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A Gazeta dos Municípios
Fundação Lia Maria Aguiar promove 

doação de tablets para fomentar
ensino híbrido em Campos do Jordão

Fã de Paulo Gustavo se veste de Dona 
Hermínia para se vacinar em Lorena

Em São José dos Campos, Palco das 
Artes recebe violeiros em julho

Devido as dificuldades 
vividas com as limitações 
do ensino domiciliar, em 
função da pandemia da 
Covid-19, a Fundação Lia 
Maria Aguiar, conhecida 
por exercer um importan-
te trabalho sociocultural 
na cidade de Campos do 
Jordão desde 2008, realiza 
uma nova ação especial.
A instituição irá auxiliar 
cerca de 500 crianças e jo-
vens de baixa renda tam-
bém no cuidado educacio-
nal, promovendo a doação 
de centenas de tablets per-
sonalizados, já com plano 
de dados mensal, para os 
alunos de seus três núcle-
os, Dança, Música e Tea-
tro, visando que todos pos-
sam acompanhar as aulas 
em segurança, garantindo 
o aprendizado com a qua-
lidade necessária.
A ação, especialmente 
destinada à rotina de au-
las da Fundação, beneficia 
também o ensino regular 
dos alunos, de modo que 
o equipamento pode ser 
utilizado também na esco-
la tradicional, auxiliando 
aqueles em situação mais 
prejudicada com a falta de 
equipamento ou conexão 
de internet. Esta iniciativa, 
oferece aos alunos a opor-
tunidade de estudarem re-
motamente com todos os 
equipamentos e conteúdos 

O motorista de aplicativo 
José Carlos, 53 anos, mo-
rador de Guaratinguetá, 
fez uma homenagem ao 
ator Paulo Gustavo, que 
morreu, vítima de Co-
vid-19. Ele se vestiu de 
Dona Hermínia, persona-
gem icônico interpretado 
pelo ator e que se inspirou 

O projeto Palco das Artes, 
da Fundação Cultural Cas-
siano Ricardo, traz entre-
vistas com dois violeiros 
no mês de julho. Os pro-
gramas serão transmitidos 
nas sextas-feiras, dias 9 
e 23, às 15h, no canal do 
YouTube da fundação.
Inácio Damásio, violeiro 
e aprendiz de luteria, será 
o convidado do programa 
do dia 9. Na entrevista, ele 
vai falar sobre a confec-
ção de violas. Pedreiro de 
profissão, Inácio também 

necessários.
O projeto, mira na manu-
tenção das atividades es-
colares fazendo uso de um 
sistema responsivo e que 
garantirá um maior envol-
vimento e desenvolvimen-
to dos alunos, prevendo 
uma série de facilidades 
na criação e acesso dos 
conteúdos, que serão dis-
ponibilizados em apare-
lhos 100% personalizados 
e pensados para manter o 
interesse nos estudos ar-
tísticos e a regularidade 
na frequência dos cursos, 
além de amparar o apren-
dizado como um todo.
Os conteúdos disponíveis 
nos aparelhos, promovem 
uma verdadeira experiên-
cia tecnológica por meio 
de aulas via transmissão ao 
vivo, mais de 150 horas de 
conteúdos em vídeo, como 
exercícios e materiais de 
referência, e interação 
com outros estudantes.
A distribuição dos apare-
lhos é realizada de forma 
segura, respeitando todos 
os protocolos de seguran-
ça. Fundação Lia Maria 
Aguiar na luta contra a 
Covid-19
Ao longo dos últimos me-
ses, a Fundação Lia Maria 
Aguiar vem se dedicando 
a oferecer diferentes tipos 
de ajuda. Buscando ame-
nizar os impactos provo-

em sua mãe, dona Deia. 
José Calos imita a perso-
nagem há dois anos, en-
quanto faz seu trabalho na 
região. 
Vacinação
Para receber o imunizante 
contra a Covid-19, o mo-
torista foi caracterizado de 
Dona Hermínia. O registro 

trabalha como marceneiro 
e lutier, produzindo e con-
sertando violas e outros 
instrumentos musicais.
Apaixonado intérprete de 
modas de viola, Inácio é 
um frequentador contínuo 
da Casa de Cultura Eugê-
nia da Silva, no Novo Ho-
rizonte, região leste de São 
José dos Campos. 
Ele participa das oficinas 
de viola caipira e luteria e 
se apresenta com o Grupo 
de Violeiros da Casa de 
Cultura.

