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A Gazeta dos Municípios
Covid-19: Em Pindamonhangaba

vacinação em profissionais da educação 
acontecerá somente no CIAF nesta terça

Fundação Cultural Cassiano Ricardo abre seletiva 
para o Centro de Artes Circenses

Bairros em Moreira César, Mantiqueira
e Loteamento Ramos recebem

serviços de recomposição de asfalto

Amanhã, terça-feira (13), 
a Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba irá seguir a vaci-
nação contra Covid-19 em 
profissionais de educação 
com 47 anos, somente no 
CIAF/Saúde da Mulher, 
das 8h30 às 13 horas, ou 
até acabarem as doses.
Nesta primeira etapa, a ci-
dade recebeu apenas 1.230 
doses para profissionais da 
educação básica pública e 
privada. 
A determinação sobre a 

A partir de hoje (12), estão 
abertas as inscrições para 
a seleção de artistas para o 
Centro de Artes Circenses 
de São José dos Campos. 
São ao todo 67 vagas des-
tinadas para jovens a partir 
de 12 anos de idade, ten-
do o objetivo de capacitar 
artistas circenses e criar 
oportunidades de aperfei-
çoamento aos jovens ta-
lentos.

Na última semana, os 
bairros Residencial Man-
tiqueira e Loteamento 
Ramos, localizados em 
Moreira César, receberam 
serviços de recomposição 
asfáltica, executado pela 
Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba.
No bairro Mantiqueira, a 
ação foi realizada na rua 
Jossey Toda atendendo an-

quantidade de doses e de-
mais regras são do Gover-
no de São Paulo, à Prefei-
tura cabe apenas organizar 
os locais e o sistema de 
aplicação das doses.
Sobre a segunda dose, a 
Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba irá continuar a 
aplicação nas pessoas com 
76 anos ou mais, na terça-
-feira (13).
A imunização ocorrerá das 
13h30 às 16 horas no CI-
SAS em Moreira César, 

As inscrições deverão ser 
feitas exclusivamente pela 
plataforma Prosas que 
pode ser acessada clican-
do aqui. A documentação 
necessária e as regras de 
seleção devem ser conferi-
das no edital. 
As atividades dos núcleos 
artísticos estão previstas 
para serem realizadas nos 
espaços do Centro Cultu-
ral Clemente Gomes, na 

tigo anseio dos moradores 
e melhorando as condi-
ções do pavimento da via 
pública. 
Outro local que recebeu o 
serviço foi a rua Abel José 
de Campos no bairro Lote-
amento Ramos. 
O pavimento foi danifica-
do em virtude de interfe-
rências necessárias para 
atender a construção das 
unidades habitacionais 
que serão entregues pela 

UBS Terra dos Ipês II, 
unidades de saúde do Ci-
dade Nova e Nova Espe-
rança (Araretama), Centro 
Dia do Idoso (Vila Rica), 
e CIAF/Saúde da Mulher - 
acesso pela rua Dr. Laerte 
Machado Guimarães.
A aplicação da primeira 
dose está suspensa tem-
porariamente porque Pin-
damonhangaba aguarda a 
entrega de mais vacinas 
pelo Ministério da Saúde 
via Secretaria Estadual de 
Saúde.

região norte, e na Casa de 
Cultura Flávio Craveiro, 
na região sul. No entan-
to, durante a pandemia, as 
aulas serão oferecidas no 
modo virtual. As ativida-
des deverão começar no 
segundo semestre deste 
ano.
As vagas oferecidas estão 
divididas pelos núcleos de 
aperfeiçoamento, avança-
do e semiprofissional.

CDHU.
A equipe da Prefeitura 
atuou na reconstrução do 
muro e calçada em imóvel 
da Vila São Benedito, em 
Moreira César, onde re-
centemente foi realizado o 
serviço de retirada de uma 
caixa d´água que estava 
inativa há muitos anos.
Nesta segunda-feira (12) 
a operação Tapa Buraco 
prossegue sendo realizada 
no bairro Jardim Mariana.

-Núcleo de aperfeiçoa-
mento: disponibiliza 46 
vagas para artistas amado-
res, com formação básica 
em qualquer estilo de arte 
circense, idade entre 12 a 
17 anos completos, sele-
cionados por audição.
-Núcleo avançado: dispo-
nibiliza 17 vagas para ar-
tistas amadores, mas que 
tenham formação básica 
em qualquer estilo de arte 

circense, com idade entre 
16 e 22 anos completos, 
selecionados por           au-
dição. 
Os aprovados neste núcleo 
recebem uma bolsa de es-
tímulo artístico no valor 
individual de R$300 men-
sal.
-Núcleo semiprofissional: 
disponibiliza 4 vagas para 
artistas amadores com for-
mação avançada em qual-

quer estilo de arte circen-
se, com idade entre 18 e 30 
anos, selecionados por au-
dição. Os aprovados neste 
núcleo recebem uma bolsa 
de estímulo artístico no 
valor individual de R$500 
mensal.
Para esclarecer quaisquer 
dúvidas sobre o edital, en-
vie uma mensagem para o 
e-mail: duvidaseditais@
fccr.sp.gov.br
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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. 

