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A Gazeta dos Municípios

Saque do auxílio emergencial
já está disponível para

trabalhadores nascidos em maio

Após vandalismo, atendimento na 
Unidade de Saúde do Vale
das Acácias está suspenso

Pindamonhangaba prioriza
acessibilidade e anuncia

melhoria de faixas elevadas

Caçapava faz entrega de notebooks 
para professores da rede municipal

Trabalhadores informais 
e inscritos no Cadastro 
Único para Programas So-
ciais do Governo Federal 
(CadÚnico) nascidos em 
maio podem sacar, a par-
tir de hoje (9), a quarta 
parcela do auxílio emer-
gencial 2021. O dinheiro 
foi depositado nas contas 
poupança digitais da Cai-
xa Econômica Federal em 
22 de julho.
Os recursos também po-
dem ser transferidos para 
uma conta-corrente, sem 
custos para o usuário. 
Até agora, o dinheiro ape-
nas podia ser movimen-
tado por meio do apli-
cativo Caixa Tem, que                         
permite o pagamento de 
contas domésticas (água, 
luz, telefone e gás), de 
boletos, compras em lojas 
virtuais ou compras com o 

No último final de sema-
na, a Unidade de Saúde 
do Vale das Acácias sofreu 
uma tentativa de furto e 
vandalismo. Em virtude 
da organização do espaço, 
necessidade dos serviços 
corretivos e confecção do 
Boletim de Ocorrência o 
atendimento, a Secretaria 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou, nesta 
semana, um importante 
investimento de infraes-
trutura urbana. Através da 
Secretaria de Obras e Pla-
nejamento, a gestão irá re-
alizar ações em 18 faixas 
elevadas, sendo adequa-
ção de 13 faixas elevadas 
já existentes e implantação 
de outros cinco dispositi-
vos em novos locais.
O trabalho será realiza-
do pela empresa Electra 
Serviços de Infraestrutu-
ra Urbana que fornecerá 
material e mão de obra. A 
empresa foi vencedora do 
processo licitatório e assi-
nou recentemente o con-
trato 171/2021, com previ-
são de investimento de R$ 
172 mil e prazo de execu-
ção de até seis meses.
“O projeto atende uma 
necessidade de incentivar 
acessibilidade junto a mo-
bilidade urbana garantin-

Os professores da rede 
municipal de Caçapa-
va receberam notebooks 
por meio da Secretaria 
de Educação. Foram 380 
aparelhos distribuídos aos 
docentes efetivos da rede 
com o objetivo de auxiliar 
na forma de trabalho dan-
do suporte aos professores 
com a utilização da tec-
nologia melhorando ainda 
mais o ensino.
De acordo com a prefeitu-
ra, os computadores foram 

código QR (versão avan-
çada do código de barras) 
em maquininhas de esta-
belecimentos parceiros.
Em caso de dúvidas, a 
central telefônica 111 da 
Caixa funciona de segun-
da a domingo, das 7h às 
22h. Além disso, o bene-
ficiário pode consultar o 
site da Caixa.
O saque originalmente es-
tava previsto para ocorrer 
em 25 de agosto, mas foi 
antecipado em cerca de 
duas semanas por decisão 
da Caixa. Segundo o ban-
co, a adaptação dos sis-
temas tecnológicos e dos 
beneficiários ao sistema 
de pagamento do auxílio 
emergencial permitiu o 
adiantamento do calendá-
rio.
O auxílio emergencial foi 
criado em abril do ano 

de Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba infor-
ma que o atendimento na 
unidade está suspenso du-
rante esta manhã.A direção 
da unidade apura os possí-
veis prejuízos em virtude 
da invasão que o equipa-
mento público teve neste 
final de semana, causando 

