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A Gazeta dos Municípios

Pindamonhangaba
faz revisão do Plano
Diretor de Turismo

Etecs divulgam resultado 
de redução da taxa de

inscrição do Vestibulinho

Na manhã desta quarta-
-feira (12), a Secretaria 
de Cultura e Turismo por 
meio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, realizou a 
apresentação do Plano Di-
retor de Turismo Revisio-
nal para o município.
A reunião foi mediada pelo 
Vice-presidente da Rota 
Turística da Fé, Anderson 
Henrique Solcia e Alex 
Cardoso responsáveis pela 
empresa PHOCOS, a qual 
está empenhada em estru-
turar o plano.
O encontro ocorreu na 
Pousada Sagrados Cora-
ções e estiveram presentes 
o secretário de Turismo e 
Cultura - Alcemir Palma, 
secretário adjunto Ricar-
do Flores, diretor de Tu-
rismo Fabio Vieira, Kelly 
Mendonça presidente do 
COMTUR, membros do 
Conselho e entidades par-
ticipativas.
Durante a apresentação, 
todos presentes, falaram 
sobre suas propostas e ex-
pectativas. Representantes 
do Comtur, Semar, As-
sociações e Empresários, 
também estiveram presen-
te, sendo órgãos de grande 
importância nesta nova 
etapa.
O plano traz uma propos-
ta prática e autêntica para 
o turismo. Foi discutido 
a inclusão do aumento da 
diversidade, sustentabili-
dade, acessibilidade, e a 
proposta do tema Turismo 
ser incluído na grade edu-
cacional das escolas.
A ideia é enriquecer o turis-

A lista dos contemplados 
com a redução de 50% do 
valor da taxa de inscrição 
do processo seletivos das 
Escolas Técnicas Estadu-
ais (Etecs) foi divulgada 
nesta quarta-feira (12), na 
internet. Quem recebeu o 
benefício deve fazer sua 
inscrição para o Vestibuli-
nho, exclusivamente pelo 
SITE, em um único curso 
na Escola Técnica de sua 
escolha, até o dia 2 de ju-
nho. 
As Etecs disponibilizam 
computador e acesso à in-
ternet aos interessados na 
inscrição. Mas, para usar 
os equipamentos, será 
obrigatório o uso de más-
cara de proteção facial e 
também respeitar as de-
mais medidas de proteção 
do Protocolo Sanitário 

mo na cidade, trabalhando 
também em conjunto com 
o turismo regional, para o 
crescimento de todos, tra-
zendo o foco também para 
a nova geração, que tem 
grande peso em cima do 
interesse e preservação do 
turismo na região.
Pindamonhangaba tem um 
grande potencial turístico 
e cultural, e este novo pla-
no trará um novo olhar da 
cidade para os visitantes e 
munícipes.
A previsão de ser finali-
zado é até novembro de 
2021, e está sendo de-
senvolvido pela empresa 
privada e especializada 
Phocus, Prefeitura de Pin-
damonhangaba e Comtur.
Atualizado:
Seis meses de trabalho - A 
revisão do PDT (Plano Di-
retor de Turismo) é previs-
ta na Lei Complementar 
nº 1.261, de 29 de abril 
de 2015 (Estabelece con-
dições e requisitos para a 
classificação de Estâncias 
e de Municípios de Inte-
resse Turístico e dá provi-
dências correlatas), Seção 
II, artigo 6º.
Além de ouvir as expecta-
tivas, os presentes - inte-
grantes do poder público, 
Comtur (Conselho Mu-
nicipal de Turismo), tra-
de turístico e instituições 
afins - também falaram 
em que poderão contribuir 
para a revisão do PDT. Se-
rão seis meses de trabalho 
com encontros semanais, 
remotos ou presenciais, 
dependendo do Plano São 

Institucional do CPS. Os 
interessados devem en-
trar em contato com a sua 
unidade para confirmar o 
horário de atendimento e 
realizar o agendamento.
Ao todo, o processo se-
letivo para o segundo se-
mestre de 2021 oferece 
45.986 vagas para o En-
sino Técnico (presencial, 
semipresencial e online) 
e Especialização Técnica. 
As vagas são destinadas 
às Etecs e às classes des-
centralizadas (unidades 
que funcionam com um ou 
mais cursos técnicos, sob 
a administração de uma 
Etec) por meio de parce-
rias com as prefeituras do 
interior e da Capital (aulas 
nos CEUs) e com a Secre-
taria estadual da Educação 
para oferta de cursos téc-

