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A Gazeta dos Municípios

Polícia Rodoviária Federal 
prende passageira por tráfico 

de drogas em Lavrinhas

Pindamonhangaba abre 
vacinação para profissionais 
de saúde acima de 20 anos

Prefeitura de São Sebastião
e Sebrae promovem cursos 

de capacitação online

Corpo de Bombeiros
encontram lontra no bairro do 
feital em Pindamonhangaba

Ainda ontem, quinta-feira 
(4), no km 18 da BR 116, 
na cidade de Lavrinhas, 
uma equipe de policiais 
do Grupo de Policiamen-
to Tático da PRF realizou 
uma abordagem ao ônibus 
da empresa Águia Branca, 
da linha São Paulo/Vitória.
Durante a fiscalização ao 
vistoriar os passageiros e 
as bagagens, na poltrona 
de número 10, encontra-
va-se uma mulher de 38 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba comunica que a 
partir dessa sexta-feira (5), 
a faixa etária para a vaci-
nação dos profissionais de 
saúde em geral, atuantes 
em Pinda, será de 20 anos. 
Serão disponibilizadas 
200 doses de vacina pela 
manhã e 200 doses de va-
cina no período da tarde. O 
horário de funcionamento 
é das 7h30 às 17 horas.
Para se vacinar, o profis-
sional de saúde da faixa 
etária citada precisa apre-
sentar carteira profissional 
e comprovante de ativi-
dade (serão aceitos: hole-

A Prefeitura de São Sebas-
tião, por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico e Social (SE-
DES), através do Servi-
ço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas (SE-
BRAE) auxilia quem quer 
empreender, ou está com                   
dificuldades em seu negó-
cio. 

Na tarde de ontem (4), o 
11°GB do Corpo de Bom-
beiros foi acionado para 
captura de uma lontra que 
encontrava-se abrigada no 
quintal de uma residên-
cia embaixo de algumas 
telhas, armazenadas no 
local, pela estrada João 
Francisco da silva, no resi-
dencial Vista Alegre, pelo 
bairro Feital, no município 

anos que possuía uma mo-
chila na cor preta, na qual 
posteriormente foram en-
contrados três tabletes de 
cloridrato de cocaína, com 
peso aproximado de três 
quilos.
A passageira então, admi-
tiu que recebeu a droga no 
terminal rodoviário Tietê 
em São Paulo e entregaria 
em São Mateus, no Espí-
rito Santo. Em troca, ele 
receberia R$1.000,00 pelo 

rites, carteira de trabalho 
ou inscrição nominal do 
profissional no CNES ou 
alvará sanitário). É im-
prescindível levar termo 
de cadastro preenchido. O 
termo está disponível no 
site da Prefeitura, no ban-
ner coronavírus no alto da 
página, opção vacinação 
covid-19. A Prefeitura de 
Pindamonhangaba pede 
a compreensão de todos 
que serão vacinados. “Es-
tamos todos passando por 
um momento estressante 
e a vacinação representa a 
esperança de dias melho-
res”, comentou a secretá-

O Sebrae criou uma ‘Tri-
lha de Capacitação Onli-
ne’, totalmente gratuita, 
com o intuito de ajudar 
nos primeiros passos do 
seu negócio, e na gestão 
empresarial. 
As inscrições podem ser 
feitas clicando AQUI, ou 
pelo número: (12) 3892-
1549. 

de Pindamonhangaba.
O animal adulto e sem 
ferimentos, foi capturado 
pelo Corpo de Bombeiros 
e devolvido ao seu habitat 
natural.
Dicas de segurança
O Corpo de Bombeiros 
ainda pede a população 
que, ao se deparar com 
qualquer animal silves-
tre, nunca tente realizar a 

transporte da referida dro-
ga.
À vista disso, a mesma foi 
encaminhada  ao DP de 
Cruzeiro, onde foi autuado 
em flagrante pelo crime de 
tráfico de drogas. Foram 
apreendidos três tabletes 
de cloridrato de cocaí-
na, com peso total de três 
quilos aproximadamente, 
um aparelho de telefo-
ne celular e a quantia de 
R$807,00.

ria de Saúde da Prefeitura, 
Valéria dos Santos.
“Estamos vacinando a 
todos de cada grupo e 
ampliaremos os grupos 
conforme as vacinas fo-
rem enviadas a nós pelo 
Governo do Estado. Con-
tamos com a compreen-
são de todos para evitar 
aglomerações e ter paci-
ência para seu momento 
de vacinação. Estamos 
seguindo todas as regras 
de distanciamento, dispo-
nibilizamos álcool em gel 
e exigimos o uso de más-
cara para todos”, solicitou 
a secretária.

O Posto Sebrae Aqui de 
São Sebastião fica na Rua 
Expedicionário Brasileiro, 
207, Centro. 
Os atendimentos ocorrem 
de forma individual, se-
guindo todos os protocolos 
de higiene e distanciamen-
to social, em decorrência 
da pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19).

captura, aproximar-se ou 
oferecer alimento, pois o o 
animal pode se sentir ame-
açando e reagir de forma 
agressiva.
Ligue para o número 190 
ou 193 onde você encon-
trará profissionais capaci-
tados, prontos para atuar e 
orientar sobre as primeiras 
medidas de segurança a 
serem adotadas.
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EXPEDIENTE

Miscelânea
Curiosidades

Confira algumas dicas importantes para manter a motivação em alta, se-
guir uma alimentação equilibrada e perder peso de forma saudável. Es-
tabeleça objetivos a longo prazo e acompanhe cada progresso. Se a idéia 
é perder alguns quilos, o ideal é determinar metas de três a cinco quilos, 
por exemplo. Planeja uma rotina alimentar em horários regulares com 
três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois pequenos 
lanches. Isso ajuda a manter o metabolismo em pleno funcionamento e 
garante maior saciedade ao longo do dia. Livre-se de dietas com restri-
ção excessiva. Prefira uma reeducação de forma gradativa e com cardápio 
saudável e variado. Evite ter chocolates, balas, biscoitos recheados, doces 
e salgadinhos nos armários de casa ou no trabalho para não se render a 
tentação facilmente. Pratique atividades físicas, pelo menos três vezes por 
semana. Outras atitudes também contribuem para o bem estar, como usar 
escadas em vez de elevador e dispensar transporte nos percursos curtos e 
aproveitar para caminhar.

