
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • Paraibuna • Pindamonhangaba 
Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal  • São Bento do Sapucaí • São Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXVIII 14 DE JANEIRO DE 2021 EDIÇÃO 2890  DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A Gazeta dos Municípios

ESF Eloyna vai priorizar
casos graves na sexta-feira

Ricardo Piorino inicia
atendimento na Subprefeitura 

de Moreira César

RELEMBRE: Há 20 anos, 
Cássia Eller invadia show 

do Foo Fighters

Em virtude de reparos da 
EDP na rede elétrica no 
bairro Jardim Eloyna sex-
ta-feira (15), das 9h30 às 
14h30, a unidade de Es-
tratégia de Saúde da Famí-

Como já vinha afirmando, 
o vice-prefeito e secretário 
de Governo de Pindamo-
nhangaba Ricardo Piorino, 
dará início à sua agenda na 
subprefeitura de Moreira 
César. Em alinhamento 
com o prefeito Isael Do-
mingues e também com 
o subprefeito Nilson Luís 
de Paula Santos, Piorino 
passa a atender no Distri-
to três vezes por semana 
- às segundas, às quartas e 
às sextas-feiras. O intuito 
da iniciativa é acrescen-

Há 20 anos, bem no dia 
13 de janeiro, o Foo Fig-
thers estava no Brasil, par-
ticipando da 3ª edição do 
Rock in Rio. 
No mesmo dia, se apresen-

lia do bairro vai trabalhar 
com atendimento reduzi-
do - priorizando os casos 
mais graves.
As consultas agendadas 
para esta data estão sen-

tar às ações realizadas no 
distrito, aprimorando os 
serviços e buscando, em 
conjunto, soluções para 
as demandas. “Tanto eu 
quanto o prefeito Isael e 
o subprefeito Nilson, tra-
balhamos de forma mui-
to alinhada para oferecer 
o melhor à população de 
Pindamonhangaba e com 
o Distrito de Moreira Cé-
sar não seria diferente”, 
comentou Ricardo Piori-
no. O subprefeito ainda 
declarou que “Toda a aten-

tavam no Palco Mundo os 
brasileiros Barão Verme-
lho e Cássia Eller. Gente 
como a gente, Cássia Eller 
não resistiu e foi tietar o 
vocalista Dave Grohl. En-

do remarcadas para outros 
dias. 
Os serviços de vacina e 
curativo retomam normal-
mente na segunda-feira 
(18)

ção que damos ao nosso 
distrito será fortalecida 
com essa parceria. Tenho 
certeza que será mais um 
olhar criterioso para as 
nossas demandas, fazendo 
com que o distrito avance 
ainda mais”, destacou o 
Nilson Luís.
Na próxima quinta-feira, 
dia 14 de janeiro, Ricar-
do Piorino se reunirá com 
presidentes de bairros de 
Moreira César para forta-
lecer laços e buscar sanar 
possíveis demandas.

tretanto, isso                   acon-
teceu no palco, durante o 
show.
A apresentação do Foo Fi-
ghters seguiu noite a den-
tro e já passava da meia 
noite. 
Assim que acabou a músi-
ca “Stacked Actors”, Me-
lissa Auf der Maur, ex-bai-
xista do Hole e namorada 
de Dave na época entrou 
com um bolo em mãos ao 
som de um parabéns ins-
trumental.
Cássia, que estava ao lado 
do palco não perdeu tem-
po. Entrou com tudo, abra-
çou o músico e o parabe-
nizou pelo seu aniversário.

