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A Gazeta dos Municípios

Homem é preso após
atirar contra mulher

em Pindamonhangaba

Exposição virtual em comemoração aos 100 anos
de Narizinho é realizada pela USP

Caçapava lança campanha para 
arrecadação de itens como
cadeiras de rodas e muletas

Um homem foi preso nesta 
quinta-feira (22) em Pin-
damonhangaba. De acordo 
com a polícia, após urinar 
em frente a uma residência 
que fica no bairro Manti-
queira, a proprietária da 
casa teria repreendido o 
homem que tem 28 anos,  
pelo comportamento ina-
dequado. Neste momento 
o acusado sacou uma arma 
e disparou contra a vítima, 
que teve a sorte de não ser 

Foi inaugurada hoje (22), 
em formato digital, pela 
Biblioteca Brasiliana Gui-
ta e José Mindlin (BBM), 
da Universidade de São 
Paulo, (USP), uma mostra 
gratuita com materiais ra-
ros de Monteiro Lobato.
A exposição “Uma meni-

O Fundo Social de Solida-
riedade de Caçapava está 
com uma campanha para 
arrecadação de itens como 
cadeiras de rodas, cadeiras 
de banho, muletas e anda-
dores, novos ou usados em 
bom estado, para             re-
forçar os empréstimos que 
faz, a título de comodato, 
às pessoas que procuram o 
órgão em busca desse ma-
terial.
Atualmente, o Fundo So-

atingida. 
Disparos para o alto 
Segundo o boletim de 
ocorrência, após o disparo, 
a vítima e uma amiga con-
seguiram conter o acusado 
e retirar a arma que estava 
com ele, um revólver cali-
bre 38. 
Sem saber o que fazer, a 
vítima acabou disparan-
do para o alto para acabar 
com a munição. 
De acordo com o depoi-

na centenária - 100 anos 
de Narizinho Arrebitado”, 
marca o centenário da pu-
blicação do livro infantil 
“A menina do narizinho 
arrebitado”. Na mostra, é 
apresentado em imagens 
e textos, a trajetória do 
escritor, o nascimento da 

cial trabalha com uma 
lista de espera para aten-
dimento da população. Os 
interessados que buscam 
o órgão são cadastrados e 
aguardam a disponibiliza-
ção do item para retirada, a 
partir da assinatura de um 
termo de comodato. 
Cadeiras de rodas e de ba-
nho são as mais procura-
das.
Para quem puder doar, 
basta procurar a sede do 

mento da vítima, o acusa-
do desapareceu do local 
após o crime. Com medo 
que o mesmo voltasse, a 
arma foi escondida no te-
lhado da residência da ví-
tima.  
A polícia foi acionada e 
conseguiu prender o ho-
mem em flagrante por 
tentativa de homicídio, 
depois de encontrá-lo ron-
dando o bairro para tentar 
recuperar o revólver.

personagem Narizinho 
e outras informações e 
curiosidades. 
A exposição, tem cura-
doria das professoras e 
pesquisadoras Gabriela 
Pellegrino Soares (USP), 
Patrícia Tavares Raffaini, 
da Universidade Federal 

Fundo Social (Rua São 
Bento, 48, Vila Antonio 
Augusto), de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h. 
Se preferir, pode entrar em 
contato pelo telefone (12) 
3655-6193 e agendar um 
horário para o Fundo So-
cial ir até o local e fazer a 
retirada.
Além desses tipos de itens, 
pode ser doado ainda ma-
terial como fralda geriátri-
ca, bengala, entre outros.

de São Paulo (Unifesp), e 
do designer Magno Silvei-
ra. A abertura aconteceu 
nesta quinta-feira, e uma 
mesa-redonda que reúniu 
os curadores e a convidada 
Cilza Bignotto, escritora e 
professora de Literatura 
Brasileira e Teoria Literá-
ria na Universidade Fede-
ral de Ouro Preto. A mesa 
de abertura pode ser aces-
sada pelo site da BBM, e 
a exposição pode ser vista 
no site.
O site é rico em fotos, car-
tas de crianças leitoras, 
ilustrações do cartunista 

