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Prefeitura se pronuncia e tira dúvidas
em vídeo ao vivo na rede social o�icial
Divulgação

Novas transmissões ao vivo devem ser realizadas em outras ocasiões. Reforçando que não há caso conﬁrmado em Pinda
PÁG.
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A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou, nessa quarta-feira (18), uma
ação inédita de divulgação
a respeito do coronavírus. O
prefeito Isael Domingues, a
secretária de Saúde, Valéria
dos Santos e o diretor da Vigilância Epidemiológica Rafael Lamana, participaram
de uma “live” – transmissão
ao vivo – sobre o tema, com
informações e tirando as dúvidas dos internautas.
A coletiva teve 1 hora
e 10 minutos de duração,
com a participação e, também transmissão ao vivo,
de diversos veículos de imprensa.
A população fez perguntas e pôde tirar dúvidas diretamente com prefeito e
sua equipe, durante a transmissão. O vídeo ainda está
disponível na página o�icial
do Facebook da Prefeitura
de Pindamonhangaba.
PÁG.
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Obras de
construção
do Terminal
Rodoviário seguem
em Moreira César

A obra já conta com abertura das valas
para receberem as colunas, que foram
concretadas e estão aptas para a
ﬁxação da estrutura de concreto

Prosseguem em Moreira César as obras
de construção do Terminal Rodoviário,
que trará mais estrutura para o transporte do Distrito de Moreira César. As obras
encontram-se no estágio de alvenaria,
com o levantamento das paredes da parte interna como administração, banheiros, boxes comerciais, entre outros.

Viva Pinda esclarece que “horários dos ônibus não serão de sábado”
Em reunião com a Prefeitura de Pindamonhangaba na manhã desta quarta
(18), a empresa Viva Pinda
esclareceu ter acatado as
considerações da Prefeitura e não irá aplicar o horário praticado aos sábados
em suas linhas durante a
semana.
O vice-prefeito Ricardo
Piorino apresentou as
alegações recebidas
da população de que a
medida poderia causar
maior aglomeração,
facilitando a transmissão do
novo coronavirus
PÁG.
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Pronto-Socorro
Municipal restringe
circulação de
pessoas na unidade
PÁG.
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Guerreiras Pinda dão
show em partida
da Liga Nacional
PÁG.
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Shopping Pátio Pinda
tem horário reduzido
PÁG.

PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
18º
POSSIBILIDADE DE CHUVA

27º
UV 12

Fonte: CPTEC/INPE
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Editorial

Foco continua sendo a
prevenção
Pindamonhangaba continua sem nenhum caso do coronavírus
(Covid-19) con�irmado, contudo, as autoridades de saúde seguem
realizando serviços de monitoramento e ações preventivas, que
incluem fechamento de alguns prédios públicos.
Uma das ações dessa quarta-feira (18), foi a determinação do
Pronto Socorro Municipal de restringir a circulação de pessoas na
unidade. A medida visa a minimizar o risco de contaminação da
doença.
A nova determinação prevê um número �ixo de acompanhante
durante as consultas médicas e o atendimento emergencial, e
também determina restrição nas visitas aos pacientes.
É bom reforçar que todas essas medidas são preventivas e, como
destacado em uma coletiva de imprensa – transmitida ao vivo
pelas redes sociais –, por representantes da secretaria de Saúde,
Comunicação e Gabinete do Executivo, por se tratar de uma doença
nova, com todas as formas de transmissão ainda e desconhecidas,
“às vezes, até as diretrizes de órgãos o�iciais podem mudar no dia
seguinte”. É preciso �icar atento!
E por falar em o�iciais, nós, como veículo de informação,
reforçamos a importância de se buscar notícias em fontes seguras
e o�iciais como o site da prefeitura, do governo do Estado e do
Ministério da Saúde.
Embora seja uma pandemia, de uma doença nova e de contágio
rápido, a expectativa dos especialistas da área de saúde é que
“tudo isso tenha �im e que tudo �icará bem!” Desde que todos, sem
exceção, façam o possível por sua proteção e de seu próximo.

Eu indico
A indicação
dessa
semana
é o filme
“Parasita”

Reprodução/Internet

“Gisaengchung”, parasita
em coreano teve a sua estreia
mundial no Festival de Cannes
de 2019, quando ganhou a Palma de Ouro, tornando-se no
primeiro �ilme sul-coreano a
receber o prestigiado prêmio.
Toda a família de Ki-taek
está desempregada, vivendo
num porão sujo e apertado.
Uma obra do acaso faz com
que o �ilho adolescente da família comece a dar aulas de
inglês à garota de uma família
rica. Fascinados com a vida
luxuosa destas pessoas, pai,
mãe, �ilho e �ilha arquitetam
um plano para se in�iltrarem
também na família burguesa,

um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à
ascensão social custarão caro
a todos.
“Este �ilme não tem um gênero especi�ico assim dizendo
ele é engraçado de maneira
nervosa, romântico em sua
constante tensão e aterrorizante em seu realismo brutal.
O �ilme também faz serias criticas as clases sociais relacionando os dois extremos: pobres e ricos. Indico este �ilme
pois ele envolve o telespectador de uma maneira extremamente forte’’.
Celio Almeida- estudante

