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A Gazeta dos Municípios

Pindamonhangaba
realiza shows online em

comemoração ao Dia dos Pais

Prefeitura de Pinda e Polícia 
Militar discutem melhoria da 

segurança pública

Alunos da Rede Municipal de
Pindamonhangaba voltam às aulas 

cercados de cuidados e regras

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba comemora o Dia 
dos Pais com quatro dias 
de shows online, que se-
rão transmitidos de quinta 
a domingo, às 19 horas, 
no facebook Prefeitura de 
Pindamonhangaba e ca-
nal do Youtube Prefeitura 
de Pindamonhangaba. Na 
quinta (5) e sexta-feira 
(6), serão apresentados os 
Shows de Dj´s em home-
nagem ao Dia dos Pais, 
com Dj Yago, Dj Célio 
Lopes, Dj Galvão e Dj 
Marcelo Ratto.
No sábado (7) e no domin-
go (8), será a vez do Fes-

Em reunião realizada na 
manhã desta quinta-feira 
(5), Prefeitura de Pinda-
monhangaba e Polícia Mi-
litar discutiram ações para 
melhoria da segurança pú-
blica do município. O pre-
feito Dr. Isael Domingues 
recebeu em seu gabinete 
o Mj PM Reinaldo Risi de 
Almeida, representando o 
Comandante do 5ºBPMI 
Ten Cel PM Ricardo Ivo 
Gobbo, e a Comandante 
da Companhia em Pinda-
monhangaba Cap. PM Lu-
cimeire Jerônymo.
A reunião serviu para ali-
nhamento das ações entre 
a Polícia Militar e a Se-
cretaria de Segurança do 
município, que através da 
Guarda Civil Metropoli-
tana (GCM) vem atuan-
do no policiamento local. 
Participaram também do 
encontro o secretário de 

Por conta da pandemia 
do coronavírus, durante 
um longo período, as au-
las aconteceram somente 
de maneira online. Desta 
vez, a Rede Municipal de 
Ensino está retornando, 
aos poucos, com as aulas 
presenciais. Em Pindamo-
nhangaba, os primeiros 
alunos chegaram na ter-
ça-feira (3), e foram rece-
bidos com muitos cuida-
dos, regras e carinho pelas 
equipes das escolas.
Neste mês de agosto, a 
organização da Rede Mu-
nicipal de Ensino será a 
seguinte: aulas de terça à 
sexta (as segundas-feiras 
serão destinadas à limpe-
za “mais pesada” das uni-
dades), sendo na primeira 
semana de agosto: alunos 
dos 3terceiros, quartos 
e quintos anos; segunda 

tival de Blues Pico do Ita-
peva Pindamonhangaba, 
gravado no Parque Pico do 
Itapeva, local turístico que 
muitas pessoas não sabem 
que fica localizado em 
Pindamonhangaba. Foram 
reunidas, neste espaço, as 
bandas de blues The Simi 
Brothers e Adriano Grine-
berg; Side Trio; e Marcelo 
Naves & The Tigermen, 
em um show dividido em 
dois dias de vídeos, in-
crementado por informa-
ções turísticas e imagens 
de tirar o fôlego, para que 
todos possam conhecer 
ainda mais Pindamonhan-

Segurança Fabrício Pe-
reira, comandante GCM 
Sandro Alvarenga e o ve-
reador Rogério Ramos. 
“Trouxemos o abraço do 
Ten Cel. Gobbo e discu-
timos a união do policia-
mento para trazer melhor 
sensação de segurança 
aos munícipes”, afirmou o 
Major Risi. 
As autoridades discuti-
ram iniciativas visando 
combater ocorrências de 
perturbação de sossego 
ocasionadas em virtude 
de “rolezinhos” em praça 
pública que acabam viran-
do alvo de reclamações 
populares. Outra pauta do 
encontro foi a avaliação 
das ações da Atividade 
Delegada no município. 
“A Atividade Delegada 
vem trazendo ótimos re-
sultados para a segurança 
da nossa cidade e ajudan-

semana: soma-se a esse 
público os alunos dos pri-
meiros e segundos anos; 
terceira semana: acrescen-
ta o público da educação 
infantil (Pré I e II) e últi-
ma semana: previsão de 
retomada dos alunos das 
CMEIs.
A Secretaria de Educação 
da Prefeitura, destaca que 
a frequência às aulas pre-
senciais em agosto é op-
cional. Porém, os respon-
sáveis legais que optarem 
pelas aulas remotas devem 
auxiliar na realização das 
atividades disponibiliza-
das na plataforma educa-
cional e/ou impressas. A 
rede municipal atenderá, 
neste mês, 50% dos alunos 
das turmas, semanalmen-
te. A previsão é para o re-
torno de 100% dos alunos 
em setembro.

