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A Gazeta dos Municípios

PM apreende 141 kg de drogas
em São José dos Campos;

quatro foram presos

Mais de R$ 60 mil são arrecadados 
pela Fundhas no leilão de bens

Homem é assassinado em Cruzeiro

Campanha do Agasalho segue
com arrecadação e distribuição

em São José dos Campos

A Polícia Militar prendeu 
quatro homens por tráfico 
de drogas em São José dos 
Campos no bairro Bosque 
dos Ipês na madrugada 
desta segunda-feira (9).
De acordo com a PM, os 
criminosos foram encon-
trados com 140 tabletes 
de maconha, 1 tablete de 
skank, diversas drogas a 
granel, entre elas, pedras 

Na última semana foi re-
alizado pela Fundação 
Hélio Augusto de Souza 
(Fundhas), um leilão para 
a venda de bens usados.
Os objetos leiloados virtu-
almente estavam divididos 
em 42 lotes, entre sucata 
de aparelhos eletrônicos, 

Um homem de 53 anos foi 
morto a tiros na madruga-
da desta segunda-feira (9). 
O crime aconteceu na Es-
trada Manoel de Andrade 
Viléla, área rural de Cru-
zeiro. Ele trabalhava como 
servente de pedreiro.
Policiais militares foram 
acionados para atender a 
ocorrência. O irmão da 

Em São José dos Campos, 
as lojas solidárias da Cam-
panha do Agasalho 2021 
seguem com as com arre-
cadação e distribuição até 
o dia 3 de setembro nas 
regiões norte, sul e leste 
do município. A próxi-
ma distribuição acontece 
nesta terça-feira (10), na 
Emef Emmanuel Antô-

de crack, pinos de cocaí-
na e porções de maconha, 
totalizando aproximada-
mente 141 quilos de dro-
gas. Ainda segundo a po-
lícia, foram apreendidos 
também R$ 14,7 mil em 
dinheiro, 22 celulares, 1 
motocicleta roubada, 5 
munições calibre 38, além 
de instrumentos utilizados 
no preparo de drogas e em-

móveis, sucata ferrosa, 
equipamentos de costura, 
hospitalar, cozinha indus-
trial e um automóvel. 
O valor creditado na conta 
da instituição superou as 
expectativas, arrecadando 
o total de R$ 61.595,00 
reais. Toda a arrecadação 

vítima relatou que estava 
dormindo quando ouviu 
uma pessoa chamando 
pelo servente no portão. 
Ao descer as escadas para 
atender à solicitação, o 
criminoso efetuou os dis-
paros.
A testemunha também 
contou que não conseguiu 
ver as características do 

nio dos Santos, no bairro 
Frei Galvão, região norte. 
A distribuição de roupas, 
agasalhos, calçados e co-
bertores, nas lojas solidá-
rias, será feita no período 
das 9h às 12h. No dia 23 
de agosto, a Emef Maria 
Antonieta Ferreira Payar, 
no Campo dos Alemães, 
terá nova Loja Solidária.

balo, como liquidificador, 
facas, balanças de preci-
são, embalagens plásticas 
para acondicionamento, 
adesivos e microtubos.
Os homens, de 19, 20, 22 e 
23 anos, foram presos em 
flagrante, três deles com 
antecedentes criminais. 
Eles irão responder por 
tráfico de drogas e asso-
ciação ao tráfico.

será aplicada em ações e 
melhorias para as unida-
des da Fundhas.
A retirada dos bens pode 
ser feita a partir de hoje 
(9), por meio de agenda-
mento prévio. O edital 
completo pode ser acessa-
do pelo site da Fundação.

autor, nem como ele che-
gou até a casa. 
O caso foi registrado pela 
Delegacia Seccional de 
Cruzeiro que solicitou pe-
rícia ao local e exame de 
IML à vítima. As investi-
gações seguem pelo 2º DP 
de Cruzeiro, responsável 
pela área, para esclarecer 
os fatos.

O Fundo Social de So-
lidariedade de São José 
dos Campos vai manter as 
mais de 300 caixas coleto-
ras de agasalhos distribuí-
das por toda a cidade para 
que a população continue 
fazendo suas doações.
Confira os locais e ende-
reços de distribuições no 
município:
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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.

