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A Gazeta dos Municípios
Covid-19: Governo de SP inclui pessoas 

de 30 a 39 anos com comorbidades
e deficiências para a vacinação

Com agenda inédita e inovadora 
Pindamonhangaba comemora

o Dia do Meio Ambiente 

A partir desta quarta-fei-
ra (2), o Governo de São 
Paulo está ampliando a 
vacinação contra covid-19 
para pessoas com comor-
bidades e deficiências per-
manentes com idade entre 
30 a 39 anos.
Este público totaliza 1,2 
milhão pessoas que pos-
suem doenças crônicas e 
deficientes contemplados 
com o Benefício de Pres-
tação Continuada da As-
sistência Social (BPC).
Ao comparecer no posto 
de saúde, qualquer pessoa 
com comorbidades e que 
faz parte das faixas etárias, 
deve apresentar compro-
vante da condição de risco 
por meio de exames, recei-
tas, relatório ou prescrição 
médica. Os cadastros pre-
viamente existentes em 
Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) também podem 
ser utilizados.
Já as pessoas com defici-
ência permanente preci-
sam apresentar o compro-
vante do recebimento do 
Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência 
Social (BPC).
“É importante que todos 
que fazem parte deste pú-
blico façam o pré-cadas-
tro no site Vacina Já. Com 
isso, diminuímos em 90% 
o tempo de espera nas uni-
dades de saúde”, destaca 
a coordenadora do Plano 
Estadual de Imunização 
(PEI), Regiane de Paula.
Controle de Fraudes
A Secretaria de Estado da 

Neste sábado (5), é co-
memorado o Dia do Meio 
Ambiente, e Pindamo-
nhangaba celebra com 
excelentes pautas e ações 
inovadoras que estão sen-
do colocadas em prática 
pela Prefeitura Municipal.
Para o prefeito Dr. Isael 
Domingues, o município 
tem boas notícias para co-
memorar o Dia Mundial 
do Meio Ambiente. “Nos-
sa gestão está colhendo 
bons frutos no quesito am-
biental e queremos avan-
çar ainda mais pois temos 
a obrigação como gestor 
em deixar um legado me-
lhor do que recebemos 
para nossas futuras gera-
ções”. 
A agenda de boas práti-
cas ambientais vem sendo 
trabalhada pelo município 
através de várias frentes 
de trabalho que vão des-
de o plantio de árvores até 
um projeto inovador de 
pagamento por serviços 
ambientais, que está em 
tramitação na Câmara de 
Vereadores.
Recentemente, o municí-
pio assumiu a vice-pre-
sidência do Comitê das 
Bacias Hidrográficas do 
Rio Paraíba do Sul (CBH-
-PS), através da participa-
ção da secretária de Meio 
Ambiente, Maria Eduarda 
San Martin, possibilitando 

Saúde enviou na última 
semana para a avaliação 
do Conselho Regional de 
Medicina de São Paulo 
(Cremesp) uma lista dos 
100 profissionais médicos 
que mais emitiram laudos, 
exames e receitas médicas 
para a vacinação de pesso-
as com comorbidades. O 
objetivo da medida é iden-
tificar possíveis fraudes 
no processo de vacinação 
destes grupos.
O levantamento faz parte 
de uma auditoria interna 
e do sistema de monitora-
mento de cadastro das pes-
soas que tomaram a vacina 
da pasta estadual.
O sistema Vacivida do Go-
verno de SP permite que 
as unidades de saúde in-
siram o CRM do médico 
responsável pela emissão 
do laudo, receita médica 
ou atestado para validação 
da comorbidade. A medi-
da é mais uma alternativa 
que visa frear tentativas de 
fraudes ou emissão de lau-
dos indiscriminados, bem 
como apurar situações atí-
picas que possam aconte-
cer neste período.
O Cremesp também for-
neceu para a Secretaria de 
Estado da Saúde a lista de 
todos os CRMs ativos e 
inativos do estado. 
A medida vai permitir um 
aprimoramento da ferra-
menta VaciVida, que emi-
tirá alertas para as unida-
des básicas de saúde com 
relação aos CRMs inváli-
dos.