Teatro do Colinas Shopping 
promove festival de férias 

com peças infantis

O Colinas Shopping rece-
be, de 13 a 31 de janeiro, o 
tradicional Festival de Fé-
rias do Teatro Colinas. São 
cinco peças em cartaz, que 
prometem fazer a alegria 
da criançada nestas férias. 
Os espetáculos são: “João 
e Maria”, “Os 3 Porqui-
nhos”, “João e o Pé de 
Feijão”, “Sítio do Picapau 
Amarelo” e “O Mágico de 
Oz”. 
As apresentações têm du-
ração de 50 minutos, e os 
ingressos (a partir de R$ 
10) podem ser adquiridos 
na bilheteria do teatro de 
quarta-feira a domingo, 
após as 13h. 

Cumprindo as orientações 
do Plano São Paulo no en-
frentamento à pandemia 
do novo coronavírus, o te-
atro disponibiliza apenas 
40% dos ingressos para 
comercialização, respei-
tando a capacidade e o dis-
tanciamento social, além 
de seguir todas as medidas 
sanitárias de higienização. 
Festival de Férias Teatro 
Colinas
“João e Maria”, nos dias 
13, 24 e 27 de janeiro 
“Os 3 Porquinhos”, nos 
dias 14, 20 e 31 de janeiro 
“João e o Pé de Feijão”, 
nos dias 15, 21 e 30 de ja-
neiro

“Sítio do Picapau Amare-
lo”, nos dias 16, 22 e 28 de 
janeiro 
“O Mágico de Oz”, nos 
dias 17, 23 e 29 de janeiro 
Horário das sessões
Das 16h às 16h50
Ingressos
De quarta a sexta-feira: R$ 
20 (inteira) e R$ 10 (meia-
-entrada)
Sábados e domingos: R$ 
30 (inteira) e R$ 15 (meia-
-entrada)
Funcionamento da bilhe-
teria
De quarta a sexta, das 13h 
às 21h; aos sábados, das 
11h às 21h; e domingos, 
das 13h às 19h.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

De acordo com a tradição, maio é o mês das noivas. Isso por influência da 
Igreja Católica que dominou, principalmente, na Idade Média, quando a 
cerimônia tradicional o casamento se firmou entre os anos de 1534 a 1539. 
E como o mês é dedicado à Maria, a mãe de Jesus e, também de todas as 
mães, por uma questão analógica, as mulheres escolheram a época para 
lhes trazer bons presságios. Mas outros costumes e apetrechos usados pe-
los nubentes no dia do casório são até hoje aproveitados por elas, mas seus 
significados, desconhecidos. Por exemplo, o vestido branco e a marcha 
nupcial só ficaram conhecidos no cerimonial de matrimônio da rainha Vi-
tória, no século 19, dos gregos vieram o buquê (para espantar o mal) e a 
grinalda (que significa pureza). A posição da noiva servia para que o noivo 
ficasse com a mão direita livre para se defender de um eventual ataque. Já 
o beijo surgiu no século 12, para que as almas dos cônjuges ficassem uni-
das para sempre e assim se selasse a união. E a aliança, embora represen-
tada para os egípcios antigos a perfeição, no século 13, foi adotada como 
um símbolo de união cristã. E por fim, o arroz que, jogado sobre os noivos 
resume fartura e fertilidade, um hábito chinês.

Humor

Revisão gramatical feita pelo “clube das loiras”

