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A Gazeta dos Municípios

São Paulo monitora nova
variante da COVID-19 em
passageiros do Maranhão

PRF apreende 10 toneladas de maconha 
em São José dos Campos, a maior

apreensão na Dutra desde 2016

São Paulo começa hoje 
(25) a triagem de passa-
geiros vindos do Mara-
nhão, estado onde foi de-
tectada a variante indiana 
da covid-19. A barreira 
sanitária incluirá verifica-
ção de temperatura, busca 
por sintomas respiratórios, 
cadastro dos viajantes e 
monitoramento por até 14 
dias.
De acordo com a prefeitu-
ra, a medida foi definida 
após reunião entre o mu-
nicípio, a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), governo do 
estado, e concessionárias 
que administram rodovias 
que dão acesso à capital. 
A prefeitura de Guarulhos, 
onde fica o aeroporto in-
ternacional, também par-
ticipou. O governo muni-
cipal apontou ainda que 
seguirá informe técnico 
orientando as estratégias, 
a ser divulgado pela An-
visa. A Secretaria Munici-
pal de Saúde de São Paulo 
destacou ainda que, nos 
aeroportos, “as diretrizes e 

A Polícia Rodoviária Fe-
deral apreendeu no fim da 
tarde desta segunda-fei-
ra (24), em São José dos 
Campos,  10 toneladas de 
maconha. A droga estava 
em um caminhão frigorí-
fico com placa de Campo 
Grande - MS. 
De acordo com a PRF, 
uma fiscalização era reali-
zada no km 140 na Rodo-
via Presidente Dutra, em 
São José, quando um mo-
torista em condições sus-
peitas chamou a atenção 
dos policiais.  
Segundo a PRF, o motoris-
ta, de 32 anos, apresentou 

coordenação das ações se-
rão definidas pela Anvisa”.
“As medidas são essen-
ciais no controle da popu-
lação que chega à cidade 
de São Paulo, principal-
mente para evitar a entrada 
de novas cepas e aumentar 
o risco de um novo au-
mento de casos na capi-
tal”, informou a prefeitura 
em nota.
Ainda de acordo com o 
governo municipal, até o 
momento, não há evidên-
cia da circulação das cepas 
indianas no município.
Rodovias
Na Rodoviária do Tietê, 
equipes farão a triagem 
dos passageiros das 8h às 
15h. Quem apresentar sin-
tomas será encaminhado 
em ambulância da prefei-
tura para serviços de pron-
to atendimento municipais 
para fazer o teste RT-PCR.
A prefeitura oferecerá 30 
vagas em hotéis próxi-
mos ao terminal rodovi-
ário para isolamento das 
pessoas em risco social. 
Além disso, uma cartilha 

uma nota fiscal referente 
ao transporte de uma car-
ga de frango congelada. 
Entretanto, o que chamou 
a atenção dos policiais foi 
o lacre encontrado na tra-
va do compartimento de 
carga, que é obrigatório,  
e não estava apresentando 
características originais. 
Os policiais disseram que 
iriam fazer a fiscalização 
no interior do veículo, mas 
nesse momento, o moto-
rista confessou que a car-
ga, ao contrário de fran-
gos, eram as dez toneladas 
de maconha. 
Aos policiais, o motorista 

vai orientar os cuidados 
necessários para o isola-
mento domiciliar.
Nas rodovias, haverá dis-
tribuição de materiais in-
formativos de prevenção 
e alertas nos painéis digi-
tais das estradas. Será fei-
ta triagem nos postos de 
pesagem por onde passam 
os caminhoneiros. Os sin-
tomáticos também serão 
testados. Além disso, será 
distribuído material infor-
mativo sobre cuidados e 
modos de prevenção.
Estado e Anvisa
Procurado pela Agência 
Brasil, o governo paulista 
informou que a Vigilância 
Epidemiológica do Estado 
e o Instituto Adolfo Lutz, 
em parceria com as prefei-
turas de São Paulo e Gua-
rulhos, intensificaram as 
medidas de rastreamento 
de casos procedentes das 
regiões que têm registros 
da nova variante.
A reportagem também 
aguarda informações da 
Anvisa para detalhamento 
do plano nos aeroportos.