Voltolino e imagens de li-
vros que compõem a his-
tória pessoal e profissional 
de Monteiro Lobato. Uma 
seção específica é dedica-
da a discutir a respeito das 
acusações de racismo que 
o autor sofreu em tempos 
recentes.
A curadora Patricia Ta-
vares Raffaini, destaca a 
oportunidade de o visitan-
te ter acesso a materiais 
muitas vezes desconheci-
dos e exemplifica: “Na ex-
posição o público poderá 
verificar na íntegra, não 
só a primeira edição da 

obra, muito diferente das 
versões posteriores, como 
também o manuscrito que 
deu origem às aventuras 
de Narizinho e Pedrinho”.
Já a pesquisadora Gabriela 
Pellegrino Soares, afirma 
que “a exposição recupe-
ra a história do livro “A 
menina do narizinho ar-
rebitado”, pelo prisma da 
biografia de Monteiro Lo-
bato e do ambiente literá-
rio, artístico, educacional 
e político que envolveu as 
primeiras edições da obra, 
desde o seu lançamento 
em 1920.” 
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Estranhas fobias

Ablutofobia... medo de tomar banho
Ambulofobia... medo de andar
Anuptafobia... medo de ficar solteiro
Biofobia... medo da vida
Corofobia... medo de dançar
Deipnofobia... medo de jantar
Dipsofobia... medo de beber
Dromofobia... medo de cruzar as ruas
Eremofobia... medo de ficar só
Ergasiofobia... medo de trabalhar
Falacrofobia... medo de ficar careca
Filemafobia... medo de beijar
Fonofobia... medo da própria voz
Fronemofobia... medo de pensar
Gamofobia... medo de casar
Geliofobia... medo de rir
Gerascofobia... medo de envelhecer
Heterofobia... medo do sexo oposto
Hipnofobia... medo de dormir
Latiofobia... medo de falar
Lissofobia... medo de ficar louco
Megeirocofobia... medo de cozinhar
Moloxofobia... medo de amar
Nidofobia... medo de nudez
Obsesofobia... medo de engordar
Oneirofobia... medo de sonhar
Pantofobia... medo de todas as fobias
Pedofobia... medo das crianças
Penterofobia... medo da sogra ou do sogro
Sitofobia... medo de comida
Socerafobia... medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia... medo dos parentes
Tafofobia... medo de ser enterrado vivo
Uiofobia... medo dos próprios filhos

Humor

Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido che-
gou em casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e ligou 
a TV. Nesse momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinicius enquanto eu faço nosso 
jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem. Você troca essa e eu troco a pró-
xima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o 
jantar. Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança...

Mensagens

Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos 
tragados pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inve-
ja ou insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração 
tornou-se uma reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A 
duração é o que importa e não a velocidade. Se você está se tornando uma 
pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, encontra-se na direção 
certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos dando 
dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O pro-
gresso é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É 
mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que 
estejamos regredindo, estamos consolidando e descansando. O progresso 
não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade e 
a compreensão, mas somos principiantes em relação â raiva e â paciência. 
É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e nem 
permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.

Pensamentos, provérbios e citações

O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sábio.
Os homens sempre são sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não seu se a vida está me levando ou se está me atropelando. 

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

Livro D-25, FLS. nº 247, Termo nº 7363
Faço saber que pretendem se casar DOUGLAS APARECIDO DA SILVA COELHO e LINDSAY GOMES DE OLIVEIRA, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O ha-
bilitante é natural de Tremembé/SP, nascido no dia 08 de agosto de 1984, de estado civil divorciado, de profissão servente, 
residente e domiciliado na Rua João Batista Oliveira Nascimento Lima, nº 227, Fundos, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/
SP, filho de LUIZ ANTONIO COELHO, residente e domiciliado em Tremembé/SP e de MARIA APARECIDA DA SILVA, 
falecida em Ubatuba/SP. A habilitante é natural de São Paulo/SP, nascida no dia 14 de outubro de 1989, de estado civil divor-
ciada, de profissão vendedora, residente e domiciliada na Rua João Batista Oliveira Nascimento Lima, nº 227, Fundos, Jardim 
dos Eucaliptos, Tremembé/SP, filha de EPITÁCIO GOMES DE OLIVEIRA, de 64 anos, nascido na data de 17 de outubro de 
1956 e de JUCIMARA BOZZA DE OLIVEIRA, de 50 anos, natural de PALMITAL/PR, nascida na data de 06 de outubro de 
1970, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/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. 