do a segurança a todos ele-
mentos do nosso trânsito e 
uma urbanização de quali-
dade”, afirmou a secretária 
Marcela Franco.
As faixas elevadas que se-
rão revitalizadas são:
- Rua Dr. Gustavo de Go-
doy (ao lado do mercado 
municipal)
- Av. Dr. Jorge Tibiriçá 
(em frente a Lojas Cem)
- Rua Rubião Júnior (pró-
ximo a Lojas Cem)
- Av. Cel. Fernando Pres-
tes (esquina do Supermer-
cado Excelsior)
- Rua Frederico Machado 
(em frente ao Postão de 
Saúde - CEM)
- Rua Prudente de Moraes 
(em frente à Praça do Fó-
rum)
- Rua Gregório Costa (em 
frente ao Lord Despachan-
te)
- Av. Dr. Jorge Tibiriçá 
(em frente à Praça São Be-
nedito)

adquiridos com verbas do 
Fundeb (Fundo Nacio-
nal do Desenvolvimento 
da Educação) e da QSE 
(Quota Municipal do Salá-
rio-Educação). A intenção 
é que cada professor tenha 
um computador para aces-
so às plataformas digitais, 
principalmente devido ao 
período de ensino híbrido.
Aulas
O retorno das aulas pre-
senciais na rede municipal 
de Caçapava aconteceu no 

passado pelo governo fe-
deral para atender pessoas 
vulneráveis afetadas pela 
pandemia de covid-19. 
Ele foi pago em cin-
co            parcelas de R$ 
600 ou R$ 1,2 mil para 
mães                        chefes 
de família monoparental e, 
depois, 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 
sete meses, prevê parcelas 
de R$ 150 a R$ 375, de-
pendendo do perfil: as fa-
mílias, em geral, recebem 
R$ 250; a família mono-
parental, chefiada por uma 
mulher, recebe R$ 375; e 
pessoas que moram sozi-
nhas recebem R$ 150.
*com informações da 
Agência Brrasil.

danos nas instalações elé-
tricas do prédio, perda de 
vacinas, entre outros.  A 
Prefeitura está levantando 
as imagens do circuito de 
monitoramento por câme-
ras e também informará se 
a unidade terá condições 
de retomar o atendimento 
no período da tarde.

- Rua Dr. Fontes Jr. (em 
frente ao colégio Tableau)
- Rua Dr. Campos Sales 
(em frente à Assembleia 
de Deus)
- Rua Dr. Campos Sales 
(em frente imobiliária 
Spaço)
- Av. Fortunato Moreira 
(em frente ao supermerca-
do Maktub)
- Rua São João Bosco (ao 
lado da Jomari Piscinas)
Serão implantadas cinco 
novas faixas elevadas:
- Rua Martim Cabral (de-
baixo do viaduto central)
- Av. NS Bom Sucesso 
(em frente ao supermerca-
do Pão de Açúcar)
- Rua Mj. José Santos Mo-
reira (em frente ao Pronto 
Socorro)
- Av.Vol. Vitoriano Borges 
(entre a Praça da Bíblia e o 
portão do cemitério)
- Av. Cap. João Monteiro 
do Amaral (próximo à pa-
daria no Mombaça)

último dia 2. As turmas 
foram dividias em grupos 
para atender os protoco-
los de segurança, com até 
35% por turma, além do 
horário que foi reduzido 
para uma hora aula. O re-
torno presencial é faculta-
tivo a critério da família.
As aulas remotas continu-
am em todas as escolas da 
rede municipal por meio 
de aplicativo de mensa-
gens e também atividades 
impressas.
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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.