disse que a carga teria pro-
cedência de Campo Gran-
de (MS) com destino final 
em Niterói (RJ). Segundo 
o motorista, ele receberia 
R$30 mil pelo transporte.
De acordo com a PRF, 
essa foi a maior apreen-
são de maconha na Dutra 
desde 2016, quando foram 
apreendidas 7 toneladas da 
droga em Registro (RJ). 
O motorista foi preso em 
flagrante e responderá por 
tráfico de drogas. A polí-
cia agora tenta descobrir o 
dono da carga e quem re-
ceberia esses entorpecen-
tes em Niterói. 
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Um dos principais alimentos na dieta das galeras fitness, a batata doce, 
além de bastante saborosa é nutritiva e vai bem com várias receitas. Lis-
tamos algumas razões para você incluir a batata doce na sua alimentação 
sem culpas e com muita saúde. A batata doce possui substâncias antioxi-
dante que ajudam a combater os radicais livres, prevenindo o envelheci-
mento precoce e ajudando a ficar com uma pele maravilhosa. Por contar 
com fibras, a batata doce auxilia no trato digestivo. Previne a constipação 
intestinal e te ajuda a se manter em forma. Incluir sempre algumas por-
ções desse alimento na sua rotina vai, sem dúvida, fortalecer a sua saúde. 
A batata doce, além de ser um alimento rico em várias vitaminas, é super 
versátil na cozinha. Pode ser preparada de muitas maneiras e em várias 
receitas gostosas. Cozida, feita como purê, nhoque, em bolos, com carne, 
frango, em sopas, etc. Escolha sua receita preferida e aproveite.

Humor

Num julgamento, o promotor chama sua primeira testemunha, uma velhi-
nha de idade avançada e para começar a construir uma linha de argumento, 
pergunta à velhinha:
- Dona Genoveva, a senhora me conhece, sabe que sou e o que faço?
- Claro que te conheço, Marcos! Eu o conheci bebê. Só chorava e fran-
camente, você me decepcionou. Você mente, você trai sua mulher, você 
manipula as pessoas, você espalha boatos e adora fofoca. Você acha que 
é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um 
coitado. Nem sabe que a sua filha está grávida e pelo que eu sei nem ela 
sabe quem é o pai. Se eu te conheço? Claro que sim!
O promotor fica petrificado, incapaz de acreditar no que estava acontecen-
do. Ele fica mudo, olhando para o Juiz e para os jurados. Sem saber o que 
fazer ele aponta para o advogado de defesa e pergunta para a velhinha:
- E o advogado de defesa, a senhora também conhece?
A velhinha responde imediatamente:
- O Robertinho? Claro que eu o conheço! Desde criancinha, eu cuidava 
dele para a Marina, a mãe dele, pois sempre que o pai saia, a mãe, ia 
pra algum outro compromisso e ele também me decepcionou, alcoólatra e 
sempre quer dar lição de moral aos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele 
não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder quase todos os processos 
em que atuou. Além de ser traído pela mulher com um mecânico!
Nesse momento, o Juiz pede para que a senhora fique em silêncio, chama 
o promotor e o advogado perto dele, se debruça na bancada e fala baixinho 
aos dois:
- Se algum de vocês perguntarem a essa velha se ela me conhece, vão sair 
desta sala presos e algemados... Fui claro?