Açucareiro: revendedor de açúcar que vende acima da tabela.
Alopatia: fazer uma ligação telefônica para a tia.
Amador: o mesmo que masoquista.
Barbicha: bar freqüentado por gays.
Caminhão: estrada muito grande.
Canguru: líder espiritual dos cachorros.
Catálogo: ato de apanhar coisas rapidamente.
Combustão: mulher com seios enormes.
Depressão: espécie de panela angustiante.
Destilado: aquilo que não está do lado de lá.
Detergente: ato de prender indivíduos suspeitos.
Esfera: animal feroz que foi amansado.
Evento: constatação de que realmente é vento e não furação.
Exótico: algo que deixou de ser ótico e passou a ser auditivo.
Homossexual: sabão utilizado para lavar as partes íntimas.
Karma: expressão para evitar pânico.
Locadora: uma mulher maluca de nome Dora.
Novamente: indivíduos que renova a maneira de pensar.
Psicopata: veterinário especialista em doenças mentais das patas.
Quartzo: aposentzo de uma caza ou de um apartamentzo.
Razão: lago muito extenso, porém pouco profundo.
Rodapé: aquele que tinha carro, mas agora anda a pé.
Simpatia: concordando com a irmã da mãe ou do pai.
Talento: característica de alguma coisa devagar.
Típica: o que os pernilongos fazem quando estamos dormindo.
Trigal: cantora baiana elevada ao cubo.
Unção: erro de concordância muito freqüente (o certo é um é).
Vidente: dentista falando ao cliente sobre seu trabalho.
Viúva: ato de enxergar um parreiral.
Volátil: sobrinha ou sobrinho avisando aonde vai ao tio.
Zoológico: reunião de animais racionais.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como os 
olhos, eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles 
vêem juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão 
sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão 
em constante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se 
em uma imagem antiga, limitada, o relacionamento está vivo, sempre mu-
dando. Invista seu amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, 
não lamente por erros do passado. O passado passou. Comece neste exato 
momento, porque nunca é tarde para expressar o seu amor, sua dedicação, 
sua confiança e a sua lealdade.
***
O pensamento positivo puxa para o bem o que é bom. Quando você pensa 
que o negócio, o compromisso ou outras coisas vão dar certo, elas passam 
a serem atraídas pelo pensamento positivo e acontece de forma que é fa-
vorável, mas se você pensa que não vai dar certo, que não vai acabar bem, 
esses pensamentos negativos puxa para o lado prejudicial. Examine o que 
quer que seja e seja otimista. Espere só o que é bom, afim de que o bom 
possa vir.

Pensamentos, provérbios e citações

Bem pago está quem por satisfeito se dá.
Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem verter.

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

Livro D-25, FLS. nº 224, Termo nº 7317
Faço saber que pretendem se casar ALESSANDRO RAFAEL DA SILVA e GABRIELA DE OLIVEIRA COSTA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de São José dos Campos-SP, nascido no dia 13 de novembro de 1995, de estado civil solteiro, de 
profissão frentista, residente e domiciliado na Rua Maria José da Silva, nº 91, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, 
filho de IDÉSIO JOSÉ DA SILVA, de 56 anos, natural de São José dos Campos/SP, nascido na data de 21 de novem-
bro de 1964 e de MARIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA, de 56 anos, natural de Queluz/SP, nascida na data de 09 de 
outubro de 1964, ambos residentes e domiciliados em São José dos Campos/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, 
nascida no dia 25 de abril de 1995, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada na Rua Maria 
José da Silva, nº 91, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filha de ADES SILVA DA COSTA, de 60 anos, natural de 
Vila de Cava/RJ, nascido na data de 27 de outubro de 1960 e de NADIR CELESTE DE OLIVEIRA COSTA, de 64 
anos, natural de Guaratinguetá/SP, nascida na data de 21 de dezembro de 1956, ambos residentes e domiciliados em 
Tremembé/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.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº: 001/2021. Termo de 
Fomento que entre si celebram o Município de Potim e a Casa 
da Infância e Juventude de Aparecida. Objeto: Prestação de 
serviço de acolhimento provisório e excepcional de crianças 
e adolescentes em exposição a situação de risco pessoal e/
ou social do Município de Potim. Valor: R$ 264.000,00. Assi-
natura: 08/01/2021. Vigência: 08/01/2022. Erica Soler Santos 
de Oliveira – Prefeita. Potim, 08 de janeiro de 2021.
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Árvore de grande
porte cai na SP-50

Corpo de bombeiros
salvam jovem de

20 anos de incêndio

Uma arvore caiu na rodo-
via SP-50, km 122, próxi-
mo a entrada do município 
de Monteiro Lobato, no 
km 122. 
A queda bloqueou a estra-
da durante a madrugada 
desta terça-feira (12).

