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A Gazeta dos Municípios

Força Tática realiza
treinamento tático
junto ao 3ºBAEP

Casal é preso com mais de 110 
kg de maconha em condomínio 

de São José dos Campos

Vítima de Covid-19 morre 
após acidente com

ambulância em Taubaté

Em São José Ateliê
de Artes Visuais abre

inscrições para cursos online

Nesta semana as equi-
pes de Força Tática do 
5°BPM/I receberam uma 
instrução de Atendimento 
Pré Hospitalar Tático de 
Resgate a Policial Militar 
ferido ministrada pelo 3º 
BAEP, na pessoa do Cap 
PM Miranda, auxiliado 
pelo 1°Sgt PM Ernane, 
1°Sgt PM Fernando, Cb 
PM Anderson, Cb PM 
Rogers, Cb PM Rojas, Cb 
PM Marcondes, Sd PM 
Talles e Sd PM Thiago.
No treinamento o policiais 
adquiriram noções preli-

Duas pessoas foram presas 
por tráfico de drogas nes-
ta última terça-feira (16) 
após serem flagradas com 
112 kg de maconha dentro 
de uma residência em um 
condomínio na Zona Sul 
de São José dos Campos. 
De acordo com a Polícia 
Civil, o flagrante aconte-
ceu enquanto a equipe de 

Nesta terça-feira (16), por 
volta das 22h30min, hou-
ve uma ocorrência para 
um acidente de trânsito 
pela Av. Nove de Julho, 
343, em Taubaté, envol-
vendo um veículo de pas-
seio e uma ambulância que 
transportava um paciente 
já entubado. Segundo a 
prefeitura, o motorista do 
carro teria ultrapassado o 
sinal vermelho e batido na 
lateral da ambulância.

Nesta terça-feira (16) em 
São José dos Campos, a 
Fundação Cultural Cas-
siano Ricardo abriu as 
inscrições para as aulas 
do Ateliê de Artes Visuais 
Johann Gütlich. Serão 14 
cursos online e com 167 
vagas no total. 
As inscrições deverão ser 
feitas, exclusivamente, 
pelo aplicativo de celular 
São José Viva, para pesso-
as com idade acima de 15 
anos.
As aulas começarão dia 
22 de março por meio da 
plataforma Google Meet 
de terça a sábado. Os alu-
nos matriculados no ano 
passado, que desejam con-
tinuar nos cursos, terão 
prioridade.
Confira abaixo os cursos 
disponíveis:
Aulas de Pintura (Inician-
te)
Quartas-feiras, das 15h às 
16h
Orientador: Rafael Marotti
Número de Vagas: 12
Aulas de Pintura (Aperfei-
çoamento)
Quartas-feiras, das 16h às 
17h
Orientador: Rafael Marotti
Número de Vagas: 12

minares de identificação 
de dano causado por dis-
paro de arma de fogo e 
outros ferimentos que oca-
sionam grandes hemorra-
gias, realizaram de manei-
ra prática o atendimento 
em campo de combate, 
buscando o menor dano 
colateral possível.
Foram realizadas clinicas 
práticas com a utilização 
de torniquete tático, ban-
dagem israelense, fitas de 
compressão e outros ma-
teriais dedicados ao socor-
ro e resgate de policiais 

homicídios apurava uma 
morte ocorrida em dezem-
bro. Durante a investiga-
ção, eles descobriram que 
o crime teria sido motiva-
do por dívida com entor-
pecentes e chegaram a um 
imóvel ligado aos suspei-
tos. Na casa, que fica em 
um condomínio fechado 
no bairro Bosque dos Eu-

A ambulância tombou late-
ralmente e o motorista que 
ficou preso em seu interior, 
foi retirado pelo Corpo de 
Bombeiros. A vítima, uma 
mulher de 50 anos, encon-
trava-se entubada por cau-
sa da Covid-19 e estava 
sendo transferida do Hos-
pital Regional ao HMUT 
(Hospital Universitário de 
Taubaté) para dar conti-
nuidade no tratamento.
No total foram 05 vítimas 