Este espaço é destinado a indicações de livros, �ilmes
e séries. Quer participar? Envie sua sugestão para o
email: tribunapinda@gmail.com
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Guerreiras Pinda dão show
em partida da Liga Nacional
No último �im de semana, as
meninas do futsal da Secretaria
de Esportes de Pindamonhangaba estiveram em São Carlos para
a disputa da primeira fase da Liga

Nacional de futsal feminino categoria sub 20.
Foram 3 jogos e 3 goleadas.
Confira os resultados:

Shopping Pátio Pinda
tem horário reduzido
A medida é temporária e visa a apoiar as
ações do poder público
Desde a quarta-feira (18), o Shopping
Pátio Pinda passou a funcionar em horário
especial: de segunda a domingo, lojas,
quiosques, Praça de Alimentação e lazer
estão abertos das 12h às 20h.
A medida preventiva foi tomada em
linha com as recentes orientações e
recomendações do poder público.
Além da redução do horário, o Shopping
incrementou seus pontos com álcool em
gel, acessível e disponível a todos seus
clientes, juntamente com informativos de
orientação aos cuidados e à prevenção.
O empreendimento também aumentou
a frequência e intensidade da limpeza e
higienização dos espaços.
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Guerreiras Pinda
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Com as 3 vitórias, as Guerreiras Pinda Futsal carimbaram
o passaporte para a fase final da
competição que deverá acontecer aqui em Pinda mesmo, sem
previsão de datas. Pinda fez 25
gols e não tomou nenhum na
competição.
O professor Marcio Silva ressalta o excelente resultado obtido e elogia as meninas pela
dedicação e disciplina estica
durante os jogos.
Martinha saiu como artilheira desta fase marcando 6 gols
na competição. Michelinha é outro destaque como a rainha das
assistências.
Vale ressaltar que diante dos
acontecimentos de pandemia
nos últimos dias, os treinamentos e competições estão todos
suspensos por tempo indeterminado.
A equipe de Pinda jogou com
as seguintes atletas: Goleiras: Jaque e Camila, Fixas: Sany, Vitória
e A Martins, Alas. Sheila, Denna,
Lili, Duda e Michelinha, Pivôs:
Martinha e Adriellie.
Maurício Cavalheiro

Pros

eando

COROAVÍRUS

O caso é sério. O Covid-19 vem
se espalhando pelo mundo e ceifando vidas, embora haja quem
não dê a mínima para ele.
Para a nossa sobrevivência,
precisamos repetir o ato do governador romano da província
da Judeia, Pôncio Pilatos. Não
para nos eximirmos de responsabilidades, mas para assumi-las. A
higiene pode salvar a nossa vida e
a de muita gente.
Não nos esqueçamos, também, do álcool gel, máscaras e
luvas, cujos preços estão pela
hora da morte. Ô, gentinha oportunista!
Procure evitar contatos. Não
pule mais a cerca. Cuidado com
aqueles que falam cuspindo (Até
conseguir armar o guarda-chuva
você já foi salivado). Distanciese de tosses e espirros alheios.
Evite aglomerações. Se puder,
en�ie-se num escafandro. Se puder, hiberne.
No mundo de hoje, informações são instantâneas, até mesmo
nos lugares mais recônditos. Até
mesmo naquela cidadezinha que
não consta em nenhum mapa:

O autor é escritor, membro da APLAcademia Pindamonhangabense
de Letras e da UBT-União
Brasileira de Trovadores – seção
Pindamonhangaba. Colaborador no
jornal Tribuna do Norte desde 1986

Funcorabudo. Nessa cidadezinha,
Dona Maledana morava com o
marido, o senhor Eupedesri, a �ilha Natilenva e o �ilho Adatormas.
A �ilha, menina ingênua, vivia
se apaixonando por qualquer
moço que aparecesse. Depois de
trocar “somente” beijinhos (era
o que dizia), o rapaz desaparecia
e ela choramingava o dia inteiro.
Parodiando a “doença da moda”,
o irmão, caindo na gargalhada,
dizia que ela sofria de Choronavírus. Assim que o pai se inteirava,
trazia a cura milagrosa: o cinto.
Naquela cidadezinha, Choronavírus e Coronavírus eram menos perigosos se comparados ao
vírus que matou um punhado de
mulheres num mesmo dia.
Eupedesri era um homem gasto que ainda causava suspiros na
mulherada. Quando o �ilho descobriu que ele era perseguido por
sexagenárias do bairro, casadas
ou não, contou à mãe:
- O pai tá sofrendo de Coroavírus.
Maledana não valorizava os
comentários do �ilho. “Tudo bobagera” – dizia ela. Entretanto,

Parabéns, ao Paulo Faria,
o primeiro a enviar a resposta correta da última charada
do Proseando: “O nome da
professora”. Ele respondeu:
Alice da Luz (Ali se dá à luz).
Agora é a sua vez!
O teclado de meu notebook embaralhou alguns
nomes próprios do texto. Desembaralhe-os e me envie o
nome correto da cidade e das
personagens. Quem primeiro
enviar a resposta correta ao
WhatsApp 99735-0611, ganhará um prêmio.