Aviso de Suspensão de Pregão - A Prefeitura Municipal de Potim torna 
pública a Suspensão do Pregão Eletrônico Nº 014/2021. Objeto: Con-
tratação de Empresa Especializada para Confecção e Fornecimento 
de Prótese Dentária, que ocorreria no dia 15/04/2021 ás 10h00min, 
tendo em vista os questionamentos realizados. Potim, 12 de abril de 
2021 – André L. S. Oliveira – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna pú-
blico a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 
016/2021. Objeto: Aquisição de Ambulância Tipo A Simples Remo-
ção, conforme Proposta Nº 13770.915000/1200-01, conforme Termo 
de Referência e Demais Anexos do Edital. Data para recebimento 
de proposta: das 13h00min do dia 13/04/2021, até as 13h00min do 
dia 26/04/2021; data da abertura de propostas: das 13h00min às 
14h00min do dia 26/04/2021; data de início da sessão pública: às 
14h00min do dia 26/04/2021, 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.

Termo de Retificação de Publicação de Homologação – Pregão Ele-
trônico N° 008/2021 - Objeto: Aquisição de Equipamentos I, para as 
Unidades Básicas de Saúde do Município, conforme Proposta Nº 
13770.915000/1200-02 - Na publicação à página de nº 465 do Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, do dia 09/04/2021, com referência 
a homologação do objeto à Empresa RD NEGOCIOS DE INFOR-
MATICA LTDA EPP, no Valor Total, onde se lê: 8.217,00; leia-se: R$ 
10.517,00. Publique-se. Potim, 12 de abril de 2021. Erica Soler San-
tos de Oliveira - Prefeita Municipal.
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Confira os novos bairros em
Pindamonhangaba que recebem

controle de criadouro e nebulização

Conheça a história de Gabriel,
aluno de Pindamonhangaba que

atingiu 920 na redação do Enem 2020

A campanha “Tolerância 
Zero contra o mosquito”, 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba segue resistente 
para conter os casos de 
dengue na cidade. Além 
de fortalecer as ações de 
conscientização para a po-
pulação tomar os cuidados 
e seguir as orientações em 
suas casas e no seu bairro, 
a Prefeitura vem agindo 
intensamente nas ativida-
des de controle do Aedes 
aegypti.
A equipe de controle de 
vetores da Vigilância 
Epidemiológica prosse-
gue o trabalho de orien-
tação e fiscalização nas 
residências, priorizando 
os bairros onde o foco é 

Gabriel dos Santos Neri 
Souza, é morador de Pin-
damonhangaba e recente-
mente se formou na escola 
Professora Gabriella Mon-
teiro de Athayde Marcon-
des, a qual é uma escola 
pública rural da cidade.
Gabriel, decidiu ainda 
cedo, que gostaria de es-
tudar Direito, mas devido 
sua situação financeira, 
procurou um caminho 
mais viável de alcançar 
seu sonho.  Ele prestou 
Vestibulinho para o ensino 
técnico em serviços jurí-
dicos, que é ofertado pela 
Escola Técnica Estadual 
(ETEC) João Gomes de 
Araújo, passando em 10º 
lugar na classificação ge-
ral.
No segundo semestre do 
curso técnico, prestou o 
concurso de estagiários da 
Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba. Pas-
sando em 3º lugar no con-
curso, conseguiu a vaga de 
um ano no setor de Execu-

maior. Durante todo o ano 
de 2020, Pinda registrou 
1.970 casos de dengue, por 
agora, até o dia 10 de abril, 
o município já contabiliza-
va 442 casos positivos de 
dengue no município. 
As atividades de controle 
do Aedes aegypti são or-
denadas e fiscalizadas pela 
Superintendência de Con-
trole de Endemia - SU-
CEN e pelo Ministério da 
Saúde, conforme determi-
nação do Plano Nacional 
de Combate à Dengue.
Confira os novos bairros 
que receberão as ações:
Bloqueio de Controle de 
Criadouros
Jardim Regina Vila Prado, 
Castolira, Centro de Mo-

