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A Gazeta dos Municípios

SISU - Prazo para matrícula
termina na segunda-feira

Em Pindamonhangaba, Prefeitura e 
Câmara discutem novo Plano Diretor

Justiça manda tirar
quiosques de prumirim e
ordem judicial é ignorada

Estudantes selecionados 
para instituições de ensi-
no superior devem fazer 
a matrícula até segunda-
-feira (16). E termina hoje 
(13) o prazo para aqueles 
que não foram escolhidos 
se inscrevam na lista de 
espera. O resultado dos 
selecionados já havia sido 
divulgado no dia 10 pelo 
Ministério da Educação. 
E o dos que ficarem na 
espera, será divulgado no 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e a Câmara de 
Vereadores discutiram, na 
tarde da última terça-feira 
(10), as emendas apresen-
tadas pelo Legislativo ao 
projeto de Revisão do Pla-
no Diretor que se encontra 
na Casa de Leis. O en-
contro foi avaliado como 
produtivo. Ainda será re-
alizada audiência pública 
final para sua apreciação e 
votação.
Representando o Executi-
vo, a secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela 
Franco, a diretora de Pla-
nejamento, Luciana Ayuko 
Yui e a chefe de divisão do 
plano diretor Daniele Le-
opoldo apresentaram as 
orientações técnicas para 
cada emenda sugerida, 
com o objetivo de contri-
buir com a evolução do 
trâmite. O Plano Diretor 

Nem sempre a máxima de 
que ordem judicial não se 
discute, se cumpre, é para 
valer. Há 8 anos, senten-
ça judicial é ignorada e o 
meio ambiente  na praia 
do Prumirim vem se dete-
riorando em Ubatuba (Li-
toral Norte). Agora, com o 
avanço da vacinação con-
tra a Covid-19,  a provável 
retomada do turismo e a 
abertura do comércio, essa 
decisão fica ainda mais 
distante de ser cumprida.
Em 2003, o Ministério 
Público do Estado de São 
Paulo ajuizou uma Ação 
Civil Pública (ACP) para 
que os quiosques instala-
dos na Praia do Prumirim, 
em Ubatuba, cessassem 
as atividades degrada-
doras do meio ambiente, 
com paralisação imediata 
de atividade de desmata-
mento, impermeabilização 
do solo, desejo irregular 
de efluentes ou geradora 
de poluição. Também se 
comprovou que os quios-
ques causavam danos am-
bientais quanto a captação 
e destino dos resíduos só-
lidos e líquidos e a insta-
lação precária não observa 
técnica de saúde e segu-
rança.
Indiferente ao fato de que 
há 10 anos, em 2013, a 
ACP foi julgada proceden-
te, os quiosques continu-
am sem ser molestados. A 
sentença determinou que 
os quiosques imediata-
mente cessassem a ativi-

dia 18, com a convocação 
para a matrícula no dia 19.
O Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) disponi-
bilizou 62.365 vagas em 
universidades e outras ins-
tituições de ensino supe-
rior. Cada candidato pôde 
escolher até dois cursos 
superiores, com a possibi-
lidade de alterar as opções 
até o encerramento das 
inscrições.
Pode participar do Sisu 

de Pindamonhangaba foi 
instituído através da Lei 
Complementar nº 03 e está 
em vigor desde 2006. Se-
gundo a legislação em vi-
gor, é uma obrigatorieda-
de legal sua revisão a cada 
dez anos, para que o muni-
cípio possa aderir às polí-
ticas setoriais regulamen-
tares implantadas após sua 
última aprovação. 
Em fevereiro deste ano, 
a Prefeitura realizou a 
apresentação da proposta 
de revisão do Plano Di-
retor do município para 
os novos vereadores. Os 
trabalhos foram apresen-
tados pela empresa GEO 
Brasilis, que tem 23 anos 
de atuação no mercado e 
já realizou ações de con-
sultoria especializada em 
diversos município, como: 
Alumínio (SP), Taubaté 
(SP), Maragogi (AL), Mu-