a busca de maior proteção 
dos rios que cortam o mu-
nicípio e de recursos do 
Estado para seus projetos.
Outro trabalho em pauta 
objetiva o fortalecimento 
das ações de fiscalização 
Ambiental, com possibili-
dade de um convênio en-
tre a Polícia Ambiental e 
a Prefeitura para o desen-
volvimento da atividade 
delegada no município.
Recentemente, a Polícia 
Ambiental realizou ativi-
dades para coibir a inva-
são e a exploração ilegal 
no Parque do Trabiju, que 
é uma Unidade de Conser-
vação de proteção integral. 
O local está sendo alvo 
também de um processo 
de regularização fundiária 
que permitirá ao municí-
pio realizar grandes avan-
ços no Parque.
Há pouco tempo, o muni-
cípio deflagrou uma cam-
panha de conscientização 
junto à população para 
o incentivo da prática da 
separação e destinação 
correta do lixo reciclável, 
recolhido diariamente em 
domicílio, destinando o 
material para duas coope-
rativas de catadores, que 
estão recebendo apoio e 
atenção para sua regulari-
zação oficial.
Outros assuntos que serão 
anunciados em breve pela 

Comorbidades definidas 
pelo Ministério da Saúde:
- Doenças Cardiovascula-
res
- Insuficiência cardíaca 
(IC)
- Cor-pulmonale (altera-
ção no ventrículo direito) 
e Hipertensão pulmonar
- Cardiopatia hipertensiva
- Síndromes coronarianas
- Valvopatias
- Miocardiopatias e Peri-
cardiopatias
- Doença da Aorta, dos 
Grandes Vasos e Fístulas 
arteriovenosas
- Arritmias cardíacas
- Cardiopatias congênitas 
no adulto
- Próteses valvares e dis-
positivos cardíacos im-
plantados
- Diabetes mellitus
- Pneumopatias crônicas 
graves
- Hipertensão arterial re-
sistente (HAR)
- Hipertensão arterial - es-
tágio 3
- Hipertensão arterial - es-
tágios 1 e 2 com lesão e 
órgão-alvo e/ou comorbi-
dade
- Doença Cerebrovascular
- Doença renal crônica
- Imunossuprimidos 
(transplantados; pessoas 
vivendo com HIV; doen-
ças reumáticas em uso de 
corticoides; pessoas com 
câncer)
- Anemia falciforme e ta-
lassemia maior (hemoglo-
binopatias graves)
- Obesidade mórbida
- Cirrose hepática

Secretaria de Meio Am-
biente, são relacionados às 
ações de logística reversa, 
possibilitando o recolhi-
mento e destinação cor-
reta de eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos, óleos 
diversos, pilhas, baterias 
entre outros materiais que 
o município irá trabalhar, 
trazendo grandes vanta-
gens econômicas e am-
bientais. Ainda em junho, 
está prevista a inaugura-
ção do primeiro ponto de 
recebimento de eletroele-
trônicos e eletrodomésti-
cos.
O município deverá apro-
var em breve a implanta-
ção do programa muni-
cipal de Pagamentos por 
Serviços Ambientais, que 
tem como objetivo disci-
plinar a atuação do poder 
público municipal em re-
lação aos serviços am-
bientais, de forma a pro-
mover o desenvolvimento 
sustentável e aumentar a 
provisão desses serviços 
em todo município.
“São ações que temos con-
versado com o prefeito Dr. 
Isael ao longo dos últimos 
anos e que iremos atuar 
com mais intensidade para 
tornar Pindamonhangaba 
uma cidade referência em 
sustentabilidade”, afirmou 
a secretária Maria Eduarda 
San Martin.
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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.  

