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Divulgação

Pinda é uma das primeiras cidades a receber 
cestas do programa “Alimento Solidário”

Iniciativa é fruto da parceria entre Prefeitura e Governo Estadual e benefi ciará mais de sete mil e duzentas famílias 

“Via Rápida Virtual”: 
Governo de SP 
oferece 20 mil 
vagas para cursos 
rápidos e gratuitos 

Pindamonhangaba é uma das 
primeiras cidades de grande 
porte da região metropolitana a 
receber, nesta terça-feira (28), 
as 7.285 cestas básicas do pro-
grama “Alimento Solidário”, do 
Governo do Estado de São Pau-
lo. O bene�ício é fruto do termo 
de adesão que a Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Assistên-
cia Social, assinou com o Gover-
no do Estado. 

PÁG. 3

PÁG. 6

Pindamonhangaba apresenta queda 
em todos os índices de criminalidade

Pindamonhangaba apresentou, no mês de março, considerável queda em todos os 
índices de criminalidade. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de 
São Paulo, divulgados nesta semana. PÁG. 7

Almoxarifado da Saúde recebe avanço inédito
Além das melhorias 
que a Saúde 
vem recebendo 
nos últimos anos 
como novo Pronto-
Socorro, Pronto-
socorro Infantil, 
Saúde Gestante, 
Unidades de Pronto 
Atendimento  e Samu 
(Serviço Municipal 
de Urgência), outro 
avanço marcante 
está sendo o 
Almoxarifado da 
Saúde, que está 
mais organizado e 
climatizado.

Prefeitura implanta placas 
de sinalização vertical

O Departamento de Trânsito da Prefeitura de Pinda-
monhangaba implantou, nesta semana, dezenas de 
placas de sinalização vertical, visando facilitar a identi-
fi cação no trânsito.

Divulgação

Divulgação Divulgação

Parceria entre Guarda Civil Metropolitana e as 
polícias civil e militar contribuiu para resultado



lia a ajudar as pessoas que nem 
sempre precisam de ajuda, mas 
que neste momento estão preci-
sando muito, são os idosos que 
moram sozinhos e outros com 
doenças pré existentes, esses 
como grupo de risco, que muitas 
vezes moram ao nosso lado e não 
sabíamos ou nunca olhamos com 
olhos de olhar, para os perceber, 
mas que agora precisam de apoio 
para as compras do dia-a-dia, 
idas a farmácia, que para muitos 
deles era um dia de passeio que 
saia para papear com as pessoas 
que encontravam pelo caminho 
no bairro, hoje se veem impedi-
dos de fazer estes pequenos ges-
tos, para não correrem riscos de 
se contaminar com a COVID-19. 
Para ajudá-los, foram criados 
diversos aplicativos que apro-
ximam você de seus mais próxi-

Tecnologia e voluntariado
A tecnologia, presente em pra-

ticamente tudo que nos rodeia, 
também esta presente e tem sido 
aliado do trabalho voluntario e 
em tempos de crise não só au-
mentou como tem ajudado mui-
to aos interessados em fazer um 
trabalho voluntario e aqueles 
que já eram e querem continuar 
fazendo ações mesmo que de for-
ma remota.

APPs, sites, Instagram, grupos 
do Face, todos aliados na divulga-
ção e realização de ações em prol 
dos que mais necessitam neste 
momento e creio que grande par-
te deles vieram para �icar e se tor-
nar ações regulares, mesmo pós 
pandemia....será que existirá o pós 
pandemia?  Sim, terá, com certeza.

Hoje o que tem feito sucesso, 
se é que podemos chamar assim, 
são os aplicativos que nos auxi-

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.

mos, esses vizinhos que precisam 
tanto de apoio neste momento.

Ações mínimas, com ajudas 
grandiosas, pois assim preser-
vamos esses que deveriam nos 
ser tão caros, nossos queridos 
idosos, fontes de inspiração e de 
conhecimento em muitos casos, 
que não podemos correr o risco 
de perdê-los de forma tão banal.

É uma guerra pelo qual pas-
samos, existem as baixas infeliz-
mente, mas os voluntários estão 
no front e impedindo que diver-
sas vidas se esvaiam. Parabéns 
aos VOLUNTÁRIOS sempre, pois 
mesmo sem o devido e mereci-
do reconhecimento, insistem em 
continuar, com vocês e com a 
ajuda de todos, a pós pandemia 
poderá chegar um pouco mais 
rápido. Obrigado e juntos somos 
mais fortes.
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“Operação Barreira” e o 
enfrentamento ao coronavírus

 
A Polícia Militar de Pindamonhangaba divulgou que seu efetivo 

vem atuando fortemente e com prioridade para a “Operação Bar-
reira”. 

A ação consiste em conscientizar a população sobre o distan-
ciamento social face à pandemia do Covid-19, bem como apoiar a 
�iscalização de Posturas e Vigilância Epidemiológica da prefeitura 
na autuação de desrespeito a decretos municipais sobre abertura 
de estabelecimento comercial.

Notícia relevante, pois o auxílio das polícias é fundamental 
para alavancar os resultados nesse enfrentamento que os municí-
pios vem passando. 

Dentro do cenário de segurança pública, o município tem outra 
boa notícia: de acordo com dados da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo, divulgados nesta semana, Pinda-
monhangaba apresentou, no mês de março, considerável queda 
em todos os índices de criminalidade. 

Embora a região metropolitana do Vale do Paraíba tenha apre-
sentado março de 2020 como o mês mais violento desde junho de 
2018, Pinda registra números que demonstram melhores resulta-
dos do trabalho na segurança pública do município.

Estes resultados, segundo a comandante da Polícia Militar no 
município, se deve  ao empenho do seu efetivo e à parceria entre as 
polícias militar e civil, além do trabalho da prefeitura, por meio da 
Guarda Civil Metropolitana. 

Que esta parceria seja fortalecida, pois quem ganha é a cidade!

As empresas Café da Mari e 
O Bristou, ambas da área ali-
mentícia de Pindamonhangaba, 
vão doar um almoço às pessoas 
atendidas no Centro de Acolhi-
mento, montado pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Assistência So-
cial, na Quadra Coberta, para 
atendimento às pessoas em situ-
ação de rua, durante a pandemia 
do Covid-19. 

