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A Gazeta dos Municípios

São José dos Campos: Últimos 
dias de inscrições para castração 

de pets no bairro Galo Branco 

Depósito de
reciclagem pega fogo

em Caraguatatuba

Alunos da Anhanguera atendem 
população gratuitamente em

shopping de São José dos Campos

Para os munícipes do bair-
ro Galo Branco na região 
leste de São José dos Cam-
pos, as inscrições para cas-
tração e microchipagem 
de pets vão até esta sexta-
-feira (30).
O cadastramento é das 9h 
às 15h, na Escola Muni-
cipal Possidônio de Frei-
tas, na Rua Felício Jabbur 
Nasser, 935.
No total, espera-se castrar 
cerca de 460 animais, mas 
caso não sejam preenchi-
das todas as vagas pelos 

Por volta das 7h desta se-
gunda-feira (26), o Corpo 
de Bombeiros atendeu a 
uma ocorrência de incên-
dio na travessa Pedro Juan, 

Em parceria com o Cipax 
Laboratório, os alunos da 
Faculdade Anhanguera 
colocam em prática o que 
aprenderam ao longo dos 
cursos de Enfermagem, 
Farmácia e Biomedicina, 
atendendo gratuitamente 
no shopping de São José 
dos Campos. Os muníci-
pes e visitantes do Vale 
Sul Shopping, podem fa-
zer exame de glicemia e 
aferir a pressão arterial até 
o dia 10 de agosto.  
A diretora da unidade 
Anhanguera, Daniela Ba-
roni, diz que essa partici-
pação é muito valiosa tan-
to para os alunos quanto 
para a população, que tem 
acesso gratuito a exames 
importantes para a saúde.
“Essa é uma parceria mui-
to enriquecedora para to-

moradores da região do 
distrito, elas ficarão dispo-
níveis para interessados de 
outras regiões na próxima 
sexta-feira (30) e no próxi-
mo sábado (31), das 10h às 
14h, ou até se esgotarem.
As vagas para gatos já es-
tão esgotadas e ainda há 
246 para cães até 20 qui-
los. 
Os interessados devem 
conferir os critérios exigi-
dos pelo CCZ (Centro de 
Controle de Zoonoses).
As cirurgias estão marca-

em Caraguatatuba.
O fogo queimava em uma 
área a céu aberto, onde 
funcionava um depósito 
de reciclagem e lixo. A 

dos os públicos envolvi-
dos: alunos, comunidade e 
laboratório. É gratificante 
para nós e, principalmen-
te, para a comunidade, que 
tem a oportunidade de pre-
venir doenças ou descobrir 
índices glicêmicos eleva-
dos e assim cuidar melhor 
da saúde de modo preven-
tivo”, diz.
O diretor comercial do Ci-
pax Laboratório, Geraldo 
Duque, ressalta que este 
tipo de ação é de grande 
importância para garan-
tir saúde e bem-estar à 
população. “Firmar essa 
parceria com a Faculdade 
Anhanguera e com o Vale 
Sul Shopping nos ajuda a 
cuidar da saúde de todos 
e a acender o alerta sobre 
doenças como hipertensão 
e diabetes.”

das para sábado (31) e do-
mingo (1º de agosto) pela 
unidade móvel veteriná-
ria, que estará estacionada 
no mesmo local. Nos dois 
dias, os procedimentos se-
rão realizados das 8h às 
18h.
O evento segue as orienta-
ções do Comitê Municipal 
de Combate e Enfrenta-
mento ao Coronavírus. Por 
isso, os tutores devem usar 
máscara e manter o distan-
ciamento físico enquanto 
permanecerem no recinto.

equipe permaneceu no lo-
cal realizando combate às 
chamas com o apoio de 
um caminhão pipa da pre-
feitura do município.

Daniela enfatiza a impor-
tância de os alunos colo-
carem em prática a teoria 
e os conceitos aprendidos 
em sala de aula.
A estudante do oitavo e 
último semestre de Bio-
medicina, Carmen Gra-
ziele Totoli Lourenço, de 
21 anos, é uma das alunas 
que tem aferido a pressão 
arterial nos interessados. 
“Estou adorando a experi-
ência por poder ter contato 
tanto com um laboratório 
tão renomado quanto com 
o público em si.”
Os interessados em fazer 
os exames podem ir ao lo-
cal até o dia 10 de agosto, 
das 10h às 22h.
O Vale Sul Shopping fica 
na avenida Andrômeda, 
227, no Jardim Satélite, 
em São José dos Campos.
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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.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
torna pública a Dispensa de Licitação Nº 200/2021 para Prestação 
de Serviço de Divulgação de Anúncios com Carro de Som pelo valor 
total de R$ 17.598,00 (dezessete mil e quinhentos e noventa e oito 
reais) a empresa LUIS CLAUDIO JANUARIO 18390283867, CNPJ: 
26.962.661/0001-91, nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 
8.666/93. Potim, 30 de junho de 2021. Erica Soler Santos de Oliveira 
- Prefeita Municipal.

