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A Gazeta dos Municípios

Grupamento Tático Ambiental 
apreende armas, munições e 

uma motocicleta em Lagoinha

Becomex participa do 3º Congresso 
de Negócios da Indústria

Automotiva Latino-Americana

Técnico Lauro “Pinda” fala sobre 
jornada até o ouro olímpico

Polícia Militar Ambiental
resgata seriema em Caçapava

Na tarde desta segunda-
-feira (16), uma equipe do 
Tático Ambiental encon-
trou uma construção irre-
gular em área de preserva-
ção e parou para fiscalizar. 
A ocorrência aconteceu 
durante patrulhamento 
pelo bairro Brejauva.
Durante a fiscalização na 
propriedade, os policiais 
encontraram duas armas 

A Becomex participa do 3º 
Congresso de Negócios da 
Indústria Automotiva La-
tino-Americana, organiza-
do pela AutoData Editora. 
O evento será realizado de 
16 a 20 de agosto com os 
principais executivos do 
setor automotivo da Amé-
rica Latina.
Com o tema “Case de su-
cesso: gestão integrada de 
Regimes Especiais que 
ultrapassa fronteiras”, a 
Becomex fará uma pales-
tra no dia 18 de agosto, 
das 17h às 17h30 com os 
executivos Denys Hervé 
Cabral, Head de Inovação 
Automotiva e Eduardo 
Paiva, Diretor de Opera-
ções. “Entre os objetivos 
das empresas do setor auto-

Nesta manhã de segun-
da-feira (16), o técnico 
Lauro “Pinda” deu uma 
entrevista coletiva no au-
ditório da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. Ele 
treinou o campeão olímpi-
co Isaquias Queiroz, ouro 
na canoagem (C1 1000m) 
da Olimpíada de Tóquio.
O secretário de Esportes 
Everton Chinaqui este-
ve presente no evento e 
relembrou a força que o 
município ja teve em anos 

Na tarde desta segunda-
-feira (16), a PM Ambien-
tal foi acionada para res-
gatar uma seriema em um 
condomínio em Caçapava. 
No local, aves da espécie 
andam pelos telhados das 
residências com frequên-
cia. Depois de receber um 
chamado informando que 
uma Seriema estava ma-

de fogo, munições e ma-
terial para recarga de car-
tuchos. Uma motocicleta 
com sinais de adulteração 
também foi encontrada e 
apreendida pela equipe.
Além da apreensão tam-
bém foi constatado uma 
construção em área de 
preservação permanente. 
A ocorrência foi apresen-
tada no distrito policial da 

motivo, o principal é fazer 
o veículo chegar até a ga-
ragem do cliente. Porém, 
antes disso acontecer é 
preciso encarar operações 
complexas e de alto cus-
to. Sustentados por uma 
base forte de conhecimen-
to em Regimes Especiais, 
vamos mostrar durante a 
palestra no 3º Congresso 
de Negócios da Indústria 
Automotiva Latino-Ame-
ricana que aplicamos nos 
negócios do setor engre-
nagens de conhecimento 
que reduzem os impactos 
nos custos da operação, 
mantendo o compliance”, 
diz Denys Hervé Cabral, 
Head de Inovação Auto-
motiva da Becomex. Além 
da participação com a pa-

anteriores nesse esporte. 
Além disso, ele também 
sinalizou para possíveis 
realizações junto ao haras 
de Pinda. Lauro falou que 
saiu da cidade aos 16 anos 
em para realizar o sonho 
de viver da canoagem. O 
técnico contou também 
que quando mais jovem 
chegou a passar até oito 
meses longe da família 
se dedicando ao esporte. 
Durante a entrevista, ele 
relatou que se sente muito 

chucada no bairro Portal 
das Acácias, os patrulhei-
ros foram até o local para 
efetuar o resgate. A serie-
ma foi contida em um cô-
modo da casa.
A proprietária da moradia 
informou que após en-
contrar a ave machucada 
na varanda de sua casa, 
conteve o animal na la-

cidade.
O responsável pelas armas 
vai responder por posse 
irregular de arma de fogo 
e crime ambiental. O ho-
mem foi liberado após pa-
gar fiança de R$1mil. Ele 
alegou que a moto perten-
ce a um menor que deixou 
o veículo em sua proprie-
dade. A motocicleta será 
encaminhada para perícia.