Aulas de Aquarela (Ini-
ciante)
Sábados, das 8h30 às 9h30
Orientador: Quinho Mi-
randa
Número de Vagas: 08
Aulas de Aquarela (Aper-
feiçoamento)
Sábados, das 10h às 11h
Orientador: Quinho Mi-
randa
Número de Vagas: 14
Aulas de Xilogravura (Ini-
ciante)
Sábados, das 8h30 às 9h30
Orientador: Luiz Chalita
Número de vagas: 14
Aulas de Xilogravura 
(Aperfeiçoamento)
Sábados, das 10h às 11h
Orientador: Luiz Chalita
Número de vagas: 12
Aulas de Encadernação 
Manual (Iniciante)
Terças-feiras, das 18h às 
19h
Orientadora: Claudia 
Gütlich
Número de Vagas: 13
Aulas de Encadernação 
Manual (Aperfeiçoamen-
to)
Terças-feiras, das 19h às 
20h
Orientadora: Claudia 
Gütlich
Número de Vagas: 11

feridos, melhor maneira 
de conduzir o policial ao 
hospital. Os policiais mi-
litares também realizaram 
o manuseio de armas com 
um dos membros com-
prometidos, mantendo o 
policial ferido ainda em 
combate. Eles encerraram 
o treinamento com uma 
simulação de ocorrência 
onde os policiais militares 
da força tática deslocaram 
para resgatar um policial 
militar ferido, usando to-
dos os conhecimentos ad-
quiridos no dia.

caliptos, havia um casal e 
durante a busca no local, 
a polícia encontrou vários 
tijolos de maconha.
Ao todo, foram apreendi-
dos 112 kg de droga. Os 
dois foram presos em fla-
grante por tráfico. Segun-
do a polícia, o homem já 
tinha passagem por asso-
ciação ao tráfico.

da ambulância, sendo um 
médico, um enfermeiro, 
um técnico de enfermagem 
e o motorista, todos leve-
mente feridos e socorridos 
ao Hospital Regional pelo 
Resgate e Samu/básico. 
A paciente da ambulância 
em estado grave, chegou a 
ser socorrida ao Hospital 
Escola pelo SAMU/avan-
çado, mas veio a óbito no 
hospital. No veículos de 
passeio não houve vítimas.

Aulas de Fotografia (Ini-
ciante)
Quintas-feiras, das 18h às 
19h
Orientadora: Melissa Haal
Número de vagas: 15
Aulas de Fotografia (Aper-
feiçoamento)
Orientadora: Melissa Haal
Número de vagas: 14
Aulas de Cerâmica Baixa 
Temperatura (Iniciante)
Quartas-feiras, das 18h às 
19h
Orientadora: Norma Ta-
ciolli
Número de vagas: 10
Aulas de Cerâmica Baixa 
Temperatura (Aperfeiçoa-
mento)
Quartas-feiras, das 19h às 
20h
Orientadora: Norma Ta-
ciolli
Número de vagas: 08
Aulas de Gravura em Me-
tal (Iniciante)
Quartas-feiras, das 18h às 
19h
Orientador: Fábio Sapede
Número de Vagas: 13
Aulas de Gravura em Me-
tal (Aperfeiçoamento)
Quartas-feiras, das 19h às 
20h
Orientador: Fábio Sapede
Número de Vagas: 11



página 2 A GAzetA dos Municípios 18 de Março de 2021

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 18/03/2021
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessariamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamente. Edições atuais e de arqui-
vos estão sempre a disposição no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Dieta elaborada