dade degradadora do meio 
ambiente, ficando proibi-
da qualquer ocupação das 
áreas onde estes quiosques 
estão instalados na praia 
do Prumirim. O Judiciário 
determinou pela sentença, 
a demolição das edifica-
ções existentes e a restau-
ração da vegetação, solo e 
cursos d’água.
Houve recurso e o Tri-
bunal de Justiça de São 
Paulo, que  manteve a 
sentença integralmente. A 
sentença transitou em jul-
gado em 23/10/2015 e em 
julho/2016, o Ministério 
Público do Estado de São 
Paulo iniciou a fase de 
cumprimento da sentença 
. Os réus também foram 
condenados a indenizar 
pelos danos ambientais 
causados pelas suas ativi-
dades irregulares.
Em 2016, ao invés de pedir 
a imediata interdição dos 
quiosques para que efeti-
vamente fossem cessadas 
as atividades degradado-
ras (como foi feito com o 
quiosque que estava insta-
lado havia anos na Rodo-
via Oswaldo Cruz, no alto 
da serra do mar, início da 
descida para Ubatuba ou 
como foi feito com um 
quiosque na Praia do Pu-
ruba), o Ministério Públi-
co do Estado de São Paulo 
pediu apenas a intimação 
dos quiosques para darem 
cumprimento à sentença.
O Ministério Público do 
Estado de São Paulo man-

quem fez o Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) e não tirou zero 
na redação. A seleção é 
feita com base nas notas 
que o candidato obteve na 
prova, mas o método de 
escolha varia conforme o 
curso e a instituição. Isso 
porque os pesos das notas 
em cada matéria são dife-
rentes, conforme a área de 
interesse. *com informa-
ções da Agencia Brasil

riaé (MG), entre outros.
Na proposta, estão con-
templadas a revisão do 
zoneamento e macrozo-
neamento, bem como a 
delimitação do perímetro 
urbano e rural, além do 
reconhecimento de áreas 
com irregularidade fundi-
ária. O trabalho dividiu o 
município em 12 áreas de 
zonas urbanas (com parâ-
metros diferenciados de 
ocupação de solo) e 4 áre-
as de zona rural (com no-
vas diretrizes de ocupação 
e foco na permanência do 
homem no campo). Outra 
inovação é a implantação 
de uma intervenção prio-
ritária histórico-cultural, 
visando promover a per-
cepção urbana, paisagís-
tica e arquitetônica dos 
principais bens tombados 
e de interesse histórico de 
Pindamonhangaba.

teve-se firme no seu pro-
pósito e repetiu o pedido 
de intimação dos quios-
ques em outras oportu-
nidades. Como nada foi 
feito, chegou a pedir até 
mesmo o corte no forneci-
mento de energia elétrica 
dos quiosques!
No entanto,  os quiosques 
não só continuaram fun-
cionando,  como amplia-
ram em muitas suas ati-
vidades degradadoras do 
meio ambiente. Exemplo 
disso é o Jundu Bar Loun-
ge ( veja no site www.jun-
duubatuba.com.br), que 
cresceu e se desenvolveu a 
partir das                           ati-
vidades na Praia do Pru-
mirim, sem falar de outros 
similares.
Uma sentença transitada 
em julgado que manda ces-
sar uma atividade deve ser 
executada por oficiais de 
justiça com o uso de força 
policial, se for necessário. 
Esperar que um quiosque 
cesse sua atividade e seja 
demolido é acreditar em 
conto da Carochinha ou 
ter algum interesse por 
trás dessa aparente inação.
O custo do descumprimen-
to da sentença é grande e 
irreversível para a popu-
lação e o meio ambiente, 
porque degrada a vegeta-
ção nativa, ameaça a bio-
diversidade, traz danos sa-
nitários e ambientais com 
esgotos clandestinos e 
descartes ilegais de lixo e 
atinge todo o ecossistema.
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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.