certo dia, quando espiou pela
janela e viu a procissão atrás do
marido, sem dizer palavra, se
apossou do “três oitão” escondido na gaveta das cuecas e saiu
para abater a “galinhada”.
Fora de si, apontou para a primeira e disparou, após dizer:
- Vagabunda!
E assim fez com as demais.
Foi presa. Naquele dia, a população de Funcorabudo soube
que Coroavírus mata mais que
Covid-19.
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Obras de construção do Terminal
Rodoviário seguem em Moreira César
Prosseguem em Moreira César as obras de construção do
Terminal Rodoviário, que trará
mais estrutura para o transporte
do Distrito de Moreira César. Em
visita ao canteiro de obras nesta
semana, o prefeito Isael Domingues conferiu o trabalho que vem
sendo realizado pela empresa
Convale Construtora.
As obras encontram-se no
estágio de alvenaria, com o levantamento das paredes da parte interna como administração,
banheiros, boxes comerciais,

entre outros. Paralelamente a
isso a fundação da estrutura geral esta em andamento, com a
abertura das valas que receberão as colunas pré-moldadas e
em seguida a cobertura e estrutura metálica.
“As obras não param e o prazo para entrega deste sonho dos
moradores de Moreira César
acontecerá este ano. Iremos aumentar a prestação de serviço e
a população irá ganhar além da
rodoviária, um espaço de entretenimento e um ponto de encon-

tro com praça de alimentação,
fomentando o crescimento comercial e o desenvolvimento do
Distrito”, afirmou o prefeito Isael
Domingues.
Apesar do período chuvoso vivido em fevereiro, a obra teve seu
ritmo reduzido, mas não paralisado. O empreendimento acontece ao lado da “Vila dos Afetos”,
no antigo pátio da festa, e o seu
investimento de R$ 2,7 milhões
atende uma demanda planejada
no plano de mobilidade urbana
do município.
Divulgação

As obras do Terminal Rodoviário encontram-se no estágio de alvenaria

Estradas rurais recebem manutenção
Divulgação

O Setor Rural da Prefeitura de Pindamonhangaba está antecipando o início
da manutenção básica para melhoria das
estradas rurais do município.
Com o final do primeiro trimestre, quando são realizados os serviços de urgência
e emergência devido ao período chuvoso,
a próxima ação é a manutenção para bom
trânsito na área rural.
“Com a chegada do período de estiagem o nosso setor rural já está se antecipando aos trabalhos de manutenção
básica. O atendimento segue o calendário
e o cronograma de ação”, informou o diretor de Agricultura, Thiago Gonçalves.
Os trabalhos de manutenção básica
prosseguem também no segundo trimestre de 2020 e compreendem todas as 3
regionais rurais do município. Atualmente
estão recebendo atendimento as estradas
Eduardo Lourenço (Bóia), Antônio Marçon,
Cantagalo e Massain.

Consumidor deve
denunciar cobranças
abusivas ao Procon
De acordo com o Código
de Proteção de Defesa do
Consumidor, é caracterizado
como prática abusiva elevar
sem justa causa o preço de
produtos e serviços. Art. 39
do CDC (Das Práticas Abusivas).
Desta forma, se o consumidor que se deparar com
algum valor de produtos
ou serviços relacionados ao
Coronavirus (álcool em gel
70%, mascaras de proteção e luvas), que considere
abusivo, deverá registrar
uma reclamação junto ao
Procon.
Salientamos ainda que,
as devidas medidas já estão
sendo tomadas pelo Procon
de Pindamonhangaba, mas
que precisamos dos consumidores no intuito de nos
passar as informações conforme orientação abaixo.
O consumidor deverá juntar todo tipo de documento
que comprove o valor abusivo aplicado pelo estabelecimento comercial, podendo
ser uma cópia da Nota Fiscal, Cupom Fiscal, fotos dos
produtos nas prateleiras, e o
mais importante o nome e o
endereço completo do estabelecimento.
Diante dessas informações o consumidor deverá
encaminhar para o Email:

pocon@pindamonhangaba.
sp.gov.br para que esse seja
encaminhado à Coordenadoria Regional de São José dos
Campos, órgão fiscalizador
da nossa região.
As equipes de fiscalização
vão comparar os valores
praticados nos últimos meses por meio de conferencia
de notas fiscais para verificar os aumentos de preços
praticados nestes últimos
dias, constatando a irregularidade, o estabelecimento responderá a processo
administrativo e deverá ser
multado.
Comunicamos que por
virtudes dos cuidados com
o Coronavirus, desde o dia
18 de março o Procon está
fechado para atendimento
ao público presencialmente,
por tempo indeterminado,
não havendo atendimento
presencial conforme Decreto
n° 5.752 de 16 de março de
2020.
Os atendimentos estão
sendo realizados por E mail,
telefone e 1DOC.
Telefone: 3643- 4099
E mail: procon@pindamonhangaba.sp.gov.br
Plataforma 1DOC, no site
da Prefeitura de Pindamoanhangaba https://pindamonhangaba.1doc.com.br/
atendimento
Reprodução Internet

