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Governo Federal habilita UPA de Moreira 
César e garante R$ 2 milhões para Pinda

Foi publicada no Diário O�icial 
da União a Portaria nº 457/2020 
do Ministério da Saúde que ha-
bilita a UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) de Moreira César. 
Com o ato, Pindamonhangaba 
passará a receber recursos do 
Bloco de Custeio das Ações e Ser-
viços Públicos de Saúde.

A portaria foi assinada pelo 
Ministro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta, no dia 20 de mar-
ço e, de acordo com o artigo 2º, 
o município receberá o montante 
anual de R$ 2,1 milhões a ser in-
corporado no limite �inanceiro de 
Média e Alta Complexidade.

PÁG. 3

Recursos vêm somar aos investimentos municipais para atendimento da população de Pindamonhangaba

5PÁG. 

Servidores públicos 
estão na ativa para 
manutenção dos serviços 
essenciais à população

Respeitando as orientações de afastar servidores maiores de 60 
anos e outros pertencentes a grupo de riscos, os funcionários públi-
cos estão mantendo a limpeza pública, realizando manutenções em 
vias públicas e conservando as estradas rurais para escoamento da 
produção agrícola. 

Divulgação

Divulgação

PÁG. 7

Prefeitura e 
Conselho do 
Idoso orientam 
instituições 

Coronavírus: novos decretos 
disciplinam atendimento em 
estabelecimentos essenciais

O “Comitê de Enfren-
tamento à pandemia do 
coronavírus” da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
de�iniu, nesta semana, 
dois novos decretos visan-
do instituir regras para 
estabelecimentos comer-
ciais que trabalham com 
produtos essenciais no 
município. As regras com-
plementam os primeiros 
decretos nº 5.752 e 5.756, 
que declararam situação 

de emergência e restrin-
giram abertura de esta-
belecimentos comerciais e 
religiosos, bem como reali-
zação de festas e eventos.

PÁG. 8

Atividades do Cepatas estão entre as obras que não foram paralisadas



para apoio de pessoas 
isoladas que estão sozi-
nhas, trabalhos da área adminis-
trativa de OSC’s, acompanhamen-
to de atendidos, pesquisas, entre 
muitos outros trabalhos.

Outros tem se mobilizado de 
forma pontual para compras de 
alimentos e remédios para famí-
lias que não dispõe de condições 
por terem deixado de produzir por 
conta do isolamento, outro grupo 
grande tem visto como oportuni-
dade apoiar seus vizinhos mais 
idosos que não podem sair as ruas 
para suas compras habituais e tem 
os pro�issionais da área da saúde 
que tem se mobilizado de forma 
voluntária para ajudar em hospi-
tais e clinicas que tem atendido as 
pessoas com suspeita ou com ca-
sos comprovados do COVID-19.
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Somos resilientes e 
não desistiremos

O voluntário já é resiliente e 
sairá desta crise com certeza, mui-
to mais. Em crises temos algumas 
possibilidades, uma delas é se en-
tregar, �icar à deriva, lamentar e 
esperar o virá por acontecer, outra 
possibilidade é continuar reman-
do, acreditando que ainda temos a 
direção em nossas mãos e apren-
der e evoluir com a situação.

O trabalho voluntário foi dura-
mente atingido, assim como todo 
o nosso entorno, mas ainda é pos-
sível continuar com atividades de 
ajuda mesmo de forma remota.

Organizações tem disponibi-
lizado para muitas atividades on 
line, como capacitações EAD, além 
de ajudas especi�icas, como tradu-
ção de textos ou material técnico, 
gravação de leituras ou mensagens 
de animo, atendimento telefônico 

Construindo
Cidadania

Roberto Ravagnani

É palestrante, jornalista, 
radialista e consultor. Voluntário 

como palhaço hospitalar há 17 
anos, fundador da ONG Canto 

Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para 
América Latina e sócio da empresa de 

consultoria Comunidea.

Divulgação

Pandemia acentua ações 
positivas e negativas   

Gostaríamos muito de publicar outras notícias, mas 
infelizmente, a maior parte das nossas matérias conti-
nua sendo sobre o coronavírus (covid-19) e as principais 
ações preventivas e diretrizes dentro do Estado de São 
Paulo, no município de Pindamonhangaba e na região. 

Claro que no meio de tanta insegurança, há notícias 
boas e ações louváveis – como a de uma senhora que 
está costurando máscaras de tecido para doações e ou-
tra mulher que se ofereceu, nas redes sociais, para fazer 
compras – para idosos e pessoas que são do grupo de 
risco e não podem sair de casa.

Essas notícias muito nos alegram! É um alento em 
meio a tantas desinformações e até maldades. Existem 
pessoas de índole ruim, que se aproveitam da situação 
para vender mais; para explorar os mais vulneráveis e 
até para fazer politicagem. 

É bom ressaltar que essas pessoas sempre existiram e 
sempre existirão. O que não dá para acreditar é que elas 
sigam agindo como se fosse natural “tirar vantagem” de 
uma situação de calamidade pública como a atual...

As redes sociais estão cheias de “especialistas” ditan-
do as regras e apontando o melhor caminho. Enquanto 
isso, pessoas reais, como auxiliares de limpeza, médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, bombeiros, po-
liciais e dezenas de outros pro�issionais arriscam sua 
integridade �ísica todos os dias para que os hospitais 
não parem; as farmácias e tantas outras atividades 
emergenciais. 

Há também os que não são especi�icamente da área 
da saúde ou da segurança, mas que estão na linha de 
frente, tomando decisões importantes para que todos os 
outros possam ter o mínimo de impacto possível. 

Por todas essas pessoas, sigam as recomendações: 
�iquem em casa! 

Mesmo com toda paralização os 
voluntários se mobilizam em gran-
de quantidade para fazer aconte-
cer o que sabem fazer, ajudar a si e 
ao próximo, pois trabalhando estas 
pessoas �icam mais fortes emocio-
nalmente para continuarem com 
seu compromisso de ajudar o mun-
do a sair desta crise, com um deta-
lhe, melhores do que entramos.

Tenho certeza de que saire-
mos logo e voltaremos com pes-
soas muito mais pensantes, não 
nas questões técnicas, mas na 
questão solidaria.

Esta crise mostra como são 
inseguras nossas seguranças, 
frágeis nossas fortalezas e que 
entendíamos como verdades não 
são tão verdadeiras assim.

Reprodução/Internet

A empresa EDP comunica 
que no próximo domingo, dia 
29, realizará serviços de melho-
rias na rede elétrica do bairro 
Araretama e que o fornecimen-

A Prefeitura de Pindamonhangaba informou que nesta sexta-feira, 
dia 27, haverá interdição total no Anel Viário – trecho da rotatória 
do bairro Vila Suíça até a rotatória do Tenda/Parque da Cidade – 

para obras na região do túnel do Castolira. 
O local permanecerá interditado até o meio dia deste sábado (28). 

A prefeitura pede aos motoristas para evitar trafegar pela 
região durante este período.