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

Livro D-25, FLS. nº 269, Termo nº 7407
Faço saber que pretendem se casar GABRIEL RENAN RODRIGUES DE SOUZA VICENTE e BRUNA FERNANDA DA 
SILVA, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O 
habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 22 de dezembro de 1993, de estado civil solteiro, de profissão cortador 
de vidros, residente e domiciliado na Avenida Audrá, nº 994, Jardim Flamboyant, Tremembé/SP, filho de RENATO ALES-
SANDRO DUPONT VICENTE, natural de Taubaté/SP e de CLEONICE MARIA DE SOUZA, natural de Pindamonhangaba/
SP, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Taubaté-SP, nascida no dia 06 de janeiro de 
1997, de estado civil solteira, de profissão atendente, residente e domiciliada na Avenida Audrá, nº 994, Jardim Flamboyant, 
Tremembé/SP, filha de ELDER ROGÉRIO DA SILVA, de 42 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 06 de outubro 
de 1978 e de MARA FERREIRA LIMA, de 41 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 02 de dezembro de 1979, am-
bos 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 270, Termo nº 7408
Faço saber que pretendem se casar BRUNO MONTEIRO RODRIGUES DA SILVA e ANA CLAUDIA DA SILVA GUEDES, 
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante 
é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 12 de fevereiro de 1994, de estado civil solteiro, de profissão pintor, residente e do-
miciliado na Rua José Zaina, nº 95, Guedes, Tremembé/SP, filho de VALDETE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA, natural 
de Jaguarão/MG e de SILVIA HELENA MONTEIRO, natural de São Bento do Sapucaí/SP, ambos residentes e domiciliados 
em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Tremembé-SP, nascida no dia 02 de janeiro de 1990, de estado civil solteira, de 
profissão do lar, residente e domiciliada na Rua José Zaina, nº 95, Guedes, Tremembé/SP, filha de PEDRO GUEDES NETO, 
de 93 anos, natural de Silveiras/SP, nascido na data de 03 de julho de 1928 e de MARIA NEUSA DA SILVA GUEDES, de 
64 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 29 de janeiro de 1957, 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. 

Jacareí: Caminhoneiros
protestam na Dutra contra

aumento de preços de combustíveis

Um grupo de aproxima-
damente 30 caminhonei-
ros fizeram protesto na 
manhã desta segunda-fei-
ra (26) em Jacareí. Eles                           
estavam às margens da 
BR-116, na altura do km 

162, sentido Rio de Janei-
ro. 
De acordo com a Rodo-
viária Federal (PRF), os 
caminhoneiros eram au-
tônomos e reivindicavam 
piso mínimo para o frete e 

redução no preço do com-
bustível. 
O tráfego não foi prejudi-
cado. A PRF acompanha 
eventuais aglomerações 
de pessoas e está monito-
rando todas as rodovias.
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Pindamonhangaba inicia terceira 
etapa da vacinação contra gripe 

para todos os públicos

Rayssa Leal, a Fadinha,
é prata no skate
street em Tóquio

A partir desta segunda-
-feira (26), a Secretaria 
de Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba inicia 
a terceira etapa da vacina-
ção contra o vírus da gripe 
(influenza H1N1). 
A terceira fase será para 
todos os públicos, e a apli-
cação será de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 11h30 
e das 13 às 16, em vários 
locais: UBS Bem Viver, 
UBS Vila São Benedito, 
ESF Feital, ESF Santa Ce-
cília, ESF Cidade Jardim, 
ESF Castolira, ESF Azere-
do, ESF Vale das Acácias, 
ESF Campinas, ESF Cruz 
Grande, ESF Bonsucesso, 
ESF Eloyna, ESF Jardim 
Regina, ESF Jardim Impe-
rial e Bosque da Princesa. 
Todos precisam levar do-
cumento de identidade.
Em virtude da vacinação 
contra Covid-19, o pú-
blico deve ficar atento às 
recomendações do Minis-