gaba.
“Neste ano, tomando os 
devidos cuidados por con-
ta da pandemia, optamos 
por gravar as apresenta-
ções, já que ainda não po-
demos reunir um grande 
público. Os shows online 
serão uma opção segura 
para que as famílias pos-
sam se divertir juntas, no 
conforto de seus lares, 
sem deixar a data passar 
em branco e apoiando as 
artes e artistas, que estão 
retomando agora suas ati-
vidades”, avaliou o secre-
tário adjunto de Cultura e 
Turismo, Ricardo Flores.

do muito no combate à cri-
minalidade. No momento 
estamos finalizando o pro-
cesso licitatório para a lo-
cação das viaturas que dão 
mais agilidade ao trabalho 
dos policiais. Quando as-
sumimos a gestão não ha-
via a locação de viaturas e 
isso limitava muito a ação 
dos policiais”, afirmou o 
prefeito Dr. Isael.
A comandante PM no mu-
nicípio, Cap. Lucimeire, 
lembrou do grande avanço 
dado com a ampliação do 
monitoramento e implan-
tação do atual CSI (Centro 
de Segurança Integrada 
- antigo COI). “Hoje te-
mos a presença do policial 
militar 24 horas na central 
monitorando as imagens e 
toda movimentação sus-
peita em contato com nos-
sas guarnições nas ruas da 
cidade”, afirmou.

“O retorno às aulas pre-
senciais assegura, além 
das intervenções qualifica-
das para o desenvolvimen-
to das habilidades leitora e 
escritora dos alunos, o for-
talecimento de vínculos, 
das relações estabelecidas 
entre todos que convivem 
nos espaços escolares”, 
afirmou a secretária de 
Educação, Luciana Ferrei-
ra.
Luciana declara que “A 
escola é o lugar em que a 
vida pulsa, onde sonhos 
são gestados e as situa-
ções cotidianas comparti-
lhadas. Observar a alegria 
das crianças expressa nas 
falas e comportamentos, 
bem como na expectativa 
positiva dos profissionais 
da educação, reacende a 
esperança da chegada de 
tempos melhores”.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Perceba quando estiver comendo demais. Durante algum tempo mantenha 
anotações sobre a sua alimentação para você poder controlar o que está co-
mendo. Se seu trabalho é muito cansativo e você ataca comida gordurosa 
à noite, considere-se um comedor de estresse. Para outros, pode ser tédio, 
tristeza ou solidão. Existem muitas razões para comermos mais do que o 
necessário. Trabalhe com essas anotações e observe o seu progresso na 
alimentação. Tem gente que acha que comendo menos vai emagrecer, mas 
na realidade é que a falta de comida provoca um impacto no seu metabo-
lismo corporal e a partir do momento em que você volta a comer, ganhará 
muito mais peso. Se não nos alimentarmos corretamente especialmente 
em relação às proteínas, nossas reservas musculares tornam-se debilita-
das. Nenhuma dieta funciona se não for sustentável. Você deve tomar café 
de manhã. Seu corpo fica sem comida durante o sono e pular a primeira 
refeição faz segurar gorduras e ir para o “modo da sobrevivência”. Uma 
vez que você estabelecer uma rotina alimentar adequada, você perde peso, 
mas passar fome só vai deixar seu corpo confuso. Você não precisa ter fo-
bia de carboidratos. Carboidratos como o arroz e o pão integral são muito 
importantes para o organismo, porque mantém o açúcar no sangue estável, 
são bons para o humor e contém minerais essenciais. Eliminar um mon-
te de alimentos provoca deficiência de minerais. Você não precisa comer 
muito, mas comer bem. É importante manter o horário das refeições, quer 
dizer, não comer enquanto assiste TV, lê ou mexer no computador. Se você 
não se concentrar na comida é mais ou menos como não comer. Procure 
ter tempo para aproveitar cada refeição.

Humor

Por que os homens gostam de cachorros ao invés de esposas?

1 – Quanto mais atrasado você chegar em casa mais excitado seu cachorro 
fica ao recebê-lo.
2 – Cachorros não reclamam se você os chamar pelo nome de outros ca-
chorros.
3 – Cachorros gostam que você deixe as coisas no chão.
4 – Os pais dos cachorros nunca vêm nos visitar.
5 – Cachorros concordam que você tenha que aumentar a voz para argu-
mentar.
6 – Você nunca precisa esperar por um cachorro, eles estão sempre prontos 
para sair vinte quatro horas por dia.
7 – Cachorros acham engraçado quando você chega bêbado.
8 – Cachorros gostam de sair para pescar ou caçar.
9 – Um cachorro nunca irá lhe acordar a noite para perguntar: Se eu mor-
resse você irá arrumar outro cachorro?
10 – Se um cachorro tiver filhos, você pode pôr seu anúncio e doá-los par 
outra pessoa.
11 – Um cachorro deixará você colocar uma coleira e nem te chamar de 
pervertido.
12 – Se um cachorro sentir o cheiro de outro cachorro em você, ele não 
ficará bravo, ele apenas achará interessante.
13 – Cachorros gostam de passear no banco de trás do carro.
14 – Se um cachorro vai embora, ele não levará a metade das suas coisas.
15 – Teste da verdade: Tranque a sua esposa e o seu cachorro no porta-
-malas do seu carro. Depois abra o porta-malas e veja dos dois qual estará 
mais feliz ao vê-lo.