Bairro 
Araretama terá 

interrupção 
de energia 
elétrica no 

domingo

Reprodução internet

to de energia elétrica estará 
suspenso na Estrada Carlos Lo-
pes Guedes Filho. 

A expectativa é de que os ser-
viços sejam realizados das 10h30 

às 12h30. Se o serviço for reali-
zado em tempo menor que o pre-
visto, o fornecimento de energia 
será restabelecido antecipada-
mente.

Trecho do Anel viário é interditado 
para obras

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Assistência Social, está montan-
do um centro de acolhimento de 
moradores de rua, na Quadra Co-
berta. A iniciativa tem parceria do 
SOS e o apoio das secretarias de 
Esportes; de Segurança Pública e 
Promotoria de Justiça de Pinda. 

A montagem da estrutura está 
acelerada e todos que quiserem 

fazer doações para acolhimento 
dessas pessoas, com itens como: 
toalhas de banho, lençóis, fro-
nhas, roupa de cama de solteiro, 
creme e escova dental, sabonetes 
e outros itens que possam doar, 
precisam ligar para a Secretaria 
de Assistência Social, pelos tele-
fones 3643-1607 ou 3643-1609; 
que a equipe vai até a casa da 
pessoa recolher a doação

Assistência Social 
aceita doações para 
centro de acolhimento 
de moradores de rua
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Saúde aumenta em 110% número 
de UTI e projeta UPA do Cidade 
Nova para enfrentar coronavírus

Foi publicada no Diário 
Oficial da União a Portaria nº 
457/2020 do Ministério da 
Saúde que habilita a UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento) 
de Moreira César. Com o ato, 
Pindamonhangaba passará a 
receber recursos do Bloco de 
Custeio das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde.

A portaria foi assinada 
pelo Ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, no dia 
20 de março e, de acordo 
com o artigo 2º, o município 
receberá o montante anual 
de R$ 2,1 milhões a ser in-
corporado no limite finan-
ceiro de Média e Alta Com-
plexidade.

A UPA Moreira César tem 
1.538m² de área construída e 
foi inaugurada em 19 de de-
zembro de 2018. Sua constru-
ção foi viabilizada através de 
um convênio entre a Prefeitu-
ra e o Governo do Estado e fica 
localizada na rua José Teberga, 
601, próximo à praça do Cisas. 
Posteriormente à sua entrega, 
a Prefeitura equipou o aten-
dimento de saúde em Morei-

Seguindo o cenário apon-
tado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) que projeta 
uma situação bem crítica para 
o mês de abril, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba anunciou 
que aumentará em 110% o 
número de leitos de UTI no 
município e que utilizará as 
instalações da UPA Cidade 
Nova, em fase final de cons-
trução, para receber os leitos 
intermediários de atendimento 
médico para pacientes testa-
dos positivamente para o novo 
coronavírus Covid-19.

As medidas foram definidas 
pelo prefeito Isael Domingues 
com o Gabinete de Enfrenta-
mento ao Coronavírus e visam 
preparar a saúde pública do mu-
nicípio para enfrentar a pande-
mia da melhor maneira possível.

“Sabemos que num cenário 
mais crítico nossas instalações 
não serão numericamente 
suficientes para enfrentar a 
doença. Mas estamos traba-
lhando dia e noite com todas 
as opções possíveis e imaginá-
veis”, salientou Valéria Santos, 

Município passa a receber recursos do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Governo Federal habilita UPA de Moreira 
César e garante R$ 2 milhões para Pinda

Divulgação

secretária municipal de Saúde.
O convênio com a Santa 

Casa de Misericórdia, local onde 
o município tem 10 leitos de 
unidade de tratamento inten-
sivo, foi ampliado excepcional-
mente pela pandemia e teve 
um aumento de 110% em seu 
número de leitos, chegando a 
21 leitos com todos os equi-
pamentos necessários para 
entubar um paciente que apre-
sentar o quadro mais delicado.

“Estamos com a previsão de 
receber na primeira quinzena de 
abril os equipamentos e respi-
radores que já emitimos nota 
de empenho. Porém corremos o 
risco de não receber, pois o go-
verno federal requisitou nesta 
semana todos os respiradores, 
produzidos pelas fábricas para 
fazer um estoque. Estamos 
acionando judicialmente para 
garantir pelo menos a entrega 
daquilo que já compramos”, 
explicou Valéria.

A UPA – que a Prefeitura vem 
finalizando as obras no bairro 
Cidade Nova – foi definida como 
local para receber os pacientes 

que não precisarão de UTI, mas 
que o protocolo médico não 
recomenda isolamento domi-
ciliar, por também apresentar 
gravidade em seu tratamento. 
“Nesta unidade, que iremos já 
prontamente abrir as portas, 
temos a capacidade de atender 
com 30 leitos, podendo chegar 
até 60 leitos, se necessário”, 
afirmou a secretária.

Para o prefeito Isael Do-
mingues, o cenário que vamos 
enfrentar vai depender mais 
do comportamento da popu-
lação e da adesão ao ‘fica em 
casa’. “Com a colaboração das 
pessoas permanecendo em 
suas casas, podemos, nesses 
próximos dias, garantir que o 
vírus não consiga se espalhar 
com tanta agressividade. Mas, 
como médico e gestor respon-
sável pela cidade, afirmo que 
temos que trabalhar com toda 
energia para termos a melhor 
estrutura possível. Nisto, que 
estou trabalhando e cobrando 
toda nossa assessoria para 
que acelere o máximo em suas 
ações e decisões”, finalizou.

Divulgação

Devido à grande 
procura, segundo 
lote de vacina contra 
gripe está esgotado

ra César com o atendimento 
de uma segunda unidade do 
Samu.

“É mais uma excelente no-
tícia para nossa cidade, pois 
todos os recursos são bem 

vindos para a saúde. Vamos 
continuar investindo cada vez 
mais num atendimento huma-

nizado para nossa população”, 
afirmou o prefeito Isael Do-
mingues.

Divulgação

Em virtude da grande procura 
nos 12 postos de vacinação con-
tra a gripe influenza, o segundo 
lote de vacinas destinadas pelo 
Ministério da Saúde para Pinda-
monhangaba também foi esgota-
do. Agora restam 500 doses, que 
estão reservadas para o ‘Drive-
thru’ do Parque da Cidade, na 
segunda-feira (dia 30), a partir 
das 9 horas.

Até o momento, o município 
recebeu 5.400 doses de vacina 
na segunda-feira (dia 23) e mais 
5.400 na quarta-feira (25) - 2/3 
da estimativa para a primeira 
etapa que tem a duração de três 
semanas. Este ano Pindamonhan-
gaba vai receber 56 mil doses. A 

Secretaria de Saúde de Pindamo-
nhangaba já entrou em contado 
com o GVE - órgão responsável 
pela distribuição das vacinas - 
para solicitar novos lotes.

A previsão para nova entrega 
é a semana que vem. Assim que 
o município tiver acesso a mais 
doses, será feito uma divulgação 
oficial para vacinação.

