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Cruzeiro já pode licenciar
obras de baixo
impacto ambiental

A partir de hoje (9), a cidade de Cruzeiro, no interior
paulista, está habilitada
a licenciar atividades de
baixo impacto ambiental
dentro do próprio município. Com a oficialização,
agora o município tem
competência, por exemplo, para autorizar obras
hidráulicas de saneamento,
canalização
de córregos e construção
de vias com medidas espe-

cíficas, conforme normas
determinadas pelo próprio
Consema.
Para o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, Marcos
Penido, o licenciamento municipalizado promove um atendimento
mais próximo ao cidadão
e
possibilita um
olhar mais específico para
as características e singularidades locais, o que rea-

firma o compromisso com
a
desburocratização
e fortalece a proteção ambiental.
Além de Cruzeiro, outras
69 cidades paulistas já se
declararam aptas para autorizar obras com impacto
ambiental de diferentes
proporções.
Detalhes sobre as regras
de licenciamento publicadas pelo Conselho estão
disponíveis em PDF.

Mega-Sena sorteia
R$7,5 milhões nesta quarta-feira

Caçapava abre inscrição
para Educação de
Jovens e Adultos

O município de Caçapava
está com inscrições abertas para a Educação de
Jovens e Adultos (EJA),
primeiro semestre letivo
de 2021. O período de matrículas vai até o dia 30 de
março.
A EJA é uma oportunidade para jovens e adultos
que queiram retomar os
estudos. É um curso semestral por meio do qual
os interessados concluem
em quatro anos a escolaridade da alfabetização ao
9° ano. Em Caçapava, as
matrículas devem ser fei-

tas presencialmente, nos
seguintes locais:
EMEF Dr. Antonio Pereira
Bueno (Rua Uruguai, 140,
Jardim Caçapava), de segunda a sexta-feira, das 8h
às 11h e das 13h às 15h. A
escola atende a EJA da alfabetização ao 5º ano;
EMEF Edmir Viana Moura (Rua José Pançoldo Binari, 670, Jardim Shangri-lá), segunda a sexta-feira,
da 9h às 11h e das 13h às
15h. A escola atende a EJA
do 6º ao 9º ano.
As matrículas da alfabetização ao 5º ano são desti-

nadas a alunos a partir de
14 anos de idade. Já as do
6º ao 9º anos são destinadas a pessoas a partir de
15 anos de idade. No mês
de fevereiro, as aulas serão
realizadas de forma remota (online).
Para informações sobre os
documentos necessários
para matrículas, os interessados devem entrar em
contato pelo telefone das
escolas: EMEF Dr. Pereira
Bueno - (12) 3652-1266;
EMEF Dr. Edmir Viana de
Moura - (12) 3655-5171 /
3653-2926.

Bebê nasce em viatura do Corpo
de Bombeiros em Jacareí

O concurso 2.343 da Mega-Sena pode pagar R$
7,5 milhões nesta quarta-feira (10). O sorteio será
realizado a partir das 20h
(horário de Brasília), no
Espaço Loterias CAIXA,
localizado no Terminal
Rodoviário do Tietê, em
São Paulo. As apostas do
concurso 2.343 da Mega-Sena podem ser feitas
até as 19h do dia do sorteio, nas lotéricas de todo
o país, pelo portal Loterias
CAIXA e pelo app Loterias CAIXA, disponível
para usuários das plataformas iOS e Android.

Caso apenas um apostador
leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 8,6 mil
de rendimento no primeiro
mês. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é
de R$ 4,50.
Lotomania
Acumulada há dois sorteios, a Lotomania pode
pagar o prêmio de R$ 2,7
milhões para quem acertar os 20 números da faixa principal. O sorteio do
concurso 2.151 será realizado na noite desta terça-feira (9).

Para apostar, basta escolher 50 números entre 100
no volante ou pedir a surpresinha, e então concorrer a prêmios para acertos
de 20, 19, 18, 17, 16, 15
ou nenhum número. O valor da aposta única é de R$
2,50. Com mais uma aposta única, o apostador tem a
opção de realizar a aposta
espelho, em que o terminal
seleciona todos os demais
números; dessa maneira,
caso ganhe o prêmio da
faixa principal, também
levará o prêmio para os
acertadores de nenhum
número, ou vice-versa.