Tentativa de furto de cabos elétricos 
causa falta de água em regiões de 

Guaratinguetá nesta terça

Na madrugada desta ter-
ça-feira (1), por volta das 
3h30, ocorreu uma ten-
tativa de furto dos cabos 
elétricos na linha de abas-
tecimento da SAEG, que 
abastece a região do Clube 
dos 500, Chácaras Patury 
e imediações.
De acordo com a equipe da 
Estação de Tratamento, foi 
observado que os níveis 
dos reservatórios começa-
ram a baixar rapidamente. 
Ao chegarem na unidade 
de bombeamento para a 
verificação do problema, 
avistaram dois indivíduos 

que fugiram imediatamen-
te do local.
Em decorrência do fato, a 
previsão é de que faltará 
água no dia de hoje, nas 
regiões do Clube dos 500, 
Chácaras Patury e arredo-
res. Os saqueadores, cor-
taram o alambrado atrás 
do Recinto de Exposições, 
para ter acesso a casa de 
máquinas, onde é localiza-
da toda a fiação. 
Segundo um dos profis-
sionais da engenharia elé-
trica da Saeg, para agir 
desta forma, é preciso ser 
especializado e ter conhe-

cimento da área, pois os 
cabos são subterrâneos e 
existe uma complexidade 
na instalação.
No local, não existe mo-
nitoramento com câmeras, 
mas a Saeg informou que 
já está providenciando o 
monitoramento por em-
presa privada.
A Companhia ressalta que 
trabalhará intensamen-
te para que possa repor o 
sistema elétrico e reiniciar 
o bombeamento o mais 
breve possível. Ainda nes-
ta manhã, um boletim de 
ocorrência deve ser feito.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 06/2021 
- A Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a convocação dos candidatos classificados no Concur-
so Público 01/2019 - CARGOS:  PROCURADOR JURÍDICO MUNI-
CIPAL - A relação de classificados na integra e demais informações 
estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Potim – www.
potim.sp.gov.br. Os candidatos aprovados serão também convoca-
dos por correspondência conforme o disposto no item 10.15 do Edital. 
Potim, 31 de maio de 2021.  Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita 
Municipal

Aviso de Abertura de Prazo para Contrarrazão – Processo Adminis-
trativo Nº 433/2020 – Tomada de Preços Nº 002/2021 – Contratação 
de Empresa para Execução de Obras de Ampliação e Reforma da 
EMEI Antônio Barbosa, conforme as Especificações constantes do 
Edital e seus Anexos – Tendo em vista a interposição de recurso da 
empresa E. D. DOS SANTOS ME, quanto à sua inabilitação, con-
cede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis após esta publicação, para 
apresentação de contrarrazão. Potim, 01 de junho de 2021. André L. 
S. Oliveira – Presidente Comissão de Licitação.
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Dois homens são presos 
por tráfico de drogas e
receptação em Pinda

Taubaté participa da 5ª
Semana Nacional de Arquivos

Como reduzir os pontos
cegos dos carros

Dois homens foram pre-
sos, ambos com 35 anos, 
em Pindamonhangaba 
acusados de tráfico de dro-
gas e receptação. 
De acordo com a Polícia 
Militar, depois de uma 
denúncia, os homens fo-
ram abordados no bairro 
Shangrilá, com 4 tijolos de 

Taubaté participará da 5ª 
Semana Nacional de Ar-
quivos, que acontece de  7 
a 11 de junho.
De acordo com a Secreta-
ria de Cultura, foram ins-
critos os projetos “Relatos 
da Pandemia” e o “Catálo-
go Virtual”. O evento será 
online.
O projeto “Relatos da Pan-
demia”, do Arquivo Histó-
rico Municipal Félix Gui-
sard Filho, será lançado no 
próximo dia 7. O objetivo 
é receber e preservar de-
poimentos sobre a expe-
riência dos moradores de 
Taubaté durante a Pande-
mia do Coronavírus.