ções Fiscais, no Fórum da 
cidade.
Após dois anos de muito 
estudo, Gabriel recebeu 
o prêmio por Excelência 
no Estudo, ofertado pela 
empresa Tenaris Confab, 
atingindo no 2º Semestre 
de 2019, a pontuação má-
xima em todas as discipli-
nas do curso técnico.
Em 2020, quando tentaria 
sua chance de entrar em 
uma universidade, Gabriel 
decidiu prestar o ENEM e 
se preparou em casa com a 
ajuda de vídeos no Youtu-
be. Após realizar o exame, 
Gabriel esperava uma nota 
na redação por volta dos 
700 pontos, mas foi sur-
preendido vendo que obte-
ve a nota 920 na redação 
no Enem 2020.
“Após a realização do exa-
me eu estava esperando 
uma nota por volta dos 
700 pontos na redação, 
pois me achava um aluno 
ruim por nunca ter feito 
curso preparatório para 

reira César e Boa Vista
Nebulização residencial
Segunda e Terça-feira: Pa-
sin
Quarta a Domingo: Casto-
lira
Todas as casas que serão 
nebulizadas serão avisa-
das com um dia de ante-
cedência. A família deverá 
permanecer fora da casa 
por 15 minutos, manter 
abertas as portas, janelas 
e cortinas para facilitar 
o acesso do inseticida e 
cobrir alimentos, roupas, 
utensílios de cozinha e co-
medouro e bebedouro de 
animais. 
Em caso de chuva, a pro-
gramação está sujeita à al-
terações.

redação e ser de escola 
pública. Quando saiu o 
resultado eu fiquei incré-
dulo, não conseguia acre-
ditar que eu na qualidade 
de aluno de escola pública 
rural, pudesse ter tido a ca-
pacidade de tirar uma nota 
típica de alunos da rede de 
alto ensino privado. Fiquei 
muito feliz, comemorei 
com meus pais, e me ins-
crevi na faculdade que eu 
tanto sonhava, onde final-
mente consegui conquistar 
minha tão sonhada vaga 
no curso de Graduação em 
Direito no Centro Univer-
sitário Salesiano de São 
Paulo- Lorena”. Afirmou 
Gabriel.
Com as experiências na 
área jurídica e a habilita-
ção técnica em serviços 
jurídicos, o garoto foi cha-
mado por um dos escri-
tórios de advocacia mais 
renomados de                Pin-
damonhangaba, onde atu-
almente é estagiário de 
Direito.
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Receita Federal prolonga 
prazo de envio do
imposto de renda

Excesso de velocidade é tema 
de campanha na via Dutra

Clima: Frente fria volta a 
trazer chuva para o

sudeste a partir de hoje

Prefeitura e vereadores de
Pindamonhangaba discutem

remanejamento do orçamento para a saúde

Foi informado nesta se-
gunda-feira (12), pela 
Secretaria da Receita Fe-
deral, que o prazo final 
de entrega da Declaração 
de Imposto de Renda das 
Pessoas Física (IRPF) de 
2021, foi prolongado. A 
entrega que antes seria até 
o dia 30 de abril, passou 
para 31 de maio.
De acordo com a Receita 
Federal, também foram 
prorrogados para 31 de 
maio de 2021 os prazos 
de entrega da Declaração 
Final de Espólio e da De-

A CCR NovaDutra realiza 
no mês de abril a campa-
nha de conscientização aos 
motoristas sobre o respeito 
aos limites de velocidades 
da via Dutra.
A campanha educativa 
“Eu vou respeitando os li-
mites de velocidade”.
você, como você vai?’ traz 
dicas e orientações sobre 
a condução segura do ve-
ículo. A iniciativa conta 
com informações dentro 
da programação da CCR-
FM 107,5 NovaDutra, fai-
xas instaladas na rodovia 
e mensagens nos Painéis 
de Mensagens Variáveis 
(PMVs).
 Segundo apontamento 
da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), ultra-
passar o excesso de velo-
cidade permitido é uma 
das principais causas de 
acidentes do mundo, com 
consequências sempre 
graves. Para o gerente de 
Atendimento da CCR No-
vaDutra a imprudência e a 
imperícia do motorista são 
fatores que podem causar 
acidentes. “A rodovia pos-
sui um conjunto de sina-
lização viária com placas 
orientativas de velocidade, 
curvas e acessos para que 

Nesta segunda-feira (12), 
a passagem de uma fren-
te fria em alto mar volta a 
trazer chuva para a região 
sudeste, na faixa leste do 
estado de São Paulo e Rio 