Os empreendimentos estão 
fazendo a campanha “Amor que 
não se mede”, por meio da venda 
de feijoada solidária, em que par-
te do valor arrecadado será re-
vertido para esse almoço. A ven-

Centro de Acolhimento 
receberá feijoada solidária

O Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
está com 20 mil vagas abertas 
para cursos gratuitos de quali�i-
cação pro�issional do programa 
Via Rápida Virtual. São quatro 
opções inéditas em áreas de tec-
nologia da informação, gestão e 
idiomas. Essa é uma boa alter-
nativa para estudar e aprender 
algo novo durante o período de 
recomendação de isolamento so-
cial no enfrentamento ao corona-
vírus (Covid-19). As inscrições e 
as aulas são realizadas de forma 
online, no modelo de Ensino à 
Distância (EAD), sem que o inte-
ressado precise sair de casa.

No total, são oito cursos de 
curta duração (80 horas) ofere-
cidos pela Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo (Uni-
vesp): Lógica 
de Programa-
ção; Banco de 
Dados; Desen-
volvedor Web; 
Desenvolvedor 
Mobile; Gestão 
Administrativa; 
Planejamento 
E m p re s a r i a l ; 
Finanças para 
Empresas; além 
de Espanhol 
Básico. As ins-
crições estão 

“Via Rápida Virtual”: Governo de SP oferece 
20 mil vagas para cursos rápidos e gratuitos  

A pandemia do coronavírus (Co-
vid-19) que atinge todo o mundo, 
obrigou negócios, empresas e pro�is-
sionais a repensarem a modalidade 
de alternativas à distância. Tanto o 
home of�ice ou teletrabalho, quanto 
os cursos à distância são as saídas 
para um mundo globalizado e que 
não pode parar.

Há 20 anos imaginar um curso 
totalmente à distância poderia ser 
algo impensável para algumas pes-
soas. Talvez um curso de graduação 
e pós-graduação pudesse ser algo 
impossível. Mas hoje é uma necessi-
dade. Se por um lado muitas institui-
ções de ensino foram pressionadas a 
rever seus conceitos sobre utilização 
das plataformas digitais, por outro, 
elas já são a solução para quem não 
pode perder tempo.

“Vemos uma grande evolução das 
plataformas digitais e dos meios de 
transmissão de dados, bem como 
nos processos de ensino-aprendiza-
gem. Nunca falamos tanto sobre me-
todologias ativas de ensino e apren-
dizagem, o quanto elas bene�iciam 
quem quer estudar, programando os 
melhores horários“, a�irma o profes-
sor da Espm, Marcelo Pimenta.

Cenário pós-pandemia
A educação à distância têm se 

tornado um excelente investimen-
to e alternativa para instituições de 
ensino e pro�issionais em busca de 
conhecimento. Seus estudos ainda 
apontam que no cenário pós-corona-
vírus ela será obrigatória, já que as 
pessoas já se ambientaram com as 
novas rotinas.

“Estamos enfrentando um mo-
mento delicado, e que exige de nós 
disposição e criatividade. Por outro 
lado, o mundo está extremamente 
globalizado. Tudo o que acontece �i-
camos sabendo de maneira veloz. As 
fronteiras estão mais curtas, tanto 
por uma necessidade social de estar-
mos mais próximos das pessoas das 
informações, quando por uma ne-
cessidade do mercado de trabalho”, 
explica o professor. 

Segundo ele, há vantagens em 
se estudar a distância, e estas, sig-
ni�icam não somente democratiza-
ção de possibilidades a todos, como 
também qualidade de conteúdo para 
os pro�issionais. “O mundo que esta-
mos vivendo não voltará a ser o que 
era antes. Após a crise, não vivere-
mos da mesma maneira, não con-
sumiremos da mesma maneira, não 
socializaremos da mesma maneira. 
Muito menos, não aprenderemos da 
mesma maneira. Não há tempo a per-
der. Não é a toa que o EAD já crescia, 
mesmo antes da crise, no Brasil in-
teiro. O aluno consegue se conectar 
com pessoas e pro�issional de todo o 
país, fortalecendo o seu networking 
e possibilitando novas maneiras de 
se inserir no mercado de trabalho”, 
�inaliza.

Uma pesquisa divulgada pela 
Associação Brasileira de Educação 
à Distância, no �im de 2019, mostra 
que o setor teve crescimento de 17% 
no número de matrículas em um ano.

Os dados ainda apontam que, atu-
almente, 9 milhões de estudantes op-
tam por essa modalidade de ensino. 

da da feijoada será até o dia 2 de 
maio e as pessoas poderão retirar 
no local por meio de drive thru 
ou receber em casa por delivery. 

As pessoas interessadas po-
dem comprar a feijoada pelo apli-
cativo Aiqfome (procurando o 
Café da Mari) ou pelo whatsapp 
99132-5375. Mais informações 
pelo telefone 98146-6434. 

A ideia surgiu, pois ambas as 
empresas também querem aju-
dar o próximo, durante o período 
da quarentena. “E nada melhor 
do que oferecer o que fazemos de 
melhor todos os dias, uma comi-
da simples mas feita com muito 
carinho”, disse a chef Mariana Ca-

margo, do Café da Mari.
O almoço para os abrigados 

no Centro de Acolhimento será 
no dia 4 de maio, na Quadra Co-
berta, quando será servida uma 
feijoada, por meio de marmitex, 
sem aglomeração. A Secretaria 
de Assistência Social da Prefeitu-
ra agradeceu a iniciativa das em-
presárias.

abertas e podem ser realizadas 
até o dia 17 de maio por meio do 
site www.viarapida.sp.gov.br.

Podem se inscrever candida-
tos que tenham idade mínima de 
16 anos, alfabetizados e domi-
ciliados no Estado de São Paulo. 
Caso o número de inscritos seja 
superior ao número de vagas, 
serão priorizadas as pessoas de-
sempregadas, com baixa renda e 
com de�iciência.

A convocação dos candidatos 
selecionados ocorrerá por e-mail. 
As aulas têm previsão de início 
para o dia 25 de maio. Para re-
ceber o certi�icado, o aluno deve 
completar a carga horária total 
do curso virtual e atingir 7,5 de 
média nas avaliações.

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

�icação e formação pro�issional 

dos participantes, preparando 
a população que está buscando 
uma oportunidade no mercado 
de trabalho ou abrir o seu pró-
prio negócio. O programa busca, 
ainda, aprofundar os conheci-
mentos de cada atividade pro�is-
sional e apresentar as tendências 
mais recentes de cada área de 
atuação aos participantes, de for-
ma a ampliar suas alternativas de 
emprego e geração de renda.