lestra, a Becomex também 
é uma das empresas patro-
cinadoras do 3º Congresso 
de Negócios da Indústria 
Automotiva Latino-Ame-
ricana.
Serviço
3º Congresso de Negócios 
da Indústria Automotiva 
Latino-Americana
Dias 16, 17, 18, 19 e 20 
de agosto, no período da 
tarde
Palestra Becomex “Case 
de sucesso: gestão integra-
da de Regimes Especiais 
que ultrapassa fronteiras”
Dia 18 de agosto, das 17h 
às 17h30 com os executi-
vos Denys Hervé Cabral, 
Head de Inovação Auto-
motiva e Eduardo Paiva, 
Diretor de Operações”

feliz em saber que conse-
guiu trazer esse título para 
a cidade. “Quem vê hoje 
essa medalha de ouro, tal-
vez não tenha ideia do ca-
minho que foi para chegar 
até aqui”, disse.
O Prefeito Dr. Isael Do-
mingues falou sobre a 
extinção, em 2019, do 
Ministério do Esporte. Na 
atual gestão federal, a área 
é representada apenas por 
uma secretaria do Ministé-
rio da Cidadania. 

vanderia até a chegada dos 
policiais. Outras aves da 
mesma espécie foram vis-
tas em telhados das mora-
dias no condomínio.
A ave foi atendida inicial-
mente por um médico, 
morador do condomínio. 
Depois, ela foi encami-
nhada para um Projeto de 
recuperação em Taubaté.
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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.

Becomex e PECEGE Projetos 
anunciam parceria para ampliar 

atuação no Agronegócio
A Becomex anuncia par-
ceria com o PECEGE 
Projetos, área de atuação 
do PECEGE - Programa 
de Educação Continuada 
em Economia e Gestão 
de Empresas dedicada ao 
levantamento de dados, 
publicações e projetos na 
área de economia e ges-
tão de negócios. O obje-
tivo é auxiliar produtores 
e indústrias na busca por 
alternativas que visem au-
mentar a competitividade 
das empresas. Enquanto o 
PECEGE Projetos dispo-
nibilizará dados e análises 
diferenciadas de custos 
de produção das princi-
pais cadeias do agronegó-
cio brasileiro, a Becomex 
atuará lado a lado com as 
empresas do segmento, 
promovendo a redução de 
custos tributários que per-
meiam a cadeia, na dimi-

nuição dos acúmulos de 
créditos tributários, no au-
mento do fluxo de caixa, 
e assim contribuindo com 
uma melhor lucratividade.
“Nesta parceria com o PE-
CEGE Projetos, vamos 
ampliar o trabalho para 
aumentar a competitivida-
de das empresas e cadeias 
produtivas, aliando tec-
nologia proprietária, com 
as melhores práticas de 
gestão aduaneira, tributá-
ria e compliance, sempre 
respeitando o ser humano, 
com pensamento estra-
tégico e comportamento 
ético e seguro”, explica 
Maurício de Moura, Dire-
tor Corporativo de Agro-
negócio da Becomex.
O PECEGE Projetos há 
mais de dez anos difun-
de indicadores técnicos 
e econômicos, através de 
ferramentas modernas e 

inovadoras, auxiliando 
a compreensão sobre os 
mercados agropecuários, 
com destaque para o su-
croenergético, e o proces-
so de tomada de decisão, 
agregando valor ao posi-
cionamento comercial e 
estratégico de seus clien-
tes.
“Queremos com a Beco-
mex estabelecer um re-
lacionamento sinérgico, 
compartilhando iniciativas 
para a geração de valor 
mútuo. Com a excelência 
de nossas análises, levan-
tamento de dados primá-
rios e mapeamento de 
processos operacionais em 
conjunto com a metodolo-
gia testada e aprovada da 
Becomex em outros seg-
mentos, nossa parceria vai 
ser um sucesso”, finaliza 
Haroldo Torres, Gestor do 
PECEGE Projetos.

