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A Gazeta dos Municípios

Ubatuba anuncia
retomada de aulas

presenciais em agosto

Mutirão de castração
inicia nesta sexta-feira,

em Guaratinguetá

Pindamonhangaba retoma 
vacinação contra covid-19

A secretaria de Educação 
de Ubatuba anunciou que 
a volta às aulas do se-
gundo semestre está pro-
gramada para o dia 26 de 
julho, de maneira remo-
ta até o dia 30 do mesmo 
mês. Além disso, a admi-
nistração pública está se 
preparando para o retorno 
das aulas presenciais, que 
deve acontecer em 02 de 
agosto. Uma serie de pro-
vidências está sendo toma-
da, como a orientação das 
unidades escolares sobre 
os protocolos de biossegu-
rança e sobre a capacidade 
e procedimentos necessá-
rios para garantir a saúde 
dos alunos.
O retorno em agosto será 

Nesta sexta-feira (16), sá-
bado (17) e domingo (18) 
teremos mais um Mutirão 
de Castração de Cães e 
Gatos em Guaratinguetá. 
A ação acontecerá das 8h 
às 16h, no Ginásio de Es-
portes do Pedregulho (Rua 
Luiz Pasteurs/n ? Pedregu-
lho).
Aqueles que já fizeram o 

Pindamonhangaba retoma 
na quinta-feira (15) a vaci-
nação para pessoas com 35 
anos ou mais. A vacinação 
por idade estava suspen-
sa desde terça-feira (13) 
devido à falta de doses. 
Entretanto o município 
recebeu nova remessa de 
vacinas, dessa forma será 
possível retomar a imuni-
zação por idade amanhã.
Primeira dose: pessoas 
com 35 anos ou mais:
Das 8 às 11 horas, CIAF/
Saúde da Mulher, Centro 
Dia do Idoso (Vila Rica), 
PSF Nova Esperança, PSF 
Cidade Nova, CISAS Mo-
reira César e UBS Ipê 2.
Das 8 às 11 horas e das 13 
às 16 horas no Shopping 
Pátio Pinda. 
Drive-trhu no Parque da 
Cidade, das 9 às 15 horas. 
Importante: não haverá 
preenchimento do “termo 
de cadastro Vacinação Co-

com 50% dos estudantes, 
que serão divididos em 
dois grupos: um presen-
cial e o outro remoto. Caso 
haja alguns pais que não 
autorizem o aluno a fre-
quentar as aulas presen-
ciais, os grupos poderão 
ser reorganizados de acor-
do com o espaço da esco-
la. A recomendação é que 
haja distanciamento de um 
metro entre os alunos. 
“Sabemos que, com o en-
sino remoto, muitas crian-
ças tiveram dificuldade 
em absorver os conteúdos, 
mesmo com a dedicação 
dos professores em produ-
zir as atividades. Por isso, 
as escolas devem ter uma 
atenção especial aos alu-

cadastro de seu pet e fo-
ram convocados pela Se-
cretaria do Meio Ambiente 
devem ficar atentos e não 
perder a castração. A ex-
pectativa é que 600 ani-
mais sejam atendidos nes-
tes três dias de mutirão. 
Vale ressaltar que é impor-
tate que os pets estejam 
devidamente higienizados 

vid-19” no drive-trhu, por 
isso, é obrigatório levar o 
termo preenchido corre-
tamente. Baixe o arquivo 
clicando AQUI. Além dis-
so, todas as pessoas devem 
preencher o termo de vaci-
nação Estadual pelo site 
VacinaJá.
Primeira dose para gestan-
tes e puérperas:
Somente na sala de va-
cinas do CIAF/Saúde da 
Mulher, das 8 às 11 horas 
e das 13 às 15 horas.
Segunda dose:
AstraZeneca, 65 anos ou 
mais (conforme data da 
carteirinha)
Das 13 às 16 horas: PSF 
Nova Esperança, CISAS 
Moreira César, Centro Dia 
do Idoso (Vila Rica), PSF 
Cidade Nova, UBS Ipê 2 e 
CIAF/Saúde da Mulher.
Coronavac/Butantan - ges-
tante e puérperas (confor-
me data da carteirinha), 