Na manhã desta terça-feira
(9), um bebê nasceu dentro do carro de resgate do
11°GB do Corpo de Bombeiros, a caminho do hospital onde deveria ser realizado o parto, em Jacareí.
A mãe, Iverilda ( 43 anos),
que estava com 40 semanas de gestação, começou

a sentir fortes contrações e
acionou o resgate.
Durante o deslocamento
para o Hospital São Francisco, que fica a cerca de
18 quilômetros da casa, a
mulher entrou em trabalho
de parto. Para realizar o
apoio à mãe, a viatura precisou estacionar na rua Je-

ronimo Paes, em frente ao
mercado Mandarim, para
que o parto do pequeno
Natan pudesse ser realizado.
No momento do parto foi
constatado que a criança
estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço, o comandante da
guarnição juntamente com
o auxiliar retiraram o cordão em volta do pescoço
liberando a criança que
saiu por completo. O comandante, Rodrigo Alves
de Faria, declaraou que
“este é a segunda vez que
ele precisa parar a viatura
pra realizar um parto, mas
que a emoção e a beleza
do momento são sempre
ímpar, não se repetem”.
A mãe e o menino passam
bem. Eles foram conduzidos para a maternidade e
deixados aos cuidados de
pediatra e obstetra.
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Miscelânea
Curiosidades
Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, seguir uma alimentação equilibrada e perder peso de forma saudável. Estabeleça objetivos a longo prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia
é perder alguns quilos, o ideal é determinar metas de três a cinco quilos,
por exemplo. Planeja uma rotina alimentar em horários regulares com
três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois pequenos
lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e
garante maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restrição excessiva. Prefira uma reeducação de forma gradativa e com cardápio
saudável e variado. Evite ter chocolates, balas, biscoitos recheados, doces
e salgadinhos nos armários de casa ou no trabalho para não se render a
tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar
escadas em vez de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e
aproveitar para caminhar.
Humor
Geografia da mulher
Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desenvolvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida,
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é atormentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorioso de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem
onde está, mas ninguém quer ir lá.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 232, Termo nº 7333
Faço saber que pretendem se casar VALDECI SANTOS ALVES e RUTE ALVES PRATA DA SILVA, 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 a 31 de julho de 1986, de estado civil solteiro, de profissão marmorista, residente e domiciliado na Rua Madre
Antonieta, nº 20, Benvirá, Tremembé/SP, filho de JOSÉ ANTONIO ALVES, de 64 anos, natural de Tremembé/SP, nascido
na data de 24 de março de 1956, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de IZABEL DOS SANTOS ALVES, natural de
Tremembé/SP, falecida em Tremembé/SP na data de 29 de novembro de 2019. A habilitante é natural de Lagarto-SE, nascida
a 08 de setembro de 1990, de estado civil solteira, de profissão vendedora, residente e domiciliada na Rua Madre Antonieta, nº
20, Benvirá, Tremembé/SP, filha de EDIVALDO BERNARDINO DA SILVA, de 53 anos, natural de Santana do Ipanema/AL,
nascido na data de 02 de abril de 1967 e de MARGARETE ALVES PRATA DA SILVA, de 49 anos, natural de Simão Dias/
SE, nascida na data de 10 de dezembro de 1971, 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.
Livro D-25, FLS. nº 231, Termo nº 7331
Faço saber que pretendem se casar JOÃO ANTONIO DA SILVA e IVANA DOS SANTOS LIMA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de
Pindamonhangaba-SP, nascido a 02 de novembro de 1956, de estado civil divorciado de Zolma da Silva Lobato, de profissão
aposentado, residente e domiciliado na Estrada do Caminho Novo, nº 337, casa 65, Residencial Pinheiros de Tremembé,
Tremembé/SP, filho de ANTONIO DA SILVA, falecido em Pindamonhangaba/SP na data de 03 de abril de 1995 e de MARIA
APARECIDA DA SILVA, falecida em Manaus/AM na data de 31 de agosto de 2005. A habilitante é natural de Parintins-AM,
nascida a 02 de novembro de 1971, de estado civil divorciada de Luiz Carlos Sant’Ana de Freitas, de profissão industriária,
residente e domiciliada na Estrada do Caminho Novo, nº 337, casa 65, Residencial Pinheiros de Tremembé, Tremembé/SP,
filha de JOÃO MOREIRA LIMA SOBRINHO, falecido em Manaus/AM na data de 16 de outubro de 2017 e de MARIA IRACEMA DOS SANTOS LIMA, falecida em Manaus/AM na data de 28 de agosto de 2015. 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.
Livro D-25, FLS. nº 232, Termo nº 7332
Faço saber que pretendem se casar LUIZ PATRICK DA SILVA SOARES e JOSIANE PENHA DE PAULA, 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 a 14 de fevereiro de 1997, de estado civil solteiro, de profissão mecânico, residente e domiciliado
na Rua José Maria Rodrigues Froes, nº 70, Aterrado, Tremembé/SP, filho de MAURICIO SOARES, de 52 anos, natural de
Tremembé/SP, nascido na data de 14 de fevereiro de 1968 e de ELISABETE DA SILVA SOARES, de 49 anos, natural de
São Paulo/SP, nascida na data de 31 de maio de 1971, residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de
Jacareí-SP, nascida a 21 de junho de 1996, de estado civil solteira, de profissão atendente, residente e domiciliada na Rua José
Maria Rodrigues Froes, nº 70, Aterrado, Tremembé/SP, filha de JOSÉ MARIA DE PAULA, de 52 anos, natural de Minduri/
MG, nascido na data de 16 de junho de 1968 e de DORALICE DA PENHA MESQUITA DE PAULA, de 47 anos, natural de
Minduri/MG, nascida na data de 27 de julho de 1973, 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.