cados pelo novo Corona-
vírus, que deixou milhares 
de famílias em situação 
de vulnerabilidade social, 
mais de 3000 cestas bási-
cas foram doadas aos 500 
alunos atendidos pela ins-
tituição.
Estendendo seus cuidados 
à cidade de Campos do 
Jordão, mais de 800 tes-
tes RT-PCR foram doados 
para os moradores através 
da parceria com a Socie-
dade Beneficente de Se-
nhoras Hospital Sírio-Li-
banês, contribuindo para o 
controle da propagação do 
vírus nos primeiros meses 
de combate à doença. Con-
versas virtuais com profis-
sionais da Saúde também 
foram oferecidas a alunos 
e funcionários para refor-
ço dos cuidados.
Já em sua grade de proje-
tos e atividades, vem reali-
zando eventos digitais em 
forma de palestras e bate-
-papos, com renomados 
profissionais como Mario 
Sérgio Cortella, Leandro 
Karnal e Monja Coen, sen-
do alguns deles destinados 
especialmente a alunos, 
funcionários e parceiros, e 
outros abertos ao público. 
O intuito é proporcionar 
acolhida emocional e des-
pertar reflexões positivas 
sobre temas fortalecidos 
pela pandemia.

foi feito no último domin-
go  (4), em Lorena,  no Ba-
talhão da Polícia Militar. 
Repercussão Nas redes so-
ciais, o motorista possui 
o perfil @uberdadonaher-
minia que já acumula 13,6 
mil seguidores. Ele tam-
bém faz ações sociais em 
várias cidades da região. 

A violeira e aprendiz de 
viola caipira Maria Dirce 
da Silva será a entrevista-
da do dia 23. 
Artesã entusiasta da mú-
sica, ela sempre gostou de 
tocar violão e criar compo-
sições. Na Casa de Cultura 
Eugênia da Silva, a jose-
ense participa das oficinas 
de violão, viola caipira e 
luteria. 
Além disso, Dirce também 
frequenta eventos musi-
cais, apresentando suas 
composições.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Não é segredo pra ninguém que a atividade física em qualquer idade é 
muito importante para a saúde. Além de fortalecer o corpo e dar energia, 
ela realiza alterações químicas no cérebro que causam felicidade e satis-
fação. Na terceira idade, fazer exercícios se torna ainda mais necessário. 
Isso porque o organismo está em constante alteração e trabalhar o corpo e 
a mente pode auxiliar no combate de diversas doenças e, principalmente, 
no combate as dores crônicas, tão comuns nessa faixa etária. Faça ca-
minhadas, pratique hidroterapia e, sempre que possível, exercitar-se ao 
ar livre. A diferença será notada nos primeiros dias. Lembre-se, porém. 
De procurar seu médico antes de iniciar qualquer tipo de exercício físico. 
Cada pessoa tem ritmos e disposição diferente, portanto, precisa de orien-
tação pessoal.
***
Todo alimento orgânico é muito mais que um produto sem resíduos de 
agrotóxicos. Além de serem ricos em minerais e nutrientes, os orgânicos 
são resultados de um sistema de produção agrícola que busca incentivar a 
conservação do solo e dos demais recursos naturais a longo prazo, redu-
zindo a poluição. As técnicas de produção orgânica são também destina-
das a manter a qualidade nutricional, o sabor, o odor e textura originais do 
alimento, incluindo seu aspecto natural. Ao optarem por produtos orgâ-
nicos, os consumidores estarão adotando uma dieta mais rica, saudável e 
saborosa. Apesar de muitas pessoas relacionarem os orgânicos a alimentos 
fracos e “in natura”, há opções industrializadas para quem tem pouco tem-
po para dedicar-se ao preparo de suas refeições, mas sem deixar de levar o 
prazer da boa mesa e um estilo de vida mais saudável.