A maranhense Rayssa 
Leal, a Fadinha, de 13 
anos, conquistou a prata 
na madrugada desta se-
gunda-feira (26) no skate 
street na Olimpíada de Tó-
quio (Japão), se tornando a 
medalhista mais jovem do 
país na história da partici-
pação brasileira nos Jogos.
A brasileira marcou 14,64 
na somatória, e só foi su-
perada pela dona da casa 
Nishiya Momiji (15.26), 
também de 13 anos. Outra 
japonesa, Funa Nakayama, 
de 16 anos, levou o bronze 
(14.49). As disputas ocor-
reram no Parque e Espor-
tes Urbano de Ariake.
Fadinha encantou nas ma-
nobras e na descontração: 
sorridente ele chegou a 

tério da Saúde. A imuniza-
ção contra influenza só po-
derá ser feita 15 dias antes 
ou após a vacinação contra 
coronavírus.
Desta forma, é recomen-
dado que as pessoas que 
estão recebendo doses 
da Coronavac/Butantan 
não recebam a vacina                          
contra influenza entre a 
primeira e a segunda dose 
contra Covid-19, pois esse 
intervalo é de até 28  dias 
e, portanto, pode não res-
peitar o período recomen-
dado de 15 dias entre a 
vacina contra um vírus e 
outro.
Assim, esse grupo pode-
rá receber a vacina contra 
influenza 15 dias antes da 
primeira dose contra coro-
navírus ou 15 dias após a 
segunda dose.
No caso das pessoas que 
estão sendo imunizadas 
contra Covid-19 com a 
AstraZeneca/Oxford/Fio-

dançar algumas vezes, 
sem se deixar abater pela 
pressão da decisão por me-
dalha. Estratégia que lhe 
garantiu a prata, a segunda 
do Brasil no skate street - 
no sábado (25) Kelvin Ho-
fler conquistou a primeira.
“ Eu estou muito feliz, esse 
dia vai ser marcado na his-
tória. Eu tento ao máximo 
me divertir porque eu te-
nho certeza de se divertin-
do as coisas fluem, deixa 
acontecer naturalmente, se 
divertindo”, disse a skatis-
ta ao site do Comitê Olím-
pico do Brasil (COB).
Sensação nos Jogos de Tó-
quio, Fadinha chegou nos 
últimos dias a mais de dois 
milhões de seguidores nas 
redes sociais. Agora meda-

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 15 dias entre um tipo de 
vacina e outro seria respei-
tado.
Os que ficaram com dúvi-
das e já foram vacinados 
contra Covid-19 devem 
levar a carteira de vacina-
ção e serão orientadas por 
profissionais de saúde nas 
unidades.
Vale ressaltar que, em vir-
tude da própria vacinação 
contra Covid-19 e do res-
peito ao prazo de 15 dias, 
este ano a imunização 
contra influenza será feita 
durante um período maior. 
Assim todos os públicos 
poderão ter tempo para 
receber vacina contra as 
duas doenças de forma efi-
caz e planejada.

lhista olímpica, ela acredi-
ta que poderá influenciar 
mais meninas a pratica-
rem a modalidade. “Saber 
que muitas meninas já me 
mandaram mensagem no 
Instagram falando que co-
meçaram a andar de skate 
ou os pais deixaram andar 
de skate por causa de um 
vídeo meu, eu fico muito 
feliz porque foi a mesma 
coisa comigo. Minha his-
tória e a história de muitas 
outras skatistas que que-
braram todo esse precon-
ceito, toda essa barreira de 
que o skate era só para me-
nino, para homem, e saber 
que estou aqui e posso se-
gurar uma medalha olím-
pica, é muito importante 
para mim”, concluiu.
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Prefeitura de São José dos
Campos entrega pista de BMX

reformada na região sul

Estátua do Borba Gato é
incendiada na capital paulista

Auxílio emergencial é pago 
a nascidos em agosto

Mais uma capivara
é resgatada pela PM

Ambiental em Taubaté

Na próxima terça-feira 
(27), a Prefeitura de São 
José dos Campos entrega, 
durante as comemorações 
de aniversário da cidade, a 
pista de BMX totalmente 
reformada localizada na 
rua George Willians, no 
Parque Industrial, ao lado 
do Centro de Controle de 
Zoonoses, na região sul.
Os serviços estiveram a 
cargo das equipes da Se-
cretaria de Manutenção 
da Cidade e da Urbam, 
que atuaram realizando 
a realocação das rampas, 
roçada, capina e demarca-
ção.
A pista tem 400 metros de 