Polícia Militar prende cinco 
criminosos por tráfico
de drogas em Lorena

Neste sábado (7), policiais 
militares prenderam cinco 
traficantes de drogas (qua-
tro homens e uma mu-
lher). A abordagem se deu 
durante patrulhamento no 
município de Lorena, bair-
ro Vila Buck, na estrada 
municipal Santa Terezi-
nha.
Eles foram indiciados por 
tráfico e corrupção de me-

nores. Os policiais encon-
traram os criminosos em-
balando drogas no local. 
Ainda havia um outro que 
estava fornecendo drogas 
e dinheiro para um adoles-
cente.
Na ação, foram apreen-
didos aparelhos celulares 
utilizados para o gerencia-
mento do tráfico, objetos 
utilizados para manipula-

ção e embalagem, drogas, 
dinheiro, balança de pre-
cisão e uma munição de 
arma de fogo intacta. Eles 
foram conduzidos ao plan-
tão policial, onde os cinco 
traficantes permaneceram 
presos à disposição da jus-
tiça. 
O adolescente foi          li-
berado para o responsável 
legal.
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Prefeita de Caçapava minimiza atitude de Fernando Cury
por importunação sexual contra deputada Isa Penna,

que responde:”Punição inédita”

A prefeita de Caçapava, 
Pétala Lacerda (Cidada-
nia) participou no último 
dia 3 de agosto do Pri-
meiro Jornal da Rádio 
012NEWS, de São José 
dos Campos. Durante o 
programa, a prefeita co-
mentou a respeito da visita 
do deputado estadual afas-
tado, Fernando Cury (Ci-
dadania), em Caçapava. 
Ela minimizou a atitude 
do parlamentar afastado 
por importunação sexual 
contra a também deputada 
estadual, Isa Penna (Psol). 
“Na verdade o Fernando 
Cury é uma pessoa que eu 
conheço há muito tempo. 
Então, é um homem inte-
ligente o suficiente para 
não fazer um assédio deste 
tipo num plenário com câ-
meras para todos os lados 
e, principalmente, numa 
figura como a Isa”, disse 
a prefeita. Segundo Pétala 
Lacerda, Fernando Cury 
não teria o perfil de um 
assediador. “Conhecendo 
o Fernando Cury como eu 
conheço, conhecendo a fa-
mília dele, ele não tem o 
perfil de uma pessoa que 
seja um assediador. Como 
prefeita de Caçapava, eu 
não vou virar as costas a 
uma pessoa  só porque ela 
está num momento difícil 

e polêmico da sua vida. A 
Justiça vai julgar e ele vai 
fazer a sua defesa. Caso 
ele seja responsabilizado 
por este ato, ele vai pagar. 
Inclusive, ele já está pa-
gando pela infelicidade de 
ser uma pessoa muito ex-
pansiva. O assédio é uma 
questão que a pessoa se 
sente assediada”, explicou 
Pétala. FOI OU NÃO FOI 
IMPORTUNAÇÃO SE-
XUAL? Veja o momento 
que Fernando Cury passa 
a mão no seio da deputada 
Isa Penna: 
Feminismo 
Mesmo minimizando a 
importunação sexual so-
frida por Isa Penna (Psol) 
pelo deputado afastado 
Fernando Cury, a prefeita 
se diz feminista, porém 
com bom senso. 
“Existem as bandeiras. Eu 
sou uma pessoa a favor do 
feminismo, mas sou uma 
pessoa do bom senso. A 
gente sabe que as mulhe-
res sofrem violência, ques-
tões que nós temos que en-
frentar e são muito sérias, 
porém algumas situações 
tomam proporções que 
muitas vezes causam ai 
essa polêmica toda. Então, 
em função disso, eu não 
deixaria de receber uma 
pessoa que eu conheço e 

conheço há algum tempo, 
por conta de uma polêmi-
ca[...] Eu tenho uma filha, 
por exemplo, que é uma 
feminista de carteirinha, 
daquelas que ficam horro-
rizadas, porém eu sou uma 
mulher de 54 anos e sei 
que o bom senso cabe em 
tudo”, disse. 
Deputada Isa Penna repu-
dia comentário de prefeita
Procurada para comentar 
o assunto, a deputada esta-
dual, Isa Penna (Psol), re-
pudiou os comentários de 
Pétala Lacerda.
“Espero que ela esteja ro-
deada por muitas mulheres 
em sua equipe, que elas 
sejam majoritárias na to-
talidade de cargos, assim 
como é comigo, porque 
isso é de uma força enor-
me quando vivemos mo-
mentos como o que vivi” 
disse Isa Penna.
Em relação ao encontro da 
prefeita com o deputado 
afastado, Isa Penna disse 
que a prefeita, após pro-
nunciamento sobre o as-
sunto, recebeu informação 
errada.
“O deputado foi afastado 
da comissão de ética e, 
portanto, não está atuan-
do, o que é contraditório 
com essa agenda que ele 
percorre no interior do 