Método Pomodoro: aprenda
a otimizar o tempo e

melhorar sua produtividade

Hoje em dia, é comum que 
muitas pessoas tenham 
rotinas sobrecarregadas, 
com trabalho, estudos e 
outras atividades que exi-
gem atenção e empenho. 
É natural que, quanto mais 
coisas precisamos fazer, 
menos focados ficamos em 
cada uma dessas tarefas, e 
isso interfere diretamente 
em nossa produtividade. 
O método Pomodoro foi 
criado justamente para 
aprimorar nossa habilida-
de de nos concentrar em 
uma única coisa por lon-
gos períodos.
O conceito não é novida-
de, tendo sido inventado 
pelo italiano Francesco 
Cirillo, na década de 1980. 
O nome dado - Pomodoro, 
que significa “tomate”, em 
italiano - é uma referência 
ao seu relógio de cozinha, 
que tinha a forma de um 
tomate. Através desse re-
lógio, Cirillo administra-
va seu tempo, de modo a 
distribuir igualmente seus 
horários de trabalho e suas 
pausas entre eles.

O método não demorou 
muito para se populari-
zar, especialmente entre 
estudantes. A proposta é 
muito simples: equilibrar 
seu tempo de trabalho e 
descanso, de modo a não 
exigir demais de si mesmo 
e melhorar seu desempe-
nho nos momentos neces-
sários. 
No caso, Cirillo fazia uma 
pausa de cinco minutos a 
cada 25 minutos trabalha-
dos, mas dedicava 100% 
de sua atenção ao trabalho 
durante esses quartos de 
hora.
Isso não só previne jor-
nadas de trabalho muito 
extenuantes, mas tam-
bém melhora a qualidade 
do nosso trabalho. Essa 
é uma técnica eficaz para 
qualquer atividade que 
exija nossa total atenção, 
sendo fácil de ser aplica-
da e principalmente aces-
sível para vários tipos de 
pessoas, já que não exige 
grandes planejamentos ou 
preparações. Basta um re-
lógio, uma lista de tarefas 

e, é claro, muita disciplina 
e dedicação.
Um outro ponto importan-
te é saber aproveitar bem 
suas pausas. É você quem 
determina como seu tem-
po será administrado, en-
tão os momentos de parar 
precisam ser usados para 
relaxar de verdade. Em 
cinco minutos, por exem-
plo, é possível ir tomar um 
ar do lado de fora, beber 
um café, ouvir uma músi-
ca ou fazer qualquer outra 
coisa rápida, que ajude a 
desligar um pouco de todo 
aquele período de foco.
O método Pomodoro é 
indicado não só para aju-
dar no trabalho, mas tam-
bém para todos que le-
vam uma rotina extensa 
de estudos. Aqueles que 
vão prestar vestibular ou 
algum concurso público, 
como Enem, Fuvest, con-
curso do Banco do Brasil 
e outros, certamente, con-
seguirão tirar muito mais 
proveito de seus estudos 
aplicando a técnica no seu 
dia a dia.
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Festival de Teatro Virtual traz
espetáculos inspirados em Luiz

Gonzaga e Edgar Allan Poe

Projeto Blues no Municipal
apresenta Edu Souza &

The New Cadillacs neste sábado

Prefeitura de São Sebastião
realiza desmonte de casas
utilizadas por caçadores

ilegais em Paúba

A Fundação Nacional de 
Artes - Funarte apresen-
ta, na segunda semana do 
Festival de Teatro Virtual 
da instituição, os espetá-
culos A Casa de Farinha 
do Gonzagão e A Cripta 
de Poe. As montagens, 
produzidas por grupos da 
região Sudeste do país, 
serão publicadas no canal 
da Fundação no YouTube, 
nos dias 12 e 13 de agosto, 
às 18h30.
A agenda do festival tem 
25 apresentações teatrais, 
de grupos e companhias 
das cinco regiões do País, 
voltadas ao público adulto 
e infantil. Um novo es-
petáculo será divulgado 
on-line todas as quintas e 
sextas, até o final de outu-
bro. Os vídeos ficam dis-
poníveis para acesso pos-
terior.
Homenagem a Luiz Gon-
zaga, agora em vídeo
Nesta quinta-feira (12), 
será disponibilizada a ver-
são digitalizada do espetá-
culo A Casa de Farinha do 
Gonzagão, da Cia Teatro 
da Investigação Teatro-
-Baile, de São Paulo (SP). 
A filmagem foi realiza-
da no dia 13 de janeiro, 
na Sala Augusto Boal, do 
Teatro de Arena Eugênio 
Kusnet - Funarte SP, em 
parceria com a Companhia 
de Teatro Flor do Asfalto e 
participação do Trio Mar-
rom.
Na história, os persona-
gens das músicas do Rei 
do Baião ? o instrumen-
tista, compositor e can-
tor Luiz Gonzaga (1912-
1989) ? são transportados 
para uma casa de farinha, 
a cozinha do sertão, e lá, 
em sua intimidade criati-
va, contam seus “causos”, 
suas vidas. O espetáculo 
estreou em 2012, em ho-
menagem ao centenário 
de Luiz Gonzaga, e já teve 
mais de 120 apresenta-
ções, em espaços públicos 
e também no Teatro de 
Arena. A exibição física 
mesclava palco e plateia, 
além de misturar teatro, 