Aviso de Retificação – Pregão Eletrônico Nº 038/2021 – OBJETO: 
Aquisição de Academia ao Ar Livre com Estrutura em Madeira – A 
Prefeitura Municipal de Potim informa a retificação do Edital do Pre-
gão em epígrafe, devido à impugnação tendo como motivo a ausência 
de cerificação do Ibama sobre a matéria prima do objeto a ser licitado. 
Deste modo, ficam alteradas: Data para recebimento de proposta: 
das 13h00min do dia 18/08/2021, até às 13h00min do dia 30/08/2021; 
data da abertura de propostas: das 13h00min às 14h00min do dia 
30/08/2021; data de início da sessão pública: às 14h00min do dia 
30/08/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital retificado encontra-se dis-
ponível no site: www.potim.sp.gov.br. Potim, 17 de agosto de 2021. 
Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.
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Inferioridade: Escritora lança 
obra sobre dor feminina

Corpo de Bombeiros
salva senhora de

61 anos em Ubatuba

Becomex anuncia João Marcelo 
Queiroz para reforçar atuação 

com Regimes Especiais

A jornalista e escritora Vâ-
nia Coelho, lançou a obra 
“A Incrível Lenda da In-
ferioridade”, que retrata a 
trajetória de 33 mulheres 
que foram silenciadas, de 
uma forma ou de outra, 
pelo sistema patriarcal, de 
modo físico, emocional e 
psicológico.
A obra percorre pelas his-
tórias dessas mulheres 
brilhantes em ordem cro-
nológica, a começar por 
Aspásia de Mileto, pen-
sadora independente que 
viveu na Grécia Antiga e 
que foi o grande amor do 
estadista Péricles. 

No último domingo (15), 
o Corpo de Bombeiros so-
correu uma senhora de 61 
anos que quebrou o torno-
zelo na trilha entre a praia 
da Fortaleza e do Cedro, 
em Ubatuba. Ela passeava 
pelo local quando desequi-
librou-se e caiu.
Apesar da fratura, ela es-

Para reforçar sua atuação 
com Regimes Especiais, a 
Becomex anuncia a chega-
da do executivo João Mar-
celo Queiroz, profissional 
com mais de 20 anos de 
experiência no segmento 
com passagens por empre-
sas de grande porte como 
KPMG, Deloitte e Thom-
son Reuters.
“Os Regimes Especiais 
são o centro das nossas 
atividades e conhecemos 
a fundo todas as dificulda-
des deste cenário. Com a 
chegada do João Marcelo 
Queiroz, ampliamos nosso 
time multidisciplinar, com 
formação, conhecimento 
e vivência que respiram 
Regimes Especiais de uma 
maneira integrada”, ex-
plica Gustavo Felizardo, 

Passa pelo Japão me-
dieval e divulga sobre a 
maior obra do ano 1000: 
Monogatari Genji, da 
romancista Sikibu Mu-
rasaki, que conta a vida 
de                            Hikaru 
Genji, filho do imperador, 
entre tantas           outras 
histórias inspiradoras.
O livro releva as histórias 
dessas mulheres que con-
seguiram soltar as amar-
ras que lhe quebravam 
os ossos, mulheres que 
não aceitaram um destino 
marcado a ferro e fogo, ao 
custo, em alguns casos, de 
suas próprias vidas. 

tava consciente e com os 
sinais vitais estáveis no 
momento em que foi so-
corrida. 
Após análise do trauma, 
foi necessárioque os bom-
beiros imobilizaram a ví-
tima e a transportaram em 
uma maca cesto.
O percurso a ser percorri-

Head de Regimes Espe-
ciais da Becomex.
João Marcelo Queiroz terá 
atuação focada nos RE-
COF e RECOF-SPED, 
regimes que permitem que 
as empresas importem ou 
adquiram no mercado do-
méstico insumos para o 
seu processo produtivo, 
industrializem os seus 
produtos e os exportem, 
sem realizar o pagamento 
de tributos em quaisquer 
dessas etapas. 
Com eles ainda é possível 
vender e recolher os tribu-
tos após a concretização 
do negócio.
“Há dez anos venho 
acompanhando o trabalho 
desenvolvido pela Beco-
mex, que tem no seu mo-
delo de negócio focado na 

A autora
Vânia Coelho é jornalista 
e escritora, lecionou em 
várias universidades por 
mais de três décadas. É au-
tora de ‘Ritos Encantató-
rios’, ‘Aspectos Teóricos 
da Linguística’, ‘Costu-
reira dos Malditos’, ‘Tor-
menta’ e ‘Os Inocêncios’.
‘A Incrível Lenda da Infe-
rioridade’ foi lançado este 
ano em Lisboa, com ilus-
trações e capa de Alexan-
dre Gomes Vilas Boas. 
A jornalista escreve, hoje, 
o volume dois de ‘A Incrí-
vel Lenda da Inferiorida-
de’.