Este ano, o Ministério da 
Saúde antecipou a Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
a Influenza como estratégia de 
diminuir a quantidade de pes-
soas com gripe nesse inverno. 
Em virtude desta antecipação, 
parte das doses ainda está em 
produção.

Legenda
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Servidores públicos estão na 
ativa para manutenção dos 
serviços essenciais à população
Apesar do estado de emergência decretado em Pindamonhangaba em virtude da 
pandemia do coronavírus, um número considerado de servidores públicos estão na ativa 
desenvolvendo suas funções e atuando nos serviços públicos que não podem parar.

Respeitando as orientações de 
afastar servidores maiores de 60 
anos e outros pertencentes a gru-
po de riscos, os funcionários pú-
blicos estão mantendo a limpeza 
pública, realizando manutenções 
em vias públicas e conservan-
do as estradas rurais para esco-
amento da produção agrícola. 
Assim como o ramo industrial, a 
construção civil está seguindo os 
protocolos de etiqueta sanitária, 
e atuando para apenas em em-
preendimentos essenciais. 

“Diversas construtoras tercei-
rizadas estão realizando obras da 
Prefeitura. Estamos priorizando 
a saúde, pois o momento exige, 
como por exemplo, término das 
duas UPAs (Araretama e Cida-
de Nova) e unidades de saúde. 
Temos ainda outras prioridades 
que a população aguarda como a 
construção do Cepatas no abrigo 
dos animais e a obra de revitali-
zação no Centro Comercial 10 de 
Julho, que temos compromisso 
com os comerciantes de entregar 
em maio”, afirmou Marcela Fran-
co, secretária de Obras e Planeja-
mento.

“Estamos atuando em várias 
frentes, atendendo os serviços 
mais essenciais. Nossos servido-
res estão de parabéns cumprindo 
seu dever humanitário”, afirmou 
André Salgado, secretário adjun-
to de Obras.

“Queremos aqui 
cumprimentar 
nossos servidores 
que estão dando 
um grande exem-
plo de dedicação 
num momento 
delicado. Aqueles 
que têm menos de 
60 anos e estado 
de saúde favorá-
vel estão nos can-
teiros de obras, 
tomando os cui-
dados higiênicos, 
mas em total ação 
e comprometi-
mentos com nos-
sas obras.”

Isael Domingues 
Prefeito

Atividades da operação “Tapa-buraco” estão em todos os cantos da cidade

Centro 
Comercial 
10 de Julho 
entrando na 
reta final

Sob a responsabilidade da empresa 
Tinoco, os funcionários estão atuando 
na fase final de assentamento do novo 
pavimento, sem interrupção dos traba-
lhos. A obra é uma parceria privada com 
a empresa Ecolyfer e trará um novo es-
paço comercial para o centro da cidade, 
previsto para ser entregue em maio.

Divulgação

Divulgação

Divulgação



Tribuna do NortePindamonhangaba, 27 de março de 2020

5

infraestrutura
Cepatas vai trazer 
mais dignidade 
para os animais

 

Parque das Naçoes 
e Jardim Eloyna 
recebem reparos

A Secretaria de 
Obras também exe-
cutou essa semana 
diversas melhorias 
em alguns bair-
ros. No Parque das 
Nações ao lado do 
Campo de Futebol 
Chico Caxieiro, as 

guias foram assen-
tadas e o pavimento 
trará novo visual. 
No Jardim Eloyna, 
os servidores públi-
cos trabalharam na 
Av. Jardim, refazen-
do caixas de galeria 
e boca de lobo.

Zona rural recebe total atenção
Sob responsabilidade direta dos servidores públicos, o Setor Rural da Prefeitura vem exe-

cutando diversas melhorias para deixar as estradas em boas condições de uso. No bairro do 
Ribeirão Grande a Estrada dos Nogueiras recebeu manutenção na última semana e a estrada 
municipal Irineu Alves Vieira, os serviços de recolocação de tubulação e novas contenções. 
Também receberam melhorias a estrada municipal Wilson Monteiro e a estrada Manuel Canuto 
Vieira. Outra ação sendo realizada é a limpeza de córrego na área verde da Cruz Pequena.

 

“Tapa-buracos” em ação 
nos diversos bairros 

Visando pre-
servar a qua-
lidade do piso 

asfáltico e tam-
bém a seguran-
ça no trânsito 

a Prefeitura 
vem realizando 

nesta semana a 
operação Tapa 
buraco em di-

versos bairros 
como região 

central do mu-
nicípio, Arare-
tama, Cidade 

Jardim, Cidade 
Nova e Moreira 

César.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

O sonho dos nos-
sos animais terem 
mais qualidade e 
atendimento digno 
está chegando. A 
empresa Marcondes 
Vieira está a todo 
vapor dando uma 

nova cara ao nosso 
abrigo de animal, 
que em breve terá 
mais estrutura e 
será transformado 
no Cepatas (Centro 
de Proteção e Aten-
dimento Animal).
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Acompanhe as transmissões das sessões ordinárias às 
segundas-feiras, a partir das 18 horas.

A Transparência dos Atos do Legislativo
de Pindamonhangaba na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

Os vereadores de Pinda-
monhangaba rejeitaram por 
8 votos a 2, nesta segunda-
feira, dia 16 de março de 
2020, na 8º sessão ordinária 
do ano, o pedido de abertu-
ra de uma Comissão Proces-
sante (CP) contra o Poder 
Executivo. O pedido teve 
origem no Relatório final da 
CEI – Comissão Especial de 
Inquérito – instituída pelo 
Ato 11/2019 que apurou 
“possíveis irregularidades 
a respeito do pagamento 
dos veículos alugados para 
a consecução da Atividade 
Delegada em Pindamonhan-
gaba”. O pedido foi assina-
do pelos vereadores Renato 
Nogueira Guimarães – Rena-
to Cebola (PV) – que presi-
diu a CEI – e Ronaldo Pinto 
de Andrade – Ronaldo Pipas 
(PR). A outra integrante da 
CEI, vereadora Gislene Car-
doso – Gi (DEM) não assi-
nou o relatório final.

Antes de iniciar os deba-
tes e a votação e conforme 
determina o Regimento In-
terno da Casa e legislação 
pertinente, os vereadores-
-autores do pedido, Rena-
to Cebola e Ronaldo Pipas 

Vereadores de Pindamonhangaba 
rejeitam pedido de abertura de 

Comissão Processante contra o Executivo
Pedido foi feito em relatório final da Comissão Especial de Inquérito (CEI) 

instituída pelo Ato 11/2019, que apurou “possíveis irregularidades a respeito do pagamento 
dos veículos alugados para a consecução da Atividade Delegada em Pindamonhangaba”

foram substituídos pelos 
respectivos suplentes: Ru-
bens Souza (PV) e Professor 
Everton Chinaqui (PR). 

No início dos trabalhos, o 
plenário deliberou que hou-
vesse debate sobre o relató-
rio da CEI e cada vereador 
pode falar por até 5 minu-
tos. E após os debates e a 
votação nominal, o pedido 
de abertura de uma Comis-
são Processante foi rejeita-
do por 8 votos a 2. 