A Univesp
Criada em 2012, a Universida-

de Virtual do Estado de São Paulo 
é uma instituição exclusivamente 
de educação a distância, mantida 
pelo Governo do Estado de São 
Paulo e vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico. 
Entre seus principais parceiros, 
destacam-se o Centro Paula Sou-
za e as universidades USP, Unesp, 

Unicamp. Os 
cursos da ins-
tituição são 
realizados em 
ambiente virtu-
al, que garante 
a interação do 
estudante com 
o tutor, além 
de disponibili-
zar videoaulas, 
bibliotecas di-
gitais e os con-
teúdos pedagó-
gicos.

Cursos à distância se 
fortalecem e apontam novos 
cenários para a educação
EAD se torna principal alternativa para instituições de 

ensino e profissionais que não podem parar
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Banda de Pinda arrecada 
mais de 1 tonelada em live 
para “Uma Mão Lava a Outra”

Pinda é uma das  primeiras cidades a receber 
cestas do programa “Alimento Solidário”

Pindamonhangaba é uma das 
primeiras cidades de grande 
porte da região metropolitana a 
receber, nesta terça-feira (28), 
as 7.285 cestas básicas do pro-
grama “Alimento Solidário”, do 
Governo do Estado de São Pau-
lo. O benefício é fruto do termo 
de adesão que a Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Assistên-
cia Social, assinou com o Gover-
no do Estado. 

As cestas estão sendo trazidas 
em dois dias, e depositadas no 
Ginásio de Esportes “Juca Morei-
ra”, onde foi montada a central da 
campanha de doação “Uma Mão 
Lava a Outra”, que tem à frente o 
Fundo Social de Solidariedade.

Essas cestas são direcionadas 
pelo Governo do Estado de São 

Paulo para as pessoas que estão 
no Cadastro Único e são benefici-
árias do Bolsa Família, por meio 
de uma lista com o nome dos be-
neficiados, que acompanha o car-
regamento. 

O prefeito Isael Domingues, o 
secretário de Governo da Prefei-
tura, Marcelo Martuscelli e a se-
cretária de Assistência Social da 
Prefeitura, Ana Paula Miranda, 
acompanhada de suas diretoras 
de Departamento, receberam os 
caminhões. Equipes de voluntá-
rios do Fundo Social, Secretaria 
de Esportes e Lazer, Secretaria de 
Assistência Social, Departamento 
de Comunicação, Exército e de-
mais voluntários estão reunidos 
no local para descarregar e orga-
nizar as cestas na quadra.

A Banda Sambatuque, de 
Pindamonhangaba, está colabo-
rando com a campanha “Uma 
Mão Lava a Outra”, de arrecada-
ção de alimentos, itens de higiene 
pessoal e de limpeza, e itens pet, 
realizada pelo Fundo Social de 
Solidariedade. Na última semana, 
a banda realizou uma live na qual 
arrecadou 1 tonelada e 300 kg 
em doações para colaborar com a 
campanha. 

Para Marcelo Diaz de Mello, 
líder da banda Sambatuque, a live 
foi uma maneira de fazer a sua 
parte. “Sendo músico, a live foi a 
maneira que encontramos para 
ajudar os que estão passando 
mais dificuldade nesse momento. 
Acredito que se cada um deixasse 
de lado as críticas e julgamentos, 
e fizessem algum tipo de ação 
para ajudar o próximo o mundo 
estaria melhor”, avaliou. 

O sucesso de arrecadação foi, 
para ele, surpreendente. “O resul-
tado foi maravilhoso, não esperá-
vamos a quantidade de pessoas 
ajudando. Ficamos muito satis-
feitos com tudo e gostaríamos de 
agradecer a todos que contribuí-
ram”, destacou Marcelo.

Outros músicos de Pinda tam-
bém estão participando da cam-
panha por meio de suas lives. As 
próximas serão no dia 30 de abril, 
às 19 horas, com o músico Ron-
coni (facebook Marcus Ronconi); 
e no dia 2 de maio, às 20 horas, 

com a Banda Bellator (facebook.
com/bellatorrock e youtube.com/
bellatorrock). 

Para o secretário adjunto 
de Habitação, Ricardo Flores, 
que está organizando as lives, 
o apoio dos artistas é muito 
importante para a campanha. 
“Gostaria de agradecer a parti-
cipação de todos os artistas que 
convidamos, esse apoio é muito 
importante e que tem trazido 
muitas doações fortalecendo 
a campanha Uma Mão Lava a 
Outra”, destacou. 

A presidente do Fundo Social 
de Solidariedade Claudia Domin-
gues agradece todas as iniciativas 
que colaboram com a campanha. 
“Precisamos lembrar que não 
sabemos até quando será neces-
sário ajudar as famílias que mais 
precisam. Toda a ajuda é muito 
bem-vinda. Agradecemos os ar-
tistas, empresários e a população 
que está nos ajudando muito”, 
lembrou. “Peço que continuem 
colaborando”, finalizou. 

Já participaram das lives o Dj 
Yago, César Barbosa, Ali + Danilo 
Santos da Banda Electricall, Pa-
gode do Zezinho e Lia de Oliviera 
com Maurício Folter e Bruno 
Henrique.

Para doar para a campanha 
Uma Mão Lava a Outra, basta li-
gar para o 0800 878 9629, opção 
3, que a equipe da Defesa Civil vai 
recolher a doação.

O Projeto  “Organização 
Comunitários Rurais”, está 
produzindo  12 mil másca-
ras para doação. O projeto 
é uma parceria entre o 
Sindicato Rural de Pinda-
monhangaba  e o Senar 
(Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural). 

De acordo com Gisleyne 
Alvarenga, coordenadora 
do Senar, no total são 
cerca de 30 pessoas 
participando do  projeto, 
entre bordadeiras e 
costureiras, autônomas 
e o voluntários do Fundo 
Social. “A verba para 
compra dos materiais, TNT 
e linhas, foi doada pelo 
Senar e pelo Sindicato 
Rural”, comenta. O 
material foi distribuído 
para os voluntários que 
estão produzindo as 
máscaras a partir de um 
molde. 

