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Vereadores de Pindamonhangaba Prefeito Isael Domingues recebe
garantem Crédito Adicional para Comando do Corpo de Bombeiros
ações de combate à COVID-19

A Câmara de Pindamonhangaba realizou, ainda
na tarde de segunda-feira (10), no Plenário “Dr.
Francisco Romano de Oliveira”, a 16ª Sessão Ordinária de 2021. Contando
com a presença de todos
os vereadores e após as
discussões, debates e análises de requerimentos e
indicações.
Incluído na pauta da Ordem do Dia da sessão ordinária, o Projeto de Lei
nº 148/2021, de autoria
do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura
de crédito adicional suplementar e especial” foi
votado e aprovado - por
unanimidade - pelo plenário da Câmara de Pindamonhangaba. A aprovação
do Projeto irá permitir o
Executivo de abrir, por
Decreto, nos termos do
artigo 42 da Lei 4320/64,

um crédito adicional suplementar e especial no
valor de R$ 2.636.271,50
(dois milhões, seiscentos
e trinta e seis mil, duzentos e setenta e um reais e
cinquenta centavos), em
atendimento ao inc. III do
§ 2° do art. 136-A da Lei
Orgânica Municipal, e
adequações
necessárias
referente às emendas impositivas. Serão abertos os
seguintes créditos:
Fundo Social de Solidariedade - R$ 487.727,00
Secretaria de Saúde (Enfrentamento
Covid-19)
- R$ 221.727,00 e R$
1.886.817,50
Secretaria de Assistência
Social - R$ 5.000,00 e R$
18.000,00
Secretária de Cultura - R$
17.000,00
Na explicação oferecida
pelo Poder Executivo aos
vereadores, o prefeito in-

formou que “este projeto
propõe a abertura de crédito adicional especial no
valor de R$ 2.636.271,50
referente às adequações
às emendas impositivas,
nos termos do Ofício n°
205/2021-DL desse Legislativo, em virtude do
remanejamento das emendas, de impedimento insuperável, de acordo com
o disposto no inc. III do
§ 2° do art. 136-A da Lei
Orgânica Municipal. Cabe
observar a diferença no
valor entre este Projeto
de Lei e a soma dos valores indicados no Ofício
n° 205/2021-DL, no valor
de R$17.000,00 (dezessete mil reais) justifica-se
em razão de parte da nova
destinação da Emenda Impositiva n° 150 já constar
da dotação correta não
sendo necessária a alteração orçamentária”.

O prefeito Isael Domingues recebeu, na manhã
desta terça-feira (11), os
representantes do Corpo
de Bombeiros de Pindamonhangaba. O encontro contou também com a
participação do Chefe de
Gabinete da Prefeitura,
Rodrigo Lóssio.

Durante a conversa, as autoridades discutiram futuras parcerias e melhorias
para o relevante trabalho
que a corporação vem realizando na cidade há 40
anos. “Tivemos a oportunidade de agradecer pelo
trabalho executado nos últimos anos pelo Cap. Reis,

que em breve assumirá novas funções em São José
dos Campos e, ao mesmo
tempo, desejar boas-vindas ao novo comandante
da unidade de salvamento
de nossa cidade, Raphael
Brito, que já atua e conhece nossa cidade”, concluiu
o prefeito.

Embraer vende jato
Praetor 600 para Aerodata

A Embraer assinou um
contrato com a Aerodata
AG, da Alemanha, para a
venda de um jato Praetor
600 a ser convertido em
uma aeronave de inspeção
em voo, para cumprimento
de uma variedade de diferentes missões de inspeção
em voo. A entrega da aeronave à Aerodata está prevista para 2022, quando
será iniciada a instalação
dos sistemas e equipamentos necessários à execução
das missões.
Após a modificação, o
avião será entregue e
operado pelo Ministério
de Terra, Infraestrutura
e Transporte, Escritório
Regional de Aviação de

Seul, Centro de Inspeção
de Voo na Coreia do Sul,
que conduziu a licitação
internacional para a aquisição e será o usuário final.
Esta é a primeira vez que
a Embraer realiza a venda de uma aeronave para
este tipo de missão fora
do Brasil, criando oportunidades de mercado para
as inovadoras soluções da
Embraer utilizando o atual
portfólio de produtos.
O contrato com a Aerodata
também inclui treinamento para pilotos e mecânicos e um pacote de suporte inicial para o usuário
final.
A aeronave será equipada
pela Embraer com alguns

