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A Gazeta dos Municípios

Primeira parcela do 13º salário 
para servidores é antecipado 

para 31 de agosto

Banda Rastapé realiza apresentação 
no Sesi São José dos

Campos no próximo sábado

Covid-19: Vacinação em adolescentes de 
12 a 17 anos com comorbidades continua 
nesta segunda-feira em Pindamonhangaba

Nesta última semana, a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou a 
antecipação da primeira 
parcela do 13º salário do 
funcionalismo público 
municipal. Legalmente o 
empregador é obrigado a 
fazer o pagamento da pri-
meira parcela em novem-
bro e da segunda em de-
zembro. 
Em comunicado, o pre-
feito Dr. Isael Domingues 

No próximo sábado (28), a 
Banda Rastapé comemora 
22 anos de carreira com 
uma apresentação gratuita 
no SESI de São José dos 
Campos.
O grupo com sucessos em-
placados em dez discos, 
um DVD e um EP, depois 
dos singles “Tantas Flo-
res” e “Encanto dos An-
jos”, lançados no primei-
ro semestre de 2021, dão 
início à turnê Encanto dos 
Anjos com este show.
A entrada é gratuita e os 
ingressos podem ser reser-
vados pelo sistema Meu 

Nesta segunda-feira (23), 
a Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba con-
tinua com a aplicação da 
primeira dose da vacina 
contra a Covid-19 para 
adolescentes de 12 a 17 
anos com comorbidades. 
Também é mantida a apli-
cação em pessoas com 18 
anos ou mais, todas as ges-
tantes e puérperas.
Primeira dose para pesso-
as com 18 anos ou mais
Das 8 às 11 horas e das 13 
às 16 horas no Shopping 
Pátio Pinda.
Primeira dose gestantes e 
puérperas
Primeira dose para ges-
tantes e puérperas com 18 
anos ou mais, somente na 
sala de vacinas do CIAF/
Saúde da Mulher, das 8 às 
11 horas e das 13 às 15 ho-
ras.
Primeira dose de pessoas 
de 12 a 17 anos
Primeira dose para adoles-
centes de 12 a 17 anos com 
comorbidades, gestantes e 
puérperas; no Ciaf (saúde 
da Mulher) e na UBS Ipê 
2, das 8 às 11 horas.
Todas as pessoas devem 
preencher o termo de va-
cinação Estadual pelo site 
www.vacinaja .sp.gov.
br, e levar um documen-
to de identificação (RG 
ou CPF), comprovante de 

anunciou o pagamento 
para o próximo dia 31 de 
agosto, juntamente com o 
salário referente ao mês 
de agosto, aquecendo com 
cerca de R$ 5 milhões a 
economia da cidade.
O anúncio vinha sendo 
aguardado pelos servido-
res públicos e o prefeito 
explicou o cenário econô-
mico das finanças do mu-
nicípio.
“Nossas decisões são pau-

SESI, a partir das 21h 
deste domingo (22). Cada 
inscrito tem direito a até 
2 reservas. Os ingressos 
serão em formato digital 
tipo QR Code e no dia 
do evento, basta apresen-
tar o código para leitura                          
digital.
A apresentação seguirá 
todos os protocolos de se-
gurança e terá capacidade 
reduzida de acordo com 
as recomendações das au-
toridades sanitárias. Ao 
todo, serão disponibiliza-
dos apenas 101 lugares, 
ou seja, 26% da capacida-