Com a rejeição do plená-
rio, a Mesa Diretora da Câ-
mara arquivou o pedido e 
encerrou a sessão ordinária.

Após os debates no plenário da Câmara de Pindamonhangaba, 
os vereadores, em votação nominal, rejeitaram o pedido 
de abertura de uma Comissão Processante contra o Poder 
Executivo. Foram 8 votos contrários e 2 a favor 

Extrato de Aditivo – 2020

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

CONTRATADA: EMBRÁS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 04.985.752/0001-00

CONTRATO Nº 02/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 - TERMO DE ADITAMENTO N.º 03  - Lei Federal 10.520/02 e seus 
atos regulamentadores, Decreto Legislativo 02 de 01/02/10, Lei Federal 8.666/93, em sua redação atual, Lei Complementar Federal 
123/06 em suas redações atuais.

OBJETO: Prestação de serviço especializado em desenvolvimento de sistemas para fornecimento de licença de uso de sistema 
integrado para gestão pública, nas áreas administrativa, financeira e de recursos humanos na sede da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba. 

VALOR TOTAL: Fica prorrogado, por meio deste aditivo, o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses, com termo inicial de vigência 
do presente termo de aditamento em 20.03.2020 e termo final em 19.03.2021, alterando-se o valor mensal, a partir de 01.04.2020, 
de R$ 13.472,78 (treze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), para R$ 13.962,48 (treze mil, novecentos e 
sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), pela aplicação do índice IPC-FIPE, conforme previsão contratual. 

Extrato de Aditivo – 2020

Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE 
PINDAMONHANGABA .

Contratado: INSTITUTO BRASILEIRO DE 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – IBAM - CNPJ: n.º 
33.645.482/0001-96

Contrato n.º 01/2020 - PDC n.º 11/2020 - 
INEXIGIBILIDADE Nº 05/2020, com fundamento no 
artigo 25, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 em suas 
redações atuais.

Objeto: Prestação de serviços de consultas técnicas 
e emissão de pareceres jurídicos para a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba, por um período de 
12 (doze) meses. 

Valor total: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
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Divulgação Divulgação

Devido ao estado de Emer-
gência em que a cidade se 
encontra pelo coronavírus, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba mudou a forma de en-
trega das cestas básicas aos 
seus funcionários. Excepcio-
nalmente a entrega das cestas 
referentes ao mês de março, 
será realizada por ordem al-
fabética.

A entrega terá início nesta 
sexta-feira, dia 27, no Almoxari-
fado Central, das 8 às 16 horas, 
somente para os funcionários 

com nomes iniciados pelas le-
tras A, B e C.

No dia 30, segunda-feira, 
só os servidores com nomes 
iniciados pelas letras D, E, F, 
G, H, I.

No dia 31, terça-feira, para 
os servidores com nomes ini-
ciados pelas letras J, K, L.

Já no dia 01/04, quarta-feira, 
apenas para os servidores com 
nomes iniciados pelas letras M, 
N, O, P, Q.

E no dia 02/04, quinta-fei-
ra, somente para os servidores 

com nomes iniciados pelas le-
tras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Caso não tenha retirado a 
cesta básica no dia correspon-
dente à inicial do seu nome, o 
servidor poderá retirar nos dias 
03/04 (sexta-feira) e 06/04 
(segunda-feira).

A entrega das cestas básicas 
obedecerá a ordem alfabética 
das iniciais dos servidores be-
ne�iciados e não da pessoa que 
estiver retirando a cestas (no 
caso de retirada da cesta básica 
por terceiros).

Os servidores aposentados, 
acima de 60 anos e gestantes, 
serão atendidos de forma pre-
ferencial, ou seja, por ordem de 
chegada e sem obedecer à or-
dem alfabética nos dias já men-
cionados.

Além das entregas na Pre-
feitura, haverá entregas na 
Subprefeitura de Moreira Cé-
sar, para facilitar aos servidores 
que residem ou trabalham na-
quela região.

Essas medidas foram deter-
minadas pelo Comitê de Com-

bate à Crise do Coronavírus 
(COVID-19), e estarão valendo 
até segunda ordem. A intenção 
é atender da melhor maneira 
possível a todos os servidores e 
seus familiares.

“O período das entregas não 
será prorrogado em hipótese 
alguma, assim, solicitamos que 
todos os servidores se atentem 
às datas e horários, para que 
exista um trabalho mais e�i-
ciente”, informou o secretário 
de Administração da Prefeitura, 
Fabrício Pereira. 

Prefeitura anuncia cronograma de 
Cestas Básicas para funcionários 
por ordem alfabética

Para oferecer ainda mais se-
gurança aos pro�issionais de saú-
de que estão na “linha de frente” 
do atendimento à população, a 
Prefeitura de Pindamonhangaba 
entregará protetores faciais (Fa-
ceShield) a esse grupo de traba-
lhadores. 

Os equipamentos, que serão do-
ados pela papelaria Papel Machê e 
pela Embras ao município, funcio-
nam como uma espécie de ‘escudo’ 
e servem também para prolongar 
a vida útil de outros materiais, em-
bora não os substitua.

A ideia é utilizar o protetor 
facial em cima das máscaras de 
respiração. Trata-se de um proje-
to sueco, com aprovação e certi-

Devido ao estado de Emer-
gência em que a cidade se 
encontra pelo coronavírus, a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba mudou a forma de en-
trega das cestas básicas aos 
seus funcionários. Excepcio-
nalmente a entrega das cestas 
referentes ao mês de março, 
será realizada por ordem al-
fabética.

A entrega terá início nesta 
sexta-feira, dia 27, no Almoxari-
fado Central, das 8 às 16 horas, 
somente para os funcionários 

com nomes iniciados pelas le-
tras A, B e C.

No dia 30, segunda-feira, 
só os servidores com nomes 
iniciados pelas letras D, E, F, 
G, H, I.

No dia 31, terça-feira, para 
os servidores com nomes ini-
ciados pelas letras J, K, L.

Já no dia 01/04, quarta-feira, 
apenas para os servidores com 
nomes iniciados pelas letras M, 
N, O, P, Q.

E no dia 02/04, quinta-fei-
ra, somente para os servidores 

com nomes iniciados pelas le-
tras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Caso não tenha retirado a 
cesta básica no dia correspon-
dente à inicial do seu nome, o 
servidor poderá retirar nos dias 
03/04 (sexta-feira) e 06/04 
(segunda-feira).

A entrega das cestas básicas 
obedecerá a ordem alfabética 
das iniciais dos servidores be-
ne�iciados e não da pessoa que 
estiver retirando a cestas (no 
caso de retirada da cesta básica 
por terceiros).

Os servidores aposentados, 
acima de 60 anos e gestantes, 
serão atendidos de forma pre-
ferencial, ou seja, por ordem de 
chegada e sem obedecer à or-
dem alfabética nos dias já men-
cionados.

Além das entregas na Pre-
feitura, haverá entregas na 
Subprefeitura de Moreira Cé-
sar, para facilitar aos servidores 
que residem ou trabalham na-
quela região.