opcionais, tais como Head-Up displays (HUD), sistemas de comunicação de
última geração, capacidade de operação sem papel
e recursos adicionais de
interior.
Quando estiver totalmente configurada como aeronave de inspeção de
voo, o Praetor 600 será
uma plataforma de última geração capaz de realizar uma ampla gama de
tarefas de inspeção em
voo nos modos de pesquisa,
vigilância, inspeções especiais
e periódicas, validação de
procedimentos e verificações do
funcionamento do sistema ADS-B.
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Miscelânea
Curiosidades
Aniversários de casamentos
1 ano... Bodas de papel
2 anos... Bodas de algodão
3 anos... Bodas de couro ou trigo
4 anos... Bodas de cera, flores ou frutas
5 anos... Bodas de ferro ou madeira
6 anos... Bodas de açúcar ou perfume
7 anos... Bodas de lã ou latão
8 anos... Bodas de barro ou papoula
9 anos... Bodas de cerâmica ou vime
10 anos... Bodas de estanho ou zinco
11 anos... Bodas de aço
12 anos... Bodas de seda ou ônix
13 anos... Bodas de linho ou renda
14 anos... Bodas de marfim
15 anos... Bodas de cristal
16 anos... Bodas de safira ou turmalina
17 anos... Bodas de rosa
18 anos... Bodas de turquesa
19 anos... Bodas de cretone ou água marinha
20 anos... Bodas de porcelana
25 anos... Bodas de prata
30 anos... Bodas de pérola
35 anos... Bodas de coral
40 anos... Bodas de esmeralda
45 anos... Bodas de rubi
50 anos... Bodas de ouro
55 anos... Bodas de ametista
60 anos... Bodas de diamante
65 anos... Bodas de platina
70 anos... Bodas de vinho
75 anos... Bodas de brilhante ou alabastro
80 anos... Bodas de nogueira ou carvalho
90 anos... Bodas álamo
100 anos... Bodas de jequitibá
Humor
Dois caipiras se encontram:
- Compadre! Quanto tempo! Quais são as novidades?
- De novidade mesmo só que morreu meu tio, minha tia, minha sobrinha
e o meu sobrinho.
- Eita! Todos eles morreram?
- Tudinho...
- Mas morreram de que, homi de Deus?
- De derrame...
- Os quatro de derrame?
- Os quatro. Eles estavam na caçamba de um caminhão, indo pra Belrizonte, daí a danada da caçamba virou numa curva e foi um derrame só. Eles
tudinho lá pra baixo...
***
Um caipira de Minas Gerais, durante uma caminhada pelo sítio encontra
uma lâmpada mágica. O gênio então lhe concede três pedidos. Depois de
pensar um bocadinho, ele então pede:
- Me dá um queijo...
Pensou mais um bocadinho e fez o segundo pedido:
- Me dá outro queijo...
Pensou mais outro bocadinho e fez o terceiro pedido:
- Agora você me dá também uma muié...
E o gênio, estranhando os pedidos, pergunta:
- Por que você pediu dois queijos e só uma mulher?
E o caipira explica:
- Ah! Seu moço! É que eu fiquei com vergonha de pedir outro queijo...
Mensagens
Não apresse a chuva, ela tem seu tempo certo pra cair e saciar a sede da
Terra. Não aprece o Sol, ele tem seu tempo certo de anunciar o amanhecer
até o último raio. Não aprece a tua alegria, ela tem seu tempo certo pra
aprender com a sua tristeza. Não aprece o silêncio, ele tem seu tempo certo
de paz após o barulho cessar. Não aprece o amor, ele tem seu tempo certo
de semear nos solos mais áridos do teu coração. Não aprece a raiva, ela
tem seu tempo certo para abrir-se nas águas mansas da tua consciência.
Não aprece o outro, pois ele tem seu tempo certo para florescer aos olhos
do Criador. Não aprece a ti mesmo, pois precisarás de tempo certo para
sentir a tua própria evolução.
Pensamentos, provérbios e citações
Queres que falem bem de ti? Então morra!
Não, eu não me esqueci, eu só não quero me lembrar.

