neste decreto 
poderão ser reavaliadas 
a qualquer momento, por 
decisão do Comitê de Ges-
tor de Crise.

dendo mídias pirateadas e 
acionou os agentes. Houve 
perseguição aos envolvi-
dos, sendo necessário o 
uso de arma não letal, já 
que um deles tentou agre-
dir o agente.
Outro suspeito tentou fu-
gir, acabou se desequi-
librando e caiu, machu-
cando o rosto e as pernas. 
Ele foi levado para a UPA 
San Marino, onde recebeu 
atendimento médico.
Posteriormente, os dois 
suspeitos foram encami-
nhados ao Distrito Poli-
cial. Foram apreendidos 
com a dupla 958 DVDs e 
91 CDs.
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Miscelânea
Curiosidades

Se você é do tipo de pessoas que acha que verduras, legumes e hortaliças 
é a mesma coisa, saiba que você está equivocado. Existem algumas dife-
renças entre esses tipos de alimentos.
Verduras: A palavra verdura representa um termo genérico para designar 
alimentos verdes, com folhas, entre elas o coentro, a alface, a couve, etc. 
Também fazem parte desse grupo a acelga, o agrião, o almeirão, a chicó-
ria, a escarola, o espinafre, o repolho, a rúcula, a salsa, o salsão e muitos 
outros, alimentos nutritivos. As verduras são muito utilizadas em saladas 
ou comidas refogadas.
Legumes: Os legumes são da família das leguminosas. Trata-se de alimen-
tos dos quais não comemos as folhas, mas sim os frutos, como o feijão, a 
ervilha, a vagem e a lentilha. Outros frutos que fazem parte desse grupo 
são o pimentão, o pepino e o chuchu.
Hortaliças: As hortaliças são uma categoria de vegetais que inclui as ver-
duras e legumes. Trata-se de alimentos cultivados em hortas. Podem ser 
chamados de hortaliças todos os alimentos produzidos para consumo fa-
miliar ou em larga escala. Os legumes e verduras são extremamente im-
portantes para uma alimentação saudável. Eles são ricos em vitaminas e 
sais minerais. Além disso, apresentam poucas calorias e muita água. Esti-
ma-se que cerca de 90% das hortaliças sejam formadas por água. Estes ali-
mentos possuem vitamina C, vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 
ferro e manganês. Alguns exemplos de hortaliças são o aspargo, o tomate, 
a couve-flor, o brócolis, etc. 

Humor

Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontraram, por acaso, 
na rua e um deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- Há minha vida mudou completamente. Há muito tempo que tornei-me 
escritor, escrevendo histórias do cotidiano.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera! 
- Puxa que maravilha!
E o amigo esclarece:
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou 
tentando vender meu computador e o meu celular...
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o divórcio e 
Juiz pergunta:
- E então, qual é o motivo?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo ela pega o 
que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o Juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.

Mensagens

A caixa diz â uma senhora:
- A senhora deveria trazer suas próprias sacolas para levar as compras, 
uma vez que os sacos plásticos não são amigáveis ao meio ambiente.
A senhora educadamente, pediu desculpas e disse:
- É que não havia essa onde verde no meu tempo.
A caixa respondeu:
- É esse exatamente o nosso problema hoje, minha senhora. Sua geração 
não se preocupou o suficiente com nosso meio ambiente.
E a idosa respondeu:
- Você está certa. Naquela época, as garrafas de leite, de cerveja e de refri-
gerantes eram devolvidas à loja, que as enviava de volta para as fábricas, 
onde eram lavadas e esterilizadas antes de reutilizadas. Até então, as fral-
das dos bebês eram lavadas, porque não havia fraldas descartáveis. Ah! A 
energia solar e eólica é que realmente secavam nossas roupas. Os meninos 
pequenos usavam as roupas que tinham sido dos seus irmãos mais velhos 
e não precisavam comprar roupas novas. Quando embalávamos algo frágil 
para o Correio, sempre usávamos jornais amassados, para protegê-los, não 
havia plásticos bolhas ou pellets de plástico, que duram cinco séculos pra 
começar a se degradas. Recarregávamos as canetas com tinta ao invés de 
comprar outra. Anotávamos em um caderninho, ao invés de gastar tone-
ladas de papel nas impressoras. E nós não precisávamos de GPS só para 
encontrar a pizzaria mais próxima. Realmente, nós não nos preocupamos 
com o meio ambiente no nosso tempo, você tem toda razão.