Na madrugada desta ter-
ça-feira (12), o Corpo de 
Bombeiros atendeu a uma 
solicitação de incêndio em 
residência, no bairro Santa 
Cruz dos Lázaros, em Ja-
careí.
Os bombeiros localizaram 
na área aberta dos fundos 
da casa uma vítima femi-
nina, de 20 anos, incons-
ciente, mas que não apre-

O Departamento de Estra-
das e Rodagem (DER) es-
tava no local sinalizando a 
via e a equipe do Corpo de 
Bombeiros efetuou o corte 
da árvore. 
A ação durou aproxima-
damente de três horas de 

sentava queimadura no 
corpo e nem sinais de ina-
lação de fumaça. Eles efe-
tuaram o socorro da vítima 
e a Unidade de Resgate a 
encaminhou ao Hospital 
da Santa Casa de Jacareí. 
Segundo informações do 
corpo de bombeiros, ela 
sofria de problemas psico-
lógicos e retomou a cons-
ciência no hospital.

trabalho.
Local deixado aos cuida-
dos do DER que poste-
riormente vai remover os 
troncos da árvore que fi-
caram na lateral da via. A 
pista foi liberada por volta 
das 6h30.

A viatura de Combate a In-
cêndio efetuou a extinção 
do fogo após 30          mi-
nutos. 
As chamas atingiram uma 
área de 30m². Foram ne-
cessários cerca de 4 mil 
litros de água e quatro via-
turas com nove bombeiros 
para que o incêndio não 
atingisse as residências vi-
zinhas.

Prefeitura de São Sebastião
distribui 100% do Auxílio

Emergencial da Lei Aldir Blanc

Trabalhadores da Cultu-
ra e Espaços Culturais de 
São Sebastião receberam, 
no final de dezembro de 
2020, o auxílio emergen-
cial viabilizado pela Lei 
Federal n° 14.017/2020 - 
Lei Aldir Blanc.
O valor total de R$ 
622.162,39 foi distribuído 
a 192 Trabalhadores da 
Cultura de São Sebastião, 
atuantes nas mais varia-
das linguagens artísticas e 
culturais, que foram bene-
ficiados com a parcela úni-
ca de R$ 1.500, além de 37 
Espaços Culturais de São 
Sebastião beneficiados 
com o valor de R$ 9.000.
O credenciamento de ar-
tistas locais teve início no 
dia 20 de maio de 2020, 
das 478 pessoas residentes 
em São Sebastião, que se 
autodeclaram Trabalhado-
res da Cultura, 453 foram 
homologadas pela Funda-
ção Educacional e Cultu-
ral de São Sebastião. Den-
tre essas pessoas, 250 se 
declaram impactadas eco-
nomicamente em virtude 
da pandemia COVID-19 
e 192 foram contempladas 
na Lei Aldir Blanc.
Nesse mesmo período, 74 
espaços se autodeclararam 

Espaços Culturais e 60 
foram homologadas pela 
Fundação Educacional e 
Cultural de São Sebastião. 
Dentre esses Espaços Cul-
turais, 54 se declaram im-
pactados economicamente 
pela pandemia COVID-19 
e 37 foram contemplados 
na Lei Aldir Blanc.
Até a sanção da Lei Aldir 
Blanc pelo Governo Fe-
deral, ocorrida em 29 de 
junho de 2020, artistas de 
todo o Brasil se uniram 
e não mediram esforços 
para elaborar o projeto de 
lei que recebeu o nome 
do músico e compositor 
brasileiro Aldir Blanc, fa-
lecido em 4 de maio de 
2020, em decorrência da 
COVID-19. O processo 
de implantação da Lei re-
cebeu apoio de políticos 
e gestores de cultura de 
todas as esferas, além da 
grande mobilização da 
classe artística e cultural 
que realizou em ambiente 
virtual inúmeros debates, 
web seminários e fóruns 
para discussão da aplica-
ção da lei de forma ampla 
e democrática. Em São 
Sebastião, o repasse acon-
teceu por meio do Fundo 
Municipal de Cultura, sob 