Paulo, dividido em grupos 
temáticos e com a possi-
bilidade de visitas técni-
cas aos locais e serviços 
turísticos que integrarão o 
inventário turístico da ci-
dade.
As etapas de realização 
dos trabalhos serão: 1 - Es-
tudos Preliminares / Apre-
sentação / Metodologia; 
2 - Inventário Turístico / 
Diagnóstico; 3 - Prognós-
tico / Análise e Propostas; 
e 4 - Compilação e Entre-
ga do Plano Diretor de Tu-
rismo Revisional.
Ao final, previsto para 
17 de novembro, o Plano 
será enviado à Câmara dos 
Vereadores. Entre outros 
benefícios, o PDT vai co-
laborar para que Pindamo-
nhangaba concorra a ser 
um MIT - Município de 
Interesse Turístico, título 
há anos pleiteado pela ci-
dade, e que trará recursos 
anuais do governo esta-
dual para investimentos 
na infraestrutura turística, 
ampliando e fomentando 
o desenvolvimento econô-
mico.
Empreendimentos podem 
integrar inventário turísti-
co - Os empreendimentos 
turísticos que quiserem in-
tegrar o inventário turísti-
co do novo Plano Diretor 
de Turismo devem entrar 
em contato com o Depar-
tamento de Turismo para 
agenda de visita técnica 
de avaliação. Os contatos 
são: 3643-1761 e turis-
mo@pindamonhangaba.
sp.gov.br.

nicos em salas de escolas 
estaduais.
A seleção dos candida-
tos, neste ano, se dará por 
meio de análise do históri-
co escolar, sem a realiza-
ção de prova presencial ou 
online. Serão avaliadas as 
notas de Português e Ma-
temática do primeiro ano 
do Ensino Médio ou do 
primeiro termo do Ensi-
no Médio na modalidade 
EJA, concluídos até 31 de 
dezembro de 2020. 
O novo critério de sele-
ção foi adotado visando 
atender ao distanciamen-
to social, para prevenir a 
transmissão do coronaví-
rus, e respeitando as orien-
tações recomendadas pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo e autoridades sanitá-
rias.
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EXPEDIENTE

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 Belrizon-
te, 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.   

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

Livro D-25, FLS. nº 253, Termo nº 7375
Faço saber que pretendem se casar THALES PADUAN ALVES e FERNANDA CAVALCANTE DOS SANTOS, aprensen-
tando 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 06 de fevereiro de 1995, de estado civil solteiro, de profissão cirurgião dentista, residente e do-
miciliado na Rua das Condessas n° 236, Campos do Conde III, Tremembé/SP, filho de EDER PADUAN ALVES, de 57 anos, 
nascido na data de 19 de setembro de 1963 e de VÂNIA CRISTINA PADUAN ALVES, de 52 anos, nascida na data de 31 de 
dezembro de 1968, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Lorena-SP, nascida no dia 
31 de outubro de 1996, de estado civil solteira, de profissão cirurgiã dentista, residente e domiciliada na Rua Salvador Branco, 
n° 67, Parque Itamarati, Jacareí/SP, filha de ISAEL WALBER DOS SANTOS, de 52 anos, nascido na data de 26 de janeiro 
de 1969 e de EVA CAVALCANTE DOS SANTOS, de 53 anos, nascida na data de 12 de abril de 1968, ambos residentes e 
domiciliados em Jacareí/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. 

Governo Estadual de São 
Paulo entrega 105 viaturas 

blindadas para a Polícia Civil

A Polícia Civil do Esta-
do de São Paulo recebeu 
nesta quarta-feira (12) as 
primeiras 105 viaturas 
blindadas. Com investi-
mento de mais de R$ 23,3 
milhões, os veículos SUV 
vão proporcionar mais 
qualidade aos trabalhos 
policiais e mais segurança 
aos agentes durante ações 
de combate ao crime orga-
nizado. Esta é a primeira 
vez na história em que a 
Polícia Civil poderá contar 
com veículos blindados.
O Governador João Do-
ria participou do evento 
e agradeceu às forças po-
liciais pelo trabalho na 
Força-Tarefa de combate à 
pandemia, que atua diaria-
mente na capital, interior e 
litoral para coibir aglome-
rações, comércios irregu-
lares e festas clandestinas. 
A aquisição dos veículos 
foi feita por meio de pre-
gão eletrônico. A empresa 
vencedora foi a GM, com 
o modelo Trail Blazer. 
Cada veículo custou R$ 
222 mil. A renovação da 
frota policial com veículos 

