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A Gazeta dos Municípios

Polícia Civil encontra cemitério 
clandestino em Pindamonhangaba

Porto Alegre é uma ótima
opção para a viagem
de férias de inverno

Caminhão com gados
de procedência duvidosa
é apreendido em Lorena

A polícia civil de Pinda-
monhangaba encontrou, 
ainda na segunda-feira 
(19), um cemitério clan-
destino na zona rural da 
cidade, em uma proprie-
dade particular no bairro 
de Taipas. A polícia foi 
acionada pelo proprietário 

Porto Alegre, a capital do 
Rio Grande do Sul, se tor-
na um excelente destino 
de viagem para aproveitar 
o inverno. Também é váli-
do visitar cidades vizinhas 
como Gramado e Canela 
para aproveitar as baixas 
temperaturas. Há diversas 
oportunidades para curtir 
Porto Alegre e muitas ati-
vidades culturais locais.
O Centro Histórico é um 
passeio precioso. Há uma 
série de pontos interessan-
tes, como o Museu Júlio de 
Castilhos e a Catedral Me-
tropolitana. Ao redor da 
Praça Marechal Deodoro, 
pode-se visitar o Palácio 
da Justiça, a Assembleia 
Legislativa e o Palácio Pi-
ratini. Também ficam por 
perto a Usina do Gasôme-
tro e os museus Santander 
Cultural e Museu de Artes 
do Rio Grande do Sul.
É importante verificar a 
programação e as restri-
ções, devido à pandemia. 
No entanto, visitar as edi-
ficações, mesmo que por 
fora, já vale a pena. Para 
aprender mais sobre a 

Na noite desta segunda-
-feira (19), policiais mi-
litares se depararam com 
um caminhão transportan-
do 15 gados de procedên-
cia duvidosa na Rodovia 
Presidente Dutra, em Lo-
rena.
Sem documentação, o mo-
torista não soube informar 

da fazenda que percebeu o 
mau cheiro e a presença de 
Urubus no local.
Até o momento, três cor-
pos masculinos foram en-
contrados, dois deles esta-
vam em covas rasas. Todos 
os cadáveres já apresenta-
vam estado avançado de 

história local, é possível 
fazer um tour guiado. Há 
um que dura duas horas e 
conta um pouco da história 
do Centro Histórico, bem 
como locais interessantes 
da cidade.
Nada como conhecer Por-
to Alegre pela cozinha 
local. Visitar o Mercado 
Público é uma boa pedida 
para aprender mais sobre 
as comidas tradicionais 
gaúchas, já que vende-se 
cuias para chimarrão, er-
va-mate, além de outras 
iguarias gaúchas. Ele foi 
inaugurado em 1869 e 
apresenta bancas de todos 
os tipos. É possível com-
prar souvenirs e também 
aproveitar para fazer uma 
refeição em um dos restau-
rantes e lanchonetes de lá. 
Também dá para explorar 
outros restaurantes tradi-
cionais de Porto Alegre, 
como o Gambrinus, fun-
cionando desde 1889.
A Orla do Rio Guaíba 
apresenta numerosas op-
ções, como o Museu Iberê 
Camargo, o Parque Mari-
nha do Brasil e a Praça Itá-

o local em que retirou os 
animais, nem onde seriam 
deixados. Diante dos fa-
tos, o homem foi condu-
zido ao plantão policial, e 
um inquérito foi instaura-
do para apurar origem dos 
animais.
Importante ressaltar que, 
receptação é o ato de ad-

decomposição.
Os homens ainda não fo-
ram identificados e as bus-
cas e investigações conti-
nuam no local. 
A polícia também inves-
tiga se ha alguma ligação 
entre os corpos e facções 
criminosas.

lia. O Cais Embarcadero 
possui uma bela vista do 
rio e ainda reúne 14 res-
taurantes com gastrono-
mia diversa. Há também 
barcos que fazem passeios 
turísticos pelo Guaíba.
Com a pandemia, muitos 
preferem evitar o trans-
porte público, e uma boa 
alternativa para conhecer 
todos os lugares citados é 
apostar no aluguel de car-
ros em Porto Alegre. Du-
rante a viagem, é preciso 
continuar seguindo os pro-
tocolos de segurança e o 
distanciamento social. Há 
também em Porto Alegre 
sistemas de aluguel de bi-
cicletas compartilhadas. É 
outra opção para explorar 
a cidade. 
O turista deve se informar 
sobre os planos de acordo 
com o número de dias que 
irá utilizar o serviço. 
O ideal também é abusar 
dos passeios a pé, pois 
todo o Centro Histórico 
pode ser explorado andan-
do e também é possível fa-
zer outros passeios dessa 
forma.

quirir, receber, transportar, 
conduzir ou ocultar, em 
proveito próprio ou alheio, 
um produto de crime, ou 
induzir para que terceiro, 
de boa-fé, adquira, receba 
ou oculte o produto, que 
pode gerar uma multa ou 
até mesmo uma pena de 1 
a 4 anos.
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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.