gestão da Fundação Edu-
cacional e Cultural Deo-
dato Sant’Anna - FUN-
DASS, em parceria com 
o Conselho Municipal de 
Políticas Culturais de São 
Sebastião.
A FUNDASS realizou 2 
fóruns para sanar dúvidas 
da população e os recur-
sos foi distribuído com a 
realização de 4 editais de 
chamamento público. As 
ações foram coordenadas 
e fiscalizadas por um Gru-
po de Trabalho Executivo 
formado por membros do 
Poder Público e Sociedade 
Civil e de uma Comissão 
Municipal de Incentivo 
Cultural de elegibilidade e 
pareceristas especialistas. 
Na esfera regional o Fó-
rum do Litoral Norte reali-
zou 3 fóruns com a mesma 
temática. Em 2021, Tra-
balhadores da Cultura e 
Espaços Culturais de São 
Sebastião realizarão apre-
sentações, de forma virtu-
al, entre os meses de Feve-
reiro e Abril, com apoio da 
Prefeitura de São Sebas-
tião. A programação prevê 
mais de 220 apresentações 
divididas em quatro sema-
nas de atividades artísticas 
e culturais.
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Drake, Post Malone e
Eminem são os mais

ouvidos da última década!

Prefeito testa sua
popularidade na

Câmara de Vereadores

O mundo do rap/ hip-hop 
segue em alta nos Estados 
Unidos. Na última déca-
da, Drake, Post Malone 
e Eminem dominaram as 
paradas musicais e ele-
varam o estilo para outra 
categoria. De acordo com 
a ChartData, quatro dos 5 
grandes artistas que domi-
naram as paradas são do 
segmento.
O rapper Drake foi quem 

Na primeira semana da 
nova gestão, o prefeito re-
eleito com 44.912 votos, 
Isael Domingues, encami-
nhou a Câmara Municipal 
de Vereadores o projeto e 
lei que altera as Leis Or-
dinárias nº 6.194 e 6.197, 
ambas de 20 de dezembro 
de 2018.
Na proposta o prefeito 
pretende reestruturar os 
cargos em comissão, atri-
buição e organograma das 
Secretaria.
A iniciativa seria louvável, 
se significasse um aumen-
to de produtividade com o 
enxugamento dos gastos 
públicos, mas não é isso 
que aponta o projeto de lei.
Inicialmente, sem levan-
tar os objetivos políticos, 
o presente projeto de lei 
propõe a reorganização 
dos departamentos, com 
a justificativa da melhor 
eficiência e ordenamento. 
Logo se vê, que alguns 
itens propostos, que não 
cabem dentro de um or-
denamento de eficiência-
-administrativa, já que a 
estrutura de limpeza da 
cidade, por exemplo, fica-
rá a cargo da nova criada 
Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos, porém 
permanece na Secretaria 
de Meio Ambiente a fun-
ção de limpeza de parques, 
jardins e áreas particula-
res.
Também busca a altera-
ção de 2 leis ordinárias 
de autoria do próprio pre-
feito, promulgadas em 
2018, que estabelecem a 
estruturação dos cargos 
de secretário municipais, 
cargos em provimento em 
comissão, das funções de 
confiança das funções gra-
tificadas.
Na restruturação, há a pre-

liderou o ranking, com 
mais de 36 bilhões de stre-
ams ao longo da década. 
Em segundo lugar se po-
sicionou Post Malone com 
18,9 bilhões de         stre-
ams. 
Na sequência, em terceiro 
lugar, está Eminem com 
17,8 bilhões. Confira a 
lista com os mais ouvidos 
dos últimos 10 anos:
Most streamed artists of 