Mensagens

Não fujas dos seus problemas e nem se desespere. Encare-os de frente 
com coragem e determinação, pois se não resolvê-lo no dia de hoje, certa-
mente terá que fazê-lo no dia de amanhã, porque eles continuarão existin-
do enquanto não forem resolvidos.
***
Se você já se decepcionou com conflitos em suas relações com amigos ou 
com pessoas queridas precisa compreender que cada relação é única. Para 
os sentimentos satisfeitos, não precisamos ter relacionamentos com todo 
mundo e sim se alegrar com nossos relacionamentos felizes e administrar 
da melhor maneira possível os relacionamentos problemáticos.
***
Para ser feliz, encare a vida de modo positivo e você se surpreenderá, 
sentindo-se feliz e cheio de energia. Lembre-se que todo mundo gosta de 
pessoas que transmitam otimismo. Faça planos, veja a vida como um todo 
e não deixe que pequenos reveses o desanime. Tente sempre alcançar seus 
objetivos. Você encontrará obstáculos no caminho, mantenha o foco na 
recompensa e evite se aborrecer por pequenos problemas.

Pensamentos, provérbios e citações

A vida é uma viagem, portanto admire a paisagem.
Uma vez perdido o senso ético, torna-se difícil recuperá-lo.
A dor é inevitável, mas sofrer é uma opção.
Ser grande é abraçar uma grande causa.
A rudeza é o limite da força de uma pessoa.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 039/2021. 
Objeto: Aquisição de Materiais do Programa Brasil Carinhoso. Data 
para recebimento de proposta: das 08h00min do dia 06/08/2021, até 
às 08h00min do dia 20/08/2021; data da abertura de propostas: das 
08h00min às 09h00min do dia 20/08/2021; data de início da sessão 
pública: às 09h00min do dia 20/08/2021, 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.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE DATA DE REABETURA - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 032/2021 – Aquisição de Servidor de Dados para 
a Secretaria de Saúde – A Prefeitura Municipal de Potim convoca as 
empresas para REABERTURA da sessão, para que se dê prosse-
guimento a fase de Manifestação de Interposição de Recursos, em 
09/08/2021 às 10h00min, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.
br “acesso identificado no link - licitações”. Potim, 05 de agosto de 
2021. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro. 

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

Livro D-25, FLS. nº 268, Termo nº 7405
Faço saber que pretendem se casar JOSÉ MAGALHÃES DA SILVA e ALICE SILVA VENTURA DE CARVALHO, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é 
natural de Carlos Chagas-MG, nascido no dia 06 de janeiro de 1969, de estado civil solteiro, de profissão pedreiro, residente 
e domiciliado na Rua José Pereira de Souza, nº 170, Chácara Canaa, Tremembé/SP, filho de ERONIDIO ANTONIO DA 
SILVA, falecido e de ALICE MAGALHÃES DA SILVA, falecida. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 27 
de agosto de 1985, de estado civil solteira, de profissão auxiliar de produção, residente e domiciliada na Rua José Pereira de 
Souza, nº 170, Chácara Canaa, Tremembé/SP, filha de BENEDITO VENTURA DE CARVALHO, falecido e de BENEDITA 
RODRIGUES DA SILVA VENTURA DE CARVALHO, de 60 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 08 de fevereiro 
de 1961, residente e domiciliada 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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Criança de 5 anos
assiste pai sendo morto

a tiros em Taubaté

Parque Vicentina Aranha 
promove atividade

musical no Dia dos Pais

EDP abre inscrições para Programa 
de Estágio com vagas no

Vale do Paraíba e Litoral Norte

Um homem foi morto na 
noite desta quarta-feira 
(4) em Taubaté na frente 
da filha, de apenas 5 anos. 
O crime aconteceu na 
Rua Waldemar Boneli, no 
bairro Cecap 1.  De acor-

O?Parque Vicentina Ara-
nha?propõe uma progra-
mação especial para o Dia 
dos Pais. Para começar 
o dia, no  domingo (8) às 
10h30, acontece um show 
online de música Versão 
Viola. Wilson Teixeira, 
canta além de músicas au-
torais, releituras de clás-
sicos da MPB na viola 
caipira de autores como 
Guilherme Arantes, Secos 
e Molhados, Milton Nasci-
mento, entre outros, além 
de compositores represen-