Marte recebe mais três sondas
espaciais a partir de hoje

Geografia do homem
Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer,
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que
serve o papai aqui em casa?
Mensagens
Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras,
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros.
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras
soarão sem qualquer sentido.
Pensamentos, provérbios e citações
Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo e o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor;
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz.

A CCR NovaDutra iniciou
duas frentes de trabalho de
recuperação de pavimento
na via Dutra, na região de
Guaratinguetá, no Vale do
Paraíba. Os trabalhos tiveram início nesta segunda-feira (8), com previsão
de término no próximo
domingo (14). Para causar
o menor impacto possível no tráfego da rodovia,
eles acontecem no período
noturno, com previsão de
início às 21h e término às
06h.
Os trabalhos acontecem
em dois locais: entre os
quilômetros 67 e 63 da
pista expressa, no sentido

Rio de Janeiro, e no trevo
de acesso ao município
localizado no km 65, nos
dois sentidos da rodovia.
Em caso de chuva, o cronograma poderá ser revisto e os trabalhos suspensos
ou cancelados.
Para realizar o serviço na
pista expressa entre os
kms 67 e 63, sentido Rio
de Janeiro, haverá fechamento alternado de faixas
da rodovia.
Já no trevo, o tráfego irá
ser feito no sistema ‘Pare
e Siga’. É importante o
motorista ter atenção na
passagem pela região em
obras e respeitar a sinali-

zação implantada no local.
Os trabalhos de restauração de pavimento implicam na substituição do
pavimento antigo e visam
garantir maior resistência
e durabilidade ao piso da
rodovia e são realizados
periodicamente em todos
os trechos da rodovia,
conforme cronograma e
acompanhamento da área
de Obras da Concessionária.
Para saber das condições
de tráfego, os motoristas
podem sintonizar durante
a viagem a CCRFM 107,5
NovaDutra.
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Festival de Marchinhas de
Região de Guaratinguetá
Pindamonhangaba será online recebe obras de recuperação
de pavimento na via Dutra

A CCR NovaDutra iniciou
duas frentes de trabalho de
recuperação de pavimento
na via Dutra, na região de
Guaratinguetá, no Vale do
Paraíba. Os trabalhos tiveram início nesta segunda-feira (8), com previsão
de término no próximo
domingo (14). Para causar
o menor impacto possível no tráfego da rodovia,
eles acontecem no período
noturno, com previsão de
início às 21h e término às
06h.
Os trabalhos acontecem
em dois locais: entre os
quilômetros 67 e 63 da
pista expressa, no sentido

O 14º Festival de Marchinhas Carnavalescas de
Pindamonhangaba
será
virtual, e será transmitido
no Facebook e Youtube da
Prefeitura a partir do dia
13 de fevereiro. A iniciativa da Prefeitura, por meio
da Secretaria de Cultura,
em fazer o festival virtual
busca inovar e não deixar
morrer essa tradição no
município.
Neste ano, o Festival recebeu 36 inscrições, de 8
cidades da região administrativa de São José dos