blindados é um compro-
misso da atual gestão na 
área de Segurança Pública 
de São Paulo.
Dos 105 veículos, 37 serão 
destinados a unidades es-
pecializadas da Polícia Ci-
vil na capital, como os de-
partamentos estaduais de 
Investigações Criminais 
(Deic), de Prevenção e 
Repressão ao Narcotráfico 
(Denarc) e de Homicídios 
e de Proteção à Pessoa 
(DHPP), além do Depar-
tamento de Operações Po-
liciais Estratégicas (Dope) 
e das Centrais Especializa-
das de Repressão à Crimes 
e Ocorrências Diversas 
(Cerco) - subordinadas às 
delegacias seccionais.
O interior do estado rece-
berá 54 veículos que serão 
entregues às Divisões Es-
pecializadas de Investiga-
ções Criminais (Deic) das 
regiões de São José dos 
Campos, Campinas, Ri-
beirão Preto, Bauru, São 
José do Rio Preto, Santos, 
Sorocaba, Presidente Pru-
dente, Piracicaba e  Araça-
tuba. E a região da Grande 

São Paulo será atendida 
com 14 viaturas para as 
delegacias seccionais de 
Carapicuíba, Diadema, 
Franco da Rocha, Gua-
rulhos, Mogi das Cruzes, 
Osasco, Santo André, São 
Bernardo do Campo e Ta-
boão da Serra.
POLÍCIA MILITAR de 
Caraguatatuba
Também nesta tarde, a De-
putada Federal Kátia Sas-
tre esteve em Caraguatatu-
ba para realizar a entrega 
de duas motocicletas para 
a Polícia Militar. Essas 
motocicletas irão compor 
a frota de viaturas destina-
das a Atividade Delegada 
que atua no apoio à pre-
feitura na fiscalização do 
comércio local.
O evento também contou 
com a presença do Prefei-
to da cidade, José Aguilar 
Junior, Major Nogueira 
(Coordenador Operacio-
nal do 20.BPM/I) e Capi-
tão PM Diniz (Comandan-
te da 2.Cia do 20.BPM/I) 
que recebeu as chaves das 
mãos da deputada e do 
prefeito.
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Wrestling de São José dos
Campos terá três representantes 

nos jogos Pan-Americanos

Baixas temperaturas: como 
evitar doenças respiratórias 

durante o período

A equipe de wrestling 
de São José dos Campos 
terá três representantes no 
Campeonato Pan-Ame-
ricano Sênior 2021, que 
acontece de 28 a 30 de 
maio na Guatemala: as lu-
tadoras Laís Nunes e Ka-
mila Barbosa e o técnico 
da seleção brasileira, Nis-
dany Perez.
Laís Nunes, que compete 
na categoria estilo livre até 
68kg, será a representante 
joseense nos Jogos de Tó-
quio. Já Kamila não con-
seguiu a tão sonhada vaga, 
mas segue defendendo a 
seleção brasileira também 

Com a chegada do outo-
no e do inverno, é natural 
o aumento no número de 
casos de doenças respira-
tórias e alergias. As osci-
lações climáticas provo-
cam condições ideais para 
a proliferação de vírus e 
bactérias disseminadoras 
dessas doenças. É muito 
importante se manter pro-
tegido e saudável neste 
período.
Nesta época do ano, ocor-
re o fenômeno da inver-
são térmica, caracterizado 
pela descida de massas 
de ar frio, mais pesado, a 
nível do solo, carregando 
consigo baixas temperatu-
ras e maior quantidade de 
poluentes.
A temperatura baixa causa 
uma reação natural do cor-
po, que, através da vaso-
constrição, tenta manter o 
corpo aquecido. Nos pul-
mões, essa reação acarreta 
na diminuição de produ-
ção de muco liberado pe-
las vias aéreas. A ausência 
desse muco protetor - den-
tre outros fatores e reações 
do corpo - deixa o sistema 
respiratório vulnerável a 
doenças e a alergias à po-
luição.
Essa sensibilidade, que 
surge como reação ao cli-
ma, torna muito mais fácil 
a proliferação de doenças 
respiratórias. Coriza, tos-
ses e espirros aparecem 
como resultado das aler-
gias e se tornam agentes 
transmissores de bactérias.