Muitos acidentes de trân-
sito acontecem pelo cho-
que de veículos de quatro 
ou mais rodas com moto-
ciclistas. Uma forma de 
se evitar grande parte dos 
acidentes é saber evitar os 
pontos cegos dos carros. A 
falta de visibilidade exter-
na de quem conduz o veí-
culo pode causar acidentes 
leves e graves. Existe, no 
entanto, uma série de ma-
neiras de se evitar esses 
pontos cegos e navegar 
com maior tranquilidade.
É importante ajustar bem 
o banco do motorista, para 
que os pés alcancem o 
fundo do pedal e as costas 
continuem bem apoiadas 
no banco. Os retrovisores 
também tem de estar bem 
posicionados. É preciso 
regulá-los, alinhando os 
externos e mantendo-os 
em ângulos mais abertos. 
O retrovisor central deve 
ser posicionado de manei-
ra que se visualize todo o 
vidro traseiro. Nenhum 
objeto deve estar no ban-
co de trás obstruindo a vi-
são do motorista. Deve-se 

maconha, vários materiais 
que seriam usados nas 
embalagens das drogas, 
caderno de anotações que 
era usado para o controle 
da venda dos entorpecen-
tes, além de dois aparelhos 
celulares e R$2.508, 25. 
Os policiais apreenderam, 
além das drogas, celulares 

Os moradores de Tauba-
té poderão enviar relatos 
pessoais do cotidiano e 
experiências vividas na 
pandemia para que futu-
ramente pessoas tenham 
acesso aos relatos e en-
tendam os efeitos do Co-
vid-19 na cidade. Todos 
os relatos recolhidos farão 
parte de um acervo do Ar-
quivo Histórico Municipal 
Félix Guisard Filho.
Para participar, o interes-
sado deverá enviar seu 
relato em texto (diários, 
poesias, crônicas, cartas 
etc), em formato digital 
ou físico. Se estiver em 
formato digital, deve ser 

prestar bastante atenção na 
mudança de faixa e ter em 
mente que uma parte esta-
rá fora do campo de visão. 
É essencial usar a seta para 
assinalar as intenções, 
para que outros veículos e 
motociclistas possam sa-
ber do plano de suas ações. 
Eles então podem adotar 
uma direção defensiva e 
se precaver. Assim, todos 
podem prestar atenção aos 
movimentos de outros ve-
ículos e se antecipar a mu-
danças de direção.
Os motociclistas também 
devem ajustar seus retro-
visores. Os condutores 
devem sempre ajustar os 
retrovisores quando se 
sentam na moto. Quando 
a motocicleta estiver es-
tacionada, pode ser que 
alguém tenha encostado 
no retrovisor e o desloca-
do de lugar.  É importante 
sempre verificar. Os mo-
tociclistas devem abrir os 
espelhos para ampliar o 
campo de visão.
Outra aliada do motoris-
ta tem sido a tecnologia, 
que se desenvolve cada 

e dinheiro, um carro com 
placa de Serra/ES, que te-
ria sido roubado em outu-
bro do ano passado e que 
estava em poder de um dos 
acusados. 
Os dois homens foram 
presos em flagrante por 
tráfico de drogas e recep-
tação.

enviado para o e-mail ar-
quivohistoricotaubate@
gmail.com. Caso seja em 
formato físico, é só enviar 
pelo correio ou entregar 
pessoalmente na Área de 
Museus, Patrimônio e Ar-
quivo Histórico.
O participante deve preen-
cher um termo de doação 
e um formulário de autori-
zação do seu arquivo. 
A Área de Museus, Patri-
mônio e Arquivo Históri-
co fica na avenida Thomé 
Portes Del Rey, 925, Jar-
dim Ana Emília. Para mais 
informações, os telefones 
são 3621-6044 e 3625-
5059.