Humor

No velório, viúva percebe que um sujeito chorava sem parar. Intrigada 
pergunta se ele conhecia o medido dela. E ele responde:
- Sim, ele era o meu maior amigo e nós trabalhávamos juntos e no dáva-
mos muito bem, como dois irmãos e suas últimas palavras foram ditas 
para mim:
- E o que foi que ele disse? Pergunta a saudosa esposa.
E o Severino responde:
- Ele disse: Severino, não balança essa porcaria de andaimeeeeee...
***
Quando duas amigas se encontram:
- Olá! Como vai? Quanto tempo! Como vai seu marido?
- Você não soube? Ele morreu faz quinze dias...
- Eu não sabia! Meus sentimentos! E como foi?
- Eu pedi pra ele ir comprar açúcar no mercado, aí um carro passou por 
cima dele.
- Mas que coisa! E o que foi que você fez?
- Ora, tive que tomar o café sem açúcar mesmo...

Mensagens

Seja independente como um pássaro. Não dependa de ninguém para o seu 
bem estar. Tenha a solidariedade de um cão. Faça o necessário. Seja inde-
pendente. Mantenha-se fiel às causas sociais. Mantenha a crença na vida, 
no amor e na fraternidade.
***
Lembre-se de você é: 
- o melhor secretário das suas tarefas.
- o mais eficiente propagandista de seus ideais.
- a mais clara demonstração de seus princípios.
- o mais alto padrão de ensino superior que seu espírito abraça.
- a mensagem viva das elevadas noções que transmite aos outros.
 
Não esqueça igualmente de que:
- o maior inimigo de suas realizações nobres.
- a mais discordante da sintonia do bem que pretende executar.
- o arquivo de suas aflições.
- o destruidor de suas oportunidades de elevação. 
- a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você ma-
goa.

Isso é você mesmo.
***
A vida na Terra é somente temporária, sem dúvida alguns vivem como 
se fossem ficar aqui eternamente e se esquecem de serem felizes. O valor 
das coisas não está no tempo que duram, mas sim, na eternidade com que 
sucedeu. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e 
pessoas incomparáveis.

Pensamentos, provérbios e citações

Subdesenvolvimento não se improvisa, ele é obra de séculos.
A vitória pertence aos mais perseverantes.
Em política quanto mais ela muda, mais é a mesma coisa.
A esperança é a paciência com a lâmpada acesa.
Levo no coração quem me deixou na solidão. 

Prefeitura de São José dos
Campos inicia entrega da

Carteira do TEA nesta terça

Nesta terça-feira (6), a ci-
dade de São José dos Cam-
pos dá início a distribuição 
da Carteira de Identifica-
ção da Pessoa com Trans-
torno do Espectro Autista 
(TEA).  O documento, que 
tem como principal objeti-
vo identificar e garantir os 
direitos das pessoas com 
TEA em todos os serviços 
públicos e privados, é fru-
to de uma parceria da Pre-
feitura por meio do RIA 
(Rede de Inclusão ao Au-
tista), com a Frente Parla-

mentar do Autismo. Cerca 
de 90 carteiras já foram 
emitidas. Para solicitar o 
documento, o responsável 
deve realizar um cadastro 
digital no APP Prefbook 
disponível no site da Pre-
feitura ou nos celulares, 
preencher um cadastro e 
anexar os documentos ne-
cessários.
A emissão e a entrega da 
carteira seguem todas as 
medidas de cuidado e pre-
venção contra a covid-19 
e é de responsabilidade da 

Secretaria de Apoio Social 
ao Cidadão.
Com base na Lei Federal 
Romeo Mion (13.977/20), 
a Carteira de Identificação 
da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista é mais 
uma ferramenta de inclu-
são social. Além da car-
teira, a família vai receber 
um conjunto de materiais 
com adesivos, botton e fol-
der com orientações sobre 
como saber se uma pessoa 
tem autismo, alguns sinais 
e como ajudar.
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Homem é preso após roubo 
em Pindamonhangaba

Prefeitura de Pindamonhangaba e 
ITESP retomam processo para

regularização de imóveis no Goiabal

Covid-19: Pinda segue vacinando 
pessoas com 39 anos ou

mais nesta terça-feira

Fiscalização, GCM e PM interditam 
duas adegas na região sul
de São José dos Campos