Campos. Além de inscritos de Pindamonhangaba,
também houve inscrições
de marchinhas de Aparecida, Areias, Caraguatatuba, Jacareí, São José dos
Campos, São Luiz do Paraitinga e Taubaté.
O júri composto por: Helison de Oliveira, Marcos
Roberto de Souza e Anderson Luiz Machado, selecionou 20 marchinhas.
De 13 a 16 de fevereiro, a
partir das 19 horas, as gravações estarão disponíveis
no canal do Youtube da

Prefeitura e no Facebook
da Prefeitura. Dia 16 de
fevereiro, às 19 horas, será
a Premiação.
As gravações foram realizadas no último final de
semana, no Teatro Galpão,
seguindo todas as regras
de segurança como distanciamento, uso de máscara
(com exceção dos músicos
de sopro e dos cantores),
uso de álcool em gel, e
com horário marcado para
cada concorrente para evitar aglomeração nas arquibancadas.

Rio de Janeiro, e no trevo
de acesso ao município
localizado no km 65, nos
dois sentidos da rodovia.
Em caso de chuva, o cronograma poderá ser revisto e os trabalhos suspensos
ou cancelados.
Para realizar o serviço na
pista expressa entre os
kms 67 e 63, sentido Rio
de Janeiro, haverá fechamento alternado de faixas
da rodovia.
Já no trevo, o tráfego irá
ser feito no sistema ‘Pare
e Siga’. É importante o
motorista ter atenção na
passagem pela região em
obras e respeitar a sinali-

zação implantada no local.
Os trabalhos de restauração de pavimento implicam na substituição do
pavimento antigo e visam
garantir maior resistência
e durabilidade ao piso da
rodovia e são realizados
periodicamente em todos
os trechos da rodovia,
conforme cronograma e
acompanhamento da área
de Obras da Concessionária.
Para saber das condições
de tráfego, os motoristas
podem sintonizar durante
a viagem a CCRFM 107,5
NovaDutra.

Ubatuba segue com vacinação contra
Covid-19 em profissionais da
rede privada de saúde e idosos

A secretaria de Saúde de
Ubatuba informaou que
teve início esta semana,
a vacinação contra Covid-19 para trabalhadores
da rede privada de saúde,
bem como para idosos acima de 90 anos.
A imunização de trabalhadores da rede privada de
saúde é feita em parceria
com a Escola Técnica de
Enfermagem, que fica na
rua Cunhambebe, 468 Centro. Até 12 de feverei-

ro, os trabalhadores desse
setor devem comparecer
nesse endereço no horário
das 9 às 13 horas, munidos
de holerite atual e documento comprobatório da
função exercida na rede de
saúde privada.
Já no caso de idosos acima
de 90 anos, a vacinação é
feita em domicílio.
As equipes de Estratégia de Saúde da Família
entram em contato com
cada paciente da área de

referência para agendar o
melhor dia para a imunização.
A vacinação para as pessoas com 75 anos ou mais
está prevista para começar dia 15 de fevereiro. Já
para as demais faixas etárias e grupos prioritários,
é preciso aguardar. Quando novas doses estiverem
disponíveis, a Prefeitura
de Ubatuba divulgará amplamente em seus canais
oficiais.
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Polícia Rodoviária Federal
apreende veículo roubado e
clonado na BR101 em Ubatuba
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Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato
Praça Deputado A.S Cunha Bueno, 180, Centro, CEP 12250-000

____________________________________________________________________
DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
TERCEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2020
(§ 4º Art. 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000)

O Poder Executivo torna público, para conhecimento da população, que demonstrará e
avaliará o cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre do ano de 2020, na comissão de
Finanças e Orçamento do Legislativo, adotando todas as medidas de prevenção à infecção e
propagação do COVID-19, em audiência pública a ser realizada no dia 23 de fevereiro de
2021, às 16h00m, na Câmara Municipal de Monteiro Lobato, na Rua Maria Luiza Valvano
Auricchio, nº 21, Centro, nesta cidade.
Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato, 09 de fevereiro de 2021.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, nesta segunda-feira (8), estava de
plantão na Unidade Operacional de Ubatuba no
km 31 da BR 101, quando
teve sua atenção voltada
ao veículo FORD/ECOSPORT DE COR PRETA.
Imediatamente foi dada
ordem de parada, e ao realizar a fiscalização, notou-se que o condutor apresentou nervosismo durante
a checagem de documento
do veículo.
Devido a isso, a abordagem tornou-se mais minuciosa, e logo foi identificado pelo número do chassi e
demais itens identificado-