Todo sábado é dia de 
Blues no Municipal, e nes-
te dia 14, a partir das 20h, 
os artistas Edu Souza & 
The New Cadillacs vão se 
apresentar, trazendo toda a 
sonoridade característica 
deste estilo de música. 
O cantor, compositor e 
guitarrista, Edu Souza 
está em atividade desde 
2003, flertando com as 
sonoridades do blues e ro-
ckabilly. Em sua carreira 
de sideman, acompanhou 
diversos nomes do blues 
nacional em shows, festi-
vais e gravações ao longo 
dos anos. Como compo-

A Prefeitura de São Se-
bastião, através do Depar-
tamento de Fiscalização 
Ambiental, nesta última 
terça-feira (10) realizou 
operação conjunta, com a 
Secretaria de Serviços Pú-
blicos (SESEP), Fundação 
Florestal Núcleo São Se-
bastião - Parque Estadual 
da Serra do Mar, e apoio 
da Polícia Militar Ambien-
tal, no bairro Paúba, den-
tro do Parque Estadual da 

música e dança. A mon-
tagem passou por uma 
adaptação para continuar 
“viva” na internet.
“A Casa de Farinha de 
Gonzagão - Teatro Baile 
tem a interação do público 
o tempo todo. A gente ser-
ve comida e bebida para a 
plateia, que também dan-
ça na cena. É tudo junto, 
como se fosse um teatro-
-festa. Para o formato do 
vídeo, fizemos um ajuste 
para poder focar mais na 
história do que quando te-
mos público”, conta Edu 
Brisa, responsável pela di-
reção e dramaturgia.
A companhia desenvolve 
desde 2003, quando foi 
fundada, pesquisa conti-
nuada de experimentação 
cênica e dramatúrgica so-
bre a “gente comum do 
Brasil”, com apresenta-
ções em ruas, parques, ten-
das e praças. Tem 16 espe-
táculos e diversos festivais 
no currículo. “Temos uma 
forma popular de interagir 
com o público, que sem-
pre se reconhece no nosso 
trabalho”, acrescenta Edu 
Brisa.
Universo fantástico e fan-
tasmagórico de Allan Poe
Na sexta-feira (13), às 
18h30, será exibido A 
Cripta de Poe, da Compa-
nhia Nova de Teatro, tam-
bém de São Paulo (SP), 
que completa 20 anos em 
2021. As obras O Espec-
tro, O Corvo, O Retrato 
Oval, Berenice, Ligeia, 
William Wilson e O Co-
ração Denunciador são a 
base da dramaturgia do es-
petáculo, livremente inspi-
rado nos textos do escritor 
estadunidense Edgar Allan 
Poe (1809-1849). Conce-
bida em formato de “pal-
co-instalação”, com inter-
venções videográficas, a 
obra ressalta elementos de 
suspense e fantasmagoria, 
nos quais as personagens/
figuras criam jogos neuró-
ticos e obsessivos.
O espetáculo tem concep-
ção cênica e dramatúrgi-
ca de Lenerson Polonini, 

sitor, lançou dois álbuns 
com a banda “Amplitude 
Valvulada”. Atualmente 
se dedica ao seu primeiro 
trabalho em carreira solo, 
o álbum Grateful.
A The New Cadillacs é a 
banda que o acompanha, 
trazendo um competente e 
vigoroso trio formado por 
Ivan Paiakan no contra-
baixo, João Leopoldo no 
teclado e Humberto Zigler 
na bateria.
A apresentação é gratuita 
e será transmitida no canal 
do YouTube da Fundação 
Cultural Cassiano Ricar-
do.

