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A Gazeta dos Municípios

Polícia Ambiental prende 
homem por caça ilegal em 

Monteiro Lobato

China quer enviar
tripulação à sua estação 

espacial em junho

GARANTA A OPORTUNIDADE
DE SAIR DO ALUGUEL

Na tarde deste domingo 
(30), a Polícia Ambiental 
recebeu uma denúncia de 
caça ilegal com emprego 
de arma de fogo, no bairro 
Trabiju, em Monteiro Lo-
bato. No local, foi encon-

A República Popular da 
China vai enviar, neste 
mês de junho, à nova esta-
ção espacial chinesa uma 
tripulação composta por 
três astronautas. É uma 
missão de três meses onde 
estão previstas saídas ex-
traveiculares, manutenção 
e preparação do equipa-
mento orbital, bem como 
experiências científicas.
A informação foi divulga-
da na televisão estatal chi-
nesa pelo representante do 
programa espacial tripula-
do, Yang Liwei. O anúncio 
foi feito depois de a China 
ter lançado um segundo 
módulo espacial automa-
tizada com combustível e 
suprimentos para a estação 
Tianhe (“Harmonia Celes-
tial”, em português), que 
irá acoplar ao primeiro em 
órbita desde 29 de abril.
A nova estação espacial é 
a terceira e a maior lança-
da pelo programa espacial 
da China, depois de, em 
2011, o país ter enviado 
um primeiro módulo, o 
Tiagong 1, e cinco anos 

Garanta a oportunidade 
de sair do aluguel venha 
para o Residencial do 
Horto com apartamentos 
de 47 e 51 metros qua-
drados com valores que 
cabem no seu bolso ótima                                    
infraestrutura e excelente 
localização perto de super-
mercado escola próximo 
ao centro.
Whatsapp (12)997049594

trado uma arma de fogo, 
pólvora, espoletas e chum-
bos pra recarga de cartu-
chos, além de dois quilos 
de carne de capivara e por-
co-do-mato abatidos.
A ocorrência foi apresen-

depois um segundo módu-
lo (Tiangong 2), uma esta-
ção primária, tripulada não 
permanentemente, que es-
teve em operação até abril 
de 2018.
Com mais módulos e 
maior durabilidade, a nova 
estação vai receber a pri-
meira tripulação já no mês 
que vem por meio da cáp-
sula Shenzhou 12. A tri-
pulação vai partir da base 
de Jiuquan, no noroeste da 
China, disse o antigo as-
tronauta Yang à televisão 
estatal chinesa CCTV.
Yang, que orbitou a Terra 
em 2003, não falou sobre 
a identidade dos astronau-
tas ou a data exata de par-
tida e disse que a tripula-
ção foi escolhida entre os 
dois primeiros grupos de 
astronautas do programa 
espacial. Questionado se 
mulheres vão integrar a 
tripulação, Yang disse que 
não, mas que “futuras mis-
sões sim”.
A nave Tianzhou-2, que 
atracou em Tianhe nesse 
domingo, transportou 6,8 

tada no Plantão Policial 
de São José dos Campos. 
O homem foi multado 
em R$2 mil e irá respon-
der por posse irregular de 
arma de fogo e crime am-
biental. 

toneladas de carga, in-
cluindo equipamentos es-
paciais, alimentos e com-
bustível para a estação. A 
agência espacial chinesa 
planeja um total de 11 
lançamentos até o fim do 
próximo ano, para entre-
gar mais dois módulos, su-
primentos e transportar os 
membros da tripulação.
A China já enviou 11 as-
tronautas, incluindo duas 
mulheres, ao espaço, co-
meçando com o voo reali-
zado por Yang em outubro 
de 2003. A primeira as-
tronauta foi Liu Yang, em 
2012.
Pequim não participa da 
Estação Espacial Interna-
cional, principalmente de-
vido às objeções dos Esta-
dos Unidos. Washington 
desconfia da opacidade 
do programa chinês e das 
ligações às Forças Arma-
das. Até agora, todos os 
astronautas da China são 
ex-pilotos do Exército de 
Libertação Popular.
*Com informações da 
Agenca Brasil
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Estudos afirmam que a figura do bom velhinho foi inspirada num bis-
po chamado Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 depois de Cristo. 
O bispo, homem de bom coração, costumava ajudar as pessoas pobres, 
deixando saquinhos com moedas próximas às chaminés das casas. Foi 
transformado em santo (São Nicolau) após várias pessoas relatarem mi-
lagres atribuídos a ele. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal 
aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. No 
Brasil ganhou o nome de Papai Noel. Até o fim do século 19, o Papai 
Noel era representado com uma capa de inverno na cor marrom ou verde. 
Em1886, o colunista alemão Thomaz Nast criou uma nova imagem para o 
bom velhinho. A roupa nas cores vermelha e branca, com cinto preto, cria-
da por Nast foi apresentada na revista Harper’s Weeklvs nesse mesmo ano. 
Atualmente. A figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de 
todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. E o bom velhinho 
dá presente para as crianças que foram obedientes e se comportaram bem 
durante o ano. Ele habita o Pólo Norte e, com um trenó puxado por renas, 
traz a alegria para as famílias durante as festas natalinas. Como dizem: 
Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa.