endereço e o termo de va-
cinação preenchido, origi-
nais e cópias.
Segunda dose
AstraZeneca (conforme 
data da carteirinha): PSF 
Nova Esperança, CISAS 
Moreira César, Centro Dia 
do Idoso (Vila Rica), PSF 
Cidade Nova e CIAF/Saú-
de da Mulher: das 8 às 11 
horas.
Coronavac/Butantan (con-
forme data da carteirinha): 
Centro Dia do Idoso (Vila 
Rica), Ciaf (Saúde da Mu-
lher), Cisas (Moreira Cé-
sar), PSF Nova Esperança 
(Araretama), PSF Cidade 
Nova e UBS Ipê 2: das 13 
às 16 horas.
Confira quais são as co-
morbidades definidas pelo 
Governo de São Paulo:
Insuficiência cardíaca, 
cor-pulmonale e hiperten-
são pulmonar, cardiopatia 
hipertensiva, síndrome 
coronariana, valvopatias, 
miocardiopatias e pericar-
diopatias, doença da aorta, 
dos grandes vasos e fístu-
las arteriovenosas, arrit-
mias cardíacas, cardiopa-
tias congênitas no adulto, 
próteses valvares e dispo-
sitivos cardíacos implan-
tados, diabetes mellitus, 
pneumopatias crônicas 
graves, hipertensão arte-
rial resistente, hipertensão 

tadas em números e acom-
panhamos a arrecadação 
diariamente para tomar 
nossas decisões. Este ano 
em virtude da pandemia, 
preferimos segurar um 
pouco os recursos que já 
estavam separados para 
esse compromisso e agora 
com um quadro mais con-
trolado e favorável temos 
condições de quitar em 
agosto a primeira parce-
la”, afirmou o prefeito.

de máxima do teatro para 
manter o distanciamento 
social necessário em prol 
da saúde de todos.
Serviço
Local: SESI - São José dos 
Campos
Av. Cidade Jardim, 4389 - 
Bosque dos Eucaliptos
Data e horário: 28 de agos-
to, sábado às 20h
Capacidade: 101 lugares
Duração: 60 minutos
Classificação indicativa: 
Livre
Gênero: Popular
Para mais informações, li-
gue: (12) 3919-2000

arterial estágio 3, hiper-
tensão estágios 1 e 2 com 
lesão e órgão alvo, doença 
cerebrovascular, doença 
renal crônica, imunossu-
primidos, anemia falcifor-
me, obesidade mórbida, 
cirrose hepática/cirrose A, 
B ou C, HIV, AVC, doen-
ças neurológicas, deficiên-
cia neurológica grave, es-
clerose múltipla, esclerose 
lateral amiotrófica e doen-
ças hereditárias degenera-
tivas do sistema nervoso 
ou muscular
Vacinação Gripe
A terceira etapa da vacina-
ção contra o vírus da gripe 
(influenza H1N1) também 
continua nesta segunda-
-feira (23), enquanto dura-
rem os estoques.
Por conta do volume de 
vacinas, o número de lo-
cais foi reduzido e aplica-
ção acontecerá de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 11h 
e das 13 às 16h, nos lo-
cais: ESF Feital, ESF Cruz 
Grande e Jardim Regina.
A terceira fase será                  
para todos os públicos, 
e as pessoas precisam            
levar documento de iden-
tidade.
Em virtude da vacinação 
contra Covid-19, o públi-
co deve ficar atento às re-
comendações do Ministé-
rio da Saúde.
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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.
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 032/2021 – No dia 
23 de agosto de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SAN-
TOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMO-
LOGAR os itens do Pregão Nº 032/2021, referente ao objeto em epí-
grafe, qual seja: Aquisição de Servidor de Dados para a Secretaria de 
Saúde, as empresas: MEGANET COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
- EPP, com valor total de R$ 34.000,00 e  PISONTEC COMERCIO E 
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, com valor 
total de R$ 23.168,99. Ficam as empresas convocadas a assinarem 
o Contrato no prazo de 05 dias úteis a partir desta publicação. 

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 045/2021. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Ma-
terial Gráfico. Data para recebimento de proposta: das 08h00min do 
dia 24/08/2021, até as 08h00min do dia 03/09/2021; data da abertura 
de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 03/09/2021; data de 
início da sessão pública: às 09h00min do dia 03/09/2021, horário de 
Brasília/DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licita-
ções”. 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 
046/2021. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Par-
celada de Peças de Veículos Pesados para Reposição. Data para 
recebimento de proposta: das 13h00min do dia 24/08/2021, até as 
13h00min do dia 03/09/2021; data da abertura de propostas: das 
13h00min às 14h00min do dia 03/09/2021; data de início da sessão 
pública: às 14h00min do dia 03/09/2021, 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.