Pensamentos, provérbios e citações

Não seja melhor que os outros, seja melhor para os outros.
A paciência traz mais frutos do que a força.
A coragem não admite falsificações. 
O impossível, em geral, é o que não se tentou.
Todas as máximas já foram escritas só resta colocá-las em prática.
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EXPEDIENTE

Agricultores familiares de Jacareí
e São José dos Campos têm aumento

de 531% nas vendas por delivery

Agricultores familiares do 
interior de São Paulo ti-
veram aumento de 531% 
nas vendas por delivery 
em meio à pandemia de 
Covid-19. Com o objetivo 
de fortalecer a agricultura 
familiar durante o perío-
do de isolamento social, 
ação “A feira vai até você” 
superou as expectativas 
iniciais chegando a 606 
cestas comercializadas em 
30 dias. O incremento nas 
vendas é resultado da ini-
ciativa da “A feira vai até 
você”, desenvolvida por 
meio do PDRT (Progra-
ma de Desenvolvimento 
Rural e Territorial), com 
o objetivo de fortalecer o 
sistema de entrega de ces-
tas de alimentos orgânicos 
e agroecológicos para re-
duzir os impactos econô-
micos da crise gerada pelo 
novo coronavírus na agri-
cultura familiar.
No Vale do Paraíba, a 
iniciativa conta com co-
munidades em Jacareí e 
São Jose dos Campos. Le-
vantamento realizado nas 
comunidades participan-
tes apontou que, antes da 
pandemia, agricultores fa-
miliares ligados ao PDRT 
comercializavam, mensal-
mente, cerca de 96 cestas 
por sistema de delivery.
Um mês após o início da 
ação, este volume saltou 
para 606 cestas, o que 
corresponde a cerca de 
sete tonelada de alimentos 

agrícolas provenientes de 
pequenos produtores leva-
dos à mesa dos consumi-
dores em 30 dias.
“O engajamento das nos-
sas equipes junto às comu-
nidades rurais e também 
o apoio da população em 
fortalecer o pequeno pro-
dutor nesse momento de 
crise foram os principais 
responsáveis pelo sucesso 
da ‘A feira vai até você’. 
Esses resultados iniciais 
superaram a todas as nos-
sas expectativas e nos 
mostram que o projeto 
tem tudo para crescer ain-
da mais”, comemora Israel 
Batista Gabriel, coordena-
dor de Desenvolvimento 
Social da Suzano. 
Para Jorge Martins, vice-
-presidente da Associa-
ção Minhoca “Parceiros 
Agroecológicos”, além 
de garantir renda durante 
a pandemia, o sistema de 
entregas tem se mostrado 
como um novo nicho de 
mercado. “Anteriormen-
te, trabalhávamos com a 
entrega das cestas na fá-
brica da Suzano. Com a 
pandemia, uma nova linha 
foi impulsionada, a entre-
ga nas casas das pessoas. 
Esse sistema começou 
com uma boa adesão e 
também serviu para nos 
mostrar que é um bom ni-
cho de mercado, uma vez 
que, com a venda direta, o 
produtor consegue melho-
res preços”, explica Jorge.

No início da ação, eram 
oito agricultores familia-
res atuando com a produ-
ção e entrega das cestas. 
Hoje, são 12 produtores 
rurais envolvidos. “Te-
mos não só a intenção de 
continuar, como também 
pretendemos estender a 
entrega das cestas em São 
Paulo. O que nos impede 
hoje são a logística e trans-
porte. Mas, aos poucos, 
estamos melhorando nos-
sa estrutura para fazer com 
que isso ocorra da melhor 
maneira possível.”
A feira vai até você - No 
Vale do Paraíba, o siste-
ma de delivery está dis-
ponível em Jacareí, com a 
Associação Minhoca Par-
ceiros Agroecológicos, e 
São José dos Campos, por 
meio da Associação Mi-
nhoca Parceiros Agroeco-
lógicos do município.
A ação tem o apoio da 
Suzano, referência global 
na produção de bioprodu-
tos desenvolvidos a partir 
do cultivo de eucalipto. A 
iniciativa conta com 348 
agricultores familiares be-
neficiados em todos os es-
tados onde a Suzano atua 
por meio de 38 comunida-
des apoiadas pelo PDRT.
Juntas, essas comunidades 
tiveram um incremento 
de 569% nas vendas por 
delivery, passando de 174 
cestas, antes da pandemia, 
para 1.164 cestas comer-
cializadas por semana.

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

Livro D-25, FLS. nº 159, Termo nº 7186
Faço saber que pretendem se casar ANDREJS VECTIRANS NETO e JULIANA JUNQUEIRA PALHARES, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté-SP, 
nascido no dia 21 de julho de 1994, de profissão administrador, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na Rua Maria 
Conceição Vargas de Oliveira, nº 225, Residencial Vargas, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de ANDREYS VECTI-
RANS, de 53 anos, natural de Sorocaba/SP, nascido na data de 15 de agosto de 1966 e de MARIA INÊS MONTEIRO VECTI-
RANS, de 55 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 22 de fevereiro de 1965, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 18 de março de 1994, de profissão auxiliar administrativo, de 
estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de AMAURI JOSÉ PALHARES, de 58 
anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 16 de outubro de 1961 e de MARIA LUCIA JUNQUEIRA PALHARES, de 
54 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 21 de outubro de 1965, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/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. 
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Secretaria de Habitação realiza plantão 
social nas residências provisórias da 