do até a viatura de resgate 
era de aproximadamente 1 
Km, entretanto o desloca-
mento durou cerca de duas 
horas devido as condições 
geográficas da região. O 
Corpo de Bombeiros con-
tou com o apoio de muní-
cipes que passavam pelo 
local durante o resgate.

tecnologia como um gran-
de diferencial, que gera 
competividade, quebra 
paradigmas e traz resulta-
dos. A partir de agora que-
ro contribuir com os meus 
conhecimentos para com-
plementar e consolidar 
este modelo de gestão”, 
finaliza Queiroz.
Formado em Análise de 
Sistemas pela Universida-
de Metodista de Piracica-
ba, João Marcelo Queiroz 
tem especializações em 
Gerenciamento de Proje-
tos e Gerenciamento de 
Projetos Produtivos pela 
UNICAMP - Universida-
de Estadual de Campinas 
e GBC - Global Business 
Certificate em Inovação 
e Transformação Digital 
pela Escola Conquer.
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Pindamonhangaba e EDP definem
estratégias para cadastro de

atualização de famílias no Tarifa Social

Corpo feminino
encontrado em Cruzeiro
é de munícipe pindense

Baseado em signos do zodíaco, 
Couti lança “Caos” com

videoclipe gravado em Portugal

Agentes de segurança de São José 
dos Campos fecham estabelecimentos 

durante ação contra covid

Na última semana, a Se-
cretaria de Assistência So-
cial da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Proteção 
Social Básica e Cadastro 
Único, realizaram uma 
reunião para definir estra-
tégias para que as famílias 
que possuem perfil tenham 
acesso ao benefício da ta-
rifa social, concedido pela 
EDP.
Confira quem tem direito 
ao benefício:
- Famílias inscritas no Ca-
dastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo 
Federal, com renda fami-
liar mensal por pessoa me-
nor ou igual a meio salário 
mínimo nacional e com 

Durante a manhã desta 
segunda-feira (16), moto-
ristas viram um corpo às 
margens da Rodovia Ha-
milton Vieira Mendes, em 
Cruzeiro. Eles acionaram 
a polícia via 190 que com-
pareceu ao local.
O corpo foi identificado 

Quando ainda era ideia, 
Couti não sabia o que seria 
o que e nem que a canção 
teria o nome “Caos”. O 
que pra ele já é diferen-
te, pois quando começa a 
compor sabe o que quer 
e como o som vai ficar. E 
disso surgiu a primeira ca-
racterística da música: ela 
quebra a expectativas.
A faixa foi o primeiro re-
sultado onde esteve fa-
zendo uma produção ao 
contrário. O compositor 

No último fim de sema-
na, sete estabelecimentos 
comerciais foram inter-
ditados em São Jose dos 
Campos por descumpri-
mento às regras do Plano 
São Paulo de Enfrenta-
mento ao Coronavírus e 
aos decretos municipais e 
estaduais. Na sexta-feira 
(13), sábado (14) e do-
mingo (15), guardas civis 
municipais e policiais mi-
litares orientaram 517 mu-
nícipes. Foram vistoriados 
227 veículos (carros e mo-
tos), com a apreensão de 
11 carros e motos. O tra-
balho integrado através do 
programa São José Unida 
foi realizado pelos agentes 
do DFPM (Departamento 
de Fiscalização das Pos-
turas Municipais) e pela 
GCM (Guarda Civil Mu-
nicipal), com apoio da Po-
lícia Militar e dos agentes 

atualização no Cadastro 
Único inferior a 2 anos;
- Família inscrita no 
Cadastro Único com 
renda mensal de até 
3                               salários 
mínimos, com portador de 
doença ou patologia cujo                           
tratamento ou procedi-
mento médico necessi-
te de uso continuado de 
equipamento que dependa 
do consumo de energia 
elétrica (será solicitado 
apresentação de documen-
tos específicos);
- Famílias indígenas e qui-
lombolas inscritas no Ca-
dastro Único;
- Pessoas que recebem o 
Benefício de Prestação 
Continuada da Assistên-

como de uma mulher de 
30 anos de Pindamonhan-
gaba. Ela estava morta ao 
lado do seu veículo, um 
Volkswagen Gol da cor 
cinza, com placa de Cam-
pos do Jordão. A vítima 
foi encaminhada ao Insti-
tuto Medico Legal (IML), 