Mensagens

A vida pode não ser justa, mas ainda é muito boa. Quando em dúvida, dê 
somente o próximo passo pequeno. A vida é muito curta para desperdiçá-
-la odiando alguém. Você não tem que ganhar todas às vezes, aprenda a 
perder. Chore com alguém porque é melhor do que chorar sozinho. Não 
esqueça, pague mensalmente sua dívidas e guarde para a aposentadoria, 
comece com seu primeiro salário. Fala as pazes com o passado e ele não 
atrapalhará o seu presente. É bom deixar suas crianças verem que você 
também chora. Não compare a sua vida com a dos outros, pois você não 
sabe como é a jornada deles. E se um relacionamento tiver que ser segre-
do, você não deveria entrar nele. Livre-se de qualquer coisa que não seja 
útil, bonita e alegre. Quando se tratar do que você ama na vida, nunca 
aceite um não como resposta. Seja excêntrico agora, não espere pela ve-
lhice. Ninguém maia é responsável pela sua felicidade, somente você e 
mais ninguém. Perdoe tudo e todo mundo. O que as outras pessoas pensam 
de você não é da sua conta. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao 
tempo. Não importa que boa ou ruim seja sua situação, ela mudará. Não se 
leve muito a sério, pois ninguém faz isso. Acredite em milagres. Envelhe-
cer ganha da alternativa de morrer jovem. A inveja é uma perda de tempo, 
você já tem de tudo o que precisa. O melhor ainda está por vir. Pense nisso 
e seja feliz.

Pensamentos, provérbios e citações

Não julgue sem conhecer.
A ambição é o refúgio dos fracassados.
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta.
Um sintoma da liberdade é o som de uma gargalhada.
O tempo é o relógio da vida.
Até Deus tem seu inferno: é o seu amor pela humanidade.
Correr não adianta é preciso partir antes.
A gente não faz amigos apenas os reconhece.
Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade.
Para saber falar é necessário saber ouvir.
Xadrez, jogo japonês que aumenta a capacidade de jogar xadrez.
O amor e a força mais sutil do mundo.

Móveis com pé palito na cozinha:
tendência de decoração

Eles são elegantes, não 
saem de moda e ainda fa-
cilitam a sua vida na hora 
da limpeza. Veja dicas de 
como combiná-los com 
outros estilos.
A escolha dos móveis é 
uma das etapas mais im-
portantes na hora de de-
corar uma casa, pois é o 
estilo deles que costuma 
ditar como serão os outros 
objetos. A ideia é optar por 
aqueles que sejam, con-
comitantemente, bonitos 
e funcionais, deixando os 
ambientes aconchegantes 
e práticos. Os móveis com 
pé de palito, populares há 
décadas, estão voltando à 
moda na casa toda. Seja 
na mesa, nas cadeiras ou 
no armário de cozinha eles 
podem estar presentes em 
vários móveis ou apenas 
em um, ajudando a dar 
um tom leve ao ambien-
te. Esse design surgiu no 
seio do movimento futu-
rista dos Estados Unidos, 
nos anos 1950, e se popu-
larizou em todo o mundo. 
Mas, há alguns anos, esse 
tipo de móvel, agora con-
siderado retrô, ganhou no-
vamente os holofotes.
No Brasil, onde só chega-
ram na década de 1980, 
os móveis de pé palito co-
meçaram a ser usados nas 
salas, depois foram para os 
quartos e hoje ganharam a 
casa toda. Assim como no 
resto do mundo, designers 
renomados adoraram o 
estilo e o incrementaram 
com suas ideias.
A razão está no fato de que 

esse é um design clean, 
mas muito elegante. Na 
cozinha, funciona bem por 
ser fácil de limpar e arras-
tar, se necessário. O moti-
vo, tanto da beleza quanto 
da praticidade, são os pés 
palito, principais caracte-
rísticas do estilo.
Outra vantagem desse tipo 
de pé, alongado e fino, é 
que ele é projetado para 
equilibrar o peso e a pres-
são durante o uso, mesmo 
utilizando uma quantidade 
de material reduzida. Isso 
também costuma contri-
buir para que esse seja um 
móvel que não custa tão 
caro. Aliás, esse é o moti-
vo pelo qual foi inventado.
Os primeiros pés palito 
surgiram no período pós-
-guerra, quando a indústria 
precisava de soluções para 
gastar menos. As pessoas, 
ao mesmo tempo, em um 
momento de bastante es-
gotamento em decorrência 
da guerra, buscavam mais 
leveza, sensação estética 
que o estilo ajuda a dar.
Inspirações para a cozinha
Esses móveis são sucesso 
em toda a casa, mas mui-
ta gente ainda tem dúvi-
das sobre como usá-los 
na cozinha. É verdade que 
eles são mais populares 
na sala, mas ficam bem na 
casa toda.
Na decoração, os móveis 
de pé palito precisam es-
tar em consonância com o 
restante dos objetos, mas 
isso pode ou não signifi-
car ser do mesmo estilo 
dos outros móveis. Afi-