estado que inclusive ele 
oficializa como uma ati-
vidade de deputado, onde 
ele encontra com políti-
cos da região legitimando 
um cargo do qual não está 
exercendo neste período 
e não respeitando as de-
cisões estipuladas. O Fer-
nando na ALESP já foi 
julgado e punido pelo que 
fez, não está em andamen-
to como Pétala alegou, o 
que corre agora é um pro-
cesso também na justiça 
comum, mas não é correto 
dizer que a importunação 
sexual não foi comprova-
da e nem julgada, além do 
óbvio vídeo, a ALESP e a 
comissão de ética da casa 
reconheceu o ato dele e, 
por isso, deu uma punição 
até então inédita no país e 
por unanimidade de todos 
os deputados da casa, de-
finindo seis meses de afas-
tamento para Cury por im-
portunação sexual. Peço, 
por favor, que a gente não 
ajude na proliferação de 
informações equivocadas 
gerando fake news”, ex-
plicou Penna.
A deputada finalizou reco-
nhecendo a nova geração 
de feministas.
“Aproveito para mandar 
um abraço para as novas 
gerações feministas na 

pessoa da filha de Pétala. 
Eu sei que elas me acom-
panham e estão vindo for-
te. Obrigada por todo o 
apoio que vocês seguem 
me dando. Se vencemos 
essa primeira batalha, foi 
por causa delas e com 
elas”, disse a deputada. 
Entenda o caso 
O deputado estadual afas-
tado, Fernando Cury (Ci-
dadania), foi denunciado 
pelo Ministério Público 
por importunação sexual, 
após passar a mão no pei-
to da deputada Isa Penna 
(Psol). O caso ocorreu em 
dezembro do ano passa-
do durante a votação do 
orçamento do estado para 
2021. Em abril, a Assem-
bleia Legislativa suspen-
deu o mandato do parla-
mentar por seis meses. O 
suplente, Padre Afonso 
Lobato (PV), assumiu o 
lugar e manteve parte dos 
assessores de Cury. 
O deputado afastado foi 
acusado depois do episó-
dio, em março deste ano, 
pelo procurador-geral de 
Justiça, Mario Luiz Sabur-
ro. No texto da denúncia, 
Saburro ressaltou a inten-
ção do parlamentar. “O 
deputado agiu com clara 
intenção de satisfazer sua 
lascívia, praticando atos 

que transcenderam o mero 
carinho ou gentileza, até 
porque não tinha nenhuma 
amizade, proximidade ou 
intimidade com a vítima, 
violando assim, também 
o seu dever funcional de 
exercer o seu mandato 
com dignidade”, escreveu.
Segundo a lei, se caracteri-
za crime de importunação 
sexual praticar contra al-
guém, e sem sua anuência, 
ato libidinoso com o obje-
tivo de satisfazer a própria 
lascívia ou a de terceiros. 
Se condenado, o parlamen-
tar perderá seu mandato na 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo, ficando, após 
condenação por órgão co-
legiado, inelegível. O cri-
me de importunação sexu-
al tem pena de 1 a 5 anos 
de reclusão. 
Outro lado 
O AgoraVale procurou a 
assessoria de imprensa da 
Prefeitura de Caçapava 
nesta sexta-feira (6) para 
comentar o assunto, mas 
até o momento não houve 
retorno. 
A assessoria do deputado 
afastado, Fernando Cury, 
também foi procurada 
pelo AgoraVale, mas até o 
momento não se pronun-
ciou. Caso responda, será 
incluído no texto.
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Suzano em parceria com a Agilis abre 
inscrições para curso de Operador
de Máquinas Florestais em Taubaté