Divulgação

Secretaria de Obras
executa limpeza
inédita no telhado
da feira livre
Foi realizada nesta semana pela
equipe da Secretaria de Obras e Planejamento uma ação inédita, mas
muito necessária, no telhado da Feira
Livre do Mercado Municipal: a limpeza das calhas e canaletas de captação
de águas pluviais.
O local apresentava grande volume de terra e mato, além de lixo, que
foram removidos garantindo a passagem natural da água da chuva e a
conservação do patrimônio público.
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MEC autoriza ensino
a distância em
cursos presenciais

Reprodução Internet

Medida faz parte do plano de ação do mistério para amenizar
os prejuízos da pandemia do coronavírus
Para amenizar os prejuízos
causados pela pandemia do
novo coronavírus, o Ministério
da Educação (MEC) autorizou a
substituição de disciplinas presenciais por aulas que utilizem
meios e tecnologias de informação e comunicação em cursos que estão em andamento. A
medida foi publicada na edição
desta quarta-feira, 18 de março, do Diário O�icial da União
(DOU).
Ao criar a possibilidade do
ensino a distância na grade presencial, o objetivo da pasta é
manter a rotina de estudos dos
alunos. A mudança é válida para
o sistema federal de ensino,
composto pelas universidades
federais, pelos institutos federais, pelo Colégio Pedro II, pelo
Instituto Nacional de Educação
de Surdos (Ines), Instituto Benjamin Constant (IBC) e pelas
universidades e faculdades privadas.
De acordo com o texto, o período de autorização é válido
por 30 dias e tem possibilidade de prorrogação, a depender
de orientação do Ministério da
Saúde e dos órgãos de saúde estaduais, municipais e distrital.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.320, DE 17 DE MARÇO DE 2020.
Revoga a Lei Municipal nº 1.530, de
09 de setembro de 1977, que Dispõe
sobre atividades comerciais no Mercado
Municipal e dá outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1o Fica revogada na sua totalidade a
Lei Municipal nº 1.530, de 09 de setembro
de 1977, que dispõe sobre atividades
comerciais no Mercado Municipal e dá outras
providências.

As instituições que optarem pela
substituição de aulas precisam entrar em contato com o MEC em até
15 dias.
Como informa a portaria, “será
de responsabilidade das instituições a de�inição das disciplinas
que poderão ser substituídas, a

disponibilização de ferramentas aos alunos que permitam o
acompanhamento dos conteúdos
ofertados bem como a realização
de avaliações durante o período
da autorização”.
Como alternativa, o texto permite que as instituições de ensi-

no suspendam as atividades acadêmicas presenciais pelo mesmo
prazo. As aulas canceladas “deverão ser integralmente repostas
para �ins de cumprimento dos
dias letivos e horas-aulas estabelecidos na legislação em vigor”.
As instituições podem também

SP amplia suprimento em farmácia
de alto custo para proteger pacientes
vulneráveis ao coronavírus
O Governo de São Paulo anunciou
nesta quarta-feira (18) reforço
nas medidas da área da Saúde
para prevenção e enfrentamento
ao novo coronavírus. A principal
iniciativa é ampliar o suprimento
de medicamentos entregues pelas
chamadas farmácias de alto custo
a pacientes que precisam de
medicamentos especializados.
O objetivo é reduzir a circulação
de pessoas e a aglomeração nas
unidades. “O Governo de São
Paulo vai ampliar a entrega de
medicamentos de alto custo de
um para três meses para 830 mil
pacientes”, disse Doria.
A mudança de protocolo vale
para as 39 farmácias do Estado
que distribuem os chamados

medicamentos especializados.
Mediante disponibilidade de
estoque, cada paciente passará a
receber remédios em quantidade
suﬁciente para até três meses de
tratamento, e não apenas 30 dias.
Os pacientes também não
precisarão ir às farmácias de alto
custo para apresentar pedido
de renovação do atendimento,
que será prorrogado de forma
automática pelos próximos
três meses. A medida também
evita deslocamentos seguidos
a consultórios médicos para
renovação de receitas.
O atendimento agendado nas
farmácias será otimizado para
reduzir ﬁlas e evitar aglomerações.
Nas unidades que já utilizam o

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 17 de março de 2020.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal
de Negócios Jurídicos em 17 de março de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios
Jurídicos
SNJ/app/Projeto de Lei 10/20
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 6.321, DE 17 DE MARÇO DE 2020.
Altera a Lei nº 6.122, de 16 de maio de 2018,
que dispõe sobre o COMTUR - CONSELHO
MUNICIPAL DE TURISMO.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba aprova
e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1o Altera o alínea “t” do art. 3º da Lei nº
6.122, de 16 de maio de 2018, que dispõe
sobre o COMTUR - CONSELHO MUNICIPAL
DE TURISMO, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 3º .......
t) Eleger, entre os seus pares da iniciativa
privada, o seu Presidente em votação secreta
na primeira reunião de ano par;
...”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Pindamonhangaba, 17 de março de 2020.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Alcemir José Ribeiro Palma
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Registrada e Publicada na Secretaria
Municipal de Negócios Jurídicos em 17 de
março de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios
Jurídicos
SNJ/APP/PROJETO DE LEI 27/20

alterar o calendário de férias, desde que cumpram os dias letivos e
horas-aula estabelecidos.
A nova recomendação não
pode ser aplicada aos cursos de
medicina e às práticas pro�issionais de estágios e laboratórios
dos demais cursos.