nos com maior defasagem 
de aprendizagem, promo-
vendo uma recuperação 
contínua”, explicou a se-
cretária da pasta, Maria de 
Fátima Barros.
Confira como ficam as eta-
pas:
O maternal I e II, as Etapas 
I e II e as classes de Ensino 
Fundamental I acolherão 
os alunos por um período 
de 3h30, contabilizando 
o tempo de alimentação a 
ser organizado pela esco-
la. Os Berçários perma-
necerão no ensino remoto 
e os professores ficarão à 
disposição da escola. O 
Ensino Fundamental II e 
Médio seguirão as orienta-
ções específica

(livre de pulgas e carrapa-
tos) e em jejum para serem 
castrados. Para realizar 
o cadastro acesse o link 
(AQUI) e preencha as in-
formações.
Demais dúvidas podem 
ser esclarecidas em con-
tato com a Secretaria do 
Meio Ambiente pelo tele-
fone 3133 - 8006.

sala de vacinas do CIAF/
Saúde da Mulher: das 8 às 
11 e das 13 às 15 horas.
Regras gerais e específicas
- 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.
- As grávidas e as puérpe-
ras precisam levar a car-
teira de acompanhamento 
de pré-natal. As puérperas 
também precisam de cópia 
da certidão de nascimento 
do bebê.
Todas as pessoas que estão 
recebendo a vacina podem 
colaborar com a campa-
nha Alimento Solidário, 
levando 1 kg de alimento 
não-perecível para o Fun-
do Social de Solidarieda-
de ajudar as famílias que 
mais precisam.
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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.

Extrato de Inexigibilidade de Licitação Nº 007/2021 – Proc. Adm. Mun. 
Nº 098/2021 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNI-
CA NA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS REFERENTES À 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 - CONCESSÃO DOS SER-
VIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - Contratante: Prefeitura Municipal de Potim - Con-
tratada: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS 
- FIPE - CNPJ: 43.942.358/0001-46 - Valor: R$ 100.000,00 - Data: 
14/07/2021 - Base Legal: Art. 25, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
torna pública a Dispensa de Licitação Nº 194/2021 Contratação de 
Empresa Especializada para Aplicação de Avaliação de Proficiência 
em Alunos da Rede Pública de Ensino pelo valor total de R$ 17.300,00 
(dezessete mil e trezentos reais) a empresa INEC INSTITUTO EDU-
CACAO, CULTURA E GESTAO LTDA, CNPJ: 27.478.904/0001-83, 
nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 14 de 
julho de 2021. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

Termo de Retificação de Edital – PROC. ADM. Nº 115/2021 – EDI-
TAL Nº 038/2021 - TP Nº 005/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, CONFORME AS ESPECIFICA-
ÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS – Tendo em 
vista necessidade de Retificação do Preço Máximo Estabelecido do 
Edital do processo em epígrafe, ficam alteradas: Entrega dos Enve-
lopes: até as 09h45min do dia 30/07/2021. Abertura dos Envelopes: 
10h00min do dia 30/07/2021. O Edital Retificado poderá ser retirado 
através do site: www.potim.sp.gov.br. Potim, 14 de julho de 2021. Bru-
no C. F. Abreu – Vice-presidente da Comissão de Licitação. 

Aviso de Reabertura de Licitação 
Tendo em vista a confirmação de somente duas empresas para a 
participação do Convite Nº 001/2021 – Proc. Adm. Nº 151/2021, cujo 
objeto é a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de 
Obras de Manutenção e Pintura no Paço Municipal e Creche Frei 
Artur, e Instalação de Divisórias no Centro de Cidadania e Serviços 
(CCS) e na Recepção da UBS Frei Galvão. 
Altera-se a data da sessão para recebimento e abertura dos envelo-
pes para o dia 22/07/2021, sendo: até às 15h45min – Recebimento 
dos envelopes; 16h00min – Início do Credenciamento.
Local da realização da sessão: Prefeitura Municipal, sito na Praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP. Edital na íntegra 
poderá ser consultado na sala de licitações da Prefeitura, na Praça 
Miguel Corrêa dos Ouros, Nº 101, Centro, Potim/SP.
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