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A Gazeta dos Municípios

CCR NovaDutra e Instituto CCR 
oferecem 200 vagas de formação 

para empreendedores

Inscrições para o Programa de
Especialização em Engenharia da

Embraer terminam dia 31 de agosto

Programa estadual Bolsa-Trabalho 
tem 60 vagas disponíveis

em PindamonhangabaO Instituto CCR e a CCR 
NovaDutra estão com 
200 vagas abertas para os 
projetos Despertando o 
Empreendedor e Desper-
tando o Empreendedor na 
Tecnologia. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 
7 de setembro. A curado-
ria de temas e organiza-
ção institucional tem pe-
gada online, fortemente 
“mão na massa” e lingua-
gem descomplicada, feita 
para acolher as pessoas 
de modo contextualizado 
- sem jargões de merca-
do ou termos que inibam 
a criatividade natural dos 
candidatos.
Das 200 vagas oferecidas, 
100 são para a extensão 
do projeto Despertando 
o Empreendedor, que já 

Se encerra na próxima ter-
ça-feira (31) o prazo para 
inscrição no Programa de 
Especialização em Enge-
nharia (PEE) da Embraer, 
em São José dos Campos. 
O processo seletivo desse 
ano oferece 30 vagas para 
engenheiros formados a 
partir de 2019.
Realizado em parceria 
com o Instituto Tecno-

Pindamonhangaba está 
oferecendo 60 vagas pelo 
programa estadual Bolsa-
-Trabalho para uma jor-
nada de quatro horas diá-
rias e bolsa auxílio de R$ 
535,00 por mês, durante 5 
meses. Os cidadãos elegí-
veis devem se inscrever no 
portal do Bolsa do Povo, 
até dia 30 de agosto. As 
inscrições são para mora-
dores de Pindamonhanga-
ba, desempregados, maio-
res de 18 anos e com renda 
familiar de até R$ 550 
por pessoa (equivalente a 
meio salário mínimo).

qualificou 240 pessoas em 
SP e RJ, no 1º semestre, 
e as outras 100 são para 
o Despertando o Empre-
endedor na Tecnologia, 
que visa a formar pessoas 
que desejam abrir o pró-
prio negócio em territórios 
populares, favelas e pe-
riferias, mas em tipos de 
trabalho que promovam 
impacto social e inclusão 
tecnológica às comunida-
des atendidas. O objetivo é 
atrair pessoas que desejam 
abrir o próprio negócio em 
territórios populares, co-
munidades, favelas e peri-
ferias.
“Queremos formar novos 
empreendedores sociais 
para o Brasil. Pessoas 
criativas, qualificadas e 
empoderadas, que farão a 

lógico de Aeronáutica 
(ITA), que oferece o título 
de mestrado profissional, 
o programa é a principal 
porta de entrada para quem 
deseja atuar na engenharia 
da Embraer. 
Toda a forma-
ção é ministrada por                                             
profissionais da Embraer, 
professores do ITA e con-
sultores.

O Bolsa-Trabalho?tem 
como objetivo proporcio-
nar ocupação, qualificação 
profissional?e renda aos 
cidadãos em situação de 
vulnerabilidade social.?-
Tem duração de 5 meses 
e atenderá cidadãos de-
sempregados com bolsa-
-auxílio de R$ 535 além 
de?curso de qualificação 
virtual,?seguro de aciden-
tes e atividades de?traba-
lho em órgãos públicos 
por 4 horas diárias, 5 dias 
por semana. De acordo 
com o diretor de Emprego 
e Renda de Pindamonhan-

diferença na economia lo-
cal, ajudando quem mais 
precisa. Para nós, este é o 
sentido real do conceito de 
responsabilidade social”, 
afirma Tonico Pereira, di-
retor de Comunicação e 
Sustentabilidade do Grupo 
CCR.
O Despertando o Empre-
endedor e o Despertan-
do o Empreendedor na 
Tecnologia estão abertos 
para pessoas com mais 18 
anos. Fora isso, não impõe 
nenhum critério especí-
fico, além da vontade de 
empreender e que os par-
ticipantes residam priori-
tariamente em territórios 
populares. 
As inscrições são gratuitas 
e devem ser realizadas na 
página.