Prefeitura de Pindamonhangaba

Coronavírus: 1.837 pessoas 
com covid-19 em toda a

região do Vale, Litoral e Serra

A equipe de assistentes 
sociais está realizando 
atendimentos através do 
Disque Habitação e reali-
zando algumas visitas nas 
casas provisórias dos bair-
ros Araretama e Feital.
A visita teve o objetivo de 
entregar máscaras para os 
moradores das habitações 
provisórias, orientando 
sobre as formas de pre-
venção e higiene, confor-
me material informativo 

Nesta terça-feira (26), a 
região do Vale do Paraí-
ba, Serra da Mantiqueira 
e Litoral Norte confirmou 
1.837casos de covid-19, 
entre eles, 74 são de mor-
tes. Foram 136 casos no-
vos em um dia.
O município de São José 
dos Campos, cidade com o 
maior número de casos na 
região, apontou 687 casos 
positivos de covid-19, en-
tre eles 31 são óbitos, 437 
pacientes recuperados, 
26 internados e 193 recu-
perando-se em casa. Já o 
número de casos suspeitos 

que foi anexo aos kits en-
tregues. Foi realizado um 
levantamento prévio das 
famílias que ainda não re-
ceberam ajuda dos órgãos 
e entidades da área social, 
sendo feita uma listagem 
de pessoas que devem ser 
contempladas com apoio 
social nas próximas sema-
nas.
A diretora de Habitação 
Monique Dias esclarece 
que a Secretaria de Ha-

aguardando confirmação 
por exames é de 691. En-
tre eles, 10 são mortes sus-
peitas por covid-19 e 681 
pessoas aguardando con-
firmação laboratorial, das 
quais 53 estão internadas e 
628 se recuperam em casa.
A Prefeitura de São Sebas-
tião, segunda cidade com 
o maior número de con-
firmações, informou que 
o município registrou 336 
casos do novo coronaví-
rus. 
Ao todo, 7.348 pessoas já 
foram testadas. No mo-
mento, a cidade registra 

bitação vem divulgando 
o Disque Habitação (12) 
93500 5005, para que as 
pessoas possam se comu-
nicar com a Secretaria sem 
sair de casa, podendo ligar 
ou enviar uma mensagem 
com suas dúvidas através 
do aplicativo whatsapp.
O Disque Habitação faz 
parte do Projeto Meu Bair-
ro é Legal, funcionado de 
segunda a sexta-feira das 8 
às 17 horas.

dois óbitos de moradores 
relacionados à doença, 
além de outros dois óbitos 
de pessoas não-residentes 
na cidade. Entre as con-
firmações há 197 pessoas 
recuperadas da doença.
No Brasil, ao todo foram 
391.222 casos de covid-19 
foram confirmados até 
hoje. Entre eles,158.593 já 
estão plenamente recupe-
rados. 
Outros 24.512 faleceram. 
O índice de letalidade da 
doença está em 6,3 %. 
Confira o boletim comple-
to abaixo.

                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rua Maria Luiza Valvano Auricchio, 21, Centro – CEP 12250-000 – Monteiro Lobato – SP. 
Telefone: (12) 3979-1577 – Telefax: (12) 3979-1145 

e-mail: camaramlobato@uol.com.br 

 

Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00) 

 
     MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO 
     PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
     1º QUADRIMESTRE DE 2020 

 
      I – COMPARATIVOS:                                                                                                        Valores expressos em R$ 

 EXERCÍCIO ANTERIOR 1º QUADRIMESTRE 
Receita Corrente Líquida 17.726.935,59 17.597.045,90 
                  R$ %                R$      % 
Despesas Totais com Pessoal 577.322,95 3,26 596.273,02 3,39 
Limite de Alerta 90% (inciso II do §1º art. 59 LRF)   950.240,48 5,40 
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 da LRF)   1.003.031,62 5,70 
Limite Legal (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1.063.616,14 6,00 1.055.822,75 6,00 
Excesso a regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
      II – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima): 

 
 

 
      III – DEMONSTRATIVOS: 

Disponibilidades financ. em 31/12 R$ 
     Caixa 0,00 
     Bancos – C/Movimento 0,00 
     Bancos – C/Vinculadas 0,00 
     Aplicações Financeiras 0,00 
Subtotal 0,00 
(-) Deduções:  
Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00 
Total das Disponibilidades: 0,00 

 
      Monteiro Lobato/SP, 30 de abril de 2020. 
 
 
         Ver. Carlos Renato Prince                    Ailton Santos Pereira da Silva                  Gigliola Corrá da Silva 
      Presidente da Câmara Municipal          Contador CRC 1MG083530/O-0 T-SP        Resp. pelo Controle Interno 

Inscrição de Restos a Pagar: R$ 
       Processados 0,00 
       Não Processados 0,00 
Total da Inscrição: 0,00 
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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
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