AVISO
A ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA
IDOSOS “CÔNEGO NESTOR JOSÉ DE AZEVEDO” INFORMA AOS
ASSOCIADOS QUE DEVIDO AO SURTO DE COVID-19 A ELEIÇÃO
MARCADA PARA O DIA 21/03/2020 ESTA SUSPENSA POR TEMPO
INDETERMINADO.
Ana Gilda Ferraz - Presidente
OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de ANA PAULA TAVARES DE OLIVEIRA GOFFI, em virtude
da mesma não ter sido encontrada nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento do
credor ﬁduciário – BANCO BRADESCO S.A., deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia,
no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia
de R$ 23.777,10 em 17/03/2020, além das despesas de intimação, publicação do presente edital
e emolumentos das quais é devedora em decorrência de atraso no pagamento de prestações
relativas ao contrato de ﬁnanciamento imobiliário nº 000907100-8, ﬁrmado em 24 de abril de
2018, garantido por alienação ﬁduciária, registrada sob nº 05, na matrícula nº 47.828, tendo por
objeto o imóvel situado na RUA DOUTOR FABIO SCHMIDT GOFFI, LOTE Nº 10, QUADRA J,
DO LOTEAMENTO “RESIDENCIAL RESERVA DOS LAGOS”, PINDAMONHANGABA-SP,
CEP 12.412-889. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última
publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel
na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 17 de março de 2020.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oﬁcial Registrador -

COMUNICADO

O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização do
Desenvolvimento, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, faz saber que se encontra disponível
para Venda no Polo Regional do Vale do Paraíba nas quantidades estimadas – TILÁPIAS:
20 milheiros de Alevinos macho e fêmea de tilápia do Nilo a R$ 150,00/milheiro; 5 milheiros
de Alevinos macho e fêmea de tilápia vermelha Flórida a R$ 170,00/milheiro; 40 milheiros de
Alevinos revertidos (100% macho) tilápia do Nilo a R$ 180,00/milheiro; 2 milheiros de Alevinos
revertidos (100% macho) de tilápia vermelha da Flórida a R$ 200,00/milheiro; 5 milheiros de
Juvenis macho e fêmea tilápia do Nilo a R$ 250,00/milheiro; 1 milheiro de Juvenis macho e
fêmea de tilápia vermelha da Flórida a R$ 300,00/milheiro; 1 milheiro de Juvenis revertido de
tilápia vermelha da Flórida a R$ 400,00/milheiro e 5 milheiros de Juvenis revertidos (100%
macho) tilápia do Nilo a R$ 400,00/milheiro. Alevinos de 03 a 08 cm e Juvenis de 09 a 13 cm.
- LAMBARIS RABO AMARELO: 10 milheiros de Alevinos de 2 a 8 cm a R$ 200,00/milheiro e
LAMBARIS ROSA: 10 milheiros de Alevinos de 2 a 8 cm a R$ 300,00/milheiro. – CARPAS:
1.000 Alevinos de 3 a 5 cm a R$ 2,50/unidade; 1.000 Juvenis de 6 a 8 cm a R$ 4,50/unidade;
500 Pré-adultos de 20 a 25 cm a R$ 20,00/unidade e 60 Adultos de 25 a 50 cm a R$ 50,00/
unidade. – RÃS: 2 milheiros de Girinos de rã-touro pequeno a R$ 200,00/milheiro; 2 milheiros
de Girinos de rã-touro médio a R$ 350,00/milheiro; 2 milheiros de Girinos de rã-touro grande
a R$ 500,00/milheiro; 100 unidade de Girinos para biotério a R$ 3,00/unidade; 2 milheiros
de Imago a R$ 2.000,00/milheiro; 30 unidades de Imagos para biotério a R$ 10,00/unidade;
50 unidades de Rãs para biotério a R$ 25,00/unidade; 50 unidades de Adultos a R$ 40,00/
unidade; 20 unidades de Reprodutor a R$ 75,00/unidade e 10 kgs de Rãs para consumo
(vivas) a R$ 25,00/kg. A Os produtos estarão disponíveis a partir do dia 13 de Abril de 2020,
até o dia 30 de Novembro de 2020, de Segunda a Sexta Feira das 08:00 às 10:00 h e das
14:00 às 16:00 h. Endereço: Avenida Professor Manoel César Ribeiro, n.1920 - CEP: 12.411010 - Cidade: Pindamonhangaba/SP. Tel.: (12) 3642-3921. Observação: Para a aquisição
dos produtos o interessado deverá comunicar-se previamente via telefone para certiﬁcarse da disponibilidade. Processo 2.709/2020; Processo 2.710/2020; Processo 2.711/2020 e
Processo 2.712/2020.