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

Livro D-25, FLS. nº 275, Termo nº 7419
Faço saber que pretendem se casar DANIEL MARQUES CAPUANO e DEBORA APARECIDA CORREA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
São Paulo-SP, nascido no dia 11 de junho de 1983, de estado civil divorciado, de profissão empresário, residente e domiciliado 
na Rua Cecília Meireles, nº 58, Chambord, Campos do Conde, Tremembé/SP, filho de ALBERTO CAPUANO JUNIOR, de 
61 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 01 de maio de 1960, residente e domiciliado em São Paulo/SP e de DAL-
VANI MARQUES ABREU CAPUANO, de 61 anos, natural de Tremedal/BA, nascida na data de 15 de fevereiro de 1960, 
residente e domiciliada em Osasco/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 04 de junho de 1988, de estado 
civil solteira, de profissão bancaria, residente e domiciliada na Rua Cecília Meireles, nº 58, Chambord, Campos do Conde, 
Tremembé/SP, filha de SEBASTIÃO DA GRAÇA CORREA, de 60 anos, natural de Redenção da Serra/SP, nascido na data de 
18 de março de 1961 e de CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA CORREA, de 59 anos, natural de Redençao da Serra/SP, nascida 
na data de 22 de fevereiro de 1962, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Coruja é resgatada
pela Polícia Militar

Ambiental em Taubaté

A PM Ambiental foi acio-
nada logo pela manhã 
desta segunda-feira (9), 
quando uma ave conheci-
da como coruja-orelhuda 
ficou presa na janela de 
um prédio. O edifício fica 
no bairro independência, 
em Taubaté.
Quando o responsável 
pelo local chegou para tra-
balhar, ele percebeu que 
uma ave estava presa na 
janela, entre o vidro e uma 

placa de lona. Após resga-
tada, a coruja foi levada 
para avaliação veterinária 
e, por estar em boas con-
dições e sem nenhum feri-
mento, foi devolvida à na-
tureza nesta mesma tarde.
A ação da equipe demorou 
pouco mais de quarenta 
minutos. “A falta de espa-
ço, altura e os cuidados no 
manejo com o animal difi-
cultou a retirada. É normal 
a demora na retirada, pois 

é preciso respeitar o tempo 
e condições do animal”, 
comenta Cabo Nunes, res-
ponsável pelo resgate.
Ocorrências como estas 
podem gerar ferimento ao 
animal e incômodos à po-
pulação. Por isso, a Polícia 
Militar Ambiental orien-
ta que locais com poten-
cial para ser abrigo destes 
animais sejam mantidos 
fechados, sempre que pos-
sível. 
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Time de Futsal feminino 
de Pinda vence time de 

Canas na Copa Estadual

O time de Pinda, Guerrei-
ras Pinda Futsal, recebeu a 
equipe de Canas pela ter-
ceira rodada da Copa Es-
tadual de Futsal Feminino.  
O jogo foi realizado na 
sexta-feira (6), às 20h30, 
no ginásio do Tabaú.
O Guerreiras Pinda Futsal 
venceu a equipe de Canas 
com 7 a 3. Os gols do time 
pindense foram marcados 
por Martinha duas vezes, 
Edilaine duas vezes, Mi-
chele, Gabi e Duda, já os 
gols da equipe de Canas 
foram de Gisele duas ve-
zes e Arine. O próximo 
compromisso das Guer-

reiras Pinda será no dia 4 
de setembro, na cidade de 
Itaquaquecetuba, contra 
a equipe local, jogo váli-
do pela quarta rodada do 
campeonato.
“Tivemos um jogo bem 
difícil, o placar um pouco 
mais elástico não mostra 
tanto que foi o jogo, ten-
do em vista que a equipe 
de Canas é uma equipe 
muito forte, muito expe-
riente, atletas já rodadas, 
inclusive atleta a nível 
internacional que jogou 
duas temporadas na Rús-
sia e agora está indo para 
Espanha, mas as nossas 