nal, todo mundo sabe que 
o contraste também pode 
ser uma opção interessan-
te para criar um ambiente 
diferente e acolhedor.
Quem é muito fã pode 
combinar vários móveis 
(ou até mesmo todos) 
usando esse mesmo de-
sign. Cadeiras, mesas, ar-
mários, despensas e fru-
teiras nesse estilo ficam 
muito bem juntas. Outro 
jeito de decorar com mó-
veis de pé palito é combi-
nando-os com outros mais 
robustos, como armários 
e mesas. Por ter um estilo 
clean, ele combina muito 
bem tanto com móveis do 
mesmo estilo quanto de 
qualquer outro.
Para quem quer criar um 
ambiente mais cool, a 
dica é investir em cadeiras 
coloridas, que ficam um 
charme com uma mesa de 
madeira ou com tampo de 
vidro, por exemplo. O re-
sultado é aconchegante e 
descontraído.
Cadeiras de pé palito de 
cores neutras e frias são 
as preferidas de quem pre-
fere ter uma cozinha mais 
clássica. Nesse caso, vale 
investir em objetos deco-
rativos ou vasos de plantas 
no centro da mesa ou em 
cima do armário, para a 
sua cozinha não ficar sé-
ria demais. Esses móveis 
também ficam ótimos em 
cozinhas que já têm armá-
rios embutidos, pois são 
leves e contribuem para 
não deixar o ambiente es-
teticamente carregado.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
025/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Ovos de Galinha para Merenda Escolar. Data para recebi-
mento de proposta: das 09h00min do dia 26/05/2021, até as 09h00min 
do dia 09/06/2021; data da abertura de propostas: das 09h00min às 
10h00min do dia 09/06/2021; data de início da sessão pública: às 
10h00min do dia 09/06/2021, 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.
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Covid19: Pinda reduz para 40 anos idade para vacinação em 
pessoas com comorbidades e deficiências

Pindamonhangaba reduz 
para 40 anos, a idade para 
vacinar pessoas com co-
morbidades e deficiências. 
As comorbidades defini-
das pelo Governo são:
Insuficiência cardíaca, 
cor-pulmonale e hiperten-
são pulmonar, cardiopatia 
hipertensiva, síndrome 
coronariana, valvopatias, 
miocardiopatias e pericar-
diopatias, doença da aorta, 
dos grandes vasos e fístu-
las arteriovenosas, arrit-
mias cardíacas, cardiopa-
tias congênitas no adulto, 
próteses valvares e dispo-
sitivos cardíacos implan-
tados, diabetes mellitus, 

pneumopatias crônicas 
graves, hipertensão arte-
rial resistente, hipertensão 
arterial estágio 3, hiper-
tensão estágios 1 e 2 com 
lesão e órgão alvo, doença 
cerebrovascular, doença 
renal crônica, imunossu-
primidos, anemia falcifor-
me, obesidade mórbida, 
cirrose hepática e HIV.
Primeira dose
- Pessoas com comorbida-
des e deficientes perma-
nentes graves cadastrados 
no BPC e com 40 anos ou 
mais; transplantados, pes-
soas com down, pacien-
tes em hemodiálise com 
18 anos; e idosos com 60 

anos ou mais serão vacina-
dos no período da manhã 
(8 às 11 horas), no Centro 
Dia do Idoso (Vila Rica), 
CIAF (Saúde da Mulher), 
CISAS (Moreira Cesar) 
e PSF Nova Esperança 
(Araretama) e UBS Ipê II.
- Os profissionais de saú-
de, trabalhadores de clí-
nicas e consultórios (téc-
nicos e de apoio) e que 
possuam 47 anos ou mais, 
e os motoristas e cobrado-
res do transporte público 
são vacinados de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 11 
e das 13 às 16 horas, no 
Shopping Pátio Pinda.
- Gestante e puérperas 