Equipe de Turismo de Pindamonhangaba
faz visitas técnicas nos corredores turísticos 

do Piracuama e Ribeirão Grande

A Departamento de Turis-
mo da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, no últi-
mo fim de semana, esteve 
nos Corredores Turísticos 
do Piracuama e Ribeirão 
Grande divulgando os 
pontos turísticos da zona 
rural do município.
A equipe visitou os espa-
ços Café no Bule e Hotel 
Fazenda Pé da Serra, am-
bos no bairro Piracuama. 
Além disso, o Restaurante 
do Edmundo, que fica lo-
calizado no bairro Ribei-

rão Grande, também foi 
visitado. 
De acordo com o secretá-
rio adjunto de Cultura e 
Turismo, Ricardo Flores, 
as visitas técnicas buscam 
fazer um mapeamento das 
atrações turísticas do mu-
nicípio, com o objetivo de 
fomentar o retorno das ati-
vidades quando a pande-
mia permitir.
“Nossas visitas técnicas 
têm o objetivo de conhe-
cer de perto os locais que 
Pinda tem a oferecer e 

também apresentar nossa 
proposta de um novo tu-
rismo. Nosso objetivo é 
aproveitar o fluxo de turis-
tas no final de semana para 
divulgar os demais pontos 
turísticos”, finaliza Ricar-
do Flores.
Além do secretário adjun-
to de Cultura e Turismo, o 
diretor de Turismo, Fábio 
Vieira, também esteve pre-
sente na visita técnica com 
a van da equipe que opera 
como Centro de Informa-
ções Turísticas (CIT).
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Prefeitura de São Sebastião
abre inscrições para cursos

gratuitos de Confeitaria

Fiscalização de São José dos 
Campos e GCM encerram

festa com 200 pessoas

A Prefeitura de São Sebas-
tião está com inscrições 
abertas aos cursos gratui-
tos do Programa Empre-
enda Rápido. As inscri-
ções podem ser feitas de 
27 de julho a 04 de agosto, 
presencialmente, no Cen-
tro Integrado Profissiona-
lizante (CIP) Topolândia, 
Rua Antônio Pereira da 
Silva, 56, das 9h às 15h.
Ação acontece por meio 
da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (SEDES) e do Cen-
tro Integrado Profissiona-
lizante (CIP) Topolândia, 
em parceria com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE) e Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI). Serão 

Com ajuda da população, 
a Prefeitura de São José 
dos Campos encerrou, na 
madrugada deste último 
sábado (17), festa clandes-
tina com cerca de 200 pes-
soas em uma chácara no 
bairro Vila São Bento, na 
região central. Será regis-
trado ainda nesta segun-
da-feira (19) o Boletim de 
Ocorrência para que sejam 
responsabilizados por cri-
me contra a saúde pública 
(artigo 268 do Código Pe-
nal), cuja pena prevista é 
de detenção de um mês a 
um ano, além de multa.
Durante a ação fiscal, fo-
ram apreendidas bebidas 
alcoólicas, móveis e equi-
pamentos sonoros. 
O trabalho foi realizado 
por guardas civis munici-
pais e agentes do DFPM 
(Departamento de Fiscali-
zação de Posturas Munici-
pais). 
Os organizadores do even-
to foram multados em R$ 
11.050 e os proprietários 
da chácara, em R$ 7.250, 
por descumprimento das 
regras determinadas pelo 
Plano São Paulo de com-
bate à covid-19. Todas as 
pessoas da festa estavam 
sem máscaras.
Crime contra a Saúde Pú-
blica
As irregularidades consta-

14 vagas por cursos para 
alunos acima de 18 anos.
As aulas presenciais da 
capacitação Fabricação de 
Produtos de Confeitaria 
será de 16 a 31 de agosto, 
turma 1, das 8h às 12h (pe-
ríodo da manhã) e a turma 
2, das 13h às 17h (período 
da tarde). De forma iti-
nerante, a Escola Móvel 
(Carreta SENAI) perma-
necerá em São Sebastião 
de julho a outubro, ofer-
tando 10 cursos, nas regi-
ões Norte, Central e Sul. 
Entre eles, os cursos de 
“Fabricação de Produtos 
de Confeitaria” e “Sobre-
mesas e Bolo de Pote”.
Já o curso de Sobremesas 
e Bolos no Pote, aulas pre-
senciais, começa em 30 de 
agosto e termina em 09 de 