O programa já formou 
mais de 1.600 engenheiros 
de 100 universidades des-
de sua criação em 2001 e é 
reconhecido como um dos 
mais longevos modelos 
corporativos de desenvol-
vimento intelectual e tec-
nológico do Brasil. Para 
fazer a inscrição e saber 
quais são os pré-requisi-
tos.

gaba, Marcelo Camargo, é 
uma oportunidade para os 
desempregados se reinse-
rirem no mercado de tra-
balho. “O PAT de Pinda-
monhangaba está dando 
todo o suporte necessário 
para o benefício, e tam-
bém esclarecendo as dúvi-
das da população”. Para se 
inscrever, basta acessar. A 
seleção ocorrerá até 6 de 
setembro e a convocação 
será feita por meio de pu-
blicação no Diário Oficial. 
Mais informações pelos 
telefones (12) 3642-2530, 
3643-1518 ou 3637-2800
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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.

Prefeitura de Taubaté oficializa 
Escola Cívico-Militar

no bairro São Gonçalo

Nesta segunda-feira (23), 
a Prefeitura de Taubaté 
oficializou a transição da 
EMEF Professor Lafayet-
te Rodrigues Pereira, no 
bairro São Gonçalo, em 
uma unidade modelo do 
Programa Nacional das 
Escolas Cívico-Militares 
(Pecim).
Por estar situada em uma 
região de grande vulnera-
bilidade social, a escola 
foi escolhida entre as de-
mais da rede municipal. 
Com o novo sistema, a 
meta é focar na melhoria 
dos indicadores educacio-
nais, passando a adotar 
um conceito de gestão nas 
áreas educacional, didáti-
co-pedagógica e adminis-
trativa, com a participação 
do corpo docente da esco-
la e apoio dos militares, 
em oficinas ofertadas no 
contraturno das aulas re-
gulares.
Durante o evento, o Mi-
nistro do Estado da Educa-
ção, Milton Ribeiro, agra-

deceu ao Prefeito e equipe 
pelo apoio de implantar 
uma escola deste modelo 
no município. 
“Eu gostaria de agradecer 
ao senhor prefeito e toda 
sua equipe pelo apoio, e 
aos deputados que estão 
aqui comigo, que vieram 
prestigiar este evento, pois 
juntos vamos construir um 
Brasil melhor”.
“Parabéns pela nova es-
cola Cívico Militar em 
Taubaté, mais de 300 ci-
dades no Brasil estão na 
fila de espera e gostariam 
de ter essa oportunidade, 
mas que por questões de 
orçamento não é possível 
atender ao pedido. Mas 
aqui na cidade de Tauba-
té, estaremos atendendo e 
contribuindo com tudo o 
que pudermos! Mais uma 
vez, parabéns a todos”, fi-
nalizou o Ministro da Edu-
cação.
O objetivo do Programa 
das Escolas Cívico-Mili-
tares, é combater as de-

sigualdades de oportuni-
dade, promovendo uma 
formação humana e cívica 
a partir de uma educação 
de qualidade, aprimoran-
do o aluno em sua forma-
ção ética, valorizando suas 
competências e habilida-
des estimulando sua capa-
cidade de transformação 
da realidade no ambiente 
em que está inserido.

Atualmente, a escola aten-
de 471 alunos de 6 a 14 
anos, dos Ensinos Funda-
mental I e II e EJA (Edu-
cação de Jovens e Adul-
tos), além de ofertar aulas 
em período Integral. A 
unidade escolar conta tam-
bém com aulas de reforço 
e atividades com professor 
especialista. 
No momento, a prioridade 
no atendimento é direcio-
nada a alunos que já estão 
matriculados na unidade 
do São Gonçalo e para a 
população que reside pró-
xima a escola.