Essas medidas foram deter-
minadas pelo Comitê de Com-

bate à Crise do Coronavírus 
(COVID-19), e estarão valendo 
até segunda ordem. A intenção 
é atender da melhor maneira 
possível a todos os servidores e 
seus familiares.

“O período das entregas não 
será prorrogado em hipótese 
alguma, assim, solicitamos que 
todos os servidores se atentem 
às datas e horários, para que 
exista um trabalho mais e�i-
ciente”, informou o secretário 
de Administração da Prefeitura, 
Fabrício Pereira. 

Prefeitura anuncia cronograma de 
Cestas Básicas para funcionários 
por ordem alfabética

Pro�issionais de saúde 
terão protetor facial na 
luta contra coronavírus

Prefeitura 
e Conselho 
orientam 
instituições 
de idosos

Representantes da Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Secretaria 
de Assistência Social, e do 
Conselho Municipal do Ido-
so, visitaram, na última sex-
ta-feira (20), instituições 
de longa permanência para 
idosos no município. A ação 
seguiu as recomendações 
do Ministério Público.

Foram visitados o Lar 
Irmã Terezinha, Lar São Vi-
cente de Paulo, Bem-Estar e 
Amélia.

De acordo com a secre-
tária de Assistência Social 
da Prefeitura, Ana Paula Mi-
randa, o objetivo da visita 
foi prestar orientações so-
bre o COVID-19 e �iscalizar 
as medidas de prevenção, 
bem como acompanhar as 
providências já adotadas 
pelas entidades, visando as-
segurar a proteção dos ido-
sos acolhidos.

�icação europeia ISO 838. Basica-
mente é uma haste de plástico e 
uma folha de acetato – produzida 
em uma impressora 3D.

Inicialmente a capacidade de 
produção e entrega será de 50 
protetores por dia, mas o volume 
total pode variar de acordo com 
a necessidade da Secretaria de 
Saúde.

Segundo o produtor, Pablo 
Sica, da empresa Laboratório 
Secreto, os pro�issionais vão se 
adaptar facilmente ao material 
por ser leve e confortável e de já 
ter experiências de sucesso em 
vários países. Os equipamentos, 
que serão utilizados como pro-
teção extra aos pro�issionais de 

O “Comitê Municipal de Pre-
venção e Monitoramento aos 
Efeitos do Coronavírus” de Pin-
damonhangaba tem se reunido 
diariamente, tomado decisões e 
ações quanto à prevenção desta 
doença, e também ao seu enfren-
tamento em relação ao trabalho 
das equipes e a questão dos casos 
suspeitos, a secretária de Saúde 
do município, Valéria Santos, ex-
plica a realidade de Pinda, hoje: 

O que acontece é que a popu-
lação tem que entender, que não 
se pode falar em coronavírus se 
não tiver o teste aprovado pelo 
instituto Adolf Lutz. Porque a 
suspeita não diz que a pessoa 
está com o corona. Tanto é que 
tínhamos 49 suspeitos, dos quais, 
três já vieram negativos, mas eles 
foram tratados como casos sus-
peitos”, explicou Valéria. 

“Nós temos três formas de ca-

saúde (médi-
cos, enfermei-
ros, dentistas, 
agentes de saú-
de e outros), 
podem ser uma 
tendência em 
outras cidades 
na área da saú-
de também.

De acordo com o diretor de 
Vigilância Epidemiológica de Pin-
damonhangaba, o material foi 
apresentado à equipe de saúde e 
a aceitação foi muito boa. “É uma 
nova ferramenta para auxiliar 
na proteção dos pro�issionais de 
saúde e com isso afastarmos ain-
da mais o risco de contaminação 

por coronavírus e qualquer ou-
tro vírus transmissível pelo ar, 
bem como sangue ou secreção. 
Além disso, a iniciativa vem em 
um bom momento porque existe 
uma di�iculdade de encontrar EPI 
– Equipamento de Proteção Indi-
vidual – no mercado e de entrega 
no tempo necessário”, explicou

sos: os suspeitos leves, que estes 
são aqueles que possuem qual-
quer tipo de sintoma gripal, ele 
passa no pronto socorro, faz o 
questionário, é analisado, avalia-
do pelo médico e, em casos leves, 
a recomendação é o isolamen-
to caseiro. No caso do paciente 
estar com alguma insu�iciência 
respiratória, um quadro um tanto 
quanto mais agressivo, esse pa-
ciente vai para um leito hospita-
lar, pra ele ser acompanhado de 
perto pela equipe médica, pela 
equipe de enfermagem; muitas 
vezes esse paciente nem chega a 
ir pra um leito de terapia inten-
siva, pra uma UTI, do próprio 
leito ele poderá receber alta. O 
que ta acontecendo hoje é que 
os exames que estão sendo enca-
minhados para o Instituto Adolf 
Lutz estão demorando muito. 
Olha o exemplo de Taubaté, nos-
so vizinho. Eles têm 116 casos 
investigados, e apenas 10 laudos 
já emitidos pelo Instituto Adolf 
Lutz. Nós estamos cobrando dia-
riamente, ontem, em contato com 
a diretora do DRS, a doutora Ná-
dia, conversamos bastante para 
ver de que forma eles podem nos 
ajudar”, contou.

De acordo com as informações 
recebidas, o Governo do Estado 

está preparando uma compra de 
testes rápidos pra encaminhar 
aos municípios: “As pessoas têm 
que entender que nós não pode-
mos dar diagnósticos sem o fe-
chamento do laudo, esses casos, 
por exemplo, que nós temos hoje 
que estão na UTI, são pessoas que 
tinham quadros respiratórios 
antes do corona; são idosos; são 
pessoas que já tinham problemas, 
então como nós podemos a�irmar 
que é corona sem ter o laudo? To-
das as informações dadas no nos-
so Boletim, às 17 horas, no site da 
Prefeitura, são informações �ide-
dignas, são informações verda-
deiras, mesmo porque a Vigilân-
cia Epidemiológica, eu, enquanto 
Secretaria de Saúde, respondo 
por informações que não sejam 
verdadeiras. Então eu gostaria 
muito que a população , e até os 
próprios enfermeiros que às ve-
zes falam porque tem dúvidas, 
receio, medo;  é natural que as 
pessoas tenham esta inseguran-
ça, mas isso não pode nos levar a 
sair falando inverdades, porque 
isso causa pânico, causa preocu-
pação nos demais, e às vezes, até 
tumultos”... 