Humor

Numa livraria, o cliente pede ao balconista:
- Por favor, quero comprar aquele livro “Como ficar rico da noite para o 
dia”, vocês têm?
E o vendedor respondeu:
- Claro, só um minutinho que eu vou buscá-lo.
Ele volta com dois livros e começa a embrulhá-los para o cliente, que diz:
- Moço, desculpe, mas eu só pedi um livro.
- Eu sei, eu sei! O outro livro é o “Código Penal”! É que nós só vendemos 
sempre os dois juntos...
***
Certa dona de casa se apresenta ao Juiz e diz:
- Meritíssimo, quero acusar o meu marido de adultério. Acho que ele me 
foi infiel.
- A senhora tem alguma prova disso? Indagou o Juiz.
- Bem Meritíssimo, eu estava examinando o rosto dos meus três filhos e 
nenhum deles se parece com o meu marido...
***
Num teatro onde se apresentava um drama de mistério, cheio de suspense, 
uma pessoa na platéia, de repente, se levanta e grita:
- Mas onde está o assassino?
- Bem atrás de você, se você não se sentar rapidinho.

Mensagens

Todos queremos viver bem, ser feliz. Entretanto, ouçamos a voz da expe-
riência. A felicidade não é um tapete mágico, ela nasce dos bens que você 
espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isto é verdade 
que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. 
Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros. 
Conquanto às vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos 
recursos para transformar e reerguer os irmãos em prova ou desenvol-
vimento. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos, através da 
melhora que venhamos realizar para os outros. A vida é um dom de Deus 
em todos e, quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, 
porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Se aspiramos vi-
ver melhor, escolhemos o lugar de servir na causa do bem de todos. Para 
isso, não precisa você acomodar-se a alheios pontos de vista. Engaje-se na 
fileira dos servidores que se lhe afine com as aptidões. Liste-se em qual-
quer serviço no bem comum, é tão importante colaborar na higiene do seu 
bairro ou na construção de apoio a um doente. Procure a paz, garantindo a 
paz onde esteja. Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. 
Aprendemos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia e a vida nos 
fará receber o melhor dela própria. Seja feliz fazendo os outros felizes, 
Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungues, nem se 
queixes contra ninguém e, os outros nos farão encontrar Deus. Não julgue 
que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda 
se ache na Terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz 
gratuita, o engano é seu, porque os mortos se quiserem paz que aprendam 
a sair de si mesmo e servirem também;

Pensamentos, provérbios e citações

Sem amizade a humanidade não será feliz.
Num naufrágio quem está só ajuda-se mais facilmente.
Nunca mate uma mosca que pousa na cabeça do tigre.
Gotas de chuva gostam de se aliarem as tempestades.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.
Nunca pense no futuro, ele sempre chega rápido demais.
Quem tem boca vai à Roma.
Que todos os nossos sonhos se realizem.  

Homem é preso por embriaguez 
ao volante após causar acidente 

em Pindamonhangaba

Na madrugada deste do-
mingo (30), a equipe de rá-
dio patrulhamento atendeu 
uma ocorrência de aciden-
te de trânsito, pelo viaduto 
do bairro das Campinas 
em Pindamonhangaba.
Ao chegarem no local, 
o condutor do veículo já 
havia sido socorrido pela 
viatura dos Bombeiros 

ABS e levado ao Pronto 
Socorro Municipal. 
A condição de embriaguez 
do motorista, foi compro-
vada ao ser realizado o 
teste com o Etilômetro, 
também conhecido como 
bafômetro.
Tendo em vista que a De-
legacia de Policia de Pin-
damonhangaba não está 

funcionando, todos os 
dados foram encaminha-
dos até a Delegacia de 
Taubaté, durando cerca de 
nove horas para finalizar a  
ocorrência.
O homem foi preso por 
embriaguez ao volante e 
lesão corporal culposa, 
permanecendo à disposi-
ção da polícia.