Um homem foi preso por 
roubo em Pindamonhan-
gaba. Ele agiu no bairro 
Araretama.  
De acordo com a Polícia 
Militar, após uma denún-
cia de roubo em um posto 
de gasolina, os policiais 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba juntamente com 
a Fundação Itesp, órgão 
do vinculada à Secretaria 
da Justiça e Cidadania do 
Governo do Estado, estão 
retomando o processo para 
regularização dos imóveis 
no bairro do Goiabal.
O processo estava parado 
devido a pandemia, tendo 
em vista a necessidade de 
técnicos realizarem as me-
dições no interior das pro-
priedades. Esta semana, 
o Instituto anunciou a re-
tomada dos trabalhos, se-
guindo o contrato de pres-
tação de serviços técnicos 
especializados que prevê a 
entrega da titularidade de 
600 propriedades.
A coleta de documentação 
e os trabalhos de topogra-
fia já foram concluídos 
e agora será realizado o 
trabalho de campos junto 
aos imóveis. Nesta terça-

Nesta terça-feira (6), Pin-
damonhangaba mantém 
a vacinação para pesso-
as com 39 anos ou mais. 
A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura informa que 
aguarda o Estado enviar 
mais vacinas, para poder 
ampliar o público atendi-
do.
Primeira dose
Pessoas com 39 anos ou 
mais, das 8 às 11 horas e 
das 13 às 16 horas:
-Shopping Pátio Pinda, 
PSF Nova Esperança, PSF 
Cidade Nova, CISAS Mo-
reira César, CIAF/Saúde 
da Mulher, Centro Dia do 
Idoso (Vila Rica) e UBS 
Ipê 2. O Drive-trhu no 
Parque da Cidade, das 9H 
às 15 horas, acontece so-
mente para este público. 
Importante lembrar que 
não haverá preenchimen-
to do “termo de cadas-
tro Vacinação Covid-19” 
no drive-trhu, por isso, é 
obrigatório levar o termo 
preenchido corretamente. 
Baixe o arquivo pelo site 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br/vacinacao-co-
vid. Além disso, todas as 
pessoas devem preencher 
o termo de vacinação Es-
tadual pelo site www.vaci-
naja.sp.gov.br.
Primeira dose para gestan-

A Prefeitura de São José 
dos Campos e as forças 
de segurança interditaram 
no último final de semana 
duas adegas no Campo dos 
Alemães, na região sul, 
por estarem funcionando 
após as 21h, descumprin-
do os decretos municipais 
e estaduais de combate à 
covid-19. Foram aplicadas 
18 multas em estabeleci-
mentos comerciais, em um 
total de R$ 187 mil, além 
de emitidas 12 notifica-
ções preliminares.
O trabalho integrado atra-
vés do programa São José 

encontraram um homem 
em condições suspeitas 
com características do ho-
mem que teria assaltado o 
estabelecimento. 
Após a abordagem, a 
PM encontrou com ele 
um revólver calibre 22 e           

-feira (6), o prefeito Dr. 
Isael Domingues, o vice-
-prefeito Ricardo Piorino 
e a equipe da Secretaria de 
Habitação, estarão no bair-
ro às 10h30, no Centro Co-
munitário, acompanhan-
do o serviço de retomada 
do trabalho. “Essa é uma 
bandeira da nossa admi-
nistração e o Goiabal não 
poderia ficar de fora, pois 
há anos vem aguardando 
essa promessa. Nossa vi-
são é levar segurança ju-
rídica para o bairro pois 
a regularização fundiária 
faz com que a família te-
nha o imóvel de fato e de 
direito, gera cidadania, 
desenvolvimento e arreca-
dação para nossa cidade”, 
afirmou o prefeito Dr. Isa-
el Domingues. Ainda em 
parceria com a Fundação 
Itesp, o município vem 
realizando a regulariza-
ção da Vila São Benedito. 

