
F U N D A Ç Ã O  D R .  J O Ã O  R O M E I R OEdição 9.441

Tribuna do Norte
Ano 138

PREVISÃO DO TEMPO 
PINDAMONHANGABA
15º

27º
PARCIALMENTE NUBLADO UV7

Fonte: CPTEC/INPE

TERÇA-FEIRA

PINDAMONHANGABA 5 DE MAIO DE 2020

3PÁG. 

Pinda terá 3 ambulâncias 
para atendimento ao Covid-19

Em Pindamonhanga-
ba, mais uma etapa do 
enfrentamento ao Co-
vid-19 teve sequência 
no dia 1° de maio. Entra-
ram em operação, para 
atuar 24 horas, três novas 
ambulâncias que serão 
utilizadas para pacientes 
testados positivos. Elas 
irão atuar no PS Munici-
pal e na nova unidade 
de atendimento Cidade 
Nova E UPA Aratetama 
(dois últimos que serão 
entregues na próxima 
semana). 

PÁG. 6

Assistência Social da Prefeitura divulga 
informações sobre Programa Alimento Solidário

A Secretaria de Assis-
tência Social da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
divulgou no último do-
mingo (3), as listas com 
datas, horários e locais 
para que os beneficiários 
do Bolsa Família possam 
retirar as cestas básicas 
do Programa Alimento 
Solidário, realizado pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo. Importante 
destacar que as cestas 
serão repassadas, num 
primeiro momento, para 
as pessoas cujos nomes 
estão na lista elaborada 
pelo Governo do Estado 
e enviada à Prefeitura, 
para ser seguida. 

Governo de São 
Paulo determina uso 
obrigatório de máscaras 
em todo o Estado

O Governador João Doria 
anunciou, na segunda-feira (4), a 
obrigatoriedade do uso de más-
cara em todo o Estado por pesso-
as que circularem em espaços pú-
blicos, a partir de quinta-feira (7).

A regulamentação caberá às 
prefeituras, que definirão a fis-
calização e a aplicação de pena-
lidades a quem desobedecer a 
medida.

PÁG. 6
6PÁG. 
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Pindamonhangaba 
tem mais dois  casos 
positivos para Covid-19
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Equilíbrio emocional 
em meio à crise

O cenário mundial trazido pelo coronavírus só nos traz uma 
certeza: o mundo será outro quanto tudo isso passar. São diversas 
as habilidades que precisamos desenvolver para lidarmos com as 
incertezas e nos reinventarmos. Essas habilidades vão além das 
necessárias para o trabalho remoto e uso de tecnologia, é preciso 
começar pelo Equilíbrio Emocional e assim garantir que estare-
mos prontos para tudo o que vier.

O equilíbrio emocional promove a saúde �ísica e é um pré-re-
quisito para o bem-estar e o crescimento pro�issional e pessoal. 
Em outras palavras: manter um estado mental ou emocional equi-
librado depende da forma como conduzimos nossos pensamentos 
e atitudes. Todos nós experimentamos pensamentos e emoções ne-
gativas de tempos em tempos, mas manter uma postura neutra e 
equilibrada é o que nos faz permanecer no controle das situações.

Compreender o que é equilíbrio emocional e aplicar técnicas 
para alcançar este equilíbrio é uma estratégia importante. Em 
resumo, o cuidado com a saúde e emoção devem estar no centro 
do processo para que pessoas e empresas saiam fortalecidos desta 
crise.

Algumas técnicas simples podem ser utilizadas no dia a dia, 
para auxiliar na busca do equilíbrio emocional, sem a necessidade 
de deslocamento, como: alongamento, yoga, meditação e mesmo a 
leitura de um bom livro. 

O uso dessas técnicas proporciona clareza de pensamento, 
ajudando a entender as emoções das pessoas que estão ao nosso 
redor; trazem serenidade para evitar o medo e pânico que são 
paralisadores; aumentam a criatividade que possibilita a inova-
ção em termos de recálculos de rota pro�issionais e pessoais; e 
melhorias da percepção, permitindo que as pessoas visualizem 
alternativas e opções para a solução de problemas.