Serra do Mar.
Em sequência a operações 
anteriores, foram lavrados 
autos de demolições - em 
que algumas construções 
irregulares foram demo-
lidas voluntariamente - e 
em outras, com indícios 
de abandono, situadas em 
áreas do parque estadual, 
como na altura da cota 
223, foi feito o desmonte 
de uma residência de alve-
naria e madeira.As casas 

fundador da companhia 
em parceria com a atriz e 
figurinista Carina Casus-
celli. O grupo desenvolve 
pesquisa contínua a partir 
da performance, das artes 
do corpo e das artes visu-
ais, valorizando a experi-
mentação da dramaturgia 
de autor e de diversas es-
colas vanguardistas. Atu-
almente, a companhia é 
formada por profissionais 
de diversas disciplinas ar-
tísticas.
A montagem A Cripta de 
Poe estreou em dezembro 
de 2011, com a primei-
ra temporada no Centro 
Cultural São Paulo, na 
capital paulista. Em 2012, 
ganhou uma versão de-
senhada exclusivamente 
para curta temporada no 
Castelinho do Flamengo, 
no Rio de Janeiro (RJ), 
com ingressos esgotados 
em todas as sessões. Em 
2016, circulou por oito ci-
dades do interior paulista. 
“Nesta nova versão para o 
Festival de Teatro Virtu-
al da Funarte, juntamente 
com as projeções e vídeo 
mapeados do espetáculo, 
buscamos trazer a atmos-
fera do mundo fantástico 
e fantasmagórico de Edgar 
Allan Poe, acrescentando 
novas imagens e textos 
dramatúrgicos. Ao mesmo 
tempo, realizar a peça nes-
te momento tão desafiador 
para a humanidade ressig-
nificou todo o trabalho, 
possibilitando também a 
gravação digital em HD”, 
comenta o diretor Lener-
son Polonini.
Edgar Allan Poe é consi-
derado um dos precursores 
do conto moderno. Para a 
companhia, por meio dos 
textos de Poe, é possí-
vel reconhecer o homem 
contemporâneo, com seus 
questionamentos, alucina-
ções e neuroses cotidia-
nas. “Todos esses temas 
são matéria-prima para a 
criação das imagens que 
compõem o vídeo-cenário 
da peça ? ‘uma cripta cê-
nica’.”

O projeto Blues no Muni-
cipal, desenvolvido 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 da covid-19, desde 
2020 o projeto acontece 
em formato virtual.

abandonadas são utiliza-
das por caçadores que bus-
cam abrigo para prática 
ilegal de caça. As equipes 
de fiscalização continuam 
em monitoramentos cons-
tantes para evitar novas 
degradações ambientais 
e o avanço desordena-
do. Denúncias podem ser 
feitas pelo telefone (12) 
3892-6000, ou e-mail: fis-
calizacao.semam@saose-
bastiao.sp.gov.br.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
torna pública a Dispensa de Licitação Nº 208/2021 para Aquisição de 
Móveis para o Gabinete Municipal pelo valor total de R$ 17.500,00 
(dezessete mil e quinhentos reais) a empresa SERGIO A SAMPAIO - 
MOVEIS PLANEJADOS, CNPJ: 26.744.743/0001-60, nos termos do 
Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 13 de agosto de 2021. 
Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
torna pública a Dispensa de Licitação Nº 222/2021 para Aquisição de 
Lanche para as Equipes que estão Trabalhando na Campanha de Va-
cinação contra a COVID-19 pelo valor total de R$ 15.800,00 (quinze 
mil e oitocentos reais) a empresa MAX JOSEPH GOMES DA COSTA 
- ME, CNPJ: 26.993.074/0001-60, nos termos do Artigo 24, Inciso II, 
da Lei Nº 8.666/93. Potim, 13 de agosto de 2021. Erica Soler Santos 
de Oliveira - Prefeita Municipal.
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Em São José dos Campos, casa 
lotérica é alvo de bandidos

No Chile, idosos começam a tomar 
terceira dose da CoronaVac

Abastecimento de água é
prejudicado após adutora ser 

rompida em Pindamonhangaba

Casa lotérica é alvo de 
bandidos na manhã desta 
quarta-feira (11), na zona 
sul de São José dos Cam-
pos. Uma quadrilha de cri-
minosos assaltou o local 
disfarçados com unifor-
mes de gari e carteiro.

