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A Gazeta dos Municípios

Programa de castração gratuita 
chega para região central
de Moreira César e Pasin

OMS aponta que excesso de
trabalho pode causar derrames

e doenças cardíacas

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba continua em rit-
mo acelerado para realizar 
o programa de castrações 
pelo Centro de Proteção e 
Atendimento Animal (CE-
PATAS) em todo municí-
pio. Agora chega a diver-
sos bairros do Distrito de 
Moreira César: Vale das 
Acácias, Laerte Assunção, 
Azeredo, Karina, Ramos, 
Padre Rodolfo, Pasin e 
Mantiqueira. 
As inscrições para a cas-
tração de cães e gatos terá 
início nesta sexta-feira 
(30) na Subprefeitura de 
Moreira César e beneficia-
rá 100 animais da região 
central de Moreira César 
e outros 100 animais da 
região do Pasin e Manti-
queira. O programa bene-
ficia preferencialmente as 
fêmeas e tem um limite de 
dois animais por residên-
cia.
Para os moradores dos 
bairros da região central 
de Moreira César a inscri-
ção acontecerá a partir das 
8h30 e para os moradores 
da região do Pasin e Man-
tiqueira a inscrição será a 
partir das 13h30.
Para se inscrever o inte-
ressado deve apresentar: 
CPF, comprovante de en-
dereço e cartão do Cadas-
tro Único, pois será dada 
prioridade para famílias de 

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS), em par-
ceria com a Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT), realizou uma pes-
quisa buscando encon-
trar ligações entre doen-
ças sistêmicas e jornadas 
de trabalho extenuantes, 
avaliando dados coleta-
dos entre 2000 e 2016. A 
conclusão aponta que tra-
balhar um total acumulado 
de 55 horas semanais ou 
mais eleva em 35% os ris-
cos de se ter um Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), 
também conhecido como 
derrame, e em 17% de de-
senvolver problemas car-
díacos.
Foram analisadas jornadas 
extensas em 194 países, 
separando grupos de acor-
do com sexo, idade, região 
e rotina de trabalho. Nos 
16 anos avaliados, houve 
um aumento de 29% no 
número de mortes atribuí-
das à exaustão por longas 
jornadas, registrando a 
maior marca: 398 mil óbi-
tos por AVC e 347 mil por 
doenças cardíacas, ultra-
passando 745 mil mortes 

baixa renda. Serão atendi-
dos dois animais por resi-
dência. No momento da 
inscrição, o tutor do ani-
mal receberá o dia, horário 
e cuidados pré-cirúrgicos.
Esta será a décima etapa 
do programa, que já bene-
ficiou diversos bairros da 
região do Ribeirão Gran-
de, Bonsucesso, Goiabal, 
Bem Viver, Castolira, 
Vila São Benedito e Terra 
dos Ipês, Jardim Resende, 
Mombaça e Morumbi.
“O programa teve início 
em dezembro de 2020 e 
cada etapa contempla a 
castração de 100 animais. 
Até o momento já realiza-
mos cerca de 700. Pedimos 
que o tutor que fizer a ins-
crição não deixe de levar 
seu animal pois a castração 
evita crias indesejáveis 
e diminui o abandono”, 
afirmou a veterinária e res-
ponsável pelo CEPATAS, 
Fernanda Mussi.
Todos os animais castra-
dos pelo programa da Pre-
feitura receberão um mi-
cro-circuito eletrônico, de 
tamanho aproximado a um 
grão de arroz, sendo assim 
possível implantá-lo sob 
a pele. O microchip para 
animais contém um códi-
go exclusivo e inalterável 
que transmite informações 
específicas. 
Através desta tecnolo-