meninas souberam se im-
por dentro do jogo, princi-
palmente no início da par-
tida. Conseguimos abrir 
um placar interessante em 
3 a 0, 4 a 0 no início do 
segundo tempo, demos 
uma pequena relaxada 
com dois gols muito rápi-
dos de Canas, mas depois 
nós retomamos a situação 
do  jogo. 
Acredito que essa vitória 
dê mais confiança para 
nossas meninas para pró-
ximo jogo, seguimos tra-
balhando”, disse Márcio 
Silva, treinador do time 
Guerreiras Pinda.
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AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim tor-
na público a abertura de Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico Nº 041/2021. Objeto: Registro de Preços para 
Aquisição Futura e Parcelada de Material de Equipamentos 
de Proteção Individual para a Assistência Social. Data para 
recebimento de proposta: das 08h00min do dia 11/08/2021, 
até as 08h00min do dia 25/08/2021; data da abertura de pro-
postas: das 08h00min às 09h00min do dia 25/08/2021; data 
de início da sessão pública: às 09h00min do dia 25/08/2021, 
horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso iden-
tificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser 
consultado aos interessados no site supracitado. Maiores 
informações através do telefone (12) 3112-9200.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE 
ACORDOS DIRETOS - A Prefeita Municipal de Potim/SP, 
Sra. Erica Soler Santos de Oliveira, no uso de suas atribui-
ções, EDITA e faz PUBLICAR, a convocação para apresen-
tação de propostas de acordo direto com titulares de créditos 
de precatórios e de créditos inseridos em restos a pagar, nos 
termos da lei Nº 1.081 e 1.082/2020. O edital de convocação 
na íntegra se encontra disponível no site da Prefeitura Mu-
nicipal de Potim, www.potim.sp.gov.br. Potim, 10 de agosto 
de 2021. Erica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.
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CCR NovaDutra dá
inicio à obra em

talude de Caçapava

Prefeitura de São Sebastião em parceria 
com Sebrae oferece cursos na área de 

Educação Empreendedora

Projeto Costurando o
Futuro abre inscrições 
para os cursos de 2021

Caminhão de cerveja tomba na 
rodovia Presidente Dutra e deixa 

dois feridos em Guaratinguetá

A CCR NovaDutra inicia, 
nesta semana, no Km 121 
da pista sentido São Paulo, 
em Caçapava, uma nova 
frente de serviço de recu-
peração de talude. Durante 
o período de obras, pode-
rão ocorrer interdições do 
acostamento para entrada 
e saída de veículos. A con-
cessionária ressalta que é 
importante o motorista ter 
atenção ao trafegar pelo 

Nesta segunda-feira (9), 
a Prefeitura de São Se-
bastião, por meio das se-
cretarias da Educação 
(SEDUC) e de Desenvol-
vimento Econômico e So-
cial (SEDES), consolidou 
uma nova parceria com 
o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae), 
para o desenvolvimento de 
projetos voltados à educa-
ção empreendedora nas 
escolas da rede municipal.
O novo convênio, assi-
nado pelo prefeito Felipe 
Augusto, levará, inicial-
mente, formação gratuita 
para cerca de 300 estudan-
tes da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), ainda 
neste semestre, por meio 
do Programa Descompli-
que.
O programa vai ter dura-
ção de cinco encontros de 
duas horas cada, a serem 
realizados no próximo mês 
de outubro, e irá abordar 
temas como inteligência 
emocional e empreende-
dorismo, ideia de negó-
cios, marketing, finanças e 
formalização.
O gerente regional do Se-
brae no Vale do Paraíba e 
Litoral Norte, Jardel Busa-
rello, elogiou a visão em-
preendedora do governo 

Estão abertas as inscrições 
para a trilha de qualifica-
ção profissional do pro-
jeto Costurando o Futuro 
2021. Pela primeira vez, 
as formações serão rea-
lizadas em parceria com 
o Sistema Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
(SENAI-SP). Ao todo, 
estão sendo ofertadas 128 
vagas gratuitas para uma 
trilha de seis cursos, com 
carga horária total de 304 
horas. 
As formações incluem 
Tecnologia Têxtil Básica, 
Projetos de Transformação 
em Tecidos,                  De-
senvolvimento de Artigos 
(Decoração, Cozinha e 
Acessórios Pets) e Con-
ceitos Estratégicos para 
Empreender.

Na noite desta segunda-
-feira (9), o Corpo de Bom-
beiros foi acionado para 
ocorrência de acidente de 
trânsito em Guaratinguetá. 
Um caminhão com carga 
de cervejas, perdeu o con-
trole e saiu da rodovia Pre-

local de obra e respeitar a 
sinalização implantada.
No local, está programado 
corte do talude e implan-
tação de dispositivos de 
drenagem superficial para 
o escoamento correto da 
água da chuva. Também 
será refeita a cobertura ve-
getal. 
Os serviços ocorrem das 
8h às 17h. Em caso de 
chuva, os trabalhos podem 