A secretária ressaltou que 
além de desinformação existem 
pessoas mal intencionadas, que 

“podem usar essas informações 
pra fazer politicagem. Neste mo-
mento, a gente tem que se ver 
como um só, nós somos uma 
população que estamos lutando 
pra que os nossos munícipes não 
venham a precisar de leitos de 
Terapia Intensiva, que sejam in-
su�icientes, e daí venham a óbito. 
Hoje a Secretaria da Saúde, a Pre-
feitura de Pinda, tem acompanha-
do de perto. O Comitê tem se reu-
nido incansavelmente, todos os 
dias, de segunda a segunda, nós 
estamos analisando caso a caso, 
nós estamos nos vendo dia a dia. 
Portanto é muito dinâmico, as 
mudanças podem ocorrer a qual-
quer tempo, e a qualquer hora, 
pra nós também é algo novo, nós 
ainda não conhecemos o vírus. 
Mas o que a população tem de en-
tender é que o poder público de 
Pindamonhangaba esta voltado a 
dar qualidade na assistência, com 
transparência. Tanto que nós te-
mos todas as informações no site 
da Prefeitura Municipal. Peço no-
vamente a todos, quando quise-
rem informações, entrem no site 
da Prefeitura, entrem no link do 
Corona, e lá você terá todas as 
informações, e todas serão infor-
mações �idedignas. Não compar-
tilhem fake news!”, �inalizou.

“Hoje, nós temos 49 ca-
sos suspeitos. Os 49 casos 
estão sendo acompanha-
dos. Desses 49 casos, nós 
temos quatro casos inter-
nados, sendo que dois de 
forma urgente; estão em 
leitos de UTI e são idosos. 
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O supermercado Shibata – unidade localizada no Shopping 
Pátio Pinda – iniciou, quarta-feira (25), novo horário de 

atendimento ao público: de segunda a sábado, das 8h às 
20h, e aos domingos e feriados, das 8h às 18h. 

Além do supermercado, apenas os serviços considerados 
essenciais estão em funcionamento no centro de compras e 

lazer, são eles: Drogaria São Paulo: das 7h às 23h
Laboratório Oswaldo Cruz: de segunda a sábado, 

das 6h30 às 15h, aos domingos das 7h às 13h

Pinda: Shibata atualiza horário de 
funcionamento no shopping 

O Comitê de Enfrentamento à 
pandemia do coronavírus da Pre-
feitura de Pindamonhangaba de�i-
niu, nesta semana, dois novos de-
cretos visando instituir regras para 
estabelecimentos comerciais que 
trabalham com produtos essen-
ciais no município. As regras com-
plementam os primeiros decretos 
nº 5.752 e 5.756, que declararam 
situação de emergência e restringi-
ram abertura de estabelecimentos 

comerciais e religiosos, bem como 
realização de festas e eventos.

O primeiro novo decreto, nº 
5.757, declara a limpeza pública 
urbana também como natureza 
essencial e inclui nas exceções 
para possibilitar atendimento 
ao público os bancos, casas lo-
téricas, lojas de insumos agro-
pecuários, casas de materiais de 
construção (apenas sistema de-
livery e em caso de necessidade 

comprovada), empresas de ven-
da de embalagens (apenas siste-
ma delivery) e padarias (vedado 
consumo no local).

Dentre outras determinações, 
o decreto manteve fechadas as 
o�icinas mecânicas, autoelétricas 
e borracharias, sendo autorizado 
apenas atendimento exclusivo em 
socorro a pro�issionais e presta-
dores de serviços que atuam nos 
serviços essenciais. 

Já o decreto nº 5.758 estabe-
lece em caráter suplementar as 
medidas que as empresas libe-
radas para atendimentos devem 
tomar para prevenção e combate 
ao covid-10. “Tratam-se de re-
gras complementares as normas 
já de�inidas pela Vigilância Sani-
tária e Epidemiológica, regras de 
boas práticas e controle da infec-
ção com objetivo de evitar ou re-
duzir ao máximo a transmissão 

do coronavírus como providen-
ciar barreiras �ísica de distân-
cia, evitar �ilas, não aglomerar 
pessoas nas portas e caixas, uti-
lização de EPIs e disponibilizar 
insumos para higiene”, a�irmou 
Rafael Lamana, diretor de Prote-
ção aos Riscos e Agravos à Saúde 
do município.

Todos os decretos estão no 
site: www.pindamonhangaba.
sp.gov.br

A limpeza pública de Pin-
damonhangaba está com efe-
tivo reduzido para a realiza-
ção dos serviços nos espaços 
e prédios públicos. O fato se 
deve ao grande número de 
servidores e terceiros que re-
alizam esse serviço estarem 
em grupo de riscos à pande-
mia do novo coronavírus.

Os serviços de corte de 
grama e limpeza pública, em 
geral, são realizados em qua-
tro frentes: diretamente por 
servidores da Prefeitura, pe-
los internos da Pemano atra-
vés do convênio com a Funap, 
pelos bene�iciários do Pead’s 
(frente de trabalho) e tercei-
rizado pela empresa Coletora 
Pioneira.

Destes, somente a Pionei-
ra está conseguindo manter 
seu efetivo, embora também 
já tenha comunicado à Pre-
feitura que terá algumas bai-
xas com seus colaboradores 
que fazem parte do grupo de 
risco. “A Funap cancelou a sa-
ída de seus 54 reeducandos. 
Os bolsistas do PEAD que nos 
ajudam somam 35 homens 
e todos foram dispensados. 
Dos 48 servidores, hoje esta-
mos contando com a atuação 

de apenas 17, pois a maioria 
tem mais de 60 anos ou com 
doença crônica. Isso trou-
xe uma redução de 50% da 
nossa mão de obra”, explicou 
Maria Eduarda San Martin, 
secretária de Meio Ambiente.

Diante do quadro crítico, 
a Prefeitura está priorizando 
os serviços em locais essen-
ciais como unidades de saú-
de, vias de maior movimen-
tação e locais com possíveis 
focos de dengue, visando 
preservar a segurança dos 
munícipes. “Pedimos que a 
população colabore ainda 
mais. Sabemos que a limpeza 
da frente dos imóveis é por 
conta de cada proprietário e 
agora tendo mais tempo em 
sua casa, fazemos um ape-
lo para a população manter 
seu bairro limpo. Evite ainda 
mais jogar lixos e material 
inservível em vias públicas, 
pois além de colaborar com a 
saúde é um ato ilegal e pode-
rá ser punido”, �inalizou Ma-
ria Eduarda.

A Prefeitura informa que a 
coleta do lixo domiciliar está 
sendo realizado normalmen-
te pela Coletora Pioneira, sem 
nenhum prejuízo à população.

Limpeza pública 
tem redução de 
efetivo

Além da Prefeitura, a Acip 
(Associação Comercial e In-
dustrial de Pindamonhangaba) 
também está preocupada com 
o aumento nos números de 
dengue em Pindamonhangaba. 
Por meio de uma ação conjun-
ta, a Prefeitura e a Acip orien-
tam a todos, que aproveitem o 
isolamento social e cuidem dos 
seus quintais. De acordo com o 
boletim da Prefeitura, até as 17 
horas do dia 24 já eram 513 ca-
sos, sendo 508 autóctones e 5 
importados. 

O diretor da Vigilância Epi-
demiológica de Pindamonhan-
gaba, Rafael Lamana, disse que 
o município vive uma epidemia 
de dengue. “Entre janeiro e mar-
ço desse ano, já contabilizamos 
513 casos. No mesmo período 
do ano passado foram somente 
22”, alerta.  Dessa forma, ele fez 
um apelo à população. “Todos 
devem estar atentos a possíveis 
super�ícies que possam acumu-
lar água em casa e ajudar a equi-
pe de controle de vetores a fazer 
o trabalho, seja veri�icando focos 
nos quintais ou aplicando a fu-
maça”. 

