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A Gazeta dos Municípios

ALERTA COVID-19: Índia 
volta a ultrapassar 4 mil 

mortes em um só dia

Parques municipais de 
Pindamonhangaba serão 
reabertos neste sábado

A Índia registrou 4.209 
mortes provocadas por 
covid-19 nas últimas 24 
horas, voltando a ultrapas-
sar os 4 mil óbitos diários, 
informou o Ministério da 
Saúde indiano. O núme-
ro de mortes voltou a su-
bir depois de, na véspera, 
o país ter registado 3.874 
mortos, após quatro dias 
consecutivos acima dos 4 
mil por dia.
Nas últimas 24 horas, a 
Índia contabilizou ainda 
259.551 infeções, menos 
16.559 que na véspera, 
confirmando a redução 
gradual do número de ca-
sos, após os mais de 400 
mil contágios diários, no 
início deste mês. Os nú-
meros oficiais poderão, no 
entanto, estar subavalia-
dos, alertaram especialis-
tas, devido à falta de testes 
e à crescente propagação 
do novo coronavírus nas 
zonas rurais, onde a cober-
tura sanitária é menor.
A Índia enfrenta a segun-
da fase da doença com 

A partir deste sábado (22), 
os parques municipais de 
Pindamonhangaba, serão 
reabertos ao público. Nes-
ta nova fase do Plano São 
Paulo, o Parque da Cidade, 
Parque do Trabiju e o Bos-
que da Princesa seguem 
com horários reduzidos e 
mantendo o protocolo de 
higiene e distanciamento, 
além do uso obrigatória de 

nova variante do vírus e 
impacto sem precedentes 
no sistema de saúde. São 
mais de 3 milhões de ca-
sos ativos e falta oxigênio 
e leitos para eles.
As autoridades também 
estão preocupadas com 
infecções por fungos, que 
atacam doentes com imu-
nidade baixa, detectadas 
em vários estados. Os mé-
dicos suspeitam que o sú-
bito surto de mucormico-
se, ou infeção por “fungos 
negros”, pode estar ligado 
ao uso de esteroides para 
tratar a covid-19. A infec-
ção pode afetar as muco-
sas nasais, os pulmões e o 
cérebro, podendo levar à 
morte de doentes imuno-
deprimidos.
Com 291.331 óbitos des-
de o início da pandemia, 
a Índia é o terceiro país 
no mundo com mais mor-
tes provocadas pelo novo 
coronavírus, depois dos        
Estados Unidos e do Bra-
sil. 
O país também é o se-

máscara.
A Secretaria de Meio Am-
biente informou que, o 
Parque da Cidade irá fun-
cionar de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 11h e das 
14h às 18h. Sábados e do-
mingos, das 9h às 17h. A 
nova academia ao ar livre 
do Parque da Cidade, bati-
zada de Estação Vida Sau-
dável, terá o início de suas 

gundo com mais casos 
em nível mundial, depois 
dos Estados Unidos, com 
mais de 26 milhões de in-
fecções acumuladas, de 
acordo com dados da Uni-
versidade norte-americana 
Johns Hopkins.
A grave crise sanitária 
atrasou a campanha de 
vacinação, e vários esta-
dos as limitações no for-
necimento de vacinas. O 
total de doses administra-
das está próximo dos 191 
milhões, de acordo com 
dados atualizados diaria-
mente pelo Ministério da 
Saúde indiano, abaixo do 
objetivo anunciado de va-
cinar 300 milhões de pes-
soas até julho.
A pandemia de covid-19 
provocou, até agora, pelo 
menos 3,419 milhões de 
mortes no mundo, resul-
tantes de mais de 164,8 
milhões de casos de infe-
ção, segundo balanço da 
AFP.
*Com informações da 
Agencia Brasil

atividades neste sábado, às 
10h.
O Bosque da Princesa terá 
funcionamento de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 11h 
e das 12h às 16h. Sábados 
e domingos, das 9h às 17h.
O Parque do Trabiju terá 
abertura de segunda a 
sexta-feira, das 7h30 às 
10h30; e aos sábados das 
8h às 13h.