Depois de prontas, as 
máscaras serão doadas a 
produtores rurais, comu-
nidades rurais e feirantes, 
entre outros. 

Para João Bosco Andra-
de Pereira, presidente do 
Sindicato Rural, é importan-
te participar desse projeto 

Parceria entre Sindicato 
Rural e Senar gera 12 mil 
máscaras para doação

auxiliando no combate ao 
coronavírus. “Assim como 
fizemos a doação de 240 
quilos de arroz ao SOS, de-

cidimos ajudar a produzir 
as máscaras, para também 
contribuir para o combate 
à pandemia”, conclui.  

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Cadastrados 
do “Bolsa 
Família” serão 
beneficiados 
com as mais 
de 7 mil cestas

Para doar, ligue 0800 878 9629, opção 3



Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 30 de abril de 2020
4

poder legislativo

O conteúdo editorial desta página é de inteira
responsabilidade da Divisão de Comunicação da

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020

Mesa Diretora 2019/2020: 

Vereador Felipe César - FC 
Presidente 

Vereador Carlos Moura - Magrão 
1º Vice-Presidente 

Vereador Osvaldo Macedo Negrão
- Professor Osvaldo

2º Vice-Presidente  
Vereador Janio Ardito Lerario 

1º Secretário 
Vereadora Gislene Cardoso - Gi 

2ª Secretária 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, 

Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia,
Rafael Goffi Moreira, Renato Nogueira 

Guimarães - Renato Cebola, Roderley Miotto
Rodrigues e Ronaldo Pinto de 

Andrade - Ronaldo Pipas.
Divisão de Comunicação: 

Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783

(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021

 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - (12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

  

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA

15ª Sessão Ordinária do ano de 2020, a realizar-se no Palácio Legislativo 

“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo

dia 04 de maio de 2020, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 28/2019, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a criação do 
Sistema Municipal Parcial de Ensino de Pindamonhangaba e dá outras providências”.

II. Projeto de Lei n° 29/2019, do Poder Executivo, que “Cria o Conselho Municipal de 
Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana do Município de Pindamonhangaba – CMTM 
e dá outras providências”.

 Pindamonhangaba, 27 de abril  de 2020.

Vereador Felipe César - FC
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

 

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

A CÂMARA DE VEREDORES DE PINDAMONHANGABA INFORMA QUE O ACESSO 
AO WI-FI NO HORÁRIO  DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLE-

NES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.

INFORME-SE PELO TELEFONE (12) 3644-2284 OU
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR.

Fo
to

: 
D

iv
is

ã
o

 d
e

 C
o

m
u

n
ic

a
ç

ã
o

/C
V

P

Notas explicativas:
1. Projeto de Lei Complementar nº 28/2019 – O presente projeto visa promover  estruturação da Secretaria 
Municipal de Educação e a adequação às necessidades de seus propósitos, sempre “renovando e inovando”, 
reagrupando setores e serviços na concretização de políticas educacionais sustentáveis que atendam as 
necessidades de Pindamonhangaba. 

2. Projeto de Lei nº 29/2019 – O Projeto de Lei pretende a criação do Conselho para assegurar a 
participação comunitária e servir de instância de articulação intersetorial para assessorar a Administração 
Pública Municipal nas questões relacionadas ao Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana neste Município. 

Com dois Projetos de Lei 
relacionados na Ordem do 
Dia, a Câmara de Verea-
dores de Pindamonhanga-
ba realizou na tarde desta 
segunda-feira, dia 27 de 
abril, a 14ª Sessão Ordiná-
ria do ano. A reunião públi-
ca contou com a participa-
ção de todos os vereadores 
e foi realizada no plenário 
do Palácio Legislativo “Dr. 
Geraldo José Rodrigues Al-

Câmara de Pindamonhangaba
adia votação de Projetos de Lei 

da Ordem do Dia da 14ª sessão ordinária
Projeto de Lei que prevê alteração no Fundo de Previdência 

Municipal de Pindamonhangaba foi adiado por 30 dias

ckmin”. Ambos os Projetos 
de Lei foram adiados por 
votação unânime dos vere-
adores

Previdência 
Municipal
Além da aprovação de 

requerimentos e indica-
ções, os vereadores deci-
diram – por unanimidade 
– adiar por 30 dias, o Pro-
jeto de Lei Complemen-
tar n° 01/2020, do Poder 

Executivo, que “Altera 
dispositivos da Lei Com-
plementar n° 01, de 19 de 
janeiro de 2004, que insti-
tui no âmbito municipal o 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PINDAMO-
NHANGABA, que dispõe 
sobre a concessão de apo-
sentadoria aos servidores 
municipais,  pensão aos 
seus dependentes”.  Todos 
os vereadores concorda-
ram que é fundamental 
que se faça algumas modi-
ficações no projeto e por 
isso devem solicitar “no-
vas explicações aos gesto-
res do Fundo de Previdên-
cia Municipal da cidade”.

COVID-19
Logo na sequência, os 

parlamentares também de-
cidiram - por unanimidade 
– pelo adiamento do Proje-
to de Lei n° 49/2020, dos 
vereadores Carlos Moura 
– Magrão e Osvaldo Mace-
do Negrão - Professor Os-
valdo (ambos do PR) que 
“Dispõe sobre a comuni-
cação periódica das ações 
adotadas no combate ao 
novo coronavírus”. O pedi-
do de adiamento foi de um 
dos autores do documento, 
o vereador Professor Os-
valdo. Ele afirmou que “o 
projeto precisa de alguns 
ajustes jurídicos” e que 
por esta razão o adiamento 
foi necessário.

15ª sessão ordinária
Os vereadores de Pin-

damonhangaba devem 
voltar a se reunir no Ple-
nário “Dr. Francisco Ro-
mano de Oliveira” na pró-
xima segunda-feira, dia 
04 de maio, a partir das 
14 horas, para a realiza-
ção da 15ª sessão ordiná-
ria de 2020.  A reunião é 
pública, mas em função 
do Ato nº 009/2020, será 
feita sem a presença de 
público no plenário.