em um único ano. Ainda 
de acordo com a OMS, 
essa é a realidade de 8,9% 
da população mundial - 
algo em torno de 488 mi-
lhões de pessoas. 
Não é de agora que a ci-
ência vem encontrando di-
versos problemas de saúde 
ligados a grandes jornadas 
de trabalho. A Síndrome 
de Burnout, também co-
nhecida como síndrome 
do esgotamento mental, 
é uma das consequências 
mais comuns dessa rotina 
desgastante. Ao passar por 
longos períodos de estres-
se e sobrecarregamento, a 
pessoa passa a sentir um 
cansaço intenso que afe-
ta, tanto seu rendimento, 
quanto sua vida social, 
levando ao isolamento e, 
consequentemente, a ou-
tros problemas emocio-
nais. Isso é comumente 
confundido com uma mera 
exaustão, mas trata-se de 
um distúrbio um tanto co-
mum nos dias de hoje.
Especialistas ainda apon-
tam que essas jornadas 
de trabalho extenuantes 
variam de lugar para lu-

gia de ponta, a equipe do 
CEPATAS pode encontrar 
qualquer animal microchi-
pado e cadastrado na pla-
taforma mytrackpet.com. 
Na plataforma, o dono do 
animal pode controlar a 
vacinação e medicamen-
tos, tendo assim maior 
segurança com a vida do 
“pet”.
O sistema também a possi-
bilidade de adoção, poden-
do assim as ONGs cadas-
trarem fotos e informações 
para ajudar a encontrar um 
novo lar.
“O que estamos fazendo 
não é uma ação pontual, 
mas uma política de ges-
tão, utilizando o que há de 
melhor em tecnologia na 
causa animal”, disse o se-
cretário adjunto de Admi-
nistração, Danilo Velloso. 
“Todos os animais castra-
dos saem com microchip, 
à medida que a comuni-
dade veterinária aderir ao 
uso, construiremos um 
ecossistema que contri-
buirá com a comunidade”, 
completou.
“Os animais perdidos po-
dem ter seus tutores en-
contrados e a Defesa Ani-
mal pode ser beneficiada 
com a tecnologia do Mi-
crochip”, informou a ve-
terinária à frente dos tra-
balhos do CEPATAS, dra. 
Fernanda Mussi.

gar. No Pacífico Ociden-
tal e Sudeste Asiático, por 
exemplo, é mais “natu-
ralizado” que as pessoas 
trabalhem mais do que de-
veriam em um único em-
prego, com mais de 11% 
da população ultrapassan-
do as 55 horas semanais. 
Já no Brasil, por exemplo, 
o trabalho informal acaba 
sendo um dos principais 
motivos, com milhões de 
brasileiros trabalhando de 
forma autônoma e se su-
jeitando a condições ex-
tremas.
Para minimizar os danos, 
é muito importante que 
todos procurem profissio-
nais da faculdade de me-
dicina, como psiquiatras 
e neurologistas, para rea-
lizar exames preventivos 
e ficar a par do seu quadro 
de saúde. 
Outros profissionais como 
psicólogos e terapeutas 
também podem ajudar 
nesses casos, pois a saúde 
emocional é tão importan-
te quanto a física, sendo 
indispensável para garan-
tir uma boa qualidade de 
vida.
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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.

Ítalo Ferreira conquista
1ª medalha de ouro

para o Brasil em Tóquio

O brasileiro Ítalo Ferrei-
ra dominou as ondas na 
Praia de Tsurigasaki, onde 
ocorreram as disputas do 
surfe na Olimpíada de Tó-
quio (Japão). O potiguar 
conquistou na madrugada 
desta terça-feira (27) a pri-
meira medalha de ouro do 
surfe, modalidade estrean-
te nos Jogos Olímpicos.
Atual campeão mun-
dial, Ítalo dominou 
a                            final contra 
o japonês Kanoa Igarashi, 
vencendo por 15.14 a 6.6. 
A medalha de bronze ficou 
com o australiano Owen 

Wright, que venceu o bra-
sileiro Gabriel Medina por 
11.97 a 11.77 na disputa 
pelo pódio. “Muito feliz. 
Foi um dia incrível, espe-
cial, trabalhei muito para 
isso e acreditei. É incrí-
vel.”, disse Ítalo ao site do 
Comitê Olímpico Brasilei-
ro (COB) 
Na estreia da competição, 
Ítalo liderou a primeira 
bateria, com o somatório 
de pontos de 13.67. Com 
esta pontuação, ele ficou 
à frente do japonês Hiro-
to Ohhara (11.40), do ita-
liano Leonardo Fioravanti 