Na tarde deste sábado 
(24), a estátua do bandei-
rante Borba Gato foi in-
cendiada na zona sul da 
capital paulista. Nas redes 
sociais, imagens mostra-
vam um grupo de pessoas 
empilhando pneus e atean-
do fogo ao monumento.
Segundo informações da 

Neste domingo (25), os 
trabalhadores informais 
nascidos em agosto rece-
bem a quarta parcela do 
auxílio emergencial. De-
pendendo da família, o be-
nefício terá parcelas de R$ 
150 a R$ 375.
O pagamento também será 
feito a inscritos no Cadas-
tro Único de Programas 
Sociais do Governo Fede-
ral (CadÚnico) nascidos 
no mesmo mês. O dinheiro 
será depositado nas contas 
poupança digitais e pode-
rá ser movimentado pelo 
aplicativo Caixa Tem. So-
mente de duas a três se-

O animal foi encontrado 
com perfurações pelo cor-
po e resgatado pela PM 
Ambiental na manhã de 
sexta-feira (23), no bairro 
Jardim Ana Rosa. Outra 
capivara também havia 
sido resgatada na última 
quarta-feira (21), confira 
aqui. Depois de acionada 
para atender chamado de 

extensão e deve beneficiar 
mais de 200 praticantes de 
bicicross, em suas diferen-
tes modalidades.
O circuito possui vários 
obstáculos duplos, triplos, 
costelas e curvas, que o 
torna bastante competitivo 
para  prática do esporte, 
seja por iniciantes ou atle-
tas que se encontram em 
um nível mais competiti-
vo. Para utilização do es-
paço, é obrigatório a utili-
zação de equipamentos de 
segurança, como capacete 
fechado, camisa manga 
longa, calça comprida, tê-
nis e luva.
O trabalho contou com 

polícia militar, até agora 
(16h05) ninguém foi pre-
so. Linhas de ônibus que 
passam pelo local preci-
saram ser alteradas. Neste 
momento, não há manifes-
tação no local. 
Conforme comentários de 
internautas, o fogo teria 
sido uma manifestação 

manas após o depósito, o 
dinheiro poderá ser sacado 
em espécie ou transferido 
para uma conta-corrente.
No último dia 15, a Caixa 
anunciou a antecipação do 
pagamento da quarta par-
cela. O calendário de de-
pósitos, que começaria na 
última sexta-feira (23) e 
terminaria em 22 de agos-
to, teve o início antecipado 
para o último dia 17 e será 
concluído em 30 de julho.
Para os beneficiários do 
Bolsa Família, o pagamen-
to ocorre de forma distin-
ta. Os inscritos podem sa-
car diretamente o dinheiro 

um animal machucado em 
via pública, uma equipe de 
policiais ambientais foi até 
o local e encontrou uma 
capivara. Debilitada e com 
ferimentos ela foi enca-
minhada ao Projeto Selva 
Viva para ser avaliada.
Ao chegar à clínica do 
Projeto ela foi atendida no 
ambulatório de emergên-

a orientação da equipe 
de BMX de São José dos 
Campos. Segundo o téc-
nico da equipe, Waldir Jú-
nior, a retomada da pista 
era aguardada pelos prati-
cantes há oito anos, quan-
do ela foi interditada de-
vido a rachaduras em sua 
estrutura.
“Agora nossos atletas não 
vão mais precisar se des-
locar para outras cidades 
para praticar a modalida-
de”, afirmou.
O espaço é administrado 
pela Secretaria de Esporte 
e Qualidade de Vida e o 
horário de funcionamento 
será das 8h às 17h.

contra a imagem do que 
Borba Gato representa. O 
suposto ataque ao monu-
mento estaria, portanto, 
relacionado ao papel do 
bandeirante na escravidão 
e caça de índios e negros. 
A polícia ainda vai investi-
gar o caso.
Confira a imagem:

nos dez últimos dias úteis 
de cada mês, com base no 
dígito final do NIS.
O pagamento da terceira 
parcela aos inscritos no 
Bolsa Família começou no 
último dia 19 e segue até 
o dia 30. O auxílio emer-
gencial somente será de-
positado quando o valor 
for superior ao benefício 
do programa social.
O programa se encerraria 
neste mês, mas foi prorro-
gado até outubro, com os 
mesmos valores para as 
parcelas.
*Informações da Agência 
Brasil

cia animal. De acordo com 
a médica veterinária Erika 
Coli, o animal apresenta 
perfurações pelo corpo e 
vai passar por tratamento.
Laser e ozônio serão usa-
dos para acelerar a recu-
peração do animal. Assim 
que estiver em condições 
saudáveis, a capivara será 
devolvida a natureza.