O equilíbrio emocional vai nos ajudar a termos serenidade 
para nos prepararmos para o futuro que já chegou. Agir com 
consciência e empatia é sempre a melhor alternativa

Prefeitura divulga os selecionados 
da “Virada Cultural Virtual”

Parque Tecnológico São José dos 
Campos recebe inscrições para 
novas startups

Inscrições abertas para o processo seletivo de novas startups: 
de 2 de março a 11 de maio de 2020

As empresas Café da Mari e O Bristou, de 
Pindamonhangaba, doaram, nesta segunda-
feira (4) um almoço às pessoas atendidas no 
Centro de Acolhimento, montado pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria 
de Assistência Social, na Quadra Coberta, para 
atendimento às pessoas em situação de rua, 
durante a pandemia do Covid-19. No cardápio: 
feijoada, realizada com arrecadação da 
campanha “Amor que não se mede”, iniciativa 
das empresas.

Educação SP abre seleção para 
professores da rede que queiram 
atuar no Centro de Mídias
Inscrição pode ser feita até a próxima sexta-feira (8); 
selecionados vão receber gratificação 

“Feijoada solidária”

A Secretaria Estadual da Edu-
cação abriu seleção para encon-
trar professores da rede estadual 
de São Paulo que queiram compor 
a equipe do Centro de Mídias da 
Educação de São Paulo (CMSP).  

O CMSP é a estratégia da Seduc 
que reúne dois aplicativos, um 
voltado para a educação infantil e 
anos iniciais do ensino fundamen-
tal, e outro para os anos finais do 
ensino fundamental e ensino mé-
dio. Além disso, o CMSP engloba 
ainda os canais digitais 2.2 - TV 
Univesp e 2.3 - TV Educação. 

As plataformas foram inaugu-
radas no dia 6 de abril para per-
mitir que os 3,5 milhões de alunos 
matriculados na rede estadual 
tenham aulas mediadas por tec-
nologia durante a quarentena. Por 

meio desses canais, os estudan-
tes têm acesso a conteúdos de to-
dos os componentes curriculares 
da educação infantil até o ensino 
médio, com videoaulas e aulas ao 
vivo e possibilidade de interação. 
A internet para que os alunos 
tenham acesso aos aplicativos é 
subsidiada pela Seduc.  

Os profissionais da rede que 
compõem o quadro do magisté-
rio podem se inscrever até a pró-
xima sexta-feira (8) para partici-
par do processo de seleção pelo 
site da Secretaria. A inscrição 
deve ser feita para professor de 
estúdio ou técnico em tecnologia 
da educação.  

Além de fazer parte do qua-
dro do magistério, os candidatos 
devem obedecer aos seguintes 

critérios: ter concluído estágio 
probatório, obter anuência do su-
perior hierárquico, não estar em 
procedimento de aposentadoria 
e ter disponibilidade para traba-
lhar presencialmente na Rua João 
Ramalho, 1546, bairro Perdizes, 
São Paulo.  

Os interessados que já estejam 
afastados nos órgãos centrais ou 
diretorias de ensino podem par-
ticipar da seleção mediante libe-
ração de seus superiores.  

Os selecionados serão afas-
tados na Coordenadoria Peda-
gógica (Coped) para trabalho 
presencial em jornada de 40h, 
portanto em dedicação exclu-
siva. Para isso, receberão uma 
gratificação no valor de R$ 
1.552,50 mensais.

nas plataformas digitais da Pre-
feitura. A Comissão de Seleção 
foi composta pelos conselheiros 
de Cultura Gislene Alves, Rafael 
Ronconi e Rebeca Guaragna Gue-
des.

A diretora do Departamen-
to de Cultura, Rebeca Guaragna 
Guedes, diz que esse evento é 
inovador no município e na re-
gião do Vale do Paraíba, por ser 
uma ação ágil para aqueles que 
produzem arte. “Infelizmente por 
conta da pandemia os artistas fo-
ram prejudicados, os primeiros a 
pararem de trabalhar e serão os 

últimos a voltar”, disse, mas se 
alegra com a procura das inscri-
ções para o evento. “No período 
de inscrição houve boa adesão 
dos artistas, com 29 inscritos de 
variadas expressões, como mú-
sica, dança, teatro, fotografia e 
contação de história”, afirma a 
diretora.

Para informações sobre o 
evento é só entrar em contato 
com a Secretaria de Cultura e Tu-
rismo pelos telefones 3642-1080 
ou 3643-2690. E no site da pre-
feitura www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

Colaborou com o texto:
Gabriel Nogueira

 A Prefeitura e o Departamento 
de Cultura divulgaram a lista dos 
selecionados da “Virada Cultural 
Virtual” de 2020, que acontece dos 
dias 9 a 17 de maio. A lista está no 
site da Prefeitura, onde é possível 
ver os artistas e o que eles irão 
apresentar.