página 3A GAzetA dos Municípios01 de Junho de 2021

Mais 2,3 milhões de doses 
da vacina Pfizer chegam ao 
Brasil na próxima semana

Jameson Duarte, vereador
de Caraguatatuba, morre aos 

32 anos vítima de câncer

Conheça cinco dicas
para cuidar da pele
em dias mais frios

Jovem de 23 anos é morto
a tiros em Jacareí

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, está pre-
visto a chegada de mais 
2,3 milhões de doses da 
vacina da Pfizer contra a 
Covid-19 ao Brasil na pri-
meira semana de junho. 
Os imunizantes vão che-
gar via Aeroporto de Vira-
copos, em Campinas (SP), 
nos primeiros dias do mês, 
em três voos diferentes. 
Com isso, o total de doses 

Na tarde deste sábado 
(29), o vereador de Cara-
guatatuba Jameson Duar-
te, morreu vítima de cân-
cer aos 32 anos. Segundo 
a família, Jameson estava 
internado em um hospital 
particular de São José dos 
Campos e tratava há anos 

Nem sempre temos tempo 
para os cuidados neces-
sários com a pele. Mas é 
justamente nos dias mais 
frios, com o inverno che-
gando, que ela precisa de 
mais atenção, para evitar o 
ressecamento e consequ-
ências ainda mais graves.
“A pele seca fica sujeita 
à descamação, o que au-
menta o risco de alergias, 
coceiras e processos infla-
matórios”, explica Fabia-
na Cunha, Diretora técnica 
da Clínica Sépua.
Localizada na Barra da Ti-
juca no Rio de Janeiro, a 
clínica oferece tratamen-
tos completos, mas aqui, 
separou cinco dicas bem 
simples que podem ser 
incluídas no dia a dia de 
quem deseja cuidar me-
lhor da pele.
Confira:
- De olho na temperatura 
da água

Na noite deste sábado 
(29), um jovem de 23 anos 
foi morto a tiros no Parque 
Meia Lua em Jacareí.
Segundo informações de 
testemunhas, a vítima es-
tava em frente a uma ade-
ga, quando dois homens 

entregues pela farmacêuti-
ca ao órgão chegará a 5,8 
milhões de doses desde 
o fim de abril. Até o mo-
mento, a pasta recebeu 3,5 
milhões de doses do imu-
nizante. 
Na última quarta-fei-
ra (27), o Brasil recebeu 
629 mil doses, que serão 
enviadas para estados e            
Distrito Federal nos próxi-
mos dias. 

um câncer raro de linfoma.
Em publicação nas re-
des sociais da prefeitura, 
o prefeito Aguilar Junior 
(MDB) decretou luto ofi-
cial de três dias no mu-
nicípio. Jameson Duarte 
(PRTB), conhecido como 
Chick Show, se elegeu e 

A água quente sabonete 
deixam a pele mais resse-
cada e suscetível a alergias 
e dermatites. A dica, en-
tão, é deixar a água morna 
e deixar a higienização do 
rosto para o momento após 
o banho, com a água ainda 
mais fria.
- Nada de buchas e menos 
esfoliação
A bucha deve ser deixada 
de lado neste período de 
frio pois faz uma esfolia-
ção diária na derme, o que 
favorece a remoção de 
componentes essenciais. 
Quanto mais seca a região, 
mais espaçado deve ser o 
uso de esfoliante. Nossa 
dica é esfoliar uma vez 
por mês, sempre tomando 
cuidado em usar um bom 
hidratante logo depois.
- Água termal e filtro solar
A água termal diminui o 
ressecamento pós banho, 
pois é rica em microele-

em uma moto passaram 
pela rua e efetuaram os 
disparos.
O jovem, identificado 
como chegou a ser socor-
rido e levado até a Santa 
Casa de Jacareí, onde foi 
internado em estado grave, 