Entretanto, para que 
haja transparência dos 
atos legislativos, a sessão 
terá a transmissão “ao 
vivo” pelo canal 4 da Ope-
radora NET e, também, 
pela internet no portal 
w w w. p i n d a m o n h a n g a b a .
sp.leg.br.
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Pinda recebe ação da Farma Conde 
de pulverização contra o coronavírus

coronavírus 

As ações de combate e pre-
venção a Covid-19 continuam 
em Pindamonhangaba. A cidade 
recebeu, nesta quarta e quin-
ta-feiras (29 e 30), o serviço de 
pulverização contra o coronaví-
rus, iniciativa da Farma Conde 
em parceria com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, que acompa-
nhou o primeiro dia de serviço, 
tendo a presença do prefeito Isa-
el Domingues, secretária de Meio 
Ambiente Maria Eduarda San 
Martim e o secretário adjunto de 
Meio Ambiente José Antonio Fer-
reira.

Pindamonhangaba tem mais um 
caso con�irmado de coronavírus

Nesta quarta-feira (29), a Vi-
gilância Epidemiológica da Se-
cretaria de Saúde da Prefeitura 
con�irmou mais um caso positivo 
de coronavírus no município, pas-
sando para 18 casos con�irmados.

O paciente de 37 anos não é 
pro�issional de saúde. Ele esteve 
em São Paulo entre 30 de março 
e 13 de abril, e apresentou os sin-
tomas no dia 18 de abril, quando 
foi atendido pela rede particular. 
Está em isolamento domiciliar e 
passa bem. 

O combate ao coronavírus con-
tinua em Pindamonhangaba e a 
melhor maneira, ainda, de pre-
venção, é �icando em casa o maior 

tempo possível. Caso seja necessá-
rio sair, é indicado o uso de más-
cara e higienização contínua das 
mãos com água e sabão ou álcool 
gel, e evitar aglomerações.

Atualmente, os bairros que 
contam com pacientes suspeitos 
e ou con�irmados, são: Arareta-
ma, São Benedito, Mantiqueira, 
Maricá, Lessa, Santana, Socorro, 
Crispim, Galega, Ipê, Mombaça, 
Parque São Domingos, Village 
Paineiras, Centro, Jardim Rosely, 
Maria Áurea, Alto do Cardoso, 
Alto Tabaú, Bosque, Morumbi, 
Pasin, Vale das Acácias, Vila Rica, 
Vista Alegre, Jardim Eloyna e Vila 
Verde.

A ação, implementada pela 
empresa inicialmente em São José 
dos Campos, também foi requisi-
tada por Paraibuna, São Luiz do 
Paraitinga, Tremembé, Taubaté, 
Cruzeiro, Ubatuba, Caraguatatu-
ba, São Sebastião, Ilhabela e Sale-
sópolis, que já receberam a pulve-
rização nas últimas semanas.

Para a realizar a pulverização 
nas cidades da RMVale, a Farma 
Conde adquiriu 10 tratores, 12 
pulverizadores de grande porte 
e outros 60 de costas, com au-
tonomia para pulverizar quatro 
cidades simultaneamente. A ma-

téria-prima utilizada é o hipoclo-
rito de sódio, produto largamente 
utilizado como desinfectante. É 
importante ressaltar que o produ-
to não oferece toxidade para o ser 
humano ou para animais. O inves-
timento da empresa na aquisição 
de matéria-prima, tratores, equi-
pamentos de pulverização e con-
tratação de pessoal é de cerca de 
R$ 2 milhões. O serviço foi reali-
zado sem custos para o município.

O Presidente do Grupo Conde, 
Mário Muniz, disse que após o 
início dos trabalhos em São José, 
várias prefeituras passaram a so-

licitar o serviço de pulverização. 
Na cidade de São Paulo, a iniciati-
va contemplou a favela de Parai-
sópolis, onde foram distribuídas 
20 mil máscaras, 20 mil frascos 
de álcool em gel e 20 mil frascos 
de vitamina C para os moradores.

“A Farma Conde acredita que 
nesse momento todos os segmen-
tos da sociedade precisam dar 
sua colaboração para combater a 
pandemia do coronavírus. Espe-
ramos também que nossa inicia-
tiva inspire outros empresários 
na adoção de ações de apoio ao 
poder público”, enfatizou Muniz.

Em Pindamonhangaba, o ser-
viço começou na Praça 7 de Se-
tembro e foi estendido também 
para algumas ruas da cidade.

O prefeito Isael Domingues 
agradece a iniciativa. “A partici-
pação da iniciativa privada é de 
grande importância para preser-
var o patrimonio mais valioso 
que temos, que é a vida”, desta-
cou.

O município também tem re-
cebido a higienização feita por 
pro�issionais da Sabesp nos pon-
tos com grande movimentação de 
pessoas.

Ao todo, em Pindamonhangaba, são 18 casos confi rmados de infecção por coronavírus 