página 2 A GAzetA dos Municípios 22-23-24 de Maio 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 22/05/2021
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

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 256, Termo nº 7380
Faço saber que pretendem se casar MAILSON PEREIRA DE LIMA e FRANCIELE GALVÃO DOS SANTOS, aprensentan-
do os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural 
de Custódia-PE, nascido no dia 08 de março de 1988, de estado civil solteiro, de profissão ajudante de pedreiro, residente e 
domiciliado na Rua Projetada B, nº 492, Água Quente, Tremembé/SP, filho de MACILON PEREIRA DE LIMA, falecido em 
Taubaté/SP e de MALVINA MONTEIRO DE OLIVEIRA LIMA, de 55 anos, natural de Taubaté/SP, residente e domiciliada 
em Taubaté/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 12 de dezembro de 1994, de estado civil solteira, de 
profissão cabeleireira, residente e domiciliada na Rua Projetada B, nº 492, Água Quente, Tremembé/SP, filha de FRANCISCO 
GALVÃO DOS SANTOS, natural de Redenção da Serra/SP, residente e domiciliado em Tremembé/Sp e de MARIA IRENE 
DOS SANTOS, natural de São José do Barreiro/SP, residente e domiciliada em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impe-
dimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

Livro D-25, FLS. nº 256, Termo nº 7381
Faço saber que pretendem se casar ANTONIO LUKA DE TOLEDO e NOEMI NUNES COMPRI, aprensentando os do-
cumentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tre-
membé-SP, nascido no dia 11 de março de 2003, de estado civil solteiro, de profissão cabeleireiro, residente e domiciliado na 
Rua Miosotis, nº 216, Flor do Vale, Tremembé/SP, filho de GUILHERME ADRIANO DE TOLEDO, de 44 anos, natural de 
Taubaté/SP, nascido na data de 22 de agosto de 1976 e de MICHELE APARECIDA SILVA FARIA DE TOLEDO, de 41 anos, 
natural de Taubaté/SP, nascida na data de 03 de abril de 1980, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. A habilitante é 
natural de São Paulo-SP, nascida no dia 23 de março de 2002, de estado civil solteira, de profissão autônoma cabelereira, resi-
dente e domiciliada na Rua Miosotis, nº 216, Flor do Vale, Tremembé/SP, filha de WALDOMIRO CHRISTO DE OLIVEIRA 
COMPRI, de 58 anos, natural de São Paulo/SP, nascido na data de 09 de julho de 1962 e de GISLAINE NUNES COMPRI, de 
50 anos, natural de São Paulo/SP, nascida na data de 08 de março de 1971, ambos residentes e domiciliados 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. 
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Prefeito de São José faz 
alerta sobre novos casos 
de coronavírus na cidade

O prefeito de São José dos 
Campos, Felício Ramuth, 
fez um alerta na manhã 
desta sexta-feira (21).
Com preocupação, Ra-
muth falou a respeito do 
número de novos casos 
de pessoas contaminadas 
pela Covid-19, que está, 
segundo ele, dentro do li-
mite. Entretanto, o quadro 
pode mudar se a popula-
ção não tiver consciência. 
“Ontem(20) tivemos 508 
novos casos confirmados, 
um número altíssimo, que 
pode nos levar a uma situ-
ação muito complicada em 
relação às internações”, 

disse durante uma live 
pelo Facebook.
De acordo com o prefeito, 
jovens estão se contami-
nando com mais frequên-
cia, o que gera um alerta. 
“Quando internados, fi-
cam mais tempo ocupan-
do leitos para se recuperar. 
Estamos muito preocupa-
dos, com o grande número 
de confirmações, que po-
dem levar em dez, quinze 
dias, um volume grande 
de internações”, disse.
Segundo Ramuth, a situa-
ção em relação aos leitos 
está controlada e ocupa-
ção satisfatória, embora o 