página 3A GAzetA dos Municípios25 de Agosto de 2021

Nova minirreforma trabalhista vai ao Senado

Desfigurada, minirreforma 
aprovada na Câmara deso-
nera folha de pagamento 
de empresas, mas deixa o 
trabalhador mais vulnerá-
vel, segundo especialistas
A Câmara dos Deputados 
aprovou, a toque de caixa, 
uma minirreforma traba-
lhista, contrabandeada na 
medida provisória enviada 
pelo governo para prorro-
gar o Benefício Emergen-
cial (BEm) e reduzir salá-
rios e jornada de trabalho. 
Mas o texto saiu do Pla-
nalto com 35 artigos. En-
gordou na Câmara dos De-
putados para 95, recheado 
de emendas. Nelas, foram 
inseridos jabutis que cria-
ram vários regimes de 
contratação em que as em-
presas se livram de pagar o 
FGTS e o INSS. Os traba-
lhadores vão ficar até sem 
o auxílio de acidente de 
trabalho. Para especialis-
tas, o texto não passa pelo 
Senado.
Donne Pisco, sócio-funda-
dor do Pisco & Rodrigues 
Advogados, afirma que a 
medida é boa para o em-
pregador porque desonera 
a folha de pagamento. Não 
para o trabalhador, que fi-
cará totalmente exposto e 
vulnerável. “Não terá pro-
teção em caso de desem-
prego involuntário, não 
terá direito ao seguro-de-
semprego, não será bene-
ficiário de auxílio-doença, 
aposentadoria por inva-
lidez pensão por morte, 
nem contabilizará o tempo 
para fins de aposentado-
ria. Além disso, a MP cria 
dentro da empresa duas 
categorias de trabalhado-
res com direitos distintos, 
apesar de poderem exercer 
as mesmas funções.”
Pisco cita, ainda, que o 
instrumento reduz a for-
mação do saldo do FGTS 
e limita a indenização, na 
hipótese de demissão sem 
justa causa. “Entendemos 

que a simples desoneração 
da folha de pagamento não 
gera abertura de novas va-
gas de trabalho de maneira 
a impactar as taxas de de-
semprego”, afirma Donne 
Pisco.
A MP tem também várias 
irregularidades, garante 
o juiz Thiago Melosi Só-
ria, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região 
(TRT-2) e da Associação 
Brasileira de Magistrados 
do Trabalho (ABMT). “O 
STF já decidiu em julga-
mento de Ação Declarató-
ria de Inconstitucionalida-
de (ADI 5.127), em 2015, 
que somente é possível ao 
Congresso alterar uma MP 
se as emendas parlamenta-
res guardarem ‘pertinência 
temática’ com o texto ori-
ginal”, explica.
O ato de inserir na MP 
dispositivos alheios à 
matéria foi chamado de 
‘contrabando legislativo’ 
pelo STF (conhecidos por 
‘jabutis’), diz Sória. “É um 
meio malicioso de driblar 
o processo legislativo”, re-
força o juiz. Ele cita como 
“exemplos gritantes”, por 
não terem nenhuma rela-
ção com o tema original, 
as alterações de regras da 
justiça gratuita; limitações 
de imposição de multas 
pelos auditores fiscais do 
trabalho; alterações de jor-
nada de trabalho em minas 
de subsolos; e criação de 
um tipo de hora extra “de 
segunda categoria”, com 
adicional de 20%, em vez 
de 50%, para todos os pro-
fissionais que têm jornadas 
de trabalho legais reduzi-
das.
O juiz destaca, ainda, 
como inconstitucionalida-
des, a criação do progra-
ma Primeira oportunidade 
e reinserção no emprego 
(Priore), para pessoas de 
18 a 29 anos em busca 
do primeiro emprego e 
maiores de 55 anos de-

sempregados nos últimos 
12 meses, com redução 
de direitos trabalhistas. E 
também a criação do Re-
gime especial de trabalho 
incentivado, qualificação e 
inclusão produtiva (Requi-
pe), para contratação sem 
vínculo de emprego e qua-
lificação de pessoas de 18 
a 29 anos, pessoas de qual-
quer idade desempregadas 
há mais de 2 anos ou bene-
ficiários de programas fe-
derais de transferência de 
renda, com recebimento 
de auxílio e bolsa, em vez 
de salário.
Aposentadoria
Cristina Buchignani, só-
cia da área trabalhista do 
Costa Tavares Paes Advo-
gados, assinala que o BEm 
foi instituído para minimi-
zar os efeitos da pande-
mia, e já garantia a possi-
bilidade de suspensão do 
contrato de trabalho e a 
redução de jornada e sa-
lário, com participação do 
governo no custeio do be-
nefício. “Outras questões 
abordadas pelo texto, que 
notoriamente não se coa-
dunam com o objetivo e a 
provisoriedade das dificul-
dades impostas pela covid, 
certamente, se aprovadas, 
poderão ter a respectiva 
constitucionalidade sub-
metida à apreciação judi-
cial”, reforça.
Para a advogada, fomentar 
a inserção de certos grupos 
de pessoas no mercado de 
trabalho degradado pelos 
efeitos da pandemia, en-
quanto durarem, a exem-
plo dos programas Priore 
e Requip, com incentivos, 
são medidas positivas. 
“Mas não se pode permitir 
que, a esse título, se impo-
nha a precarização e o re-
trocesso às relações de tra-
balho e emprego”, destaca 
Cristina. As empresas que 
contratarem pelo Priore 
poderão reduzir a alíquota 
do FGTS de 8% para 2% 