NOTA SOBRE REUNIÕES DO
COLEGIADO
Diante das medidas de segurança contra
o contágio do Covid 19, informamos a
suspensão da agenda de reuniões do
CMEP, biênio 2019-2020. As reuniões
serão reagendadas tão logo as autoridades
informem amplamente à população sobre
a inexistência de riscos. Enquanto isso, o
CMEP acompanhará os procedimentos dos
órgãos competentes e poderá se reunir por
videoconferência, caso seja necessário.
Evalda de Andrade Silva Costa
Presidente do CME – Biênio 2019/2021
Tânia Vieira Creszenzo
Vice-presidente do CME – Biênio 2019-2021
Pindamonhangaba, 17 de março de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE
LICITAÇÃO
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 271/2019 (PMP 33651/2019)
A autoridade superior, com base na análise
técnica realizada pelo Departamento de
Atenção ao Servidor, dá provimento ao
recurso interposto pela empresa R de O
Santil EPI EPP e desclassiﬁca a empresa
HSX Comércio e Serviços Eireli do item 10,
sendo assim homologou, em 09/03/2020,
e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“aquisição de EPI”, em favor das empresas:
Dalson Comércio de Equipamentos de
Proteção e Ferramentas Ltda ME, o item
07, no valor total de R$ 700,00; Habiatar
Comércio e Serviços de Manutenção Ltda
EPP, no item 12, no valor total de R$ 2.940,00;
R de O Santil EPI EPP, os itens 03, 04, 05,
06, 10, 16, no valor total de R$ 45.889,20; e
Unimáquinas Ferramentas e Equipamentos
Eireli ME, os itens 01, 02, 08, 09, 11, 13, 14,
15, no valor total de R$ 18.502,40.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 299/2019 (PMP 35457/2019)
Foi ﬁrmado o contrato 010/2020, de
17/02/2020, para “aquisição de equipamentos
de iluminação”, no valor de R$ 17.930,25,
vigente por 12 meses, assinando pela
contratante e como gestora do contrato a Sra
Ana Lucia Gomes Araújo, e pela contratada,
empresa Polamp Comercial Ltda EPP, o Sr
Jurandir Alves Gaia.

aplicativo Remédio Agora, a meta
é estender o agendamento digital
para todos os pacientes.
Também será permitida a
entrada de um acompanhante
apenas para casos estritamente
necessários. O atendimento
prioritário para idosos e gestantes
prossegue normalmente.
As ações de higiene e limpeza nas
unidades também terão reforço.
A frequência será ampliada,
além da oferta de álcool gel em
pontos estratégicos. O uso de
máscara é recomendado apenas
para pacientes e funcionários que
apresentarem sintomas como tosse
e espirro. As farmácias vão orientar
os pacientes a levar as próprias
canetas para assinatura de recibos.
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Pronto-Socorro Municipal restringe
circulação de pessoas na unidade
O Pronto-Socorro Municipal de
Pindamonhangaba determinou,
na quarta-feira (18), a restrição de
circulação de pessoas na unidade.
A medida visa minimizar o risco
de contaminação do coronavirus.
Com a nova determinação,
nas consultas médicas da unida-

de de atendimento emergencial
será permitido apenas um acompanhante para menores de 18
anos e maiores de 65 anos.
Além disso, as visitas �icam
restritas a apenas um visitador,
que deverá reportar aos demais
familiares a respeito do paciente.

Na nota o�icial, o diretor técnico do PS, Dr. Carlo Guilherme da
Silveira e Lima esclarece que, com
a evolução dos fatos e da situação
da pandemia, outras ações poderão ser tomadas, visando a proteção dos pacientes e funcionários
do hospital.

Divulgação

Divulgação

Saúde pede apoio
do Exército
A equipe da Secretaria
de Saúde se reuniu, nesta terça-feira (17), com
representantes do Exército – Batalhão Borba
Gato, para a realização de

um trabalho integrado.
Representaram a instituição, o 2º tenente Dr. Lucas Waib Castilho Branco,
e o tenente-coronel Fabio
Rodrigues Santos.

A restrição de circulação de pessoas na unidade visa a minimizar o risco de contaminação

ORIENTAÇÕES À POPULAÇÃO
USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE – PINDAMONHANGABA

1. Ficam suspensas todas as
atividades coletivas no âmbito
da Secretaria de Saúde, realizadas em unidades de saúde
ou em espaços públicos, por
tempo indeterminado:

os casos serão tratados diretamente nas unidades.
Divulgação

Não compareçam aos atendimentos ambulatoriais (consultas
de rotina e consultas de especialidades) os pacientes SINTOMÁTICOS para gripe. Os pacientes serão
dispensados do atendimento e
orientados quanto as medidas de
precaução.
Comparecer ao atendimento no
horário agendado, sem a necessidade de chegar antes para o atendimento. Tal medida visa evitar
aglomerações.
Os idosos devem evitar comparecer as unidades de saúde,
somente em casos de urgência e
sintomáticos (sendo os sintomas
principais febre e falta de ar). A
equipe de triagem de cada unidade providenciará renovação
de receitas para os pacientes
que não necessitarem de atendimento. As receitas poderão ser
retiradas por familiares, evitando a necessidade de comparecimento dos idosos e demais
populações de risco, sendo que

1. Ficam suspensas todas as atividades coletivas no âmbito da Secretaria de
Saúde, realizadas em unidades de saúde
ou em espaços públicos, por tempo indeterminado:

Grupos para Populações Especi�icas:
hipertensos, diabéticos, gestantes, etc.
Grupos educativos ou de orientação: nutrição, �isioterapia, dor crônica, etc.
Atividades em Grupo de Praticas Integrativas e Complementares (no CPIC e em outros
locais públicos).