Foram selecionadas 20 propos-
tas de apresentação, nas diversas 
áreas artísticas, como música, 
dança, contação de histórias, entre 
outros. Os vídeos poderão ser vis-
tos durante a semana da Virada, 

O Nexus - hub de inovação 
do Parque Tecnológico São 
José dos Campos recebe até 
11 de maio inscrições para o 
Batch#15, processo seletivo 
de novas startups.

Podem participar desde 
empreendedores com ideias 
ainda no papel até startups já 
estabelecidas. Os candidatos 
passarão por duas etapas de 
avaliação - modelo de negócio 
e poder de execução - além de 
workshops e pitch. 

Enquanto a incubação é fo-
cada em jovens empresas de 
base tecnológica, a aceleração 
tem foco em startups digitais, 
jovens empresas com grande 
potencial para crescer de for-
ma rápida. Assim, o programa 
de incubação é de até dois anos 
e o de aceleração dura até um 
ano. As inscrições para o pro-

cesso seletivo são gratuitas.
Um diferencial desta se-

leção é a possibilidade de o 
candidato se inscrever mes-
mo que ainda não tenha CNPJ 
constituído. As propostas po-
dem vir de qualquer cidade.

O Nexus está voltado ao 
estímulo e à criação de novos 
empreendimentos baseados 
em negócios inovadores com 
alto valor agregado e de base 
tecnológica, que atuem pre-
ferencialmente nas seguintes 
áreas: aeroespacial, agrotec-
nologia, automotiva, eletrôni-
ca, energia, fintech, indústria 
4.0, internet das coisas, meio 
ambiente, saúde, smart cities 
e tecnologia da informação.

“Nosso programa tem me-
todologia própria e está fo-
cado no desenvolvimento e 
no fortalecimento do ecossis-

tema de inovação da região, 
unindo forças e posicionando 
São José dos Campos como 
uma cidade empreendedora, 
pronta para receber novas 
startups”, explica Alexandre 
Barros, Gestor de Empreende-
dorismo e Inovação do PqTec.

O instrumento de seleção 
pode ser acessado no site 
http://www.pqtec.org.br/. Lá 
se encontram todas as infor-
mações, como inscrição, datas 
de cada fase do processo se-
letivo, critérios de avaliação e 
condições para participação.

“Estar em um parque tec-
nológico é um grande dife-
rencial para todos os perfis 
de startups, por conta da rede 
de parceiros, de mentores e 
de investidores, além das uni-
versidades aqui instaladas”, 
analisa Barros.

Divulgação
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cidade
Assistência Social da Prefeitura divulga 
informações sobre Programa Alimento Solidário

A Secretaria de Assistência So-
cial da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba divulgou no último domingo 
(3), as listas com datas, horários 
e locais para que os beneficiários 
do Bolsa Família possam retirar 
as cestas básicas do Programa Ali-
mento Solidário, realizado pelo 
Governo do Estado de São Paulo. 
Importante destacar que as cestas 
serão repassadas, num primeiro 
momento, para as pessoas cujos 
nomes estão na lista elaborada 
pelo Governo do Estado e enviada 
à Prefeitura, para ser seguida. 

A retirada das cestas começa 
no dia 6 de maio (quarta-feira) e 
segue até dia 11 para os atendidos 
nas regiões dos CRAS Castolira, 
Centro, Cidade Nova e Moreira Cé-
sar; e até dia 15 para os atendidos 
na região do CRAS Araretama. 

Segundo informações da Secre-
taria de Assistência Social da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, os usu-
ários foram divididos por região, 
conforme referenciamento utiliza-
do nos CRAS. Os locais para a retira-
da das cestas serão a Escola Munici-
pal Professora Madalena Caltabiano 
Salum Benjamin (Rua José Pereira 
Sobrinho, 160, Nova Esperança) 
para atendidos no CRAS Araretama; 
Escola Municipal Professora Julieta 
Reale Vieira (Trav da Rua Felício 
Carpana Vitalli, 149) para atendi-
dos do CRAS Castolira; GE Juca Mo-
reira (Rua Gustavo de Godoy, 365) 
para atendidos do CRAS Centro; EM 
Prof. Ruth Azevedo Romeiro (R. dos 
Pintassilgos, 370 – Triângulo) para 
atendidos pelo CRAS Cidade Nova; e 
Projeto Jataí (R. Olímpio Marcondes 
de Azevedo, 281 - Marieta Azeredo) 
para os atendidos pelo CRAS Morei-
ra César. 