“Estamos vivendo dias di�í-
ceis, por conta do isolamento 
e ameaça do coronavírus, mas, 
não podemos descuidar para 
que a dengue não avance”, co-
menta a presidente da ACIP, 
Ana Cristina Pucci de Souza. 

No momento, a Secretaria 
de Saúde, bem como os pro�is-

sionais de saúde, estão atuando 
em diversas frentes: Corona-
vírus, dengue, vacinação contra 
H1N1, além de outros atendi-
mentos de urgência e emergên-
cia. 

Combater a dengue é respon-
sabilidade de todos. E podemos 
fazer isso com gestos simples: 
usando repelente, mesmo den-
tro de casa; e cuidando da lim-
peza dos quintais, não deixando 
água parada. 

Sabemos que nesse momen-
to as atenções estão todas volta-
das para o isolamento e o cuida-
do com o Coronavírus, mas, que 
tal aproveitar o momento para 
cultivar novos hábitos: pela ma-
nhã faça uma caminhada pelo 
quintal observando possíveis 
focos, como vasos de plantas, 
latas, garrafas, plásticos, ralos, 
entre outros.  Lembrando sem-
pre da importância do uso do 
repelente. 

Rafael Lamana destaca tam-
bém que as equipe de comba-
te à dengue estão trabalhan-
do normalmente, munidas de 
EPIs, redobrando os cuidados 
com as veri�icações nos imó-
veis e áreas urbanas. 

Para a presidente da ACIP, 
a ajuda de todos no combate à 
dengue é de extrema importân-
cia. “Seja responsável e �ique 
atento aos possíveis focos. Em 
caso de sintomas, procure seu 
médico ou o Sistema de Saúde 
do município”, conclui. 

Prefeitura e ACIP alertam 
para aumento no número de 
dengue no município

Febre alta > 38.5ºC. 
Dores musculares intensas.
Dor ao movimentar os 
olhos.
Mal estar.
Falta de apetite.
Dor de cabeça.
Manchas vermelhas no 
corpo.

No entanto, a infecção por 
dengue pode ser assintomá-
tica (sem sintomas), leve ou 
grave. Neste último caso pode 
levar até a morte. Normal-
mente, a primeira manifesta-
ção da dengue é a febre alta 
(39° a 40°C), de início abrup-
to, que geralmente dura de 2 
a 7 dias, acompanhada de dor 
de cabeça, dores no corpo e 
articulações, além de prostra-
ção, fraqueza, dor atrás dos 
olhos, erupção e coceira na 
pele. Perda de peso, náuseas 
e vômitos são comuns. Em al-
guns casos também apresenta 
manchas vermelhas na pele.

Fonte: Ministério da Saúde

Os principais sintomas 
da dengue são:

Divulgação

Divulgação

Coronavírus: novos decretos disciplinam atendimento em estabelecimentos essenciais
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CHAMADA PÚBLICA
Encontra-se aberto nesta Penitenciária Feminina “Santa Maria Eufrásia Pelletier” de 
Tremembé, situada na Rua Major Zanani, nº 04 - Centro - Tremembé - SP, Chamada 
Pública nº 01/2020, destinada à Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Hortifrutigranjeiros, que serão utilizados para fornecimento de 
alimentação às reeducandas e servidores desta Unidade Prisional, durante o período 
de 01 de maio a 31 de AGOSTO de 2020. 
A sessão será realizada no dia 15/04/2020 às 09:00h, no endereço acima. O edital 
na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através do site www.sap.
sp.gov.br e www.itesp.sp.gov.br. 
Informações: fone: (12) 3672-3200 ramal: 213.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE INSTAURAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL – REURB-S

ISAEL DOMINGUES, prefeito municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da legislação federal (Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, regulamentada pelo Decreto nº  
9.310, de 15 de março de 2018), FAZ SABER que o MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA autuou 
o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 860/2020 e instaurou procedimento de REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL – REURB-S para a regularização do parcelamento 
do solo e titulação de imóveis inseridos no núcleo urbano informal consolidado VILA SÃO BENEDITO, 
inserido no perímetro urbano do Distrito de Moreira Cesar, e ocupado predominantemente por 
famílias de baixa renda para fi m de moradia. FAZ SABER, ainda, que os trabalhos técnicos e 
jurídicos para instruir o projeto da REURB-S do referido núcleo urbano foram executados por meio 
de contrato de prestação de serviços técnicos especializados com a Fundação Instituto de Terras 
do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” – ITESP, fundação pública vinculada à Secretaria 
da Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, no âmbito do Programa Estadual de 
Regularização Fundiária – Programa Minha Terra (Decreto nº 55.606, de 23 de março de 2010).

Pindamonhangaba, 12 de março de 2020

ISAEL DOMINGUES
Prefeito Municipal

COMUNICADO AOS COOPERADOS DA UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA 
COOP ODONTOLÓGICA
Prezados Cooperados,

A Diretoria da Uniodonto de Pindamonhangaba, no uso das suas atribuições legais e 
estatutárias, considerando a necessária adoção de medidas de prevenção à contenção do 
Coronavírus (COVID-19), tendo em conta as medidas que vem sendo amplamente adotadas para 
reduzir a circulação de pessoas, seguindo o princípio da precaução para a redução do risco sanitário, 
diante da pandemia em curso assim classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), bem 
como seguindo as orientações do Ministério da Saúde e das Secretarias Estadual e Municipal de 
Saúde e, principalmente, preservando a saúde de seus cooperados e familiares, comunica que este 
ano, excepcionalmente, a Assembleia Geral Ordinária não será realizada no mês de março.

Informamos que a assembleia já estava agendada para o final do mês, contudo, diante da 
situação atual e em especial do artigo 2º do Decreto Municipal nº 5.752/2020 que veda a realização, 
por tempo indeterminado, de atividades coletivas de qualquer natureza, ainda que em locais 
privados, decidimos cancelar sua realização, postergando-a para outra data. 

A presidente da cooperativa convocará a assembleia assim que os efeitos da pandemia 
cessarem e esta reunião não traga mais risco à saúde dos cooperados e seus familiares.

Contamos com a compreensão de todos neste momento difícil, nos colocando à disposição 
para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.

Pindamonhangaba, 25 de março de 2.020.
Saudações Cooperativistas,

Uniodonto de Pindamonhangaba
Diretoria Executiva

Com oportunidade de estu-
dar sem sair de casa, os inte-
ressados terão acesso às aulas 
de quali�icação pro�issional na 
modalidade de Ensino à Distân-
cia (EAD) em áreas de gestão e 
tecnologia de informação

O Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômi-
co, está com 18 mil vagas para 
cursos gratuitos de quali�icação 
pro�issional do programa “Via 
Rápida Virtual” . Essa é uma boa 

alternativa para estudar e apren-
der algo novo durante o período 
de recomendação de isolamento 
social no enfrentamento ao co-
ronavírus (COVID-19). As inscri-
ções e as aulas são realizadas de 
forma online, no modelo de Ensi-
no à Distância (EAD), sem que o 
interessado precise sair de casa.