Reprodução internet

Divulgação Divulgação

Participação 
da iniciativa 
privada é um 
importante 
aliado na 
preservação 
de vidas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2020 (PMP 
1359/2020) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação 
supra, que cuida de “aquisição de móveis e materiais 
hospitalares (cama Fowler e cadeira de rodas) para 
atender todas as unidades e departamento de saúde do 
Município”, para análise das impugnações interpostas 
pela empresa JS Indústria e Comércio de Produtos 
Ortopédicos Ltda (protocolo nº 9259/2020), e Hospi Bio 
Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda EPP 
(protocolo nº 9470/2020). 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 007/2020 (PMP 258/2020) 
A autoridade superior, com base no parecer técnico 
da Secretaria de Educação, e memorando circular 
CD/SNJ de 30/03/2020, negou provimento ao recurso 
interposto pela empresa Procontrol Serviço de 
Controle de Vetores e Pragas Urbanas Ltda (protocolo 
7902/2020), e homologou, em 24/04/2020, e adjudicou 
a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada no controle de praga urbanas”, em favor 
da empresa Carlos Roberto Machado ME, o lote 01, no 
valor total de R$ 508.101,20. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 291/2015 (PMP 32422/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2020, de 30/03/2020, 
ao contrato 048/2016, que cuida de “contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços 
médicos em oftalmologia com fornecimento de material 
e mão de obra, na especialidade de oftalmologia, 
para realização de exames”, para prorrogação até 
09/03/2021, assinando pela contratante a Sra Valéria 
dos Santos, e pela contratada, empresa Horus Serviços 
Médicos Eireli, o Sr André Luis Alvim Malta.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 048/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à ANGELA YOKO ADACHI PAULO responsável pelo imóvel 
situado a RUA BENEDICTO DOS SANTOS Bairro MOMBAÇA Quadra 04 lote 13, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.12.03.030.000, para que efetue a limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. 
Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna 
do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 049/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à GILSON FERNANDO NUNES responsável pelo imóvel 
situado a RUA BENEDICTO DOS SANTOS Bairro MOMBAÇA Quadra 04 lote 19, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.12.03.024.000, para que efetue a limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item 
l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na 
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 050/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à GENIVALDO DOS SANTOS LIMA responsável pelo imóvel 
situado a RUA AZIZ MOURAD BOULOS Bairro MOMBAÇA Quadra 06 lote 26, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.12.05.032.000, para que efetue a limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril  ,artigo 1º,item l. 
Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna 
do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 052/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à CONSTRUTORA E INCORPORADORA PINUS LTDA responsável 
pelo imóvel situado a RUA NELI VICENTIN Bairro MOMBAÇA Quadra 02 lote 24, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.11.02..015.000, para que efetue a limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, 
no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º, item l. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 053/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à CONSTRUTORA E INCORPORADORA PINUS LTDA responsável 
pelo imóvel situado a RUA NELI VICENTIN Bairro MOMBAÇA Quadra 02 lote 23, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.11.02..016.000, para que efetue a limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos 
do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril  
,artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 054/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à CONSTRUTORA E INCORPORADORA PINUS LTDA responsável 
pelo imóvel situado a RUA NELI VICENTIN Bairro MOMBAÇA Quadra 02 lote 22, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.11.02.017.000, para que efetue a limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril  
,artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 055/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à CONSTRUTORA E INCORPORADORA PINUS LTDA responsável 
pelo imóvel situado a RUA NELI VICENTIN Bairro MOMBAÇA Quadra 02 lote 20, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.11.02.019.000, para que efetue a limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril  
,artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 056/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à CONSTRUTORA E INCORPORADORA PINUS LTDA responsável 
pelo imóvel situado a RUA NELI VICENTIN Bairro MOMBAÇA Quadra 02 lote 19, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.11.02.020.000, para que efetue a limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril  
,artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 057/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à CONSTRUTORA E INCORPORADORA PINUS LTDA responsável 
pelo imóvel situado a RUA NELI VICENTIN Bairro MOMBAÇA Quadra 02 lote 18, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.11.02.021.000, para que efetue a limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril  
,artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 058/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à CONSTRUTORA E INCORPORADORA PINUS LTDA responsável 
pelo imóvel situado a RUA NELI VICENTIN Bairro MOMBAÇA Quadra 02 lote 14, inscrito nesse município sob a sigla 
SO12.11.02.025.000, para que efetue a limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril  
,artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 059/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica à JOSÉ ALVES DA SILVA JUNIOR E OUTROS responsável pelo 
imóvel situado a AVENIDA DR. FRANCISCO LESSA JUNIOR Bairro SOCORRO, inscrito nesse município sob a sigla 
SO11.08.16.021.000, para que efetue a limpeza do terreno do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril  
,artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

O Programa Escola de Inovado-
res do Centro Paula Souza (CPS), 
curso de extensão gratuito orga-
nizado pela Inova CPS, que ensina 
empreendedores a transformar 
ideias inovadoras em startups, terá 
um novo formato, totalmente on-
line. As atividades da edição 2020 
serão feitas por meio de uma pla-
taforma de aprendizagem virtual 
devido às medidas de isolamento 
para conter o novo coronavírus.

As inscrições são gratuitas e 
estão abertas até o dia 11 de maio 
na internet. Quem se inscreveu an-
teriormente para o formato pre-
sencial não precisa fazer uma nova 
inscrição, a proposta já está creden-
ciada para o processo de seleção.

Para participar, é necessário 

Programa Escola de Inovadores 
será realizado em formato virtual

Para participar, candidatos devem 
apresentar propostas de negócios 

com potencial de se tornarem 
startups; prazo de inscrição 

vai até 11 de maio
apresentar uma ideia de empre-
endedorismo que será avalia-
da com base em critérios como 
inovação, viabilidade técnica e 
potencial mercadológico. No mo-
mento da inscrição, o interessado 
deve escolher uma das 47 turmas 
disponíveis nas Escolas Técnicas 
(Etecs) e Faculdades de Tecnolo-
gia (Fatecs) estaduais mais próxi-
mas de sua residência. Serão se-
lecionadas de 10 a 25 propostas 
– com até três integrantes cada 
uma – por unidade. A lista de 
aprovados será divulgada no dia 
15 de maio. As atividades ocor-
rem entre os dias 18 de maio e 
20 de julho.  Confira o edital pelo 
site https://inova.cps.sp.gov.br/
programa-escola-de-inovadores/

Inovadores digitais
O novo formato terá a mesma 

duração de 40 horas, distribuí-
das em dez aulas semanais. Se-
rão abordados temas como ges-
tão empresarial básica, design 
thinking, prototipagem, Canvas, 
marketing, tecnologia aplicada 
aos negócios, finanças e merca-
dos. O participante também con-
tará com o apoio de mentores 
para a construção do seu plano 
de negócios. A mentoria será fei-
ta por professores da unidade em 
que a proposta está inscrita.

Fazem parte do programa 
Etecs e Fatecs das cidades de 
Americana, Araras, Assis, Bauru, 
Bebedouro, Birigui, Campinas, 
Cândido Mota, Capital (Bom Re-
tiro, Butantã, Campos Elíseos, 
Jaraguá, Jardim Satélite, Mooca, 
Raposo Tavares, São Mateus, Ta-
tuapé e Vila União), Carapicuíba, 
Dracena, Ferraz de Vasconcelos, 
Franca, Garça, Guaratinguetá, 
Ibaté, Ibitinga, Indaiatuba, Ita-
petininga, Itatiba, Jaboticabal, 
Jales, Jaú, Leme, Lorena, Mairin-
que, Mauá, Mogi das Cruzes, Pin-

damonhangaba, Piraju, Santana 
de Parnaíba, Santos, São Carlos, 
São José do Rio Preto, São José 
dos Campos, São Roque, São Se-
bastião, Sertãozinho, Sorocaba e 
Tatuí. 

Ao final, os projetos de star-
tups serão apresentados a em-
presários, instituições do poder 
público e representantes de am-
bientes de inovação, como incu-
badoras, parques tecnológicos e 
espaços de coworking, com o in-
tuito de gerar parcerias e oportu-
nidades de negócios.