tadas foram aglomeração, 
perturbação do sossego 
público, falta de máscaras 
e realização de evento não 
autorizado pelos decre-
tos municipais e estadu-
ais contra o coronavírus. 
Também foi impedida a 
realização de um even-
to clandestino de pagode 
programado para ser reali-
zado em um bar do bairro 
Cidade Morumbi, na re-
gião sul.
Polícia Militar realizou 
bloqueios em vários pon-
tos da cidade
Em outra frente de atua-
ção, guardas civis muni-
cipais, agentes do DFPM 
e policiais militares, com 
apoio dos agentes de Mo-
bilidade Urbana, interdita-
ram cinco estabelecimen-
tos no final de semana por 
estarem funcionando após 
o horário permitido no 
Plano São Paulo do gover-
no do Estado, descumprin-
do os decretos municipais 
e estaduais de combate à 
covid-19.
São bares no Morumbi e 
Dom Pedro 1º (sul) e na 
região central e uma ade-
ga no Jardim Santa Cecí-
lia, na região leste. Foram 
aplicadas 19 multas, que 
somam R$ 106 mil.
As equipes emitiram ainda 
sete notificações prelimi-

setembro, sendo, turma 
1, das 8h às 12h (manhã) 
e turma 2, das 13h às 17h 
(tarde). Todas as capacita-
ções seguem os protocolos 
de segurança no combate 
a pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19), uso 
obrigatório de máscara, 
distanciamento social e 
utilização de álcool em gel 
70%, e ocorrerão na Carre-
ta Móvel do SENAI - Es-
cola Móvel, instalada em 
frente ao Centro Integrado 
Profissionalizante (CIP), 
Rua Antônio Pereira da 
Silva, 56, Topolândia.
A capacitação contempla 
aulas técnicas, gestão, fi-
nanças e marketing. Mais 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone (12) 
3892-5535.

nares, que podem se trans-
formar em multas caso as 
irregularidades não sejam 
corrigidas no tempo deter-
minado pelo DFPM.
O trabalho preventivo e 
integrado através do pro-
grama São José Unida é 
realizado desde o início da 
pandemia do coronavírus 
e também conta com a par-
ticipação da Polícia Civil, 
que tem atuado em casos 
onde ocorrem reaberturas 
sistemáticas de estabele-
cimentos comerciais em 
descumprimento às inter-
dições.
A população pode ajudar a 
combater a pandemia de-
nunciando aglomerações 
e descumprimentos às re-
gras sanitárias pelos tele-
fones 153 (GCM) e 190 
(Polícia Militar).
Ações integradas
Durante o final de semana, 
guardas civis municipais e 
policiais militares orien-
taram 354 munícipes. Fo-
ram vistoriados 213 veícu-
los (carros e motos), com 
a apreensão de 13 carros e 
motos.
A Prefeitura e as forças de 
segurança aplicaram ainda 
113 multas por irregula-
ridades de trânsito, como 
estacionamento irregular e 
falta de cinto de seguran-
ça, e por som alto.
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Becomex participa de workshop 
organizado pela Deloitte durante 

a Coopercitrus Expo Digital

Cuponomia abre vagas na área 
de tecnologia para trabalho

presencial e remoto

Peça premiada “Simbad,
o Navegante” chega em

Jacareí no dia 22 de julho

A 22ª edição da Cooper-
citrus Expo contará com 
a presença da Becomex 
no workshop “Capture 
todo o valor da sua opera-
ção agrícola - aumente a 
lucratividade do seu em-
preendimento por meio 
de ganhos tributários em 
cadeia”. A atividade será 
organizada pela Deloit-
te, maior organização de 
serviços profissionais do 
mundo, e Consultoria Ofi-
cial da Jornada da Gestão 
do Agronegócio na feira, 
realizada no formato digi-
tal, entre 19 e 30 de julho. 
O workshop da Deloitte 
em parceria com a Beco-
mex ocorrerá no dia 29 de 
julho, às 10h30. Na oca-
sião, os especialistas das 
empresas falarão sobre as 
possibilidades estratégicas 
para garantir redução de 

O Cuponomia, portal que 
reúne cupons de descon-
to e cashback online, está 
com vagas abertas na área 
de tecnologia. As vagas 
oferecem oportunidades 
de trabalho em São José 
dos Campos, região do 
Vale do Paraíba, e em São 
Paulo, mas para atuação 
remota, é possível atuar de 
qualquer lugar do país.
As vagas disponíveis são 
para os seguintes cargos:
- Desenvolvedor (a) Ba-
ck-End Mobile nos níveis 
Pleno e Sênior,