Humor

Geografia da mulher

Entre 18 e 25 anos, a mulher e como o Continente Africano, uma metade 
já foi descoberta e a outra metade ainda esconde belezas.
Entre 26 e 35 anos, a mulher é como a América do Norte, moderna, desen-
volvida, civilizada e aberta às negociações.
Entre 36 e 40 anos, a mulher é como a Índia, muito quente, segura de si e 
consciente de sua própria beleza.
Entre 41e 50 anos, a mulher é como a França, suavemente envelhecida, 
mas ainda desejável de se visitar.
Entre 51 e 60 anos, a mulher é como a Iugoslávia, perdeu a guerra, é ator-
mentada por fantasmas do passado, mas empenha-se na reconstrução.
Entre 61 e 70 anos, a mulher é como a Rússia, esperançosa com fronteiras 
sem patrulha e a camada de neve ocultando tesouros.
Entre 71 e 80 anos, a mulher é como a Mongólia, com um passado glorio-
so de conquistas, mas com puçás esperanças no futuro.
Depois do 80 anos, a mulher é como o Afeganistão, quase todos sabem 
onde está, mas ninguém quer ir lá.

Geografia do homem

Entre 18 e 80 anos, o homem é como Cuba, sempre governado por um só 
membro.
***
Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça 
apoiada numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explique uma coisa: Se é Deus quem nos dá o que comer, 
se é a cegonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel 
quem nos traz os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que 
serve o papai aqui em casa?

Mensagens

Falará você da bondade a todo instante, mas se não for bom, isso será 
inútil para a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas atendendo a 
inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza delas em 
seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos 
livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não aplicar o que você leu, será 
como tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, 
em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem a sua re-
novação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas 
religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhoran-
do personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará com 
o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. 
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará entre os 
olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, se não praticar 
os bons ensinamentos que conhece, porque as Leis Divinas recomeçará 
sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus 
de Mestre, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras 
soarão sem qualquer sentido.

Pensamentos, provérbios e citações

Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Um hoje vale por dois amanhãs.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.
A união do rebanho obriga o leão dormir com fome.
O grande segredo dos negócios em segredo e o grande segredo.
Se você quer um bom serviço, faça-o sozinho.
Com uma boa sopa as dificuldades descem melhor;
A verdadeira viagem se faz na memória.
O homem é aquilo que ele mesmo faz. 
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DECRETO Nº 1642/2021, DE 03 DE FEVREREIRO DE 2021. Dis-
põe sobre a homologação do Resultado Final do Processo Seletivo 
Público nº 01/2020 para contratação de empregos públicos, projetos 
e programas mantidos pelo Poder Executivo Municipal, em atendi-
mento à Secretaria Municipal de Saúde, para os empregos públicos 
de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e de Agente de Combate a 
Endemias (ACE), mediante regime jurídico estabelecido para os ser-
vidores públicos do Município de Potim/SP e dá outras providências. 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE POTIM/SP, no uso de suas atri-
buições legais e em conformidade com o que dispõe a Constituição 
Federal, a Constituição Estadual e a Legislação Municipal, DECRE-
TA: Art. 1º - Fica homologado o resultado final do Processo Seletivo 
Público Edital nº 01/2020 da Prefeitura Municipal de Potim/SP, cons-
tante da listagem anexa e integrante ao presente Decreto, expedida 
pela empresa Reis e Reis Auditores Associados, para contratação de 
empregos públicos, projetos e programas mantidos pelo Poder Exe-
cutivo Municipal, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, 
para os empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e 
de Agente de Combate a Endemias (ACE), mediante regime jurídico 
estabelecido para os servidores públicos do Município de Potim. Art. 
2º - O prazo de validade do Processo Seletivo Público de que trata o 
artigo 1º deste decreto é de dois anos, podendo se prorrogado, via 
decreto, por igual período, no momento oportuno. Art. 3º - Nos termos 
do Edital nº 01/2020, serão convocados os candidatos de acordo com 
a classificação final. Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, AFIXE-SE E CUM-
PRA-SE. Prefeitura Municipal de Potim, 03 de fevereiro de 2021. ERI-
CA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA – Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
005/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Hortifrutigranjeiros - Kit Merenda. Data para recebimen-
to de proposta: das 09h00min do dia 08/02/2021, até as 13h00min 
do dia 17/02/2021; data da abertura de propostas: das 13h00min às 
14h00min do dia 17/02/2021; data de início da sessão pública: às 
14h00min do dia 17/02/2021, 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 LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
006/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parce-
lada de Gêneros Alimentícios II. Data para recebimento de proposta: 
das 09h00min do dia 08/02/2021, até as 09h00min do dia 18/02/2021; 
data da abertura de propostas: das 09h00min às 10h00min do dia 
18/02/2021; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 
18/02/2021, horário de Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso 
identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser con-
sultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações 
através do telefone (12) 3112-9200.