Fundo Social doa 
máscaras de tecido 
para a população

Cadastro Único 
poderá ser feito 
online neste 
período de 
pandemia do 
COVID-19

A partir desta segunda-feira (4), 
a Secretaria de Assistência Social da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, por 
meio da Gestão do Cadastro Único, 
disponibiliza um formulário para 
inscrição ou atualização no Cadastro 
Único. A ação segue a Portaria Nº 
368, de 2 9 de abril de 2020, do Mi-
nistério da Cidadania, e Decreto Nº 
5.775, 13 de abril 2020, da Prefeitura 
de Pindamonhangaba. 

Por este link, as famílias poderão 
realizar atualizações ou inclusões 
no Cadastro Único diretamente pelo 
site. Essa possibilidade é temporária, 
ou seja, enquanto durar o decreto 
municipal que determinou estado de 
calamidade pública em virtude da 
pandemia do Covid-19 os cadastros 
poderão ser realizados desta forma.

O cadastro deve ser feito um 
único por família e a responsável 
familiar, preferencialmente mulher, 
deve preencher os dados de todos os 
membros. É obrigatório uma conta 
na plataforma Google para iniciar o 
cadastro.

Importante destacar que o aten-
dimento presencial para as famílias 
que não possuem acesso à inter-
net continuará normalmente com 
agendamentos prévios pelo telefone 
3550-5350.

O link pode ser acessado pelo blog 
do Cadastro Único de Pindamonhan-
gaba, link: 

www.cadastrounicopinda.
com/2020/05/secretaria-de-assis-
tencia-social_4.html

Dow doará vales-alimentação a cooperativas 
de reciclagem do estado de São Paulo
O objetivo é diminuir as perdas dos trabalhadores do setor, que estão com as 
atividades paralisadas por conta da pandemia do novo coronavírus

Como parte do compromisso 
global anunciado anteriormente 
pela Dow, que tem planta em Pin-
damonhangaba, para ajudar nos 
esforços de combate ao COVID-19, a 
Dow em parceria com a Fundación 
Avina, doa US$ 25 mil – ou  R$ 136 
mil –  aos catadores e cooperados 
de reciclagem do Brasil, Argentina 
e Colômbia. No Brasil, a doação irá 
para trabalhadores de cooperativas 
e catadores de materiais recicláveis, 
com objetivo de contribuir para a 
subsistência dessas pessoas e de 
suas famílias, por meio de vales-a-
limentação.

A quantia destinada ao Brasil 
foi convertida em vales-alimenta-
ção no valor de R$200, que irão be-
neficiar 17 cooperativas no estado 
de São Paulo - juntas, elas reúnem 
488 famílias. O foco da ação são as 
cooperativas não contempladas no 
programa de assistência lançado 
pela prefeitura de São Paulo.

Essa iniciativa faz parte de um 
conjunto de ações realizado pela 
Dow desde o início da disseminação 
da COVID-19. Na América Latina, 
a empresa investirá R$ 1.1 milhão 
extra através da Fundação Dow e de 
um programa global de matchfun-

ding que vai igualar doações de fun-
cionários até um total de R$ 545 mil.

“Por meio de projetos que es-
timulam a cadeia de produção cir-
cular, a Dow vem demonstrando o 
compromisso com o desenvolvi-
mento de uma nova economia do 
plástico. A reciclagem tem papel 
essencial na cadeia e é por isso que 
precisamos cuidar dessas pessoas”, 
diz Tamires Silvestre, gerente de 
sustentabilidade para plásticos da 
Dow Brasil. Dentro dessa premis-
sa, em 2019, a empresa anunciou 
uma parceria com a Boomera, em-
presa especializada em economia 

circular, para o desenvolvimento 
de uma resina feita a partir de plás-
tico reciclado pós-consumo.

Também no ano passado, a em-
presa colocou em prática o projeto 
“Reciclagem que Transforma”, em 
parceria com a Boomera e a Funda-
ción Avina, focado em desenvolver 
um modelo de negócio sustentável 
e escalável em cooperativas de reci-
clagem. O modelo desenvolvido vem 
trazendo benefícios concretos para a 
profissionalização das 5 cooperati-
vas que participaram do piloto, com 
impactos econômicos, ambientais e, 
sobretudo, sociais.