Em Pindamonhangaba, 
GCM evita retirada indevida 

de cavalos no CEPATAS

Fundo Social São José dos 
Campos retoma cursos 

presenciais de capacitação

A Suzano, referência glo-
bal na fabricação de bio-
produtos desenvolvidos a 
partir do cultivo de euca-
lipto, em parceria com a 
Agilis Treinamentos, abre 
inscrições para o curso de 
Operadora e Operador de 
Máquinas Florestais com 
20 vagas para o município 
de Taubaté. A formação 
parte do Programa Culti-
var da empresa, promove 
o desenvolvimento contí-
nuo nas comunidades em 
que mantém operações.
Esta é a segunda formação 
do curso promovida pela 
Suzano neste ano no Es-
tado de São Paulo. As ins-
crições são gratuitas e po-
derão ser realizadas de 09 
a 18 de agosto, através da 
página do Programa Cul-

Na madrugada de sexta-
-feira (6) para sábado(7), 
a Guarda Civil Metropo-
litana (GCM) conseguiu 
identificar o homem que 
tentou roubar sete cavalos 
do Abrigo do CEPATAS 
- Centro de Proteção Ani-
mal. O local é no bairro 
Maçain, após a ponte do 
Rio Paraíba, em Pindamo-
nhangaba.
O GCM Salvador identifi-
cou a presença de pessoas 
retirando indevidamente 

O Fundo Social de Soli-
dariedade de São José dos 
Campos, em parceria com 
o Senai/Sebrae, oferece 
cursos gratuitos de quali-
ficação em diversas áreas, 
com o objetivo de capa-
citar o munícipe para que 
ele possa ser um gerador 
de renda na sua própria 
comunidade.
No total, são 96 vagas, 
com turmas nos períodos 
da manhã, da tarde e da 
noite e com aulas total-
mente presenciais. 
As cargas horárias variam 
de 28 a 88 horas, sob a 
orientação da equipe de 
profissionais do Senai/Se-
brae. 

tivar da Suzano. As vagas 
são oferecidas para todas 
as pessoas, sem distinção 
de gênero, origem, etnia 
ou orientação sexual.
Para participar do proces-
so seletivo, candidatos e 
candidatas precisam aten-
der aos seguintes pré-re-
quisitos:
- Idade mínima de 18 anos,
- Ter ensino fundamental 
completo,
- CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação) na catego-
ria B
- Disponibilidade para 
participação integral das 
aulas
Após as inscrições será 
realizado um processo se-
letivo que inclui prova on-
-line sobre conhecimentos 
gerais (português e mate-

os animais do interior do 
prédio. A ação foi flagra-
da pelo sistema de mo-
nitoramento de câmeras, 
sendo constatado que sete 
cavalos estavam no pasto 
ao lado. Posteriormente, 
os agentes de segurança 
avistaram um veículo cir-
culando nas imediações 
e, após a abordagem, um 
homem de 25 anos foi 
identificado. Ele assumiu 
a autoria da ação.
Os cavalos foram apre-

Os participantes terão di-
reito ao certificado de con-
clusão.
Para se inscrever é preci-
so ter idade acima de 16 
anos, possuir o ensino fun-
damental completo e ser 
morador de São José dos 
Campos. As inscrições 
devem ser feitas pela pági-
na do Programa Qualifica 
São José.
Confira os cursos:
Ajuste e Reforma de Rou-
pas
Inscrição: até dia 11/8
Número de vagas: 32 va-
gas
Turmas: manhã e tarde
Local: Centro de Capaci-
tação do Fundo Social (R. 