vez mais para ajudar com 
a segurança. Muitos car-
ros já possuem câmeras 
e sensores, que ajudam a 
mapear os veículos ao re-
dor, auxiliando o condutor 
a não provocar acidentes. 
Os retrovisores panorâmi-
cos têm ajudado muitos 
condutores já que propor-
cionam maior visibilidade 
interna e externa, reduzin-
do os pontos cegos.
Os motociclistas também 
podem dispor da tecnolo-
gia para evitar colisões. É 
muito importante investir 
em equipamentos de segu-
rança como capacetes. A 
tecnologia ainda foi além 
e desenvolveu até um ca-
pacete que contém câme-
ras e tela inteligente, que 
mostra para o motociclista 
pontos não vistos. Novos 
equipamentos podem re-
duzir bastante o número 
de acidentes. A tecnologia 
no futuro pode salvar mui-
tas vidas, e as legislações 
podem exigir esses tipos 
de dispositivos para ga-
rantir a segurança de sua 
população.
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Caçapava lança campanha 
contra queimadas;

prática é crime

Nascidos em fevereiro
já podem sacar

auxílio emergencial

Caçapava lançou uma 
campanha contra queima-
das, uma iniciativa que 
visa conscientizar a popu-
lação dos perigos da práti-
ca e suas consequências.
As queimadas causam 
grandes prejuízos à saú-
de da população, princi-
palmente em período de 
tempo seco, com baixa 
umidade do ar, no qual 
são comuns as doenças 
respiratórias. Além de em-
pobrecer o solo, polui o 
ambiente, e causam inse-
gurança e perigo para os 
residentes das áreas próxi-
mas onde ocorrem.
Para Tamires Alves, 26, 
moradora do bairro Vila 
Resende, as queimadas 
contribuem para uma pio-
ra no que se refere aos 
problemas respiratórios 
que, no geral, aumentam 
em dias mais secos. “As 
queimadas sempre foram 
muito desagradáveis para 
mim. Me afetam muito, 
pois tenho problemas alér-
gicos, respiratórios, rinite 
e sinusite. 
Quando inalo a fumaça, eu 
fico péssima e não consigo 

Trabalhadores informais e 
inscritos no Cadastro Úni-
co para Programas Sociais 
do Governo Federal (Ca-
dÚnico) nascidos em feve-
reiro podem sacar, a partir 
de hoje (1º), a segunda 
parcela do auxílio emer-
gencial 2021. O dinheiro 
havia sido depositado nas 
contas poupança digitais 
da Caixa Econômica Fe-
deral em 18 de maio.
Os recursos também po-
derão ser transferidos para 
uma conta-corrente, sem 
custos para o usuário. Até 
agora, o dinheiro apenas 
podia ser movimentado 
por meio do aplicativo 
Caixa Tem, que permi-
te o pagamento de contas 
domésticas (água, luz, te-
lefone e gás), de boletos, 
compras em lojas virtuais 
ou compras com o código 
QR (versão avançada do 
código de barras) em ma-

respirar. Quando conges-
tiona as vias nasais, dói 
toda a face e a garganta 
fica seca. É necessário 
entrar com remédios. Isto 
acontece desde a infância. 
Fico pensando nas crian-
ças que também passam 
por isso. A condição causa 
certa irritação, pois é mui-
to desconfortável não con-
seguir respirar, ter dores e 
a indisposição”, relatou.
Jussara Moraes, 42, mora 
na Vila André Martins. Ela 
conta o quanto as queima-
das prejudicam sua vida. 
“Causam sérios problemas 
respiratórios, impregnam 
nossas roupas lavadas no 
varal. 
Nos pegam despreveni-
dos, inclusive a noite ou 
de madrugada, com o 
cheiro da fumaça entrando 
pelas nossas janelas, nos 
causando tosse, garganta 
seca. É um prejuízo, tendo 
que lavar nossas roupas de 
novo, pra tirar o cheiro da 
fumaça. Temos que recor-
rer ao Pronto Socorro por 
não conseguirmos respirar 
e gastarmos com medi-
ções”, disse.