Livro D-25, FLS. nº 248, Termo nº 7364
Faço saber que pretendem se casar JONAS SILVEIRA e RAFAELA DE GARAY ALMEIDA YAZAWA, aprensentando os 
documentos 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 04 de agosto de 1992, de estado civil solteiro, de profissão autônomo, residente e domiciliado na 
Avenida dos Manacás, nº 195, Flor do Vale, Tremembé/SP, filho de WALCELIA SILVEIRA, de 52 anos, natural de Taubaté/
SP, nascida na data de 23 de junho de 1968, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté/SP, 
nascida no dia 13 de abril de 1992, de estado civil solteira, de profissão autônoma, residente e domiciliada na Avenida dos 
Manacás, nº 195, Flor do Vale, Tremembé/SP, filha de VALDIR SEITI YAZAWA, de 61 anos, natural de Tupã/SP, nascido na 
data de 13 de setembro de 1959 e de MONICA LETICIA DE GARAY ALMEIDA, de 53 anos, natural de Rio de Janeiro/RJ, 
nascida na data de 02 de maio de 1967, ambos residentes e domiciliados em Taubaté/SP. Se alguem souber de algum impedi-
mento, 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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AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO 04/2021 
- 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:  PSICÓLOGO - A relação de classifi-
cados na integra 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, 22 de abril de 2021.  Erica 
Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 012/2021 – No dia 22 
de abril de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos pro-
cedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS 
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLO-
GAR os itens do Pregão Nº 012/2021, referente ao objeto em epígra-
fe, qual seja: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada 
de Medicamentos de Ordem Judicial, às empresas: N. M. LEMES 
RIBAS DE SOUZA ME, com valor total de R$ 545.399,24; FUTURA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, 
com valor total de R$ 9.946,40; TOP NORTE COMERCIO DE MATE-
RIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI com valor total de R$ 39.710,00 
e NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, com valor total de R$ 7.092,48. 
Ficam as empresas convocadas a assinarem as Atas de Registro de 
Preços no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação.

Em São José: The Simi Brothers 
se apresenta neste sábado pelo 

projeto Blues no Municipal

O projeto Blues no Munici-
pal, da Fundação Cultural 
Cassiano Ricardo, em São 
José dos Campos, apre-
senta neste sábado (24), às 
20h, “The Simi Brothers 
convida Ivan Marcio”. O 
show será transmitido em 
tempo real (live) para ani-
mar o fim de semana. Para 
assistir, acesse o canal do 
YouTube da Fundação. A 
apresentação gratuita tem 
classificação livre.
A banda “The Simi Bro-
thers” teve início em 2018, 
com os irmãos Nicolas e 
Danilo Simi, guitarristas 
e produtores musicais. 
Juntos, eles somam mais 
de 20 anos de carreira 
no mercado musical e de 
eventos, sempre atuando 
com gêneros de matriz ne-
gra afro-americana, como 
blues, soul, R&B e jazz.
Além dos irmãos, que to-
cam guitarra, a banda tem 
em sua formação os músi-

cos Wellington Pagano no 
baixo e Pedro Léo na ba-
teria.
Ivan Marcio iniciou sua 
carreira cedo, tocando em 
pequenos bares do ABC 
Paulista. Durante 26 anos 
de carreira, já tocou em di-
versos festivais pelo Brasil 
e exterior. Ele fez história. 
Foi o primeiro ‘bluesei-
ro’ brasileiro a gravar três 
discos seguidos em Chica-
go (EUA), terra do blues, 
com grandes mestres.
Além de músico, Ivan é 
pedagogo e atua como 
consultor técnico e pro-
fessor de gaita para alunos 
do mundo todo, realizando 
workshops e treinamentos 
específicos.
Blues no Municipal
O projeto Blues no Mu-
nicipal, promovido pela 
Fundação Cultural Cas-
siano Ricardo, apresenta 
e difunde artistas desta 
vertente musical. Já pas-

saram pelo projeto artistas 
nacionais e internacio-
nais, como o quarteto Aki 
Kumar Blues Band, os 
músicos Omar Coleman, 
Darrell Nulisch, Taryn 
Donath, Dawn Tyler, Ala-
bama Mike, Big James, 
entre outros importantes 
nomes. Devido à pande-
mia de covid-19, desde 
2020 o projeto acontece 
em formato virtual. 
O blues é um estilo mu-
sical que utiliza, princi-
palmente, notas baixas 
(graves) e uma estrutura 
musical repetitiva. 
É um gênero musical  
afro-americano nasci-
do no sul dos Estados                                   
Unidos no século 17, 
mas que só se tornou co-
nhecido depois do tér-
mino da guerra civil                                            
americana, quando a es-
sência da população afro-
-americana ganhou mais 
destaque.
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Foram encontrados 17 tijolos de 
maconha no forro da cozinha