tes, puérperas e profissio-
nais de educação somen-
te na sala de vacinas do 
CIAF/Saúde da Mulher, 
das 8 às 11 horas e das 13 
às 15 horas.
Segunda dose
- AstraZeneca/Fiocruz (to-
dos os públicos e confor-
me data anotada na car-
teirinha): sala de vacinas 
CIAF/Saúde da Mulher, 
das 8 às 11 horas e das 13 
às 15 horas.
- Coronavac/Butantan, 
sala de vacinas CIAF/Saú-
de da Mulher, das 8 às 11 
horas e das 13 às 15 horas.
Vale para todos os públi-
cos - idosos com 62 anos 
ou mais e profissionais de 
educação - conforme data 
anotada na carteirinha).
Gestantes e Puérperas 
agendas inicialmente para 
os dias 8 e 9 serão anteci-
padas para a partir do dia 
5 de julho (segunda-feira), 
também na sala de vacinas 
CIAF/Saúde da Mulher, 
das 8 às 11 horas e das 13 
às 15 horas. Todas as pes-
soas que estão recebendo 
a vacina podem colaborar 
com a campanha Alimen-
to Solidário, levando 1 kg 
de alimento não-perecível 
para o Fundo Social de So-
lidariedade ajudar as famí-
lias que mais precisam.

Unida foi realizado pelos 
agentes do DFPM (Depar-
tamento de Fiscalização de 
Posturas Municipais), pela 
GCM (Guarda Civil Mu-
nicipal) e pela Polícia Mi-
litar, com apoio dos agen-
tes de Mobilidade Urbana. 
A população também pode 
ajudar a combater a pande-
mia denunciando aglome-
rações e descumprimentos 
às regras sanitárias pelos 
telefones 153 (GCM) e 
190 (Polícia Militar).
Ações integradas da Pre-
feitura e forças de segu-
rança A Polícia Militar dis-

R$153.
Além disso, após consul-
ta, foi constatado que o 
homem era procurado da 
Justiça por roubo. 
O homem foi preso em 
flagrante e a arma apreen-
dida. 

Recentemente a Prefei-
tura entregou ao Cartório 
de Registro de Imóveis, 
a documentação para be-
neficiar as primeiras 240 
famílias do bairro que re-
ceberão a regularização 
fundiária de seus imóveis.
O Projeto de Regulariza-
ção Fundiária do núcleo 
foi entregue com a homo-
logação da ata de reunião 
da Comissão Municipal, 
edital, documentos técni-
cos e a primeira CRF emi-
tida pelo ITESP.
“Queremos agradecer a 
paciência dos morado-
res da Vila São Benedito, 
que agora será valorizada 
e seus moradores poderão 
dormir tranquilo com a 
titularidade de seus imó-
veis. Acreditamos que 
ainda neste mês entregare-
mos os primeiros títulos”, 
comentou o prefeito Isael 
Domingues.

Atente-se às regras gerais 
e específicas
- Todos precisam levar um 
documento de identifica-
ção (RG ou CPF), com-
provante de endereço e o 
termo de vacinação preen-
chido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Origi-
nais e cópias.
- As grávidas e as puérpe-
ras precisam levar a car-
teira de acompanhamento 
de pré-natal. As puérperas 
também precisam de cópia 
da certidão de nascimento 
do bebê. - Os trabalhado-
res da Educação devem se 
cadastrar no www.vacina-
ja.sp.gov.br/educacao com 
número do CPF, nome 
completo e e-mail. Um 
link é enviado ao e-mail 
indicado para validação e 
continuidade do cadastro. 
Após a conclusão, cada 
pessoa recebe um compro-
vante com QRCode para 
verificação de autenticida-
de, que deve ser apresen-
tado no posto de vacina-
ção juntamente com RG, 
CPF e comprovante de 
endereço. Caso a pessoa 
não localize o QRCode no 
e-mail, também é possível 
gerar o comprovante por 
meio do site, digitando o 
CPF e imprimindo o docu-
mento.

persou, logo após o início, 
aglomeração de pessoas 
com som alto em via pú-
blica no Campo dos Ale-
mães. No total, guardas ci-
vis municipais e policiais 
militares orientaram 429 
munícipes. Foram visto-
riados 168 veículos (carros 
e motos), com a apreensão 
de 15 carros e motos.
A Prefeitura e as forças de 
segurança aplicaram ainda 
89 multas por irregulari-
dades de trânsito, como 
estacionamento irregular, 
falta de cinto de segurança 
e som alto.