Para manter uma alimentação saudável, as gestantes devem ter um cardá-
pio repleto de nutrientes. Anote o que não pode faltar nas suas refeições 
os alimentos que contenham tudo que for necessário para a sua saúde e a 
do bebê:
1 – Cálcio, encontrado em leites e derivados, tofu, gema de ovo, cereais 
integrais e bebidas à base de soja.
2 – Vitamina D, encontrada em leite enriquecido, manteiga, ovos e fígado. 
O banho de Sol é essencial para que essa vitamina auxilie na fixação do 
cálcio nos ossos.
3 – Carboidratos, fornecem energia para a mamãe e para o desenvolvi-
mento do bebê. Os melhores são os integrais (arroz, pães, macarrão e cere-
ais), que são absorvidos mais lentamente e por isso, saciam mais a mamãe.
4 – Proteínas, encontradas em carnes, feijão, leite e derivados. São res-
ponsáveis por construir, manter e renovar os tecidos da mamãe e do bebê.
5 – Lipídios, são as gorduras que auxiliam na formação do sistema nervo-
so central do feto. Encontradas mais em carnes, leite, derivados, abacate, 
azeite e salmão.
6 – Vitamina A, ajuda no desenvolvimento celular e ósseo e na formação 
do broto dentário do feto, além de contribuir com a imunidade da gestan-
te. Encontrada no leite e derivados, gema de ovo, fígado, laranja, couve e 
vegetais amarelos.
7 – Niacina (vitamina B3), transforma a glicose em energia, mantendo 
a vitalidade das células maternas e fetais e, estimula o desenvolvimento 
cerebral do feto. Encontrada em verduras, legumes, gema de ovo, carne 
magra, leite e derivados.
8 – Tiamina (vitamina B1), também estimula o metabolismo energético da 
mamãe. Encontrada em carnes, cereais integrais, frutas, ovos, legumes e 
levedura.
Uma refeição balanceada durante esse período evita o excesso de peso e 
problemas com a hipertensão e a diabetes gestacional, além de desconfor-
to como enjôo, cansaço e prisão de ventre.

Humor

Quando as loiras se encontram:
- Nossa! Você está ótima! Eu adorei esse seu corte de cabelo, curtinho 
muito fashion! O que é que você tem feito?
- Quimioterapia...
- É mesmo? Que bom! Em qual Universidade?
***
Um turista parou para abastecer o carro num posto a beira da estrada e foi 
abordado pelo frentista que falou:
- O senhor é a última pessoa que vai pagar o preço antigo. De agora em 
diante, aqueles que chegarem vão pagar o preço novo,
Entusiasmado, o turista manda encher o tanque e depois de pagar pergun-
ta:
- E pra quanto vai subir o combustível?
E o frentista explica:
- Não vai subir não senhor, o preço vai baixar em dez por cento...

Mensagens

Quando você se observar a beira do abismo, acelere o passo para frente, 
proibindo-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as obras. 
Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edifi-
cante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Ten-
te contato com pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. 
Procure um ambiente no qual He seja possível ouvir palavras e instruções 
que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um favor, especialmente aque-
le favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto 
naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda as tarefas 
imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas nu-
vens do desconforto. Guarde a convicção de que todos estamos caminhan-
do para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência 
e, de que a vida concorda com as pausas de refazimento das forças, mas 
não se acomodam com inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se nasce mulher, torna-se mulher.
Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
É tão fácil enganar, quanto é difícil desenganar as pessoas.
O sucesso e o amor preferem os corajosos.
O futuro é o passado desejado.
A vida é para nós o que concedemos dela.
Uma corrida não se ganha na primeira volta, mais se perde.
Nunca são esquecidas as lições aprendidas na dor.
Uma única força move o mundo e essa força é o interesse.

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

Livro D-25, FLS. nº 241, Termo nº 7351
Faço saber que pretendem se casar JOÃO HENRIQUE DE FREITAS DE MELO e JESSICA APARE-
CIDA DO NASCIMENTO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, inci-
sos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Caraguatatuba-SP, nascido no dia 
16 de março de 1993, de estado civil solteiro, de profissão frentista, residente e domiciliado na Rua 
João Marcondes de Morais, nº 637, Parque São Luís, Taubaté/SP, filho de JOSENILDO NOGUEIRA 
DE MELO, de 48 anos, natural de Tabira/PE, nascido na data de 12 de agosto de 1972 e de NANCY 
DE FREITAS, de 47 anos, natural de Caraguatatuba/SP, nascida na data de 10 de julho de 1973, 
ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida 
no dia 06 de julho de 1988, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada na 
Rua Coronel Antonio Monteiro Patto, nº 177, casa 1, Centro, Tremembé/SP, filha de CREUSA MA-
RIA DO NASCIMENTO, de 54 anos, natural de Peçanha/MG, nascida na data de 26 de outubro de 
1966, 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.

Festival quatro cantos
apresentará noites de show 
online na próxima semana

O Festival Quatro Cantos 
fará lives musicais entre os 
dias 25 e 28 de março. Se-
rão oito bandas, em quatro 
noites de shows com du-
ração de duas horas cada, 
realizadas no Facebook 
do Shopping Pátio Pinda 
e no Youtube da Gingô 
Produções. O projeto foi 
aprovado pelo Edital de 
Linguagens Artísticas da 
Lei Aldir Blanc/FMAPC 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba e tem apoio 
da Secretaria de Cultura e 
Turismo. O evento conta 
com versatilidade de esti-
los musicais, desde pop ao 
rock.