O Chile começou, nessa 
última quarta-feira (11), 
a administrar vacinas de 
reforço contra a covid-19 
àqueles já imunizados 
com a CoronaVac, em 
uma tentativa de garan-
tir o sucesso de uma das 
campanhas de vacinação 
em massa mais rápidas do 
mundo. O país sul-ameri-
cano está oferecendo uma 
dose da AstraZeneca para 
cidadãos com 86 anos ou 
mais que tomaram as pri-
meiras vacinas antes de 31 
de março.
Filas de cidadãos idosos, 
ansiosos para a aplicação 
das vacinas, começaram 
a se formar nos centros 
de imunização de bairros 

Nesta quarta-feira (11), a 
Comgás causou aciden-
talmente o rompimento 
de uma adutora duran-
te uma obra da empresa. 
E, devido ao ocorrido, o 
abastecimento de água em 
Pindamonhangaba está 
prejudicado. 
Equipes já estão traba-
lhando no local para repa-
rar o dano na rede e resta-
belecer o abastecimento. 
A previsão é que o serviço 
seja concluído até às 00h.
Os bairros localizados na 

De acordo com as teste-
munhas, dois homens de-
sembarcaram de um veí-
culo EcoEsport em frente 
à lotérica trajados dos dis-
farces. Eles adentraram ao 
estabelecimento e comete-
ram o roubo.

da capital, Santiago, em 
uma fria manhã de inver-
no. “Eles chegaram muito 
cedo, como em um dia de 
eleição, muito bem vesti-
dos, muito felizes”, disse 
Rodolfo Carter, prefeito 
da comuna de La Florida, 
nos arredores da cidade. 
“Acho que é um grande 
sinal de esperança.”
A forte campanha do Chi-
le teve mais de 67% de 
sua população totalmente 
vacinada, predominante-
mente com a CoronaVac, 
da fabricante chinesa Si-
novac. Mas as autoridades 
disseram, na semana pas-
sada, que estudos mostra-
ram que uma dose de re-
forço era necessária para 

região do Alto do Cardoso, 
Bela Vista, Beta e Delta, 
Campinas, Campo Alegre, 
Campos Maia, Caran-
gola, Colonial Village 1, 
Goiabal, Jardim Resende, 
Lessa, Marica, Mombaça, 
Parque São Domingos, 
Quadra Coberta, Santa 
Cecília, Vila Boughese, 
Vila Prado e Alto do Tabaú 
são os principais afetados.
A Sabesp recomenda o uso 
consciente da água arma-
zenada nas caixas-d’água 
das residências até a re-

Em seguida, os criminosos 
fugiram do local no carro 
que dava cobertura. A po-
lícia militar foi acionada 
e até um o momento nin-
guém foi preso, a quantia 
levada pelos criminosos 
não foi informada.

aumentar a imunidade.
“Estudos têm mostrado 
que em aproximadamente 
seis meses há uma dimi-
nuição (de anticorpos) e 
é por isso que decidimos 
dar essa dose de reforço”, 
disse o ministro da Saúde, 
Enrique Paris, a repórte-
res. 
O Chile se junta aos 
Estados Unidos, à                                   
Alemanha, França e a Isra-
el ao administrar as doses 
de reforço, apesar do apelo 
da Organização Mundial 
da Saúde para esperar até 
que mais pessoas no mun-
do possam receber a pri-
meira dose.
* Com informações da 
Agência Brasil.

cuperação do sistema de 
distribuição de água, que 
acontecerá, inicialmente, 
de maneira gradativa até 
a madrugada desta quinta-
-feira (12).
As notificações devem ser 
registradas na Central de 
Atendimento, telefones 
195 e 0800-0550195 (li-
gação gratuita), também 
pela Agência Virtual no 
site www.sabesp.com.br 
ou pelo aplicativo Sabesp 
Mobile para Android e 
iOS