quininhas de estabeleci-
mentos parceiros.
Em caso de dúvidas, a cen-
tral telefônica 111 da Cai-
xa funciona de segunda a 
domingo, das 7h às 22h. 
Além disso, o beneficiário 
pode consultar o site.
O auxílio emergencial foi 
criado em abril do ano 
passado pelo governo fe-
deral para atender pessoas 
vulneráveis afetadas pela 
pandemia de covid-19. Ele 
foi pago em cinco parcelas 
de R$ 600 ou R$ 1,2 mil 
para mães chefes de fa-
mília monoparental e, de-
pois, estendido até 31 de 
dezembro de 2020 em até 
quatro parcelas de R$ 300 
ou R$ 600 cada.
Neste ano, a nova rodada 
de pagamentos, durante 
quatro meses, prevê par-
celas de R$ 150 a R$ 375, 
dependendo do perfil: as 
famílias, em geral, rece-

Crime
O que muita gente não 
sabe é que, além dos ma-
lefícios, colocar fogo em 
pastos, áreas verdes e ou 
queimar lixo é crime mu-
nicipal, previsto pela Lei 
4678/2007 e sujeito a mul-
ta. A Prefeitura de Caça-
pava alerta para que caso 
alguém presencie alguma 
ação neste sentido, pode-
-se fazer a denúncia pelo 
telefone ou WhatsApp da 
Secretaria de Planejamen-
to e Meio Ambiente pelo 
número (12) 3652-9217.
Para relatar ocorrências de 
fogo as pessoas podem en-
trar em contato com os nú-
meros: 193 (Bombeiros), 
199 (Defesa Civil) ou com 
o 36554617 (COI), que 
também é WhatsApp.
Ocorrências 
De acordo com a Defesa 
Civil, só no mês de maio 
foram registradas 12 ocor-
rências de queimadas em 
Caçapava. Já o Corpo de 
Bombeiros informou que 
22 ocorrências foram re-
gistradas também no mes-
mo mês, totalizando 34 
registros. 

bem R$ 250; a família mo-
noparental, chefiada por 
uma mulher, recebe R$ 
375; e pessoas que moram 
sozinhas recebem R$ 150.
Regras
Pelas regras estabelecidas, 
o auxílio será pago às fa-
mílias com renda mensal 
total de até três salários 
mínimos, desde que a ren-
da por pessoa seja inferior 
a meio salário mínimo. É 
necessário que o benefi-
ciário já tenha sido consi-
derado elegível até o mês 
de dezembro de 2020, pois 
não há nova fase de inscri-
ções. Para quem recebe o 
Bolsa Família, continua 
valendo a regra do va-
lor mais vantajoso, seja a 
parcela paga no programa 
social, seja a do auxílio 
emergencial.
*Com informações da 
Agencia Brasil e Caixa 
Econômica Federal.

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

Livro D-25, FLS. nº 259, Termo nº 7387
Faço saber que pretendem se casar BRUNO RAFAEL ALVES DOS SANTOS e PÂMELA ADRYELE DA SILVA GUEDES 
SANTOS, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 26 de dezembro de 1998, de estado civil solteiro, de profissão barbeiro, 
residente e domiciliado na Avenida Santa Isabel, nº 87, Vera Cruz, Tremembé/SP, filho de ADRIANO FARIA SANTOS, de 
44 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 04 de maio de 1977, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de ELISAN-
GELA BENEDITA DOS SANTOS ALVES, de 41 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 15 de fevereiro de 1980, 
residente e domiciliada em Ubatuba/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 03 de junho de 2002, de estado 
civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada na Avenida Santa Isabel, nº 87, Vera Cruz, Tremembé/SP, filha de 
MARCELO DOS SANTOS, de 45 anos, natural de Taubaté/SP, nascido na data de 09 de julho de 1975 e de JOSIANA DA 
SILVA GUEDES, de 40 anos, natural de Pindamonhangaba/SP, nascida na data de 10 de julho de 1980, 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. 