do Pemano em Tremembé

Pindamonhangaba antecipa segunda 
dose da vacinação contra Covid-19 

em profissionais de saúde

Na manhã desta quinta-
-feira (22), Policiais da 
DEIC (Delegacia Espe-
cializada de Investigações 
Criminais) de Taubaté, 
apreenderam 17 tijolos de 
maconha escondidos no 
forro da cozinha externa 
do presídio Edgar Maga-
lhães Noronha, o Pemano 
de Tremembé. O Pemano 
tem sido alvo constate dos 
chamados “ninjas”, que le-
vam entorpecentes e celu-

A segunda dose da vaci-
nação contra Covid-19 em 
profissionais de saúde, foi 
antecipada em Pindamo-
nhangaba, para esta sexta-
-feira (23). Este grupo será 
vacinado somente no Sho-
pping Pátio Pinda, a partir 
das 8 às 11 horas e das 13 
às 16 horas. Com a anteci-
pação, os profissionais que 
receberam a primeira dose 
dia 29 de janeiro, agora 
devem receber a segunda 
dia 23 de abril; quem to-
mou vacina dia 1 de feve-
reiro agora será dia 26 de 
abril; 2 de fevereiro em 27 
de abril; 3 de fevereiro em 
28 de abril; 4 de fevereiro 
em 29 de abril; 5 de feve-
reiro em 30 de abril e 8 de 
fevereiro em 3 de maio.
As novas datas estão den-
tro do período de maior 
eficácia do imunizante, e, 
portanto, as pessoas de-
vem seguir o chamado 

lares para unidade a pedi-
do de criminosos. O setor 
de inteligência da Polícia 
Civil já tinha informação 
do envio, mas por conta 
do mato alto e neblina du-
rante a madrugada não foi 
possível intercepta o mate-
rial que foi apreendido no 
forro da cozinha. 
De acordo com a polícia, 
a droga foi arremessada 
para a unidade prisional e 
escondida por um detento 

para a vacinação e não a 
data que consta na cartei-
rinha.
Durante vacinação contra 
Covid-19 no shopping, o 
local deixa temporaria-
mente de receber a imu-
nização contra influenza. 
Caso tenha que ser pror-
rogada por alguns dias 
a aplicação da segunda 
dose contra Covid-19, o 
shopping permanecerá re-
cebendo apenas o público 
referente à imunização 
contra coronavírus.
E em virtude da vacinação 
contra Covid-19, o público 
que estão sendo imuniza-
dos contra a influenza, de-
vem ficar atentos às reco-
mendações do Ministério 
da Saúde.. Desta forma, é 
recomendado que as pes-
soas que estão recebendo 
doses da Coronavac/Bu-
tantan, não recebam a va-
cina contra influenza en-

que seria o responsável 
pela distribuição do entor-
pecente na área interna do 
presídio. O detento iden-
tificado como responsável 
pelo recebimento e distri-
buição vai responder por 
tráfico de drogas e pode 
perder o direito ao regime 
semiaberto que cumpre 
atualmente.
*com informações de 
Rauston Naves, do Vale 
Urgente

tre a primeira e a segunda 
dose contra Covid-19, pois 
esse intervalo é de até 28 
dias e portando pode não 
respeitar o período reco-
mendado de 14 dias entre 
a vacina contra um vírus e 
outro.
Assim, esse grupo pode-
rá receber a vacina contra 
influenza 14 dias antes da 
primeira dose contra coro-
navírus ou 14 dias após a 
segunda dose.
No caso das pessoas que 
estão sendo imunizadas 
contra Covid-19 com a 
AstraZeneca/Oxford/Fio-
Cruz, que possui um inter-
valo médio de 3 meses, é 
perfeitamente possível ser 
vacinado contra influenza 
entre a primeira e a segun-
da dose contra coronaví-
rus, pois o período mínimo 
de 14 dias entre um tipo de 
vacina e outro seria respei-
tado.