Para o secretário de Cul-
tura e Turismo, Alcemir 
Palma, o modelo online 
do festival garante maior 
alcance de público e segu-
rança. “O Festival inicial-
mente foi pensado para 
ocorrer de forma presen-
cial, mas teve que se adap-
tar a este novo momento, 
o que com certeza atingi-
rá mais pessoas. Um bom 
Festival para todos nós”, 
celebra Alcemir.
Segundo Maurício Folter, 
idealizador do projeto, 
“com este festival, pode-
mos levar alegria e espe-
rança ao público de Pin-
damonhangaba que estará 

assistindo na segurança 
de sua casa e dará opor-
tunidade aos músicos da 
cidade apresentarem seus 
trabalhos de forma remu-
nerada nas lives.”
Sobre as medidas de pro-
teção contra o covid-19, 
Maurício afirma que a or-
ganização do evento se-
guirá todas as normas. “O 
Festival Quatro Cantos se-
guirá todos os protocolos 
de saúde com sua equipe 
e artistas, desta forma, o 
festival levará à população 
música, cultura, diversão e 
energia positiva para des-
frutar em sua casa”, finali-
za Maurício Folter.
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Detran.SP atinge
2 milhões de atendimentos 
no Poupatempo este ano

Com a transformação digi-
tal em seus serviços con-
solidada, o Departamento 
Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.SP)  
impulsionou o número de 
atendimentos aos cida-
dãos. 

O volume de atendimen-
tos neste início de 2021 é 
70% maior do que o total 
de atendimentos presta-

O Detran.SP vem investin-
do na ampliação e aperfei-
çoamento de seus serviços 
digitais com o objetivo de 
possibilitar ao cidadão a 
resolução de vários servi-
ços através do celular ou 
computador, sem sair de 
casa. A pandemia de co-
ronavírus impulsionou o 
investimento em tecnolo-

Somente nos dois primei-
ros meses de 2021 foram 
mais de 2,5 milhões de 
atendimentos referentes a 
serviços do departamen-
to de trânsito nos canais 
digitais e nos postos do 
Poupatempo. Desse to-

dos no mesmo período do 
ano passado, quando os 
serviços do Detran.SP nas 
unidades do Poupatempo 

gia. Entre as pendências 
que podem ser solucio-
nadas pela internet tanto 
pelos portais e apps do 
Detran.SP e Poupatempo 
estão: pesquisa de débi-
tos e restrições de veículo 
(proprietário e terceiro), 
consulta de pontuação da 
CNH, licenciamento de 
veículo (CRLV), indica-

tal,  2.216.605 milhões de 
interações foram realiza-
das pelo site e aplicativo 
(86%). 
Enquanto isso, foram 
360.333 atendimentos pre-
senciais nos postos físicos 
(14%). 

eram apenas presenciais. 
Em janeiro e fevereiro de 
2020, foram 1.514.436 
atendimentos. 

ção de condutor, adição 
e mudança de categoria 
da CNH, substituição da 
permissão de dirigir, co-
municação de venda, con-
sulta de débitos e multas, 
entre outros. Serviços do 
Detran.SP mais acessa-
dos nos canais digitais do 
Poupatempo no primeiro 
bimestre de 2021:

Pindamonhangaba
suspende atendimento na 
Carreta da Oftalmologia

Furto em Joalheria no
centro de Tremembé

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba suspendeu 
o atendimento na Carreta 
da Oftalmologia que iria 
acontecer de 15 a 31 de 
março no pátio do Paço 
Municipal. A segunda fase 
do mutirão de consultas 
pretendia finalizar o aten-
dimento, que teve início 
em outubro do ano passa-
do, quando o município 
viabilizou a contratação de 
4 mil consultas desta espe-
cialidade médica.
Os agendamentos foram 
informados aos pacien-
tes cadastrados na fila do 
sistema, porém com a im-
plantação da fase emer-
gencial do Plano SP de 