São quatro cursos de curta 
duração (80 horas), em áreas 
de gestão e tecnologia de infor-
mação, oferecidos pela Univer-
sidade Virtual do Estado de São 

Paulo (Univesp): Gestão Admi-
nistrativa; Planejamento Empre-
sarial; Lógica de Programação e 
Banco de Dados. As inscrições 
tiveram início nessa quinta-feira 
(26) e devem ser realizadas até 
o dia 5 de abril através do site 
www.viarapida.sp.gov.br.

Podem se inscrever candi-
datos que tenham idade míni-
ma de 16 anos, alfabetizados e 
domiciliados no Estado de São 
Paulo. Caso o número de inscri-
tos seja superior ao número de 

vagas, serão priorizadas as pes-
soas desempregadas, com baixa 
renda e com de�iciência.

A convocação dos candida-
tos selecionados ocorrerá por 
e-mail. As aulas têm previsão 
de início no dia 13 de abril e os 
cursos virtuais deverão ser con-
cluídos em até dois meses. Para 
receber o certi�icado, o aluno 
deve completar a carga horária 
completa do curso virtual.

Sobre o “Via Rápida”
O “Via Rápida” atua na quali-

�icação e formação pro�issional 
dos participantes, preparando 
a população que está buscando 
uma oportunidade no merca-
do de trabalho ou abrir o seu 
próprio negócio. O programa 
busca, ainda, aprofundar os 
conhecimentos de cada ativi-
dade pro�issional e apresentar 
as tendências mais recentes de 
cada área de atuação aos par-
ticipantes, de forma a ampliar 
suas alternativas de emprego e 
geração de renda.

Governo de SP oferece 18 mil vagas 
para cursos rápidos e gratuitos do 
programa “Via Rápida Virtual”
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A �im de conscientizar as crian-
ças e também o público em geral, 
a TV Cultura exibe ‘programetes’ 
com as personagens do “Quintal 
da Cultura”, que tiram dúvidas de 
forma didática sobre diversos as-
suntos que envolvem a pandemia 
do coronavírus (covid-19).

Composto por 10 vídeos, exibi-
dos durante a programação, o pro-
jeto aborda temas como o poder do 
sabão para a higienização das mãos; 

A Associação dos Cartunistas 
do Brasil inicia, no site HQMIX 
uma exposição virtual que cen-
traliza a discussão na luta contra 
o coronavírus, que avança a cada 
dia pela humanidade.

A exposição está aberta a re-
ceber cartuns de todo o mundo. 
Como a adesão atingirá outros 
países, as questões políticas lo-
cais não serão abordadas, mas 
sim a condição humana de en-
frentar essa pandemia. Os car-
tuns poderão mostrar políticos 
representando o poder, mas sem 
caricaturas de líderes locais, já 
que é uma expo mundial.

“Os primeiros 60 cartuns já fo-
ram postados e, conforme forem 
chegando, iremos ampliar para 
que, assim, seja uma exposição 
viva, que demonstra o quanto o 
humor grá�ico tem ideias e for-
ça, para que todos que estão em 
casa possam apreciar e pensar”, 
enfatiza o presidente da ACB, Jal 
Lovetro.

O endereço do site HQMIX é 
htps://blog.hqmix.com.br/expo-
sicao/expo-virus-vs-nos/

Associação dos cartunistas do Brasil 
lança exposição “Vírus X Nós”
Cartunistas de todo o mundo na luta contra o coronavírus

A associação informa ainda que, os 
cartunistas que queiram participar, é só 
enviar seu cartum para o e-mail �lashe-

xpocartoon@gmail.com. A comissão or-
ganizadora da Exposição irá postar no 
site, aos poucos, o material recebido.

“Quintal da Cultura” 
ajuda crianças na 

conscientização sobre 
o coronavírus
o que é coronavírus; exemplos de 
como as crianças podem se divertir 
em casa; como cuidar dos idosos 
durante a pandemia; e muitos mais. 
Os ‘programetes’, que contam com 
tradução em Libras, também estão 
sendo disponibilizados no YouTube 
e Instagram do programa.

Além disso, a TV Cultura ain-
da insere em sua programação 
34 pílulas com informações so-
bre o coronavírus, do Papo de 

Mãe; o clipe 
de sucesso da 
música ‘Lavar 
as Mãos’, de 
Arnaldo An-
tunes, exibida 
no ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ — nas últimas se-
manas, a canção ganhou diversas versões na 
internet; e dicas de saúde com personagens 
da ‘TV Rá Tim Bum’. Assim como os vídeos do 
“Quintal da Cultura”, esses também contam 
com tradução em Libras.

Divulgação

Reprodução internet
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Muita luz 

Para a Jornalista Maria Fernanda 
Munhoz, que completará mais um ano 
de vida no dia 1º de abril (é verdade!). 
Saúde, sabedoria e paz desejam toda 
a sua família, seu sobrinho e a�ilhado  

Novo ciclo

Quem completa mais um ano de 
vida no dia 30 de março é o secre-
tário Adjunto de Administração 
da Prefeitura, Danilo Velloso. Sua 
esposa Daniela, seus �ilhos, seus 
familiares e seus amigos, em espe-
cial o Rodrigo Lóssio (Gabinete) 
desejam um novo ciclo repleto de 
luz, saúde e sabedoria.

Alegria, alegria 

Na vida da gatinha Ana 
Beatriz, a Bia, que sopra 

mais uma velinha no dia 29 
de março. Seus irmãos Tai-

mã, Matheus e Ana Júlia e 
toda a sua família a para-
benizam desejando muita 

luz e alegria! 

Sabedoria e paz  

Para a professora e diretora de escola Jocimara Livramento, a “tia Jô”, 
que também faz aniversário no próximo dia 30. Toda a sua família, 
alunos e professores da escola Iniciativa, em especial seu esposo Daniel, 
desejam uma in�inidade de bênçãos. 

Feliz aniversário!

O Professor de Zumba Rafael Moraes completou mais um 
ano de vida nessa quinta (26). Ele recebeu o carinho de todos 
os familiares, das alunas e dos amigos, que desejam sucesso e 

felicidade em sua caminhada.

É tempo de celebrar

Com a cantora Lia Oliveira, que so-
pra velinhas neste sábado (28) e re-
cebe o carinho de toda a sua família, 
dos seus amigos e em especial, do seu 
namorado Maurício Folter. Felicida-
des, Lia!

Ele está crescendo

No próximo dia 31 de março, o 
Yago Louzada celebra mais um ano 
de vida, ao lado dos pais Fernando 

e Cléo, do irmão Ygor e da dinda 
Andréa. Toda a sua família e ami-

gos desejam saúde e prosperidade!

Antônio e a equipe da Comunicação 
da Prefeitura. 