O Governo Federal firmou 
a compra de 200 milhões 
de doses junto à Pfizer, 
que devem ser entregues 
até o final do ano. 
Considerando todos os 
imunizantes                adqui-
ridos pelo Brasil, o órgão 
distribuiu cerca de 96,5 
milhões para os entes da 
federação.
*Com informações do 
Brasil 61

assumiu o primeiro man-
dato na câmara em 2020, 
onde ocupava o cargo de 
vice-presidente da Mesa 
Diretora para o biênio 
2021/2022. Seu mandato 
foi pautado por propostas 
ligadas à saúde, educação 
e segurança.

mentos essenciais que têm 
efeitos calmante e anti-in-
flamatório. Já o filtro solar 
não pode ficar esquecido 
nessa estação, ele deve ser 
usado diariamente mesmo 
em dias nublados. - Hidra-
tação por dentro e por fora
Beber bastante água é 
fundamental, o equilíbrio 
hídrico da cútis ajuda a 
retardar os sinais de en-
velhecimento. Outra dica 
para o inverno são os hi-
dratantes “in shower”, que 
são loções utilizadas ain-
da no banho, com rápido 
enxágue. - Revitalização 
facial
A revitalização facial de-
volve os minerais essen-
ciais para a pele e promove 
a hidratação melhorando a 
textura, podendo ser feito 
em casa com a pele limpa 
e usando uma máscara fa-
cial adequada ao seu tipo 
de pele.

mas não resistiu e morreu 
na madrugada deste do-
mingo (30).
De acordo com a polícia, 
o jovem não tinha antece-
dentes criminais. O caso 
foi registrado como homi-
cídio e será investigado.
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Segunda parcela do auxílio 
emergencial é paga a

nascidos em dezembro

Neste domingo (30), a 
Caixa Econômica Federal 
paga a segunda parcela do 
auxílio emergencial a nas-
cidos em dezembro. O be-
nefício terá parcelas de R$ 
150 a R$ 375, dependendo 
da família.
O pagamento também será 
feito a inscritos no Cadas-
tro Único de Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico) nascidos 
no mesmo mês.
O dinheiro será deposita-
do nas contas poupança 
digitais e poderá ser mo-

vimentado pelo aplicativo 
Caixa Tem. Somente de 
duas a três semanas após 
o depósito, o dinheiro po-
derá ser sacado em espécie 
ou transferido para uma 
conta-corrente.
A Caixa anunciou a ante-
cipação do pagamento da 
segunda parcela no  últi-
mo dia 13. O calendário de 
depósitos, que começou 
no último dia 16 e termi-
naria em 16 de junho, teve 
o fim antecipado para 30 
de maio. Para os benefici-
ários do Bolsa Família, o 

pagamento ocorre de for-
ma distinta. Os inscritos 
podem sacar diretamente 
o dinheiro nos dez últimos 
dias úteis de cada mês, 
com base no dígito final do 
NIS. O pagamento da se-
gunda parcela aos inscritos 
no Bolsa Família começou 
no último dia 18 e segue 
até amanhã (31). O auxílio 
emergencial somente será 
depositado quando o valor 
for superior ao benefício 
do programa social.
*informações da Agência 
Brasil

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
026/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Material de Alvenaria. Data para recebimento de proposta: 
das 08h00min do dia 01/06/2021, até as 08h00min do dia 15/06/2021; 
data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 
15/06/2021; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 
15/06/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
027/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Materiais Hidráulicos. Data para recebimento de proposta: 
das 08h00min do dia 01/06/2021, até as 08h00min do dia 16/06/2021; 
data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 
16/06/2021; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 
16/06/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.

AVISO DE INABILITAÇÃO E NEGOCIAÇÃO - PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 022/2020 – Registro de Preços para Futuras e Eventuais 
Aquisições de Serviços Funerários com o Fornecimento de Urnas 
Mortuárias, Incluindo Suporte, Paramentações e Translado, em Aten-
dimento as Famílias em Vulnerabilidade Social do Município de Po-
tim, Conforme Termo de Referência e demais Anexos do Edital – A 
Prefeitura Municipal de Potim informa a INABILITAÇÃO da empresa 
PAROTHEFON - COMERCIO DE URNAS MORTUARIAS, VELORIO 
E FLORICULTURA LTDA tendo em vista o não atendimento ao item 
1.2.4 a) do Anexo II do Edital, devido à não comprovação de que re-
alizou fornecimento compatível em característica de no mínimo 50% 
do solicitado no presente Edital. CONVOCA-SE a empresa que fi-
cou em segundo lugar para sessão de negociação em 02/06/2021 
às 14h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. Potim, 31 de maio de 2021. André L. 
S. Oliveira – Pregoeiro.