Independentemente da pan-
demia de covid-19, quem ob-
teve rendimentos acima de R$ 
28.559,70 em 2019 precisa 
prestar contas à Receita Federal. 
Pensando nisso,  o coordenador 
do curso de Ciências Contábeis 
da Anhanguera, Diogo Rosa, dá 
algumas dicas para facilitar a 
vida dos contribuintes que pre-
cisarão se organizar para acertar 
as contas com o ‘Leão’ durante a 
quarentena.

Fique em dia com o ‘Leão’: dicas para 
facilitar a declaração do Imposto de Renda

A maior mudança deste ano, 
em decorrência do coronavírus, 
foi a extensão do prazo limite 
para a declaração, que passou 
do fim deste mês para o dia 30 
de junho. Com o programa gera-
dor de Imposto de Renda 2020 já 
disponível para download, a Re-
ceita Federal espera receber 32 
milhões de declarações dentro 
do prazo legal, contando que a li-
beração dos lotes de restituições 
não seja alterada. 

Diante do atual 
cenário de isola-
mento social, é ne-
cessário ter aten-
ção redobrada ao 
conduzir a decla-
ração por conta 
própria. Pensan-
do nisso, o profes-
sor Diogo, reuniu 
dicas essenciais 
nesse processo:

1. Verificar se você deve decla-
rar: Se recebeu, no ano passado, 
rendimentos tributáveis superio-
res a R$ 28.559,70; rendimentos 
de atividades rurais acima de 
R$ 142.798,50; ou rendimentos 
isentos – não tributáveis ou tri-
butados somente na fonte –, cuja 
soma seja superior a R$ 40 mil, 
você deve declarar; 

2. Separe todos os documen-
tos necessários: Verifique os in-
formes de rendimentos de todas 
as empresas onde trabalhou e 
das contas bancárias. Também 
faça uma lista dos seus depen-
dentes, junte os comprovantes de 
despesas médicas e educação e o 
que mais se fizer necessário pela 
legislação; 

3. Liste o que dever ser de-
clarado: Além dos rendimentos 
recebidos, é preciso citar os bens 
que possui (como casa, aparta-
mento, veículo etc.) e o que pagou 
(como escola e plano de saúde) 
no ano anterior; 

4. Baixe o Programa do IRPF 
2020 no site da Receita Federal: 
Faça a instalação, seguindo o pas-
so a passo descrito no próprio 
endereço eletrônico; 

5. Utilize a ferramenta ‘Per-
guntão’ do IRPF 2020: Trata-se 
de um livro para tirar dúvidas do 
contribuinte e também está dis-
ponível para download no site da 
Receita Federal; 

6. Acompanhe o processa-
mento e a situação de sua de-
claração pelo Portal e-CAC: Por 
meio de login, código de acesso e 
senha, você também terá acesso 
a outras informações, como resti-
tuição, por exemplo;

7. Guarde os comprovantes: 
Todos os documentos utilizados 
para a declaração do Imposto de 
Renda devem ser guardados por 
cinco anos para evitar a malha 
fina. Ou seja, durante esse perío-
do, o contribuinte pode ser cha-
mado pela Receita para prestar 
esclarecimentos sobre o que foi 
apresentado.

8. Extra: Para quem nunca fez 
a própria declaração antes, o es-
pecialista recomenda ajuda pro-
fissional. “Há Núcleos de Apoio 
Contábil e Fiscal (NAFs) em di-
versas cidades e a recomendação 
do Conselho Federal de Conta-
bilidade é que, por ser tratar de 
algo mais complexo, é interessan-
te que os principiantes procurem 
ajuda neste momento”.

Reprodução/Internet
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Quem passa hoje pelo Anel Vi-
ário de Pindamonhangaba já está 
utilizando o novo e moderno piso 
asfáltico que substituiu o piso de-
�iciente e esburacado que tomava 
conta de grande extensão do local.

Iniciada em março, a moder-
nização do pavimento desta im-
portante via do município estava 
sendo aguardada há anos. A obra 
foi possível graças a um investi-
mento de R$ 4,8 milhões, oriun-
do de recursos do �inanciamento 
de R$ 4 milhões junto à agência 
Desenvolve SP.

“Estamos chegando a 40% 
de execução do contrato. Come-
çamos pela rotatória da SP 62, 
passando pelo bairro Castolira, 
chegando na rotatória próxima 
ao Tenda, passamos pelo Parque 
da Cidade e nas próximas sema-
nas deveremos �inalizar até a ro-
tatória do João do Pulo”, a�irmou 
a secretária de Obras e Planeja-
mento, Marcela Franco.

Recapeamento do Anel Viário 
será �inalizado em maio

Após finalizar o anel viário, 
outras 18 ruas de diversos bair-
ros serão beneficiadas. A pró-
xima via que receberá o reca-
peamento será a Rua Monteiro 
de Godoy, no bairro do Bosque, 

Pindamonhangaba apresen-
tou, no mês de março, considerá-
vel queda em todos os índices de 
criminalidade. Os dados são da 
Secretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo, divulga-
dos nesta semana.

Ao contrário da região metro-
politana do Vale do Paraíba que, 
conforme matéria na imprensa 
regional, apresentou março de 
2020 como o mês mais violento 
desde junho de 2018, Pindamo-
nhangaba registra números que 
demonstram melhores resulta-
dos do trabalho na segurança pú-
blica do município.

Na comparação ‘Março de 
2020 x marco de 2019’, segundo 
o governo do Estado, os números 
de Pindamonhangaba apresenta-
ram os seguintes resultados:

A Comandante da Polícia Mi-
litar, Capitã Lucimeire Jerônymo, 
parabenizou o efetivo de sua com-
panhia pelo empenho. “Março foi 
um mês muito produtivo, bate-
mos recorde esse ano em atuação 
nas ocorrências de combate ao 
trá�ico de entorpecentes com 19 
registros e também na prisão em 
�lagrante que levou 24 criminosos 
para a prisão”, esclareceu.

“Vimos que São José dos Cam-
pos dobrou o número de homi-
cídios e outras cidades apre-
sentaram aumento em alguns 

Pinda apresenta queda em todos 
os índices de criminalidade

que está com o piso asfáltico em 
estado lastimável.