mática), no dia 24 de agos-
to, e rodada de entrevistas, 
prevista para ocorrer entre 
os dias 08 e 13 de setem-
bro.
Candidatos e candida-
tas aprovadas na seleção 
firmarão um contrato de 
aprendizagem durante 
todo o período em que 
estiverem estudando. Se-
rão oferecidos benefícios 
como bolsa-auxílio, equi-
pamento de proteção in-
dividual (EPI), seguro de 
vida, uniforme, transporte 
para as atividades práti-
cas e almoço. O curso será 
realizado em Caçapava e 
prevê formação teórica e 
prática de 180 horas, obe-
decendo todas as medidas 
de biossegurança contra o 
coronavírus.

endidos no dia anterior 
por estarem soltos em via 
pública, devendo o  pro-
prietário proceder o paga-
mento de taxas adminis-
trativas.
A equipe de apreensão foi 
chamada para a recondu-
ção dos animais ao abrigo 
e a parte foi encaminhada 
para a Delegacia de Polí-
cia Civil, onde prestou in-
formações, sendo liberado 
em seguida para responder 
ao inquérito policial.

Eupídio dos Santos, 60, 
Campo dos Alemães)
Técnicas de Reparo e 
Configurações de Compu-
tadores
Inscrição: até dia 19/8
Número de vagas: 32 va-
gas
Turmas: tarde e noite
Local: Senai (R. Pedro Ra-
chid, 304, Santana)
Modelagem de Roupas 
Plus Size
Inscrição: até dia 24/8
Número de vagas: 32 va-
gas
Turmas: manhã e tarde
Local: Centro de Capaci-
tação do Fundo Social (R. 
Eupídio dos Santos, 60, 
Campo dos Alemães)

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

Livro D-25, FLS. nº 275, Termo nº 7418
Faço saber que pretendem se casar WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO e LIDIANE DOS SANTOS ARAUJO, apren-
sentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é 
natural de Santo André-SP, nascido no dia 18 de fevereiro de 1988, de estado civil solteiro, de profissão motorista, residente 
e domiciliado na Rua Dos Jasmins, nº 162, Flor do Vale, Tremembé/SP, filho de EDILSON CLEMENTE FIRMINO, falecido 
em São Paulo/SP na data de 24 de agosto de 2003 e de NILZETE GOMES CLEMENTE FIRMINO, de 63 anos, natural de 
Palmas de Monte Alto/BA , nascida na data de 20 de setembro de 1957, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitan-
te é natural de Feira de Santana-BA, nascida no dia 01 de novembro de 1987, de estado civil solteira, de profissão professora, 
residente e domiciliada na Rua Dos Jasmins, nº 162, Flor do Vale, Tremembé/SP, filha de JOSÉ BARBOSA DE ARAUJO, de 
61 anos, natural de Feira de Santana/BA, nascido na data de 30 de julho de 1960 e de MARIA NILDA COSTA DOS SAN-
TOS, de 50 anos, natural de Feira de Santana/BA, nascida na data de 18 de dezembro de 1970, residentes e domiciliados em 
Nova Fátima/BA. 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. 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE ABETURA - PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 039/2021 – Aquisição de Materiais do Programa Brasil 
Carinhoso – A Prefeitura Municipal de Potim informa que, tendo em 
vista erro material no cadastro do Pregão em epígrafe no sistema 
BNC, fica alterado: Data para recebimento de proposta: das 08h00min 
do dia 09/08/2021, até às 08h00min do dia 24/08/2021; data da aber-
tura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 24/08/2021; 
data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 24/08/2021, ho-
rário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link 
- licitações”. Demais informações permanecem inalteradas. Potim, 09 
de agosto de 2021. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
040/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parce-
lada de Material de Manutenção. Data para recebimento de proposta: 
das 08h00min do dia 10/08/2021, até as 08h00min do dia 23/08/2021; 
data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 
23/08/2021; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 
23/08/2021, 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.