dos

Municípios

13 de Maio de 2021

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 252, Termo nº 7373
Faço saber que pretendem se casar PAULO FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR e ROSÂNGELA DE SOUZA BARBOSA,
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante
é natural de Taubaté-SP, nascido no dia 22 de março de 1984, de estado civil solteiro, de profissão operador de máquina, residente e domiciliado na Rua das Dracenas, nº 91, Vale das Flores, Tremembé/SP, filho de PAULO FRANCISCO RIBEIRO,
falecido em Taubaté/SP e de BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS, natural de Taubaté/SP, residente e domiciliada em
Taubaté/SP. A habilitante é natural de Santa Quitéria-CE, nascida no dia 29 de novembro de 1983, de estado civil solteira, de
profissão operadora de máquina, residente e domiciliada na Rua das Dracenas, nº 91, Vale das Flores, Tremembé/SP, filha de
MANOEL GOMES BARBOSA, natural de Itarema/CE e de TEREZA DE SOUZA BARBOSA, natural de Santa Quitéria/
CE, ambos residentes e domiciliados em Santa Quitéria/CE. 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 253, Termo nº 7374
Faço saber que pretendem se casar PABLO CAMPOS DA ROSA e MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE ARAUJO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é
natural de Taubaté-SP, nascido no dia 04 de maio de 1988, de estado civil solteiro, de profissão ajudante geral, residente e
domiciliado na Rua Padre Carlos Henrique Fusão, nº 244, Guedes, Tremembé/SP, filho de CARLOS CARDOSO DA ROSA,
falecido em Tremembé/SP na data de 15 de junho de 2005 e de ROSA MARIA DE CAMPOS, de 60 anos, natural de Taubaté/
SP, nascida na data de 16 de janeiro de 1961, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP,
nascida no dia 17 de agosto de 1977, de estado civil solteira, de profissão manicure, residente e domiciliada na Rua Kionoske Kanegae, nº 20, Guedes, Tremembé/SP, filha de LUIZ SOLINO DE ARAUJO e de MARIA HELENA DE OLIVEIRA
AGUIAR, de 72 anos, natural de Guaratinguetá/SP, nascida na data de 09 de julho de 1948, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e
cópia para a imprensa local desta cidade.

Em Pindamonhangaba, Vigilâncias
Sanitária e Epidemiológica
se mudam para nova sede

A Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Pindamonhangaba informa que o
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos
à Saúde, que é responsável
pela Vigilância Sanitária
e Vigilância Epidemioló-

gica do município, está se
mudando para sua nova
sede, na Avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
ao lado do supermercado
Pão de Açúcar.
Até que toda a parte de
informática, cabeamento

e sistema estejam devidamente instalados, não
haverá atendimento presencial, somente por meio
do 1 DOC (atendimento
eletrônico da Prefeitura,
por meio do SITE ) e pelo
telefone 3644-5995.
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Casal é apreendido
por tráfico de
drogas em Taubaté

Uma mulher de 20 anos e
um adolescente de 17, foram apreendidos com drogas no bairro Mourisco,
em Taubaté.
Segundo informações da
Polícia Militar, depois de
uma denúncia, a polícia

encontrou o casal, que
tentou fugir. Entretanto,
os dois foram abordados
pelos policiais, que encontraram R$70, 18 invólucros de maconha, 16 microtubos de cocaína e 31
invólucros de crack.

O casal foi encaminhado
para a delegacia. A mulher
têm passagem pela polícia
por tráfico de drogas e receptação. Já o adolescente, também com passagem
pela polícia, já foi apreendido por tráfico de drogas.

Entre familiares e amigos,
o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aproveitou o Dia das Mães no
Palácio da Alvorada neste
último fim de semana.
Uma imagem publicada
nas redes sociais chamou a
atenção. Bolsonaro exibiu
uma embalagem personalizada, que armazenava

uma peça de carne intitulada ‘a picanha do mito’.
O frigorífico responsável
pelo produto é de Goiás
e o quilo da carne custa
R$1.799,99.
De acordo com informações do frigorífico, a embalagem
personalizada
não está disponível. Entretanto, para quem quiser

adquirir o produto, o mesmo em outra embalagem,
custa R$599 (350 gramas).
O churrasqueiro Tchê (na
foto com o presidente)
postou a imagem nas redes
sociais e escreveu: “Dia
das Mães com nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Que Deus abençoe
todas as mães do Brasil”.
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AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 05/2021
- A Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais,
torna público a convocação dos candidatos classificados no Concurso Público 01/2019 - CARGOS: AGENTE OPERACIONAL e ASSISTENTE SOCIAL - A relação de classificados na integra e demais
informações estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Potim – www.potim.sp.gov.br. Os candidatos aprovados serão também
convocados por correspondência conforme o disposto no item 10.15
do Edital. Potim, 13 de maio de 2021. Erica Soler Santos de Oliveira
- Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº
021/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Insumos Hospitalares. Data para recebimento de proposta:
das 08h00min do dia 13/05/2021, até as 08h00min do dia 26/05/2021;
data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia
26/05/2021; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia
26/05/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações
através do telefone (12) 3112-9200.