com comorbidades a partir 
de 18 anos são vacinadas 
no Bosque da Princesa (8 
às 11 horas e das 13 às 15 
horas) e nas UBS Ipê II e 
UBS Bem Viver (13 às 15 
horas)
Segunda dose
- Profissionais da educa-
ção, idosos com 64 anos 
ou mais que receberam a 
Coronavac/ Butantã serão 
imunizados no Bosque da 
Princesa (8 às 11 horas e 
das 13 às 15 horas) e nas 
UBS Ipê II e UBS Bem 
Viver (13 às 15 horas).
- Idosos com 80 anos ou 
mais que receberam a Aas-
traZeneca/Fiocruz vão re-
ceber a segunda dose das 
13 às 15 horas no Centro 
Dia do Idoso (Vila Rica), 
CIAF (Saúde da Mulher), 
CISAS (Moreira Cesar) 
e PSF Nova Esperança 
(Araretama).
Confira as regras gerais e 
específicas para a vacina-
ção:
- Todos precisam levar um 
documento de identifica-
ção (RG ou CPF), com-
provante de endereço e o 
termo de vacinação preen-
chido (disponibilizado no 
site da Prefeitura). Origi-
nais e cópias
- Os trabalhadores de clíni-
cas, consultórios e profis-
sionais de saúde precisam 
levar cópia do holerite dos 

dois últimos meses e do 
contrato de trabalho. Os 
que já receberam a primei-
ra dose na data anterior de-
vem seguir a data anotada 
na carteirinha para a apli-
cação da segunda dose.
- Pessoas com síndrome 
de down, pacientes renais 
em tratamento de diálise 
(Terapia Renal Substitu-
tiva) e transplantados em 
uso de imunossupressores 
precisam apresentar laudo 
médico referente ao trata-
mento/diagnóstico. Para 
os últimos, também é re-
comendável a apresenta-
ção de receita médica do 
medicamento imunossu-
pressor em utilização pelo 
paciente. Originais e có-
pias.
- Qualquer pessoa com co-
morbidades e que integre 
os grupos anunciados deve 
apresentar comprovante 
da condição de risco por 
meio de receitas, relató-
rio ou prescrição médica. 
Os cadastros previamente 
existentes em Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) 
também podem ser utiliza-
dos. Originais e cópias
- A orientação vale tanto 
para as pessoas na faixa 
etária quanto para as pes-
soas com down, em hemo-
diálise e transplantados.
- As grávidas e as puérpe-
ras precisam levar docu-

mentos/declaração sobre o 
grupo que pertence, além 
de documento médico re-
ferente à sua comorbidade.
- As pessoas com deficiên-
cia permanente precisam 
apresentar o comprovante 
do recebimento do Benefí-
cio de Prestação Continu-
ada da Assistência Social 
(BPC). - Os trabalhadores 
da Educação devem se ca-
dastrar no VacinaJá Edu-
cação. Um link é enviado 
ao e-mail indicado para 
validação e continuidade 
do cadastro. Após a con-
clusão, cada pessoa rece-
be um comprovante com 
QRCode para verificação 
de autenticidade, que deve 
ser apresentado no posto 
de vacinação juntamente 
com RG, CPF e compro-
vante de endereço. Caso a 
pessoa não localize o QR-
Code no e-mail, também é 
possível gerar o compro-
vante por meio do site, di-
gitando o CPF e imprimin-
do o documento.
- Os funcionários das em-
presas vinculadas à Se-
cretaria de Transportes 
Metropolitanos receberão 
um e-mail, enviado pela 
Prodesp, com um QRCo-
de que servirá de compro-
vação para ser vacinado, 
junto com uma identida-
de funcional e documento 
pessoal.
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Em São Sebastião, Etec e
Fatec oferecem mais de