visão da extinção de 3 di-
retorias e a criação de 6 as-
sessorias. Neste “arranjo”, 
informa a municipalidade, 
que não haverá aumento de 
despesas e ainda economi-
zará mais de R$25.000,00 
por ano.
A matemática básica que 
aprendemos no ensino 
fundamental, nos mostra 
que esta conta não fecha. 
Os números apresentado 
a Presidência da Câma-
ra, mostra uma “conta de 
padaria” de subtração, 
ou seja, 1 Diretor custa 
mensalmente aos cofres 
públicos R$ 15.985,27 já 
o assessor R$ 7.613,31, 
logo, 1 diretor paga-se 2 
assessores, com isto a jus-
tificativa da extinção de 3 
diretores e a criação de 6 
assessores.
Só esqueceram de “dourar 
a pílula” por completo ou 
subestimaram a nova com-
posição da Câmaras dos 
Vereadores. No texto da 
própria lei que o Sr. Pre-
feito publicou em 2018, 
estabelece que cargo em 
função de Diretor devem 
obrigatoriamente ser ocu-
pados por servidor de car-
reira, já o de Assessoria es-
tabelece que somente 20% 
das vagas são destinadas 
ao servidor de carreira, fa-
zendo assim seus arranjos 
políticos de campanha.
Voltando a “conta de pa-
daria” um servidor que 
ocupa o cargo de diretor, 
não custa R$ 15.985,27, 
e sim, somente a diferen-
ça de salário, excluindo o 
que já recebe como sendo 
servidor ativo, caso idem 
a de assessor. Também, 2 
dos 3 cargos de Diretores, 
a municipalidade informa 
que estão vagos desde iní-
cio de 2020, entendemos 

the 2010s decade (US au-
dio & video; via Nielsen)
@Drake 36.3B
@PostMalone 18.9B
@Eminem 17.8B
@ArianaGrande 13.9B
@1future 13.9B
@theweeknd 13.6B
@taylorswift13 13.3B
@XXXTentacion 13B
@edsheeran 12.9B
@rihanna 12.8B
Via Kboing.

então que não há despesa 
mediante a vacância no 
cargo. Nesta dinâmica, o 
cálculo apresentado não 
traz a realidade dos núme-
ros financeiros de fato e 
sim uma cortina de fuma-
ça.
Entrando no aspecto legal, 
as leis Ordinárias nº 6.194 
e 6.197, ambas de 20 de 
dezembro de 2018 estão 
“sub judice” sobre alega-
ção de inconstitucionali-
dade, que inclusive o Sr. 
Prefeito e seu ex-Secretá-
rio de Administração são 
réus em um processo cri-
minal na contratação, em 
mais de R$600.000,00 da 
empresa Instituto Mais de 
Gestão, responsável pela 
elaboração das leis apro-
vadas em 2018.
Certamente não foi para 
isto que a população de 
Pindamonhangaba confiou 
os votos no gestor munici-
pal, basta agora ver se os 
vereadores irão honrar o 
compromisso de fiscalizar 
o poder executivo, caso 
contrário, se juntaram aos 
demais réus no processo 
que corre na justiça, anti-
gos vereadores da legisla-
tura 2017/2020, que vo-
taram pela aprovação das 
Leis 6.194 e 6.197 de 20 
de dezembro de 2018.
Atualizado as 18h: 
Em sessão extraordinária 
hoje as 14:30h, os novos 
vereadores eleitos, apro-
varam por 6 x 5 o primeiro 
projeto de 2021 do exe-
cutivo, a favor os verea-
dores; Julinho Car, Pastor 
Marco Mayor, Professor 
Felipe, Renato Cebola e a 
vereadora Regininha.
Contrários ao projeto, 
vereador; Vela, Magrão, 
Norbertinho, Rogério Ra-
mos e Gilson Nagrim.