Churrasco no Palácio da Senado aprova Pronampe
em caráter permanente
Alvorada conta com carne
de quase R$1.800 o quilo

O Senado aprovou hoje
(11) o caráter permanente
do Programa Nacional de
Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). O Pronampe foi criado em maio do
ano passado para auxiliar
financeiramente os pequenos negócios e, ao mesmo
tempo, manter empregos
durante a pandemia de
covid-19. O projeto vai à
sanção presidencial.
O texto aprovado hoje
prevê que os recursos reservados ao programa sejam usados de forma permanente para a tomada de
crédito das empresas de
pequeno porte.
Segundo o autor da lei
que criou o Pronampe
e também deste projeto
de lei, senador Jorginho
Mello (PL-SC), o caráter
permanente do programa
já estava previsto na lei
aprovada no ano passado,
e o PL 5.575 apenas regulamenta como isso deverá
ser feito.
“O Pronampe inova ao
prover garantias aos pe-

quenos negócios e atrair
instituições financeiras a
ofertarem crédito a esse
segmento. O programa
foi um grande sucesso em
2020, tendo esgotado todos os recursos disponíveis rapidamente. Na realidade, faltaram recursos
para os pequenos negócios”, afirmou a relatora,
Kátia Abreu (PP-TO), em
seu parecer. Para a senadora, a demanda é significativa a ponto de os recursos
reservados ao programa
não deixarem de ser emprestados.
O projeto havia sido aprovado no Senado e sofreu
alterações na Câmara dos
Deputados, voltando à
Casa de origem para uma
última análise. Algumas
das alterações foram acatadas por Kátia Abreu.
Dentre elas, uma regra que
determina a devolução dos
recursos não utilizados
ao Tesouro Nacional e a
modificação do prazo de
prorrogação do período
de carência de 180 dias,
para prever a postergação

do pagamento de parcelas
vencidas e vincendas por
365 dias, conforme solicitação do mutuário.
A relatora também acatou
a mudança que reserva de
20% do montante do Fundo de Garantia de Operações (FGO) para empresas
que participam do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos
(Perse), desde que também
se enquadrem nos critérios
do Pronampe.
Nem todas as mudanças
promovidas na Câmara foram aceitas. Não foi
acatada, por exemplo, a
possibilidade de o Poder
Executivo diluir, sem autorização do Congresso
Nacional, os recursos reservados às empresas do
Perse para outros setores.
Também saiu do texto final a prorrogação por um
ano, a partir de 31 de dezembro de 2021, do prazo
para concessão de empréstimos cuja fonte sejam
créditos extraordinários.
*Com informações da
Agência Brasil
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Motociclista morre na
via Dutra em Taubaté

Um motociclista que empurrava a moto no acostamento da Dutra morreu
após um caminhão bater
nele. O acidente aconteceu
por volta das 5h desta manhã de quarta-feira (12),
em Taubaté.
A CCR NovaDutra e a Polícia Rodoviária Federal
foram acionados às 4h52

para atender a um atropelamento no km 104,4 da
pista sentido São Paulo.
Ao chegar no local do
acidente, a equipe médica da Concessionária
constatou uma vítima fatal (sexo masculino de 42
anos).
No local, o tráfego flui pelas duas faixas da esquer-

da. A faixa da direita permanece interditada para o
trabalho da perícia da Polícia Civil. Não há registro
de lentidão na região do
acidente.
Equipes da CCR NovaDutra, entre viaturas de inspeção e de resgate médico,
com apoio da PRF, atenderam a ocorrência.
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Polícia apreende homem com mais de 18
kg de drogas em São José dos Campos
mas o libera após a ocorrência

Um homem de 18 anos e
uma adolescente foram
apreendidos na madrugada desta quarta-feira (12),
após serem flagrados com
mais de 18 quilos de drogas no bairro Parque dos
Ipês, em São José dos
Campos. De acordo com
a Polícia Militar, foram

encontrados com a dupla
02 facas, 500 microtubos
(usados para armazenar
cocaína) vazios, 1000 sacolas para embalagens,
02 balanças de precisão,
R$243, 06 celulares, 556
microtubos com cocaína,
34 tabletes e porções de
maconha, 1.054 invólu-

cros de maconha e 751
invólucros de crack. As
drogas, que foram apreendidas, totalizaram mais
de 18,3 quilos. O homem
foi liberado porque a adolescente assumiu a autoria
do crime. Ela será encaminhada para a Delegacia da
Infância de Juventude.

Zezé Di Camargo é
internado após fortes
dores no peito em SP

O cantor Zezé Di Camargo foi internado e passou
por um procedimento neste fim de semana em São
Paulo.
De acordo com a coluna
de Mônica Bergamo, da

Folha de SP, o sertanejo
teve fortes dores no peito. Ele foi encaminhado
ao Hospital Sírio Libanês
onde passou por um cateterismo.
Foi constatado que havia

uma obstrução grave de
uma de suas artérias. Analisando o quadro de saúde,
os médicos decidiam colocar um stent.
Zezé Di Camargo continua internado e passa bem.