municipal e a interação 
entre as secretarias, além 
do ineditismo na capacita-
ção voltada à EJA.
“É o primeiro município 
com proposta de atender 
inicialmente a EJA. Na 
região, São Sebastião é a 
cidade que mais se desta-
ca. A parceria com a pre-
feitura, que envolve várias 
secretarias mostra a visão 
de futuro e compromisso 
com a retomada econômi-
ca da cidade”, destacou.
Em uma parceria inédita, 
os alunos da EJA terão 
ainda a oportunidade de 
integrar o curso Jovens 
Empreendedores Primei-
ros Passos (JEPP), que 
tem como objetivo incen-
tivar o espírito empreen-
dedor e a orientação para 
os negócios. A proposta é 
que os estudantes concre-
tizam projetos em sala de 
aula, quando cada turma 
é protagonista, planeja, 
trabalha em equipe e, ao 
final, cria suas próprias 
empresas e comercializam 
produtos como artigos 
de artesanato, presentes, 
chocolates, temperos, ou 
presta serviços de alimen-
tação, entretenimento e re-
creação.
Para a secretária da Edu-
cação, Marta Braz, a ini-

As aulas acontecerão no 
formato híbrido, ou seja, 
combinando atividades 
on-line e presenciais. A 
parte presencial prática 
será na Escola SENAI 
Francisco Matarazzo, lo-
calizada no bairro do Brás, 
em São Paulo (SP). Para 
as aulas à distância, é ne-
cessário que o aluno tenha 
equipamento com acesso 
à Internet (computador ou 
celular) e e-mail particu-
lar. A primeira turma tem 
início previsto para 19 de 
agosto, de segunda a sex-
ta-feira, de manhã ou à 
tarde.
Além da qualificação téc-
nica, os formados poderão 
integrar a rede Costurando 
o Futuro, grupo de costu-
reiras e costureiros da Re-

sidente Dutra, caindo pela 
Rua Siqueira Campos, no 
bairro Figueira.
Já fora do veículo, haviam 
duas vítimas leves, um 
homem de 40 anos e uma 
menina de 14 anos, sendo 
pai e filha. Ambos esta-

ser paralisados ou mesmo 
suspensos.
O trabalho de contenção 
de taludes é realizado 
constantemente pela equi-
pe de engenharia da Con-
cessionária que faz a vis-
toria das encostas ao longo 
dos 402km da via Dutra. 
Para saber das condições 
de tráfego, os motoristas 
podem sintonizar a CCR-
FM 107,5 NovaDutra.

ciativa representa mais 
um importante avanço no 
ensino público do muni-
cípio. “Essa é mais uma 
conquista para os alunos 
da rede, principalmente, 
neste momento, para os 
jovens da EJA, que terão 
a oportunidade de aces-
sar ferramentas relevantes 
para um avanço na vida 
profissional e o crescimen-
to pessoal”, afirmou.
A partir de 2022, as ati-
vidades do JEPP também 
serão ofertadas para crian-
ças e adolescentes do En-
sino Fundamental (Anos 
Iniciais e Anos Finais) da 
rede, dentro da disciplina 
de Empreendedorismo, 
de maneira a estimular os 
comportamentos empre-
endedores e o protagonis-
mo juvenil.
A mesma proposta está 
sendo avaliada para imple-
mentação na Escola Téc-
nica Estadual (Etec) - Polo 
São Sebastião, que além 
deste curso, estuda adotar 
o Programa Vai Lá e Faz, 
voltado para estudantes 
do Ensino  Médio que 
queiram aprimorar suas 
competências empreende-
doras, com capacitações 
sobre plano de vida e car-
reira, mundo do trabalho, 
entre outras.

gião Metropolitana de São 
Paulo acompanhados pela 
Fundação Grupo Volkswa-
gen. Entre os benefícios da 
rede, está a troca de conhe-
cimentos, a participação 
em eventos da Fundação e 
a possibilidade de recebi-
mento de doações de teci-
dos automotivos por parte 
do Grupo VW, parceiros e 
fornecedores.
Para inscrições e informa-
ções sobre a trilha de qua-
lificação profissional do 
Costurando o Futuro, entre 
em contato com a unidade 
abaixo (somente telefone e 
e-mail): São Paulo (Brás) 
- Escola Senai Francisco 
Matarazzo. Contatos: (11) 
3312-3575 ou 3312-3574; 
magna.oliveira@sp.senai.
br; montero@sp.senai.br

vam conscientes e foram 
socorridos ao Pronto So-
corro Municipal de Guara-
tinguetá. 
A Polícia Rodoviária Fe-
deral preservou o local, e 
deu como perda total da 
carga.
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Sabesp executa melhoria
nos sistemas de abastecimento