buscou primeiro um beat 
no catálogo do produtor 
Nivi e depois escreveu 
a letra. “Queria experi-
mentar produzir um som 
usando um beat 100% do 
produtor, sem nenhuma 
sugestão ou pedido de 
alteração meu.” - conta 
o artista. Quando se deu 
conta, estava fazendo um 
love song e ao reparar nas 
frases, lembrava bastante 
de um casal querido por 
ele: um primo e a namo-

da Mobilidade Urbana.
Na noite de sexta-feira 
(13), um bar no Jardim 
São Dimas foi fechado, 
onde estava sendo reali-
zado show musical que 
descumpriu as regras. O 
estabelecimento foi inter-
ditado porque os docu-
mentos de funcionamento 
está incompatível com as 
atividades desenvolvidas 
no local.
Na madrugada de domin-
go (15), as esquipes fe-
charam um restaurante 
do bairro Urbanova, onde 
estava ocorrendo um show 
com aglomeração de pes-
soas. Poucas horas depois, 
o estabelecimento foi in-
terditado novamente, já 
que reabriu as portas e es-
tava com aglomeração.
Também foram lacrados 
bares no centro e no Jardim 
Satélite e na Vila Letônia, 

cia Social - BPC (arts. 20 
e 21 da Lei no 8.742, de 
07/12/1993).
Importante destacar que as 
pessoas que já possuem o 
benefício, precisam sem-
pre estar atentas a atuali-
zação do cadastro único 
para que o benefício não 
seja cancelado.
É possível realizar os 
agendamentos de forma 
presencial e via telefone, 
através dos números 3550-
5350 e/ou 3550-5351 e 
também através do apli-
cativo Whatsapp 98308-
0025.
O Setor do Cadastro Único 
está localizado na Avenida 
Albuquerque Lins, 550 - 
São Benedito.

onde foi constatado que 
haviam 26 perfurações de 
arma de fogo. Ela transfe-
rida e sepultada em Pinda.
A Delegacia de Cruzeiro 
investigará o caso. Até o 
momento da publicação 
desta matéria ninguém foi 
preso.

rada dele. O rapaz taurino 
teimoso (salgado), mas 
bonzinho, e a moça, uma 
libriana confeiteira (doce), 
mas malandra. “Ao olhar 
pra eles, a impressão que 
dá é que mesmo ele sendo 
dramático, ela que ganha 
às discussões; e mesmo 
ele sendo intenso, ela sem-
pre acalma tudo.” - fina-
liza Couti, que no vídeo 
representa através do céu 
e inferno como é a vida 
deste casal.

além de adega no Urbano-
va. As equipes aplicaram 
49 multas em estabeleci-
mentos comerciais, em um 
total de R$250 mil, além 
de emitidas nove notifica-
ções preliminares.
A Prefeitura de São José 
dos Campos com ajuda das 
forças de segurança e da 
população, intensificaram 
as operações integradas 
preventivas nas vias públi-
cas de todas as regiões da 
cidade com o objetivo de 
evitar a propagação da co-
vid-19 e garantir mais saú-
de, segurança e sossego à 
população.
Os munícipes podem aju-
dar a combater a pande-
mia denunciando aglome-
rações e descumprimentos 
às regras sanitárias pelos 
telefones 153 (GCM) e 
190 (Polícia Militar), que 
funcionam 24 horas.

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

Livro D-25, FLS. nº 279, Termo nº 7427
Faço saber que pretendem se casar HELCIO APARECIDO MENDES NAGAROTTO e IRIA DE FRANÇA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
Tremembé-SP, nascido no dia 09 de outubro de 1972, de estado civil divorciado, de profissão motorista, residente e domici-
liado na Estrada Municipal, nº 5437, Poço Grande, Tremembé/SP, filho de JOSÉ HAMILTON NAGAROTTO, falecido em 
Tremembé/SP na data de 18 de junho de 2021 e de MARIA DIVA MENDES NAGAROTTO, de 80 anos, natural de Eugenio 
de Melo/SP, nascida na data de 29 de maio de 1941, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de 
Iporanga-SP, nascida no dia 09 de setembro de 1978, de estado civil solteira, de profissão balconista, residente e domiciliada 
na Estrada Municipal, nº 5437, Poço Grande, Tremembé/SP, filha de CASSIMIRO DE FRANÇA, de 84 anos, natural de El-
dorado/SP, nascido na data de 24 de junho de 1937 e de FLORIPES PEDROSO DE MORAES FRANÇA, de 82 anos, natural 
de Eldorado/SP, nascida na data de 19 de abril de 1939, ambos residentes e domiciliados em Jundiaí/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. 