260 vagas em cursos

Ginasta Caio Souza é destaque na
programação do Dia do Desafio

esportivo do Sesc São José dos Campos

A Escola Técnica Estadu-
al (Etec) e a Faculdade de 
Tecnologia (Fatec) estão 
com mais de 260 vagas 
abertas em São Sebastião. 
Os interessados em fazer 
o Vestibular da Fatec po-
dem se inscrever até o dia 
7 de junho, enquanto os 
que desejam estudar na 
Etec, devem se inscrever 
no Vestibulinho até o dia 2 
de junho, exclusivamente 
pela internet.
Os dois processos seleti-
vos do Centro Paula Souza 
(CPS) para cursos técni-
cos, especialização e gra-
duação tecnológica, serão 
feitos por meio de análise 
do histórico escolar, sem 
a realização de prova pre-
sencial ou on-line, para 
atender ao distanciamento 
social e visando preservar 
a saúde dos candidatos.
VESTIBULINHO ETEC: 
Inscrição no site, até às 
15h do dia 2 de junho. O 

Pelo segundo ano conse-
cutivo, o Dia do Desafio 
- evento anual que chega 
à sua 27ª edição no dia 26 
de maio - terá seu modelo 
de atuação com ênfase nas 
plataformas digitais.
O Dia do Desafio tem 
como proposta despertar o 
interesse das pessoas pela 
prática de esportes e ati-
vidades físicas, por meio 
de uma competição entre 
cidades. O Sesc coordena 
o evento no Brasil des-
de 1995 e no continente 
americano desde 2000. A 
campanha tem coordena-
ção mundial da TAFISA 
- The Association For In-
ternational Sport for All e, 
no Continente Americano, 
do Sesc SP, com apoio ins-
titucional da ISCA - Inter-
national Sport and Culture 
Association e da Unesco.
Em 2021 o Dia do Desafio 
traz como tema “Ativida-
de física: Bom para mim! 
Bom para todos!”. A base 
para definição deste mote 
foi o princípio humanitá-
rio do Bem Comum, ou 
seja, o conjunto das situ-
ações de vida social que 
permitem, tanto aos gru-
pos como a cada indiví-
duo, alcançar a mais plena 
condição de vida.
O destaque da programa-
ção do Sesc São José dos 
Campos, conta com o gi-
nasta Caio Souza, cam-
peão Panamericano indi-
vidual e atleta da Seleção 
Brasileira de ginástica ar-
tística nos jogos Olímpi-
cos de Tóquio 2021, que 
participará da atividade 
Desafio Esportivo, em que 
será desafiado pelos edu-
cadores do Sesc a executar 

valor da taxa é de R$ 19. 
Mais informações pelos 
telefones (12) 3892-1424 
e (12) 3892-2577, ou ain-
da, pelo WhatsApp (12) 
99142-2257.
Cursos presenciais
Nutrição e Dietética (30 
vagas)
Período: Noite
Sala descentralizada: Cen-
tro Integrado Profissiona-
lizante (CIP)
Dança (30 vagas)
Período: Noite
Sala descentralizada: Fun-
dação Educacional e Cul-
tural “Deodato Sant’An-
na” (Fundass)
Curso semipresencial
Administração (40 vagas)
Período: 3ª e 5ª feita (tar-
de)
Local: Etec
Cursos EaDAdministração
Comércio
Desenvolvimento de Sis-
temas
Gestão de Projetos (Espe-

uma série de exercícios de 
ginástica artística enquan-
to conversa com os expec-
tadores.
Ginasta Caio SouzaGinas-
ta Caio Souza (Foto : Di-
vulgação)
A programação conta tam-
bém com um Bate-Papo 
ao vivo pelo canal do Sesc 
São José dos Campos no 
youtube com Rene Quin-
tas, Coordenador técnico 
do Instituto Athlon de São 
José dos Campos; e André 
Rocha, Campeão Mundial 
no Lançamento de Disco 
em Londres 2017. A me-
diação será do jornalista 
esportivo Vieira Junior. A 
conversa aborda os aspec-
tos de adaptação e novas 
possibilidades causadas 
na pandemia, em relação a 
prática do esporte coletivo 
e individual no âmbito do 
olhar do esporte Paralím-
pico.
Confira a programação 
completa e os serviços:
Todas as atividades acon-
tecem no dia 26 de maio
Viva Flow
O desafio é equilibrar-se, 
exercitando posturas de 
yoga sobre a superfície de 
pranchas de SUP, em am-
biente aquático, de manei-
ra lúdica.
9h - Atividade Presencial 
para alunos previamente 
agendados e com exame 
dermatológico atualizado.
Para agendar acesse aqui.
Desafio Pais e Filhos
Vídeo preparado pelos 
educadores do Sesc, in-
centivando a participação 
de adultos e crianças na 
realização de uma série de 
desafios com exercícios 
leves e lúdicos.