em Caraguatatuba

IMUNIZAÇÃO COVID-19: Pinda
inicia vacinação para pessoas com 

21 anos ou mais na terça-feira

A Sabesp informa a execu-
ção de melhorias nos siste-
mas de abastecimento em 
Caraguatatuba. Na noite 
desta segunda-feira (9), às 
22h, será iniciada a lava-
gem do reservatório Mas-
saguaçu, com previsão de 
término na madrugada de 
terça-feira, à 1h. Nesse 
período, o abastecimento 
será paralisado para a rea-
lização dos serviços.
O reservatório abaste-
ce os bairros Massagua-
çu, Cocanha, Mococa, 
Verde Mar, Gardenmar,                     
Sertão dos Tourinhos, 
Jardim Mariela, Vilá-
gio                  Verde Mare, 

A Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba iniciará 
na terça-feira (10) a apli-
cação da primeira dose da 
vacina contra a Covid-19 
para pessoas com 21 anos 
ou mais. Todas as pessoas 
devem preencher o termo 
de vacinação Estadual 
pelo site VacinaJá.
Primeira dose: pessoas 
com 21 anos ou mais
Das 8 às 11 horas, CIAF/
Saúde da Mulher, Centro 
Dia do Idoso (Vila Rica), 
PSF Nova Esperança, PSF 
Cidade Nova, CISAS Mo-
reira César e UBS Ipê 2. 
Das 8 às 11 horas e das 13 
às 16 horas no Shopping 
Pátio Pinda. Primeira dose 
para gestantes e puérperas 
somente na sala de va-
cinas do CIAF/Saúde da 
Mulher, das 8 às 11 horas 
e das 13 às 15 horas.
Drive-trhu no Parque da 
Cidade, das 9 às 15 horas. 
Importante: não haverá 
preenchimento do “termo 

Balneário Hawai, Jardim 
do Sol, Portal Patrimônio 
e Costa Nova. Imóveis 
com caixa-d’água não de-
vem sentir os reflexos no 
abastecimento.
Também no Massaguaçu 
e atendendo aos mesmos 
bairros, o reservatório 
Roteiro do Sol receberá 
lavagem na madrugada 
de 11 de agosto, das 2h às 
3h, horário escolhido para 
menor impacto no abaste-
cimento.
Na sequência no mesmo 
dia 11, das 4h às 6h será a 
vez do reservatório Taba-
tinga receber serviços de 
limpeza, podendo afetar 

de cadastro Vacinação Co-
vid-19” no drive-trhu, por 
isso, é obrigatório levar o 
termo preenchido corre-
tamente. Baixe o arquivo 
pelo site de Pinda.
Segunda dose
AstraZeneca, 50 anos ou 
mais (conforme data da 
carteirinha)
Das 13 às 16 horas: PSF 
Nova Esperança, CISAS 
Moreira César, Centro Dia 
do Idoso (Vila Rica), PSF 
Cidade Nova, UBS Ipê 2 
e CIAF/Saúde da Mulher.
2ª dose: Trabalhadores da 
Saúde, Trabalhadores do 
Transporte Público, pes-
soas com Síndrome de 
Down, Pacientes em Te-
rapia Renal, Transplan-
tados e Idosos - (Confor-
me data na Carteirinha): 
Centro Dia do Idoso (Vila 
Rica), Ciaf (Saúde da Mu-
lher), Cisas (Moreira Ce-
sar), PSF Nova Esperança 
(Araretama), PSF Cidade 
Nova e UBS Ipê II: das 13 

o abastecimento na região 
sul de Caraguatatuba, nos 
bairros Pontal Santa Mari-
na, Jardim Britânia, Golfi-
nhos, Praia das Palmeiras, 
Jardim das Palmeiras, Pe-
requê-Mirim, Pegorelli, 
Travessão, Barranco Alto, 
Morro do Algodão, Porto 
Novo, Jardim dos Sindica-
tos, Jaraguá.
A Sabesp atenderá casos 
emergenciais com cami-
nhão-tanque. Informações 
e reclamações podem ser 
registradas na Central de 
Atendimento pelo telefone 
0800 055 0195. O serviço 
funciona 24 horas e a liga-
ção é gratuita.

às 16 horas.
Coronavac/Butantan - 
(conforme data da cartei-
rinha), sala de vacinas do 
CIAF/Saúde da Mulher: 
das 13 às 15 horas.
Atenção
- 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. Todas as pesso-
as 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.