Nesta semana, a EDP, em-
presa que atua em todos os 
segmentos do setor elétri-
co brasileiro, abriu inscri-
ções para seu programa de 
estágio. Os interessados 
podem se inscrever até o 
dia 26 de agosto pelo site.
A Companhia oferece 
oportunidades em diversas 
áreas de negócio e possibi-
lita constante desenvolvi-
mento e aprendizagem. Ao 
todo há 64 postos nos es-
tados de São Paulo, Espí-
rito Santo, Rio Grande do 
Sul, Ceará, Minas Gerais 
e Maranhão. Na região, 
são 22 vagas, sendo 19 
em São José dos Campos, 
uma vaga individual em 
Taubaté, Guaratinguetá e 
Caraguatatuba.
Em linha com as diretri-
zes de seu Programa de 
Inclusão & Diversidade, 
a empresa destinará 50% 
das vagas a estudantes ne-
gras e negros. Na edição 
de 2020, esta meta foi su-
perada, com o percentual 
ficando em 51%, mais do 
que o dobro dos 25% re-
gistrados em 2019.
Todas as etapas, incluindo 
entrevistas e dinâmicas, 
serão realizadas online, a 
fim de preservar os can-

do com a Polícia Civil, o 
homem, que era dono de 
um bar, estava dentro de 
um carro com a filha de 5 
anos, quando duas pesso-
as, que estavam em outro 
veículo, teriam descido e 

tativos da música caipira 
do interior do Brasil. 
Após o concerto, fica o 
convite para o público 
aproveitar o domingo no 
Parque. Os banheiros já 
estão abertos e prontos 
para atender os visitantes 
e a academia ao ar livre 
foi reaberta após passar 
por um processo de re-
vitalização para oferecer 
mais conforto aos usuá-
rios. Lembrando que para 
usufruir com segurança, é 
necessário manter o dis-

didatos. Estagiários in-
gressarão na companhia 
em novembro de 2021, 
seguindo o modelo de 
trabalho híbrido adotado 
pela Companhia, com idas 
ao escritório de duas a três 
vezes por semana, em al-
ternância com o regime de 
home office.
Os estagiários poderão 
atuar em áreas como com-
pras, infraestrutura, audi-
toria, gestão financeira e 
contratação de energia. O 
programa de estágio da 
EDP tem duração mínima 
de um ano, podendo ser 
renovado pelo mesmo pe-
ríodo. O pacote de remu-
neração contempla bolsa-
-auxílio compatível com 
o mercado, vale-refeição, 
vale-transporte, horário de 
trabalho flexível, seguro 
de vida e assistência mé-
dica. O processo seletivo 
ocorrerá em cinco etapas: 
inscrição, teste online, ví-
deo entrevista, avaliação e 
entrevista.
Confira os requisitos para 
participar:
- Disponibilidade para 
estagiar de 20 a 30 horas 
semanais (a carga horária 
varia conforme a necessi-
dade da área);

disparado contra a vítima. 
A criança não foi atingida. 
O homem foi socorrido, 
mas morreu no local. A 
polícia está investigando o 
caso. Até o momento nin-
guém foi preso.  

tanciamento, utilizar álco-
ol em gel antes e depois da 
utilização dos equipamen-
tos e o uso de máscara du-
rante toda permanência no 
espaço.  
O público pode aproveitar 
o Parque até às 21h, agora 
que o horário de funcio-
namento foi ampliado  e 
as luzes da pista de cami-
nhada foram trocadas por 
LED, uma opção que traz 
mais luminosidade e dimi-
nui os gastos de energia.

- Previsão de conclusão da 
graduação a partir de de-
zembro/2024
- Pacote Office intermedi-
ário (Word, Excel e Power 
Point) - Desejável
Perfil das vagas na região
Em São José dos Cam-
pos, são 19 oportunidades 
em Projetos e Construção 
AT, Sistemas de Controle 
e Medição, Técnico em 
Serviços de Distribui-
ção, Consumo Irregular, 
Técnico em Segurança 
do Trabalho, Técnico em 
Planejamento da Ma-
nutenção, Técnico em 
Centro de Operações na 
Geração, Backoffice do 
Atendimento, Performan-
ce e Eficiência, Arrecada-
ção e Inadimplência, Cen-
tro de Operação Integrado, 
Técnico em Centro Inte-
grado de Projetos MT/BT, 
Centro de P&D e Leitura e 
Entrega.
Em Taubaté, os candida-
tos concorrem a uma vaga 
para Técnico em Segu-
rança do Trabalho. Em 
Caraguatatuba, há dispo-
nibilidade para Técnico 
em Construção MT/BT. Já 
Guaratinguetá possui uma 
vaga para Técnico em Ser-
viços de Distribuição.