no caso de microempresa, 
de 4%, para empresas de 
pequeno porte e de 6%, 
para as demais.
Um destaque ao texto, 
acrescentado pelos parla-
mentares, determinou que 
as empresas participantes 
do programa deixarão de 
ter a obrigatoriedade de 
depositar a contribuição 
previdenciária ao Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS). Atualmente, ela 
é descontada da folha de 
pagamento de funcioná-
rios com carteira assinada. 
A mudança tem impacto 
direto na aposentadoria, 
pois a tendência, dizem 
especialistas, é de que os 
trabalhadores parem de 
contribuir com a Previdên-
cia Social e demorem mais 
para se aposentar.
“A MP diz que, durante 
esse período de suspensão 
do contrato de trabalho, o 
segurado pode contribuir 
na qualidade de segurado 
facultativo, o que é uma 
absoluta incongruência 
tendo em vista que esse 
trabalhador está sem ren-
da. A manutenção desse 
trabalhador ao sistema de 
Previdência é onerosa”, 
afirma Leandro Madurei-
ra, advogado especialista 
em direito previdenciário 
e sócio do escritório Mau-
ro Menezes & Advogados.
Na opinião de Luiz Gusta-
vo Bertolini, especialista 
em direito previdenciário 
e sócio do escritório Aith, 
Badari e Luchin Advo-
gados, a maior parte dos 
brasileiros não tem hoje 
planejamento e conheci-
mento previdenciário o 
suficiente para optar pela 
contribuição facultativa 
após ela deixar de ser au-
tomática.
“A população, de forma 
geral, desconhece os seus 
direitos previdenciários e 
a importância do recolhi-
mento para o INSS. O tra-

balhador (com o contrato 
suspenso) provavelmente 
destinará a renda para as 
despesas do dia a dia, tais 
como a alimentação, água, 
energia elétrica e aluguel, 
não sobrando para os reco-
lhimentos previdenciários. 
Ele se dará conta do pre-
juízo somente no momen-
to de se aposentar”, alerta 
Bertolini.
O especialista lembra que 
também há um limite de 
período pelo qual os segu-
rados podem interromper 
a contribuição e manter 
a cobertura do INSS. Em 
regra, é possível ficar sem 
contribuir, em média, por 
até 12 meses sem perder 
a chamada “qualidade de 
segurado”. O prazo é de 
apenas seis meses para 
trabalhadores que fazem a 
contribuição na modalida-
de facultativa.
Fique por dentro
A Câmara dos Deputados 
aprovou em 12 de agosto 
a Medida Provisória (MP 
1.045/2021) que muda vá-
rios pontos na legislação 
trabalhista, que, em alguns 
casos, suspende a contri-
buição ao INSS e pode 
afetar, no futuro, a aposen-
tadoria. Veja as principais 
alterações:
Cria uma modalidade de 
trabalho sem direito a fé-
rias, 13º salário e Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS); Outra moda-
lidade de trabalho, é sem 
carteira assinada (Requip) 
e sem direitos trabalhistas 
e previdenciários, dando 
ao trabalhador uma bolsa 
e um vale-transporte;
Estabelece um programa 
de incentivo ao primei-
ro emprego (Priore) para 
jovens. O Priore também 
propõe a estimular a con-
tratação de maiores de 55 
anos desempregados há 
mais de 12 meses. Nesses 
casos do Priore, o empre-
gado recebe um bônus no 