no estilo livre até 50kg. 
A delegação nacional já 
embarcou para o México, 
onde realiza a fase final de 
preparação para a compe-
tição. Em virtude das res-
trições impostas para en-
trada no país sede do Pan 
por conta da pandemia de 
covid-19, a equipe treina 
no México e depois segue 
para Guatemala. Todos os 
atletas foram submetidos 
ao teste PCR antes de em-
barcarem para a capital 
mexicana. Essa competi-
ção é a última da equipe 
sênior antes da Olimpía-
da de Tóquio, em julho, 

O frio e a umidade não só 
prejudicam a resistência 
às doenças como criam 
um comportamento que 
nos torna mais suscetíveis 
a elas. Para nos proteger, 
procuramos lugares quen-
tes, fechados e com pouca 
ventilação. 
Em um ônibus lotado, 
por exemplo, as pessoas 
estão todas reunidas em 
um lugar muito pequeno. 
Juntando isso às janelas 
fechadas para evitar o frio 
e à umidade do ar, se tem 
um ambiente mais que 
perfeito para que bactérias 
flutuem em gotículas de 
água de uma pessoa para 
outra.
Cuidados a serem tomados
Neste tempo de crise sa-
nitária, causada pela pan-
demia do Covid-19, todos 
temos pelo menos uma 
noção básica de como evi-
tar o contágio. Todos os 
cuidados já estabelecidos 
como eficazes devem ser 
redobrados durante esta 
época do ano.
Neste momento, é ainda 
mais necessário absorver e 
levar a sério todas as dire-
trizes dadas pelo Ministé-
rio da Saúde. As máscaras 
devem ser utilizadas em 
absolutamente qualquer 
lugar fora de casa. A aglo-
meração precisa ser evita-
da a todo custo e o uso de 
álcool em gel e sabonete 
deve ser parte do ritual de 
retorno ao lar após qual-
quer dia de trabalho.

ocasião em que o técnico 
Nisdany Perez poderá fa-
zer os ajustes de estratégia 
e as correções necessárias 
visando à competição em 
solo japonês. “Nossa equi-
pe tem grandes nomes que 
vêm ganhando destaque a 
cada competição e dessa 
vez não vai ser diferente”, 
disse o coordenador da 
equipe de wrestling de São 
José dos Campos, Vinícius 
Calazans.
A equipe de wrestling de 
São José tem o apoio da 
Prefeitura, por meio da 
LIF (Lei de Incentivo Fis-
cal) e do Fadenp.

O cuidado com o ambien-
te dentro de casa também 
pode ajudar a evitar a 
sensibilidade que deixa o 
organismo vulnerável às 
doenças. Deixar as jane-
las abertas durante o dia, 
quando o frio é mais ame-
no, pode garantir um ar 
arejado e menos agressivo 
aos pulmões.
Para quem deseja manter a 
temperatura mais contro-
lada, também vale o uso 
de um purificador de ar, 
que garante um controle 
melhor da qualidade do ar 
dentro de casa, sem preju-
dicar o conforto e o abrigo 
que ela oferece.
Outra medida muito im-
portante é manter a car-
tela de vacinas em dia. Já 
existe uma boa variedade 
de vacinas para tipos dife-
rentes de doenças respira-
tórias, e é essencial tomar 
suas doses no tempo cor-
reto ou agendá-las quando 
possível, sempre lembran-
do do restante da família.
Na temporada de frio, pro-
teger-se contra doenças 
respiratórias pode parecer 
um desafio, mas, neste 
ano, com o constante tra-
balho de conscientização 
sobre as medidas contra 
o contágio do Covid-19, 
podemos contar com uma 
grande variedade de in-
formações e um senso de 
cautela mais apurado, ide-
al para nos manter prote-
gidos dessa doença e de 
todas as outras.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
022/2021. Objeto: Registro de Preços para Futuras e Eventuais Aqui-
sições de Serviços Funerários com o Fornecimento de Urnas Mortuá-
rias, Incluindo Suporte, Paramentações e Translado, em Atendimento 
as Famílias em Vulnerabilidade Social do Município de Potim, Con-
forme Termo de Referência e demais Anexos do Edital. Data para 
recebimento de proposta: das 09h00min do dia 14/05/2021, até as 
09h00min do dia 27/05/2021; data da abertura de propostas: das 
09h00min às 10h00min do dia 27/05/2021; data de início da sessão 
pública: às 10h00min do dia 27/05/2021, 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.