alerta é mesmo para possí-
veis novos casos. “Donos 
de bares e restaurantes, 
muito cuidado. Tem gente 
dizendo para fechar tudo, 
fecha comércio, fecha es-
cola. Não, ainda é hora 
de conversar com as pes-
soas, para que todos pos-
sam fazer sua parte, mas 
eventualmente isso pode 
vir acontecer”, alertou o 
prefeito.
São José dos Campos re-
gistrou até ontem, quinta-
-feira (20), 68.412 casos 
positivos de Covid-19 e 
1.385 óbitos confirmados 
por exame.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
024/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Uniformes, Máscaras e Acessórios. Data para recebimen-
to de proposta: das 09h00min do dia 22/05/2021, até as 09h00min 
do dia 02/06/2021; data da abertura de propostas: das 09h00min às 
10h00min do dia 02/06/2021; data de início da sessão pública: às 
10h00min do dia 02/06/2021, 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.

Aviso de Deserção de Licitação - A Prefeitura Municipal de Potim tor-
na pública a Deserção do Tomada de Preços Nº 004/2021 - Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS 
NA UBS DR. JOSÉ B. R. VALADÃO, CONFORME AS ESPECIFI-
CAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS – Sessão 
realizada no dia 20/05/2021 às 10h00min. André L. S. Oliveira – Pre-
sidente da Comissão de Licitação e Avaliação.

Aviso de Abertura de Diligência – Pregão Eletrônico Nº 020/2021 - Re-
gistro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Medicamentos 
de Ordem Judicial II. Convocamos a empresa BD BARBOSA EIRELI 
EPP a comprovar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, os fornecimentos 
referentes aos atestados de capacidade técnica apresentados, tendo 
em vista que, as Notas Fiscais apresentadas pela empresa se encon-
tram datadas posteriormente aos atestados de capacidade técnica. 
Potim, 21 de maio de 2021. André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

EXTRATO TERMO ADITIVO REFERENTE AO TERMO DE FOMEN-
TO Nº 002/2021 - Primeiro Termo Aditivo que entre si celebram o 
Município de Potim e a Santa Casa de Misericórdia de Aparecida. 
Objeto: Atendimento médico e hospitalar durante a Pandemia de Co-
vid 19. Valor Estimativo: R$ 225.668,49. Assinatura: 07/05/2021. Vi-
gência: 07/08/2021. Potim, 07 de maio de 2021. Erica Soler Santos 
de Oliveira - Prefeita.

EXTRATO DE TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO UNILATE-
RAL DE CONTRATO - Processo Administrativo Municipal Nº 049/2014 
– Tomada de Preços Nº 009/2014 – Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE REVITA-
LIZAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIÃO P. DE PAULA LOCALIZADA NA 
RUA JOSÉ CARLOS NASCIMENTO, BAIRRO VILA OLÍVIA, NO CO-
JUNTO HABITACIONAL DE POTIM. A Prefeitura Municipal de Potim, 
representada pela Sra. Prefeita Municipal, ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, resolve rescindir unilateralmente o Contrato e seus 
respectivos aditivos com a SILPE CONSTRUTORA, TERRAPLENA-
GEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, em face da paralisação injustificada 
do andamento da obra citada, da retirada injustificada de pessoal, 
materiais e equipamentos do canteiro de obras. Fica notificada a lici-
tante que, conforme cláusula décima do contrato, o descumprimento 
total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas sujeita-
rá a CONTRATADA às sansões previstas na Lei Nº 8.666/93, garanti-
da a prévia e ampla defesa em processo administrativo. Potim, 17 de 
janeiro de 2018. Erica Soler Santos de Oliveira – Prefeita Municipal.