(9.43) e do argentino Lele 
Usuna (8.27).
Classificado para as oita-
vas de final, o brasileiro 
derrotou o neozelandês 
Billy Stairmand por 14.54 
a 9.67. Nas quartas, ele 
voltou a encarar o japonês 
Hiroto Ohhara, que esteve 
presente na bateria inicial. 
Ítalo mais uma vez levou 
vantagem e derrotou o 
oponente por 16.3 a 11.9.
Moradores de Baía For-
mosa (RN), cidade Natal 
do campeão, comemora-
ram o primeiro ouro para 
o país em Tóquio.
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Corpo é encontrado no bairro do 
Goiabal, em Pindamonhangaba

Pindamonhangaba continua
com terceira etapa da vacinação 

contra a gripe comum

No domingo (25), o dono 
de uma propriedade rural 
encontrou um corpo recém 
enterrado em sua proprie-
dade no bairro do Goiabal, 
em Pindamonhangaba. 
Imediatamente ele acio-
nou a polícia e relatou ter 
ouvido alguns disparos de 
arma de fogo na noite de 

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba continua a ter-
ceira etapa da vacinação 
contra o vírus da gripe (in-
fluenza H1N1) nesta terça-
-feira (27). A terceira fase 
é para todos os públicos. 
As pessoas precisam levar 
documento de identidade.
Para esta fase, a aplicação 
será de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 11H e 
das 13 às 16H, em vários 
locais: UBS Bem Viver, 
UBS Vila São Benedito, 
ESF Feital, ESF Santa Ce-
cília, ESF Cidade Jardim, 
ESF Castolira, ESF Azere-
do, ESF Vale das Acácias, 
ESF Campinas, ESF Cruz 
Grande, ESF Bonsucesso, 
ESF Eloyna, ESF Jardim 
Regina, ESF Jardim Impe-
rial, Bosque da Princesa( 
Acima de 12 anos, muní-
cipes da região central) e 
sala de vacina do CIAF( 
Crianças menores de 12 
anos, munícipes da região 
central).

sábado (24). 
A perícia da polícia com-
pareceu ao local e identi-
ficou que o corpo era do 
sexo feminino, branco e 
estava com as mãos e pés 
amarrados. Ela foi alveja-
da na cabeça e no braço. O 
cadáver de identidade ain-
da não identificada con-

Atenção
Em virtude da vacinação 
contra Covid-19, o público 
deve ficar atento às reco-
mendações do Ministério 
da Saúde. A imunização 
contra influenza só poderá 
ser feita 15 dias antes ou 
após a vacinação contra 
coronavírus.
Desta forma, é recomen-
dado que as pessoas que 
estão recebendo doses da 
Coronavac/Butantan não 
recebam a vacina contra 
influenza entre a primeira 
e a segunda dose contra 
Covid-19, pois esse in-
tervalo é de até 28 dias e, 
portanto, pode não respei-
tar o período recomendado 
de 15 dias entre a vacina 
contra um vírus e outro. 
Assim, esse grupo pode-
rá receber a vacina contra 
influenza 15 dias antes da 
primeira dose contra coro-
navírus ou 15 dias após a 
segunda dose. 
No caso das pessoas que 
estão sendo imunizadas 

tinha uma tatuagem com 
o nome “Ana Luiza” no 
braço e outra com o nome 
“Telma” na escápula es-
querda. O corpo foi enca-
minhado para o Instituto 
Médico Legal (IML) de 
Taubaté para uma possível 
identificação. A polícia vai 
investigar o caso.