Nesta madrugada (17), 
pela Rua Bom Jesus, no 
centro de Tremembé, in-
divíduos em um veículo 
Montana, deram ré contra 
a porta de aço da joalheria 
“ITA JOIAS”, arromba-
ram o estabelecimento e 
praticaram o furto. 
De imediato as equipes do 

combate ao coronavírus, 
visando preservar os pa-
cientes da aglomeração 
nas tendas e na carreta, em 
que pese as consultas se-
rem agendadas, a Secreta-
ria de Saúde marcará uma 
nova data para finalizar o 
atendimento. O mutirão 
contempla o atendimen-
to de consultas oftalmo-
lógicas com exames de 
refração e outros procedi-
mentos básicos para que 
o paciente possa sair com 
uma definição do seu diag-
nóstico. “A maioria dos 
casos remete a acuidade 
visual, necessitando do 
encaminhamento para uso 
de óculos ou atualização 

CGP (Comando de Grupo 
Patrulha) e demais viatu-
ras, cercaram as vias de 
acesso à Rodovia Floriano 
Rodrigues Pinheiro, Es-
trada Velha de Tremembé, 
Estrada Nova de             Tre-
membé, e vias que ligam o 
acesso à Pindamonhanga-
ba. 

de lentes. Existem tam-
bém casos de necessidade 
de cirurgias de catarata ou 
de outra patologia da vis-
ta, que também recebe os 
encaminhamentos neces-
sários e assim a gente tem 
condições de deixar essa 
especialidade com deman-
da livre”, explicou a secre-
tária de Saúde da Prefeitu-
ra, Valéria dos Santos.
O atendimento na carreta 
é realizado somente para 
os pacientes que fazem 
parte da fila do sistema da 
saúde (SISREG), ou seja, 
cuja consulta consta como 
demanda cadastrada junto 
à unidade de saúde do pa-
ciente.

O veículo utilizado é pro-
duto de roubo e sua última 
movimentação foi por Pin-
damonhangaba.
O veículo e os autores não 
foram localizados. 
As equipes seguem em 
busca da localização do 
veículo e dos autores do 
furto.
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Governo de São Paulo lança plano 
de apoio econômico a setores

mais afetados na pandemia

Prefeitura de Pindamonhangaba
conversa com empresas sobre

aquisição de vacinas contra covid-19

O Governo de São Paulo 
apresentou nesta quarta-
-feira (17) um plano de 
apoio econômico, fiscal 
e tarifário a bares, restau-
rantes, academias, salões 
de beleza e produção de 
eventos em todo o estado 
de São Paulo. O pacote 
prioriza estabelecimentos 
com faturamento mensal 
de até R$ 30 mil e prevê 
novas linhas estaduais de 
crédito, suspensão de ta-
rifas de abastecimento e 
retomada de incentivos 
fiscais sobre leite e carne.
A escalada sem preceden-
tes da pandemia em 2021 
levou o Governo do Esta-
do a formular uma estraté-
gia para proteger o comér-
cio não essencial em meio 
a novas e urgentes restri-
ções de mobilidade urbana 
e atividade econômica.
O Governo de São Paulo 
autorizou a liberação de 
mais R$ 100 milhões para 
os setores mais afetados 
pela pandemia em novas 
linhas de crédito do De-
senvolve SP e do Banco 
do Povo. Juntas, as duas 
instituições financeiras es-
taduais ofereceram R$ 2 
bilhões durante a crise do 
coronavírus para suporte 
a empreendedores. Com o 
novo anúncio, micro e pe-
quenas empresas dos seg-

A reunião virtual, aconte-
ceu nesta terça-feira (17), 
com os representantes das 
empresas Tenaris, Novelis 
e Gerdau das secretarias 
de Saúde, Negócios Jurí-
dicos e Comunicação, so-
bre a possibilidade dessas 
empresas privadas pode-
rem adquirir vacinas para 
o município.
De acordo com o prefeito 
Isael Domingues, que es-
teve à frente da reunião, 
essas empresas (Tenaris, 
Novelis e Gerdau) foram 
grandes parceiras da Pre-
feitura no enfrentamento 
à covid-19 no município, 
em 2020, em se mostraram 
interessadas em dar conti-
nuidade a essa parceria.
“Agora, cabe à Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, realizar o levanta-
mento do volume de doses 
necessárias para atendi-
mento aos nossos grupos 
prioritários, para entrar-
mos em discussão com 
as empresas sobre a mo-
delagem para a aquisição 
dessas vacinas”, explicou. 