Grupos para Populações Especi�icas: hipertensos, diabéticos,
gestantes, etc.
Grupos educativos ou de orientação: nutrição, �isioterapia, dor
crônica, etc.
Atividades em Grupo de Praticas Integrativas e Complementares
(no CPIC e em outros locais públicos).
2. Quanto aos atendimentos ambulatoriais agendados,
orienta-se que:

ORIENTAÇÕES AOS TRABALHADORES
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
PINDAMONHANGABA

2. Quanto aos atendimentos ambulatoriais, informamos as seguintes
medidas e solicitamos que orientem os
pacientes e familiares que:

3. Quanto à validade das
receitas médicas:
As receitas de uso continuo
de validade habitual de 6 meses,
do componente básico municipal
terão sua validade estendida por
9 meses automaticamente.
As receitas de medicamentos
controlados já emitidas e retiradas
terão sua validade prorrogada até
junho de 2020 através da apresentação da segunda via. As receitas
novas serão emitidas para retirada em período prolongado.
4. Vacinação:
As vacinas serão realizadas
fora das unidades de saúde, tanto
as de gripe, cuja campanha inicia
dia 23/03/2020, quanto às do calendário nacional – rotina. Serão
utilizados espaços públicos abertos que estejam sem utilização,
evitando aglomeração. Os locais
que contarão com vacinação serão
divulgados em breve.

Não devem comparecer aos atendimentos
ambulatoriais (consultas de rotina e consultas de especialidades) os pacientes SINTOMÁTICOS para gripe. Os pacientes, uma vez que
procurarem a unidade de saúde apresentando
sintomas, deverão ser triados e orientados
quanto ao atendimento necessário seguindo o
protocolo municipal para COVID19.
Os idosos devem evitar comparecer as unidades de saúde. Somente em casos de urgência e sintomáticos (sendo os sintomas principais febre e falta de ar). A equipe de triagem
de cada unidade providenciará renovação de
receitas para os pacientes que não necessitarem de atendimento. As receitas poderão ser
retiradas por familiares, evitando a necessidade de comparecimento dos idosos e demais
populações de risco, sendo que os casos serão
tratados diretamente nas unidades.
3. Quanto à validade das receitas médicas, �ica estabelecido que:
As receitas de uso continuo de validade
habitual de 6 meses, do componente básico
municipal, terão sua validade estendida por
9 meses automaticamente.
As receitas de medicamentos controlados
já emitidas e retiradas terão sua validade
prorrogada até junho de 2020 através da

apresentação da segunda via. As receitas
novas poderão ser emitidas para períodos
maiores, incialmente por 60 dias, sendo esta
medida revista a qualquer tempo. O atendimento das receitas estará sujeito à disponibilidade de estoque.
4. Vacinação:
As vacinas da campanha serão realizadas
fora das unidades de saúde, tendo inicio no
dia 23/03/2020. Serão utilizados espaços
públicos abertos que estejam sem utilização,
evitando aglomeração. Os locais que contarão
com vacinação serão divulgados em breve.
Quanto a situação dos servidores municipais e funcionários terceirizados, conforme
Decreto Municipal 5752 de 16/03/2020, em
seu art. 4º, as che�ias imediatas deverão comunicar aos Diretores de Departamento até
o dia 19/03/2020 todas as situações que envolverem servidores de grupo de risco (idosos,
gestantes, com comorbidade ou imunidade
reduzida) para que sejam analisadas à luz do
Decreto Municipal e de forma individual, para
que não haja prejuízo para o enfrentamento
da pandemia bem como para o servidor.
Demais medidas emergenciais estão sendo elaboradas e serão comunicadas brevemente.
Divulgação
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Saúde e Departamento
de Atenção ao Servidor
orientam trabalhadores para
prevenção ao coronavírus
A Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, e o Departamento de Atenção ao Servidor
orientam os proﬁssionais da Prefeitura quanto ao uso de
equipamentos de proteção.
PROFISSIONAIS DA SAÚDE:
Recomendação para utilização de máscara cirúrgica:
• Que prestam assistência direta ao paciente e proﬁssionais designados para a triagem de casos suspeitos;
• Toda a equipe de suporte, que tenha contato a uma
distância menor que 1 metro de pacientes suspeitos ou
conﬁrmados, incluindo pessoal de limpeza, nutrição e responsáveis pela retirada de roupas sujas da unidade de
isolamento
• Todos os proﬁssionais de laboratório, durante coleta,
transporte e manipulação de amostras de pacientes suspeitos e conﬁrmados;
• Familiares e visitantes que tenham contato com pacientes suspeitos ou conﬁrmados, porém recomenda-se
restringir o número de familiares e visitantes;
• Proﬁssionais de saúde que executam o procedimento
de veriﬁcação de óbito;
Recomendação para utilização máscara de proteção
respiratória (respiradores particulados ou N95); luvas; Protetor ocular ou Protetor de face; Capote / Avental:
• Que realizam procedimentos com risco de geração
de aerossol.
- Intubação traqueal;
- Extubação;
- Aspiração aberta das vias aéreas;
- Broncoscopia;
- Fisioterapia;
- Ressuscitação cardiopulmonar respiratória;
- Necropsia envolvendo tecido pulmonar;
- Coleta de espécime clínico para diagnóstico etiológico
DEMAIS PROFISSIONAIS DA
PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA:
• Adoção da higienização das mãos com água corrente, sabão líquido e papel toalha descartável.
• Desinfecção das mãos com Álcool Gel 70% em caráter complementar;
• Desinfecção, com Álcool etílico 70% - desinfetante de
superfície em locais onde há contato coletivo;
• Adoção das etiquetas respiratórias, ao tossir e/ou espirrar utilizar lenço de papel descartável, na falta, utilizar a
junção do antebraço com o braço;
Com adoção destas práticas de higiene e etiqueta respiratória, contribuímos para redução da transmissibilidade
do vírus que possam acometer a população.