Na tarde da última sexta-
-feira (9), a prefeitura de 
Pindamonhangaba junta-
mente aos vereadores da 
cidade, fizeram uma reu-
nião assim que receberam 
oficialmente a proposta de 
remanejamento das emen-
das impositivas do orça-
mento 2021, sendo de R$ 
2,6 milhões para a Saúde.
As verbas, antes destina-
das para reforma de equi-
pamentos públicos, aqui-
sição de equipamentos e 
despesas com a saúde em 
geral, agora serão utiliza-
das exclusivamente para o 
enfrentamento da pande-
mia do coronavírus.
Os valores serão desti-
nados para aquisição de 

claração de Saída Definiti-
va do País, assim como o 
vencimento do pagamento 
do imposto relativo às de-
clarações.
Segundo o órgão, a deci-
são foi tomada para sua-
vizar as dificuldades im-
postas pela pandemia da 
Covid-19. 
“A medida visa proteger 
a sociedade, evitando que 
sejam formadas aglome-
rações nas unidades de 
atendimento e demais es-
tabelecimentos procurados 
pelos cidadãos para obter 

o motorista possa realizar 
uma viagem segura. É im-
portante que os usuários 
acreditem na sinalização 
da rodovia. Nossos da-
dos mostram que aciden-
tes com um único veículo 
podem ter como causa a 
imprudência”, explica Vir-
gílio Leocádio, Gerente de 
Atendimento da CCR No-
vaDutra.
Dados coletados pela CCR 
NovaDutra mostram que, 
mesmo com o registro de 
redução no número de ví-
timas fatais em 2020 (141) 
comparado ao ano de 2019 
(151), do total de aciden-
tes que ocorreram na via 
Dutra em 2020 (6.617 aci-
dentes), 43% (2.872 aci-
dentes) tiveram um único 
veículo envolvido.
Dos 2.872 acidentes en-
volvendo um único ve-
ículo, 64% envolveram 
veículos de passeio e 15% 
caminhões. 
Do total de acidentes re-
gistrados no ano passado, 
em quinze (15) acidentes 
o excesso de velocidade 
consta como causa prová-
vel. 
Ações na rodovia:
Na CCRFM, as dicas de 
segurança têm como foco 

de Janeiro. Apesar de não 
haver risco para volumes 
elevados, são registradas 
fortes rajadas de vento.
A temperatura varia en-
tre 12 e 36 graus em toda 

cestas básicas pelo Fundo 
Social de Solidariedade, 
custeio de RH e contra-
tação de profissionais da 
saúde e despesas com in-
sumos e medicamentos.
Temas da saúde como 
ações sobre atendimento 
nos gripários, novos fluxos 
de atendimento e suges-
tões para enfrentamento 
à covid-19 no município, 
também foram discutidos. 
A secretária de Saúde, Va-
léria Santos, afirmou que 
na próxima semana rea-
lizará uma reunião para 
apresentar uma prestação 
de contas de todos os in-
vestimentos e recursos re-
cebidos que foram aplica-
dos para o enfrentamento 

documentos ou ajuda pro-
fissional. Assim, a Receita 
Federal contribui com os 
esforços do Governo Fe-
deral na manutenção do 
distanciamento social e 
diminuição da propagação 
da doença”, informou.
A Receita Federal também 
informou que o cronogra-
ma de restituição do Im-
posto de Renda foi man-
tido. 
Deste modo, o primeiro 
lote será pago no dia 31 de 
maio, e o último em 30 de 
setembro.

o respeito às leis de trân-
sito. Na rodovia, as faixas 
e os Painéis de Mensagens 
Variáveis (PMVs) orien-
tam o motorista a respei-
tar o limite de velocidade, 
como forma de reduzir o 
risco de acidentes 
Dicas de segurança:
Respeite os limites de ve-
locidade e a sinalização 
nos trechos em obras;
Respeite o limite de velo-
cidade de 40 km/h na pis-
ta de descida do trecho da 
Serra das Araras. A desci-
da dentro do limite de ve-
locidade é realizada em 13 
minutos;
Atenção à sinalização de 
velocidade nos trechos ur-
banos e, principalmente, 
nos trechos de curvas.
Respeite os limites de ve-
locidade de acordo com o 
tipo de veículo (veículos 
leves/ veículos pesados)
Respeite o limite de ve-
locidade de 40 km/h na 
passagem pelas pistas de 
cobrança automática e ao 
se aproximar das praças 
de pedágio;
Evite freadas bruscas;
Só pare no acostamento 
em caso de emergências;
Mantenha distância segura 
do veículo da frente.

a região, e os índices de 
umidade do ar ficam entre 
12% e 100%.
Com informações do: Bra-
sil 61 e Somar Meteorolo-
gia

da pandemia no municí-
pio.
Ao final do encontro, a 
Prefeitura realizou a apre-
sentação da nova secretá-
ria adjunta da Saúde, Ana 
Cláudia Macedo, que está 
integrando a atual gestão 
em virtude da saída por 
motivos particulares da 
atual, Mariana Prado Frei-
re.
“Queremos agradecer 
à Mariana pelo profis-
sionalismo e dedicação 
demonstrados ao mu-
nicípio, pois foi uma                                            
grande gestora, e dese-
jar sucesso à Ana Cláu-
dia que passa a integrar 
o                        nosso time”, 
afirmou Valéria.