mentos dos setores mais 
afetados terão uma linha 
especial de financiamen-
to via Desenvolve SP no 
valor de R$ 50 milhões, 
com prazo de pagamento 
de 60 meses, oito meses 
de carência e taxa de juros 
de 1% ao mês mais Selic, 
além da dispensa de Cer-
tidão Negativa de Débitos.
Os benefícios serão ofe-
recidos em até dez dias 
úteis no site. Clientes com 
empréstimos antigos no 
Desenvolve SP também 
serão beneficiados com 
adiamento de até três me-
ses para pagamento de 
prestações. Outros R$ 50 
milhões serão oferecidos 
pelo Banco do Povo em 
microcrédito para capital 
de giro. O limite será de 
até R$ 10 mil, com taxa 
de juros de 0% a 0,35% 
ao mês, carência de seis 
meses e prazo para paga-
mento de até 36 meses. Os 
empréstimos podem ser 
solicitados no site.
Tarifas de água e gás
O Governo do Estado 
também vai estender a 
suspensão de cortes nos 
serviços de saneamento e 
gás canalizado para clien-
tes comerciais da Sabesp, 
Comgás, Naturgy e Gás 
Brasiliano Distribuidora 
entre até o dia 30 de abril. 

“Fica o meu agradecimen-
to a essas empresas que 
se disponibilizaram nessa 
discussão virtual e tam-
bém o agradecimento à 
Secretaria de Saúde como 
um todo, que tem realiza-
do um brilhante trabalho 
em nosso município”, des-
tacou o prefeito.
Além da aquisição de do-
ses em parceria com as 
empresas privadas, a Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba também irá prosse-
guir com os trâmites para 
proporcionar a aquisição 
de vacinas contra covid-19 
junto ao consórcio de mu-
nicípio formado recente-
mente. A participação no 
consórcio foi aprovada 
por unanimidade pela Câ-
mara de Vereadores dia 11 
de março, em resposta à 
solicitação do prefeito de 
Pindamonhangaba, Isael 
Domingues.
O pedido tem como base 
a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
proferida em fevereiro, 
permitindo que estados, 

O benefício vale para esta-
belecimentos com consu-
mo de até 100 m³ mensais 
de água e de até 150 m³ 
por mês de gás. Os clientes 
também não serão nega-
tivados por débitos regis-
trados entre os dias 18 de 
fevereiro 30 de abril. Os 
estabelecimentos negati-
vados por débitos durante 
a pandemia podem repac-
tuar acordos e renegociar 
débitos mediante correção 
monetária, sem multas e 
juros. O prazo para parce-
lamento será de 12 meses.
Leite e carne com menos 
impostos
Para apoiar pequenos ne-
gócios e evitar o aumento 
dos preços ao consumi-
dor final, o leite pasteuri-
zado voltará a ter isenção 
de ICMS na venda para 
o comprador. A alíquota 
de 4,14%, que havia sido 
estabelecida em janeiro 
deste ano, deixará de ser 
cobrada. No caso da car-
ne, os estabelecimentos 
enquadrados no Simples 
Nacional, em sua maioria 
açougues de bairro, vol-
tam a pagar 7% de ICMS 
na compra de carne para 
revenda - desde janeiro, a 
alíquota estava em 13,3% 
desde janeiro). Ambas as 
medidas valem a partir de 
abril.

Distrito Federal e muni-
cípios possam comprar e 
fornecer à população vaci-
nas contra a Covid-19.
A autorização para a aqui-
sição de imunizantes foi 
admitida nos casos de des-
cumprimento do Progra-
ma Nacional de Imuniza-
ções (PNI) pelo Governo 
Federal ou de insuficiên-
cia de doses previstas para 
imunizar a população. A 
liberação também cabe 
para os casos em que a 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
não conceda autorização 
em até 72 horas para o uso 
de imunizantes aprovados 
por agências reguladoras 
de outros países.
Nesse sentido, o Senado 
Federal aprovou, ainda 
em fevereiro, o Projeto de 
Lei 534/2021, que se am-
para na decisão do STF e 
especifica as hipóteses de 
aquisição, ao prever que 
Estados, DF e municípios 
poderão comprar vacinas, 
em caráter suplementar, 
com recursos federais.