res do veículo, que na verdade aquele carro ali abordado, tratava-se de outro
ECOSPORT da mesma
cor e mesmo ano, porém
roubado em 20/01/2020,
registrada a ocorrência na
delegacia da Polícia Civil
do Méier no Estado do Rio
de Janeiro.
Logo após obter essas informações, a equipe entrou
em contato com o proprietário do veículo roubado
que confirmou o fato.
Também foi feito contato com o proprietário do
veículo que teve sua placa clonada para ser usada nesse carro roubado, o
mesmo confirmou que seu

veículo estava em sua garagem naquele momento
no Estado do Rio de Janeiro. Durante as consultas
aos sistemas de fiscalização, percebeu-se também
que o documento apresentado aos policias não coincidia com o informado nos
registros do veículo.
Diante dos problemas
apresentados, o condutor
e o veículo roubado/clonado foram encaminhados
para a delegacia da Polícia Civil de Ubatuba para
lavratura dos autos pertinentes. Em princípio estão
caracterizados os crimes
de receptação e uso de documento falso.

Sem Carnaval, Ambev
convoca 20 mil ambulantes de
todo o Brasil para dar auxílio

Em 2021 o Carnaval será
diferente, sem festas, multidões e blocos de rua, mas
com muita esperança. A
Ambev vai ajudar os parceiros que sempre estiveram nas ruas para matar a
nossa sede e ter uma folia
mais alegre: os ambulantes.
Sem poder contar com a
renda dos dias de Carnaval, a companhia criou
para eles, junto com o app
Zé Delivery, a plataforma
“Ajude um Ambulante”,
um movimento para apoiar
os vendedores com um auxílio financeiro, diminuindo o impacto das festas
que não vão acontecer.
A expectativa é ajudar cerca de 20 mil trabalhadores em todo o Brasil, com

um auxílio de até R$ 255
para cada. Para isso, os
vendedores devem se cadastrar na plataforma pelo
site. Com a aprovação do
cadastro, o ambulante recebe o valor de R$ 150 e,
também, um código para
distribuir a consumidores,
podendo receber R$ 5 a
cada vez que o código for
utilizado no Zé Delivery,
com máximo de 20 usos
por ambulante.
Por fim, aqueles que fizerem um curso profissionalizante sobre consumo
responsável de álcool
disponível na própria plataforma vão receber R$
5 extras “Os ambulantes
sempre estiveram com
a gente e com os nossos
consumidores nos Carna-

vais e esse ano não podia
ser diferente. Estamos
muito felizes de poder ajudar quem sempre fez parte do nosso ecossistema”,
comenta Jean Jereissati.
Carnaval sem folia, mas
com esperança
E, mesmo sem folia, não
vai faltar esperança. Na
semana passada a Ambev
anunciou outro destino
para as caixas térmicas
usadas pelos vendedores
ambulantes durante os
bloquinhos. 5 mil unidades vão ser doadas para
postos de saúde do Brasil
inteiro para armazenar e
transportar vacinas contra Covid-19. As caixas
térmicas tem capacidade
para armazenar 3 milhões
de doses simultaneamente.

Edmar José de Araujo – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato
Praça Deputado A.S Cunha Bueno, 180, Centro, CEP 12250-000

____________________________________________________________________

EDITAL DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SERVIÇOS DE SAÚDE
Nos termos da Lei Complementar nº. 141 de 13 de Janeiro de 2012 a Prefeitura
Municipal de Monteiro Lobato, Estado de São Paulo, torna público que fará realizar
às 14hs00min do dia 23 de fevereiro de 2021, na Câmara Municipal de Monteiro
Lobato, adotando todas as medidas de prevenção à infecção e propagação do
COVID-19, Audiência Pública da prestação de contas dos valores aplicados e fonte
de recursos, bem como a oferta e serviços de saúde prestados pelo município, no
TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2020, convidando os interessados e a população
do município.
Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato, 09 de fevereiro de 2021.

EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO – Prefeito Municipal