contra Covid-19 com a 
AstraZeneca/Oxford/Fio-
Cruz, que possui um inter-
valo médio de 3 meses, é 
perfeitamente possível ser 
vacinado contra influenza 
entre a primeira e a segun-
da dose contra coronaví-
rus, pois o período mínimo 
de 15 dias entre um tipo de 
vacina e outro seria respei-
tado.
Os que ficaram com dúvi-
das e já foram vacinados 
contra Covid-19 devem 
levar a carteira de vaci-
nação e serão orientadas 
por profissionais de saúde 
nas unidades. Vale res-
saltar que, em virtude da 
própria vacinação contra 
Covid-19 e do respeito ao 
prazo de 15 dias, este ano 
a imunização contra in-
fluenza será feita durante 
um período maior. Assim 
todos os públicos poderão 
ter tempo para receber va-
cina contra as duas doen-
ças de forma eficaz e pla-
nejada.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP, 
torna pública a Dispensa de Licitação Nº 206/2021 para Serviço de 
Manutenção em Poço Tubular Profundo com Fornecimento de Mate-
rial por parte da Empresa pelo valor total de R$ 53.240,00 (cinquenta 
e três mil duzentos e quarenta reais) a empresa OLIVEIRA & OLI-
VEIRA POÇOS EIRELI, CNPJ: 01.120.647/0001-10, nos termos do 
Artigo 24, Inciso IV, da Lei Nº 8.666/93. Potim, 27 de julho de 2021. 
Erica Soler Santos de Oliveira - Prefeita Municipal.

Termo de Retificação de Publicação - Dispensa de Licitação Nº 
200/2021 - Objeto: Prestação de Serviço de Divulgação de Anúncios 
com Carro de Som - Na publicação à página de nº 249 do Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, do dia 27/07/2021, com referência à 
data de Ratificação, onde se lê: 30 de junho 2021, leia-se: 26 de julho 
de 2021. Potim, 27 de julho de 2021. Erica Soler Santos de Oliveira - 
Prefeita Municipal.
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Caso Marco Aurélio:
Escavação começa nesta

quinta-feira (29), diz polícia

Frente fria: Campos do Jordão 
pode registrar temperatura
negativa na sexta-feira (30)

A Polícia Civil de Piquete 
divulgou na noite desta se-
gunda-feira (26), que a es-
cavação de piso do imóvel 
na Base dos Marins, deve-
rá ocorrer nesta próxima 
quinta-feira (29). 
De acordo com o delegado 
que cuida do caso, Fábio 
Cabett, a previsão é que a 
operação para escavação 
comece no período da ma-
nhã. 
“Deverá começar às 9h 
com a presença dos peritos 
criminais e médicos legis-
tas”, disse o delegado. 
O trabalho pode colocar 
um fim na história que se 
tornou um mistério. 
Testemunhas 
A Polícia Civil de Piquete 
começou a colher depoi-
mentos, no último dia 20, 
de testemunhas que po-
dem dar alguma pista so-
bre o que teria acontecido 
com o rapaz.
O pedido de reabertura 
do caso foi noticiado pelo 
AgoraVale com exclusivi-
dade.
O Caso Marco Aurélio
No dia 8 de junho de 1985, 
um grupo de escoteiros se-
guiu em direção ao Pico 
dos Marins, uma monta-
nha localizada na Serra da 
Mantiqueira, que divide os 
municípios de Piquete e 
Cruzeiro. Entre os escotei-
ros estava Marco Aurélio 
Simon, um adolescente de 
15 anos.
O grupo tentou fazer a su-
bida até o topo, mas por 
causa de um dos jovens 

A frente fria, já anunciada 
na semana passada, deve 
chegar a partir desta quar-
ta-feira (28) na RMVale. 
A mínima em Campos do 
Jordão, poderá ser de 6°C 
com máxima de 15°C. 
De acordo com a Clima-
tempo, a onda de frio deve 
seguir até sexta-feira (30). 
No sábado (31), haverá 
um aumento na temperatu-
ra, elevado ainda mais no 
domingo (1).  Em São José 
dos Campos a previsão 
para quarta-feira (28) é de 
parte do tempo variando 
com pouco sol e nublado 
com muitas nuvens, po-
dendo chover a qualquer 
hora do dia. Mínima de de 