Em seguida algumas ruas com 
maior de�iciência dos bairros 
Santana, Alto Cardoso, Manti-
queira, Vitória Park e Araretama 

também receberão as melhorias.
“A intenção desta ação é con-

templar o máximo de regiões, 
porém diante dos recursos li-
mitados e da responsabilidade 
�inanceira que nos obriga a agir, 
vamos executando aos poucos. 
A cidade �icou muito tempo sem 
fazer um recape de qualidade e 
isso trouxe uma demanda muito 
grande que hoje estamos enfren-
tando”, explicou Marcela Franco.

Shangri-lá  
O prefeito Isael Domingues 

lembrou que outro bairro que 
está em sua agenda e que vem 
aguardando a chegada da pavi-
mentação asfáltica é o Shangri-lá. 
“Queremos anunciar que iremos 
atuar, sim, neste bairro e vamos 
dividir em algumas etapas. Inicia-
remos os serviços de drenagem e 
ainda esse ano temos a intenção 
de pavimentar o primeiro lote de 
ruas, para trazer mais conforto 
e segurança para os moradores 
dessa região”, a�irmou.

Sinalização
Logo após as obras de recape-

amento no Anel Viário, o Depar-
tamento de Trânsito inicia a pin-
tura da sinalização horizontal de 
trânsito, delimitando os espaços 
e faixas de rolamento, bem como 
as lombadas existentes nesta via 
pública.

Ocorrências Março 
2019

Março 
2020

Homicídio 01 01

Roubos 49 38

Roubo 
Veículos 08 06

Furtos 131 81

Furto Veículo 14 11

O Departamento de Trânsito da 
Prefeitura de Pindamonhangaba 

implantou, nesta semana, dezenas 
de placas de sinalização vertical, 
visando facilitar a identifi cação no 

trânsito.  As ruas benefi ciadas foram 
Martim Cabral (centro), Teodorico 

Cavalcante de Souza e João 
Ribeiro (Boa Vista) e Haras Paulista 

(Loteamento São Judas Tadeu).   
As placas sinalizam indicação de 

ciclofaixa, de lombada, e proibido 
estacionar. “A sinalização informa 

as regras de trânsito para que 
o sistema de mobilidade possa 
atuar com harmonia, visando 

sempre preservar a vida”, afi rmou 
o secretário adjunto de Segurança, 

José Vidal França.

Prefeitura implanta placas de sinalização vertical

indicadores. Em Pinda, registra-
mos apenas um homicídio e o 
número de furtos por exemplo 
teve queda de 38%. Vamos con-
tinuar investindo em nossa GCM 
e apoiando a PM e a Civil para 
que esse trabalho unido continue 
gerando bons frutos para o mu-
nicípio”, a�irmou o prefeito Isael 
Domingues.

Segundo a Capitã Lucimeire, 
neste mês de março, até a presen-
te data, o efetivo da companhia 
também vem dando prioridade 
à Operação Barreira, conscienti-
zando a população sobre o dis-
tanciamento social face à pan-
demia do Covid-19, bem como 
apoiando a �iscalização de Pos-
turas e Vigilância Epidemiológica 
na autuação de desrespeito a de-
cretos municipais sobre abertura 
de estabelecimento comercial.

Avenida antes esburacada recebeu novo pavimento

Parceria entre as policias Militar e Civil e a GCM contribui para resultado
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Almoxarifado da Saúde 
recebe avanço inédito

Além dos grandes 
avanços que a 
Saúde vem rece-

bendo nos últimos anos 
como novo Pronto-So-
corro, Pronto-socorro 
Infantil, Saúde Gestante, 
Unidades de Pronto Aten-
dimento  e Samu (Serviço 
Municipal de Urgência), 
outra melhoria marcante 
está sendo o almoxarifa-
do da saúde.

Com o aumento e mais 
acesso à assistência da 
saúde para a população, 
a Secretaria da Saúde 
melhorou, nos últimos 
anos, o fornecimento de 
medicamentos, de mate-
rial médico e odontoló-
gico, bem como demais 
insumos.

Diante do novo quadro, 
a Secretaria da Saúde 
se viu na obrigação de 
reorganizar e repensar o 
espaço do almoxarifado 
da saúde para readequar 
à nova realidade, aliando 
a boa prática de distri-
buição e armazenagem, 
estabelecidas pelos ór-
gãos de regulamentação 
sanitárias.

Com o prédio localiza-
do na avenida Albuquer-
que Lins sendo subutili-
zado, a primeira etapa da 
melhoria foi realizar uma 
adequação e ampliação 
do pavimento superior 
com aproveitamento físi-
co de um mezanino, ga-
nhando mais espaço, bem 
como climatização do 
ambiente para boa con-
servação dos produtos. 

Neste local, estão os 
materiais médicos e de 

enfermagem, além dos 
produtos odontológicos.

No piso inferior, ao lado 
do balcão de distribuição 
da farmácia, foi concluída 
toda climatização da far-
mácia central para me-
lhor armazenamento dos 
medicamentos e também 
conforto da população 
atendida.

“Em breve, vamos 
iniciar a segunda etapa 
da reforma do segundo 
galpão, na parte exter-
na, que terá toda ade-
quação do telhado com 
nova altura, bem como 
reforma do piso, parede e 
forro, além de climatizar 
o ambiente visando o 
melhor armazenamento 
dos medicamentos des-
te espaço”, afirmou a 
diretora de Assistência 
Farmacêutica e Saúde 
Bucal, Lidia Giroldo.

Segundo o coordena-
dor Carlos Rezende e a 
gerente Kelly Suttani, a 
união de todos os fun-
cionários que atuam no 
setor, com muita disposi-
ção, e o apoio dado pela 
administração superior, 
foram fundamentais para 
o bom atendimento do 
almoxarifado da saúde. 
“Temos hoje um elevador 
exclusivo para cargas. 
Antes o material ficava 
mal acondicionado, em 
temperatura elevada e 
hoje com ar condicionado 
a qualidade é muito maior, 
sem contar que com o 
fechamento do mezanino, 
ganhamos mais espaço 
e melhor organização”, 
afirmou Carlos Rezende.

Instalações precárias foram substituídas por melhores

ANTES

ANTES

Espaço estava inadequado para receber medicamentos e insumos da saúde

DEPOIS

Fechamento do mezanino trouxe melhor uso do espaço

Atualmente, o local está climatizado e mais organizado

DEPOIS
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