Imprensa e população puderam tirar dúvidas ao vivo

Prefeitura se pronuncia e tira dúvidas
em vídeo ao vivo na rede social o�icial
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou, na tarde dessa
quarta-feira (18), uma ação inédita de divulgação a respeito do
coronavírus. O prefeito Isael Domingues, a secretária de Saúde,
Valéria dos Santos, o diretor da
Vigilância Epidemiológica Rafael Lamana, participaram de uma
“live” coletiva sobre o tema, com
informações e tirando as dúvidas
ao vivo dos internautas.
A live – ou transmissão ao vivo
– foi feita na rede social o�icial da
Prefeitura e teve 1 hora e 10 minutos de duração. Diversos veículos de imprensa participaram da
coletiva e também transmitiram
ao vivo.
A população fez diversas perguntas e pôde tirar muitas dúvidas diretamente com prefeito e
sua equipe, durante a transmissão. O vídeo ainda está disponível
na página o�icial do Facebook da
Prefeitura de Pindamonhangaba.
As transmissões ao vivo serão
realizadas em outras ocasiões,
para que a população possa ter a
oportunidade de interagir e tirar
suas dúvidas.

Reuniões do Comitê
O ‘Comitê de Crise’, criado
pela Prefeitura para este momento, está se reunindo diariamente para deliberar sobre todas as
ações da administração municipal relativas ao coronavírus,
seguindo as determinações do
decreto 5752/2020 e para o trabalho cada vez mais integrado
entre todos os setores.
Neste momento de crise, a
Prefeitura está implantando
o”home office” para as pessoas
dos grupos de risco e a escala
de revezamento de servidores.
De acordo com a presidente do
Comitê, secretária de Saúde, Valéria dos Santos, a prioridade
agora é com a estrutura de saúde pública para receber os casos
de coronavírus. “Inclusive, está
em estudo o apoio de voluntários para auxiliar com o serviço
administrativo da área da saúde,
lembrando que teremos, a partir de segunda-feira, 23, o início
da campanha de vacinação contra a influenza, iniciando pelos
idosos e profissionais da saúde”,

completou a secretária. “Teremos mais locais de vacinação
para que não haja aglomeração
e pessoas, o que é proibido pelo
decreto, e que possamos atender a todos”. Os primeiros locais de vacinação, somente para
este primeiro grupo, serão: escolas municipais João Kolenda
e Elias Bargis (Araretama), escolas municipais João Cesário e
Arthur de Andrade (zona leste),
escola municipal Serafim Ferreira e Cisas (Moreira César) e
Ciaf (centro).
A secretarias de Saúde, Assistência Social, Educação e Segurança Pública, além das reuniões
do Comitê, estão se reunindo com
seus funcionários diariamente
para encontrar as melhores soluções visando que a população
não �ique sem atendimento, e
que seja feito da melhor e mais
segura maneira possível para todos os munícipes e pro�issionais
envolvidos.
Lembrando que até o fechamento desta edição, Pindamonhangaba não tinha nenhum caso
con�irmado de coronavírus.

Viva Pinda esclarece que “horários
dos ônibus não serão de sábado”
Em reunião com a Prefeitura
de Pindamonhangaba na manhã
desta quarta (18), a empresa
Viva Pinda esclareceu ter acatado
as considerações da Prefeitura e
não irá aplicar o horário praticado aos sábados em suas linhas
durante a semana.
O vice-prefeito Ricardo Piorino apresentou as alegações
recebidas da população de que
a medida poderia complicar a situação, causando maior aglomeração e facilitando a transmissão
do novo virús Covid-19, que vem
sendo combatido com diversas
ações governamentais. “Ao contrário, precisamos discutir como
aumentar as linhas para evitar
aglomerações, ou seja, como melhor proteger a população sem
prejudicar aqueles que ainda têm
condições de trabalhar”, a�irmou
Piorino.
João Machado, gerente da empresa Viva Pinda, informou que,
tendo em vista a paralisação nas
aulas das creches, escolas municipais e estaduais, faculdade e
outros cursos, a medida tomada
será de praticar o horário realiza-

Divulgação

Empresa acatou considerações da prefeitura
do durante os períodos de férias
(dezembro, janeiro e julho), o
que já acontece tradicionalmente, sem prejudicar a população.
Durante o encontro também
foram transmitidas as orientações do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,

que recomenda a desinfecção da
super�ície onde há contato coletivo, manutenção dos veículos com
ambiente interno ventilado através da abertura das janelas e comunicação aos usuários, principalmente aos idosos, que evitem
o transporte público.