Nesta quinta-feira (22), a 
cidade de Jacareí recebe a 
peça “Simbad, o Navegan-
te”,  com transmissão pelo 
canal de Youtube da Fun-
dação Cultural de Jaca-
rehy às 18h. Em comemo-
ração dos 33 anos da Cia 
Circo Mínimo, Rodrigo 
Matheus apresenta o pre-
miado espetáculo dirigido 
por Carla Candiotto. Con-
cebida para crianças aven-
tureiras, a peça incentiva a 
imaginação ao usar peda-

custos em um cenário de 
mudanças climáticas, au-
mento do preço de fretes e 
dos fertilizantes. 
O agronegócio brasileiro é 
um dos mais importantes 
produtores e exportado-
res mundiais, alimentan-
do aproximadamente 800 
milhões de pessoas no 
mundo. O segmento en-
frenta grandes desafios tri-
butários, fiscais e aduanei-
ros, como: dificuldade de 
rastreabilidade da cadeia 
produtiva, acumulação de 
créditos fiscais, custos tri-
butários acumulados na 
cadeia produtiva e restri-
ções impostas nas opera-
ções de exportações. Den-
tro deste cenário, serão 
apresentados pelas empre-
sas estudos de oportunida-
des tributárias e aduanei-
ras. “A Becomex é capaz 

- Desenvolvedor (a) Ba-
ck-End nos níveis Pleno e 
Sênior,
- Desenvolvedor Front-
-End Júnior - Squad de 
CRO.
Os interessados devem 
realizar a inscrição atra-
vés do site Cuponomia, 
podendo se inscrever tam-
bém no Banco de Talentos 
de profissionais e estágio, 
para concorrer em oportu-
nidades futuras.
O Cuponomia é certifi-
cado pelo GPTW (Great 
Place to Work) como um 

ços de bambu para repre-
sentar penhascos, barcos, 
aves gigantes, serpentes, 
ilhas e muito mais. À fren-
te do palco, dois palhaços 
disputam espaço para con-
tar uma das histórias mais 
conhecidas da obra As Mil 
e Uma Noites.
Em 2015, o espetáculo ga-
nhou uma série de impor-
tantes reconhecimentos do 
teatro infantil em 2015, 
além de ter sido o único 
espetáculo brasileiro sele-

de atuar lado a lado com 
as empresas do segmento 
e promover a diminuição 
dos acúmulos de créditos 
tributários, o aumento do 
fluxo de caixa e a redução 
de custos. Somos líderes 
em Regimes Especiais 
no Brasil e com o BCC - 
Business Collaboration 
Chain, pioneiros no desen-
volvimento de uma estra-
tégia colaborativa que per-
mite ganhos em todos os 
elos da cadeia produtiva”, 
destaca Mauricio de Mou-
ra, Diretor Corporativo de 
Agronegócio da Becomex.
Serviço
Workshop da Deloitte com 
a Becomex na 22ª Cooper-
citrus Expo
Data: 29 de julho, às 10h30
Mais informações em ht-
tps://coopercitrusexpo.
com.br/#

dos melhores lugares para 
se trabalhar, possui as me-
lhores práticas de gestão 
de pessoas e conta com um 
time de alta performance.
Fundado em 2012, o 
Cuponomia reúne mais de 
20 mil cupons de descon-
to, além de cashback em 
parceria com os principais 
players de comércio ele-
trônico do país. 
O time é formado por en-
genheiros do ITA, Uni-
camp e USP com expe-
riência em Tecnologia e 
Marketing.

cionado para participar do 
IPAY - International Per-
forming Arts for Youth, 
nos Estados Unidos.
A peça gratuita tem dura-
ção de 60 minutos, com 
recomendação etária aci-
ma de 5 anos.
As exibições do espetá-
culo integram atividades 
do projeto “Circulação 
Circo Mínimo 33 anos”, 
contemplado pela Edital 
Proac Expresso Lei Aldir 
Blanc n. 49/202.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 09/2021 
- A Prefeitura Municipal de Potim, no uso de suas atribuições legais, 
torna público a convocação dos candidatos classificados no Concur-
so Público 01/2019 - CARGOS:  ENFERMEIRO - ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA, PROFESSOR EDUCAÇÃO BASICA I ENSINO 
FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - A relação de classificados na in-
tegra 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, 21 de JULHO de 2021.  Erica Soler 
Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

Aviso de Deserção de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim tor-
na pública a Deserção do Tomada de Preços Nº 006/2021 - Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO – 
Sessão realizada no dia 20/07/2021 às 10h00min. Bruno C. F. Abreu 
– Presidente da Comissão de Licitação e Avaliação.