cialização)
Guia de Turismo
Secretariado
VESTIBULAR FATEC: 
Inscrição no site, até às 
15h do dia 7 de junho. O 
valor da taxa é de R$ 39. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3892-3015 
ou WhatsApp (12) 99748-
2588.
Cursos presenciais
Gestão da Tecnologia da 
Informação (40 vagas)
Período: Manhã
Gestão Empresarial (40 
vagas)
Período: Noite
Logística (40 vagas)
Período: Noite
Curso EaD
Gestão Empresarial (40 
vagas)
A Escola Técnica Estadu-
al (Etec) e a Faculdade de 
Tecnologia (Fatec) estão 
localizadas na Rua Ítalo 
Nascimento, 366, no Porto 
Grande, em São Sebastião.

9h - Instagram e Facebbok 
(@sescsjcampos).
Cards - Atividade Física e 
o Uso da Máscara
Publicação de cards com 
orientações para saúde, na 
perspectiva do uso correto 
de máscara direcionadas 
para prática de esportes e 
atividade física.
12h - Instagram e Face-
book (@sescsjcampos).
Desafio Esportivo
O campeão Panamericano 
individual e atleta da Sele-
ção Brasileira de ginástica 
artística nos jogos Olímpi-
cos de Tóquio 2021, Caio 
Souza é desafiado a execu-
tar uma série de exercícios 
de ginástica artística e a 
conversar com o público 
sobre a modalidade.
16h - ao vivo no Instagram 
(@sescsjcampos).
Bate-papo
Esporte Paralímpico: O 
Desafio do Movimento no 
Contexto da Pandemia
Com Rene Quintas, Co-
ordenador técnico do Ins-
tituto Athlon de São José 
dos Campos; e André Ro-
cha, Campeão Mundial 
no Lançamento de Disco 
em Londres 2017 e coor-
denador dos esportes de 
alto rendimento da Secre-
taria de Esportes e Lazer 
de Taubaté; Mediação do 
jornalista esportivo Vieira 
Junior
Uma conversa sobre os 
aspectos de adaptação e 
novas possibilidades cau-
sadas na pandemia, em re-
lação a prática do esporte 
coletivo e individual no 
âmbito do olhar do esporte 
Paralímpico.
19h30 - ao vivo no Youtu-
be (sescsjcampos)

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

Livro D-25, FLS. nº 257, Termo nº 7383
Faço saber que pretendem se casar JOEL BATISTA DE PAULA NETO e THALIMARA DE PAULA SILVA, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de 
Itapeva-SP, nascido no dia 26 de julho de 1997, de estado civil solteiro, de profissão auxiliar de almoxarifado, residente e 
domiciliado na Rua dos Miosótis, nº 141, Flor do Vale, Tremembé/SP, filho de ELIAS VIEIRA LEITE, de 48 anos, natural de 
Itapeva/SP, nascido na data de 14 de junho de 1972 e de EUNICE BATISTA DE PAULA, de 45 anos, natural de Itapeva/SP, 
nascida na data de 27 de abril de 1976, ambos residentes e domiciliados em Nova Campina/SP. A habilitante é natural de Pin-
damonhangaba-SP, nascida no dia 25 de janeiro de 1992, de estado civil solteira, de profissão do lar, residente e domiciliada 
na Rua dos Miosótis, nº 141, Flor do Vale, Tremembé/SP, filha de SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA SOBRINHO, falecido em 
Pindamonhangaba/SP na data de 02 de abril de 2013 e de EVELI BATISTA DE PAULA DA SILVA, de 58 anos, natural de 
Itararé/SP, nascida na data de 23 de setembro de 1962, residente e domiciliada em Pindamonhangaba/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. 