salário, mas seu FGTS é 
menor;
A MP aumenta o limite da 
jornada de trabalho dos 
que trabalham como mi-
neiros;
Reduz o pagamento de ho-
ras extras para categorias 
profissionais como bancá-
rios, jornalistas e operado-
res de telemarketing;
Restringe o acesso à Justi-
ça gratuita em geral;
Proíbe juízes de anular 
pontos de acordos extraju-
diciais firmados entre em-
presas e empregados;
Dificulta a fiscalização 
trabalhista, inclusive para 
casos de trabalho análogo 
ao escravo.
Detalhes
Algumas das medidas in-
cluídas foram tentadas 
pelo governo em 2020 na 
MP do Contrato Verde e 
Amarelo, mas não foram 
aprovadas a tempo pelo 
Congresso Nacional.
Na contratação sem car-
teira (sem férias, 13º salá-
rio e FGTS), o Programa 
Nacional de Prestação de 
Serviço Social Voluntário 
é para jovens com idade 
entre 18 e 29 anos e pes-
soas com mais de 50 anos.
Nesse caso, a jornada má-
xima é de 48 horas por 
mês, ou até seis horas por 
dia e no máximo três vezes 
por semana, mediante tra-
balho temporário.
Já o Programa Primeira 
Oportunidade de Reinser-
ção no Emprego (Priore) 
tem limite salarial de até 
R$ 2,2 mil.
O Ministério da Econo-
mia, e não o do Trabalho, 
deverá detalhar os treina-
mentos para a qualificação 
profissional.
Em casos de trabalho aná-
logo ao escravo e fisca-
lizações trabalhistas, só 
haverá multa se houver 
infração da lei depois de 
duas visitas de orientação 
dos auditores do trabalho.
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Covid-19: Pinda inicia vacinação 
para adolescentes de 16 e 17 

anos nesta terça-feira

Nesta terça-feira (24), a 
Secretaria de Saúde de 
Pindamonhangaba inicia 
a vacinação contra a co-
vid-19 em um novo públi-
co, agora os adolescentes 
de 16 e 17 anos, já podem 
ir se vacinar. 
A aplicação da primeira 
dose para pessoas com 18 
anos ou mais e 12 anos ou 
mais com comorbidades, 
também continua. Confira 
os locais e horários de va-
cinação:
Primeira dose para pesso-
as com 18 anos ou mais
- Das 8 às 11 horas e das 
13 às 16 horas no Sho-
pping Pátio Pinda.
Primeira dose para gestan-
tes e puérperas acima dos 
18 anos
- Somente na sala de va-
cinas do CIAF/Saúde da 
Mulher, das 8 às 11 horas 
e das 13 às 15 horas.
Primeira dose para ado-
lescentes com 12 ou mais 
com comorbidades; e jo-
vens de 16 e 17 anos sem 
comorbidades

- Das 8 às 11 horas, Ipê 2, 
Ciaf, PSF Nova Esperan-
ça, PSF Cidade Nova e 
PSF Vila Rica.
Todos precisam levar um 
documento de identifica-
ção (RG ou CPF), com-
provante de endereço e o 
termo de vacinação preen-
chido, originais e cópias. 
Além disso, todos devem 
preencher o termo de va-
cinação Estadual pelo site 
www.vacinaja.sp.gov.br.
Segunda dose
AstraZeneca (conforme 
data da carteirinha)
- Das 8 às 11 horas: Cisas
- Das 13 às 16 horas: Ciaf 
(saúde da mulher), PSF 
Vila Rica, PSF Cidade 
nova e PSF Nova Esperan-
ça.
Coronavac/Butantan (con-
forme data da carteirinha)
- Das 13 às 16 horas Ciaf, 
Ipê 2 e Cisas.
Veja quais as comorbida-
des definidas pelo Gover-
no do Estado:
Insuficiência cardíaca, 
cor-pulmonale e hiperten-

são pulmonar, cardiopatia 
hipertensiva, síndrome 
coronariana, valvopatias, 
miocardiopatias e peri-
cardiopatias, doença da 
aorta, dos grandes vasos 
e fístulas arteriovenosas, 
arritmias cardíacas, car-
diopatias congênitas no 
adulto, próteses valvares 
e dispositivos cardíacos 
implantados, diabetes 
mellitus, pneumopatias 
crônicas graves, hiperten-
são arterial resistente, hi-
pertensão arterial estágio 
3, hipertensão 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.

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público 
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 047/2021. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de 
Utensílio Hospitalar SAMU. Data para recebimento de proposta: das 
08h00min do dia 24/08/2021, até as 08h00min do dia 10/09/2021; 
data da abertura de propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 
10/09/2021; data de início da sessão pública: às 09h00min do dia 
10/09/2021, 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.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
torna pública a Dispensa de Licitação Nº 233/2021 para Serviço de 
Manutenção em Poço Tubular Profundo com Fornecimento de Mate-
rial por parte da Empresa pelo valor total de R$ 83.763,00 (oitenta e 
três mil e setecentos e sessenta e três reais) a empresa OLIVEIRA & 
OLIVEIRA POÇOS EIRELI, CNPJ: 01.120.647/0001-10, nos termos 
do Artigo 24, Inciso IV, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 24 de agosto de 
2021. Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.