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso - Processo Adminis-
trativo Nº 130/2021 – Pregão Eletrônico Nº 022/2021 – Objeto: Regis-
tro de Preços para Futuras e Eventuais Aquisições de Serviços Fune-
rários com o Fornecimento de Urnas Mortuárias, Incluindo Suporte, 
Paramentações e Translado, em Atendimento às Famílias em Vulne-
rabilidade Social do Município de Potim, Conforme Termo de Refe-
rência e Demais Anexos do Edital. De acordo com despacho da Sra. 
Prefeita Municipal, Erica Soler Santos de Oliveira, fica determinado o 
INDEFERIMENTO do recurso interposto pela sociedade empresária 
PAROTHEFON - COMERCIO DE URNAS MORTUARIAS, VELORIO 
E FLORICULTURA LTDA, e, via de consequência, manter sua inabili-
tação. Potim, 06 de julho de 2021. Bruno C. F. Abreu - Pregoeiro.
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Brasil garante final na Copa América 
após vitória contra Peru

Político e empresário de
Guaratinguetá, Argus Ranieri,

morre vítima de Covid-19 aos 48 anos

O Brasil garantiu a clas-
sificação para a final da 
Copa América após derro-
tar o Peru por 1 a 0 (graças 
a um gol de Lucas Paque-
tá) na noite de segunda-
-feira (5) no estádio Nilton 
Santos, no Rio de Janeiro. 
Agora, a equipe comanda-
da pelo técnico Tite aguar-
da o confronto de Argen-
tina e Colômbia, na noite 
da hoje, terça-feira (6), no 
estádio Mané Garrincha, 
em Brasília, para saber 
quem será o seu adversá-
rio na grande decisão. A 
seleção brasileira fez uma 

O político e empresário 
Argus Ranieri morreu nes-
ta segunda-feira (5) vítima 
de Covid-19, aos 48 anos, 
em Guaratinguetá. Ele es-
tava internado havia sema-
nas por conta da doença, 
acabou sendo intubado e 
não resistiu às complica-
ções do novo coronavírus. 
Ranieri era presidente do 
MDB em Guaratinguetá, 

ótima apresentação na eta-
pa inicial, pressionando a 
equipe peruana e criando 
inúmeras oportunidades. 
A primeira saiu, logo aos 
7 minutos, dos pés do ca-
misa 10 Neymar, que ba-
teu para fora após receber 
de Richarlison. O Brasil 
continuou a ter boas opor-
tunidades com Casemiro, 
Everton e Richarlison, 
mas foi dos pés de Paquetá 
que saiu o gol da vitória. 
Aos 34 minutos Neymar 
avançou pela ponta es-
querda, se livrou de dois 
marcadores e cruzou ras-

já foi vereador e candidato 
a prefeito na última elei-
ção, além de outras elei-
ções disputadas anterior-
mente. 
O empresário e político 
comandou inúmeros pro-
jetos vinculados à ciência 
e tecnologia no Parque 
Tecnológico de São José 
dos Campos. 
Ele deixa esposa e três fi-

teiro para o meio da área, 
onde o camisa 17 chegou 
batendo de primeira para 
superar o goleiro Gallese.
Após o intervalo, a seleção 
peruana até melhorou, mas 
foi insuficiente para criar 
maiores problemas para o 
time comandado por Tite, 
que agora aguarda para sa-
ber quem será seu adversá-
rio na grande final da Copa 
América, programada para 
acontecer no próximo sá-
bado (10), a partir das 21h 
(horário de Brasília), no 
estádio do Maracanã, no 
Rio de Janeiro.

lhos. 
Velório
O velório de Argus Ra-
nieri vai acontecer nesta 
terça-feira (6), a partir das 
7h no Cemitério do Bairro 
do Pedregulho. O sepulta-
mento está previsto para 
às 11h. 
A cerimônia de despedida 
acontecerá respeitando to-
das as normas sanitárias. 