ter se ferido no trajeto, o 
chefe dos escoteiros pediu 
para que Marco Aurélio 
retornasse ao acampamen-
to para pedir ajuda. Foi a 
última vez que o rapaz te-
ria sido visto.
Quando o grupo chegou 
ao acampamento foi dado 
conta de que Marco Auré-
lio havia sumido.
Após o desaparecimento, 
o caso teve grande reper-
cussão. Policiais civis e 
militares se mobilizaram 
em buscas que duraram 28 
dias. Tudo em vão. Nunca 
mais Marco Aurélio foi 
encontrado. O caso mis-
terioso, inclusive, foi tido 
como sobrenatural, com 
teorias de que o adolescen-
te teria ‘transcendido para 
um plano superior’.
“Há muita fantasia nessa 
história”, diz autor de tri-
logia
O jornalista e autor da tri-
logia sobre o desapareci-
mento de Marco Aurélio, 
Rodrigo Nunes, acredita 
que o escoteiro pode estar 
vivo. 
“Eu sempre acreditei que 
Marco Aurélio desceu a 
montanha, pegou o cami-
nho correto e que chegou 
até a base do acampamen-
to onde eles montaram, 
considerando um ponto 
relevante que a mochila 
[com os pertences dentro] 
do Marco Aurélio, foi a 
única encontrada para fora 
da barraca. As outras [mo-
chilas] dos garotos com-
panheiros, estavam dentro 

6°C e máxima de 15°C. Já 
em Pindamonhangaba, o 
clima deve ser de chuva 
durante toda a quarta-fei-
ra, com tempo nublado. 
Mínima de 10°C e máxima 
de 18°C. Na sexta-feira 
(30) as temperaturas deve-
rão baixar ainda mais. Em 
Campos do Jordão o ter-
mômetro poderá registrar 
mínima de  -2°C e máxi-
ma de 12°C. Em São José 
dos Campos o registro da 
temperatura poderá ser de 
1°C a mínima e a máxima 
de 14°C. Fake
Nas redes sociais, as in-
formações sobre a frente 
fria estão tomando conta 
com proporções enormes 

da barraca. Este é um si-
nal que ele passou por ali. 
Eu acredito nisso. Agora, 
acredito no trabalho que 
a polícia fará a partir de 
agora. É importante que se 
façam as escavações para, 
de fato, tirar a dúvida, 
como é importante tam-
bém que se trabalhe com 
a possibilidade do Marco 
Aurélio estar vivo”, disse 
Nunes. 
O autor do livro ‘Opera-
ção Marins’ ressalta a im-
portância da realidade não 
ser confundida com o ima-
ginário das pessoas. 
“Há muita fantasia nessa 
história. Muita coisa que 
surge do imaginário po-
pular.Então é importante 
fazer cair por terra mui-
ta coisa que é fruto dessa 
imaginação fértil”, expli-
ca. 
Família
O pai de Marco Auré-
lio, Ivo Simon, 82 anos,  
concedeu uma entrevista 
ao Domingo Espetacular 
(Record TV) recentemen-
te. Ele disse que a vida 
dele teria mudado nos úl-
timos dias com as novas 
informações.
“Para mim é tudo uma sur-
presa que está acontecen-
do de repente. Em 20 dias 
mudou toda minha vida 
novamente com essas in-
formações. 
Eu não sei se eu estou 
pronto, se eu não estou 
pronto. Eu estou            per-
dido”, disse o pai, emocio-
nado.

como, por exemplo, que o 
frio baterá recorde em São 
Paulo, o que é mentira. 
Ainda segundo a Clima-
tempo, a menor tempera-
tura já registrada na cidade 
de São Paulo, desde 1943, 
foi de -2,0ºC em agosto de 
1955, na estação meteoro-
lógica do INMET no Mi-
rante de Santana, que é a 
estação oficial para regis-
tro de recordes. A precisão 
de frio mais intenso na ci-
dade será de 4°C na sex-
ta-feira (30) podendo ser 
registrado apenas como 
menor temperatura do ano. 
É importante checar toda e 
qualquer informação com 
uma fonte segura. 