Para retirar a cesta básica, é 
preciso que, além do nome cons-
tar na lista do Governo do Estado, 
a retirada seja realizada pelo res-
ponsável familiar, que deve apre-
sentar os seguintes documentos: 
RG/CPF e Cartão do Bolsa Família. 
Importante: seguir dia e horário 
corretos para sua retirada. Haverá 

listagem nos locais de retirada e a 
lista também está no site da Pre-
feitura www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

A Secretaria de Assistência So-
cial pede que todos respeitem dia e 
horário para a retirada das cestas e 
que usem máscara para fazer a re-
tirada das cestas básicas. 

Para quem perder a data da 
retirada de sua cesta, haverá dias 
remanescentes, sendo 12 e 13 de 
maio para CRAS Castolira, Centro, 
Cidade Nova e Moreira César, e dias 
18 e 19 para CRAS região do Ara-
retama. 

A previsão da Secretaria de As-
sistência Social é que cerca de 300 

pessoas sejam atendidas por dia nos 
cinco pontos de entrega. Para essa 
logística, a Assistência Social mon-
tou uma força-tarefa que conta, além 
de sua equipe, com o apoio da Secre-
taria de Esportes, Secretaria de Edu-
cação, Fundo Social de Solidariedade 
e outros setores da Prefeitura, além 
do Exército e Projeto Jataí.

O Fundo Social de Solidariedade 
de Pindamonhangaba está doando 
máscaras de tecido para a população. 
Inicialmente, a doação de máscaras 
foi realizada junto à doação de ces-
tas básicas, integrando a campanha 
“Uma Mão Lava a Outra”, ou seja: 
além das cestas, as famílias também 
receberam suas máscaras individu-
ais. Contudo, graças à participação de 
voluntários e a doação de material, 
foi possível a confecção de mais de 10 
mil máscaras de tecido e de TNT para 
a ampliação desta distribuição. 

Comerciantes e empresários da 
cidade doaram tecidos e aviamen-
tos para que costureiras e artesãs 
do Fundo Social, e voluntárias da 
Igreja Assembleia de Deus pudes-
sem confeccionar as máscaras que 
estão sendo doadas. 

Voluntários do Fundo Social per-
correm as ruas do centro e fazem a 
doação às pessoas que estão nas fi-

las dos bancos e que precisam estar 
nas ruas. Lembrando que o decreto 
municipal 5779, de 22 de abril de 
2020, no seu artigo 5º, determina 
o uso obrigatório de máscaras de 
proteção para todos aqueles que ve-
nham a acessar os estabelecimentos 
descritos neste decreto, bem como 
para aqueles que venham a utilizar 
os serviços de transporte público 
coletivo ou de transporte individual 
de passageiros. O parágrafo primei-
ro do artigo diz ainda que os esta-
belecimentos que se encontram au-
torizados a funcionar em regime de 
exceção deverão proibir a entrada e 
circulação, em suas dependências, 
de pessoas que não estejam fazen-
do uso de máscara, devendo, ainda, 
disponibilizarem os materiais gráfi-
cos constantes no Anexo II, confor-
me termos e condições orientativas 
expedidas pela Prefeitura.

Essa ação é importante para 

que aquelas pessoas que não têm 
condições de ter uma máscara não 
passem por situações de risco nem 
por nenhum momento embara-
çoso, como o relatado por um vo-
luntário do Fundo Social. Ele disse 
que, nesta semana, estava na porta 
de um banco e encontrou um se-
nhor idoso que saiu chorando da 
agência porque não tinha máscara 
e foi proibido de entrar. A situação 
chegou a emocionar o voluntário, 
que prontamente fez a doação da 
máscara ao idoso. Para ele, essa si-
tuação reforçou a necessidade des-

te serviço que está sendo prestado 
pelo Fundo Social. 

“Toda a ajuda é bem-vinda. 
Precisamos sempre de doações 
de material e ajuda de quem pu-
der confeccionar as máscaras para 
doação. Agradecemos aqueles que 
já colaboram conosco, mas não sa-
bemos até quando essa situação 
permanecerá, por isso, peço que 
continuem nos ajudando”, desta-
cou a presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, que está à frente 
da campanha “Uma Mão Lava a Ou-
tra”, Claudia Domingues.

Mais de 10 mil máscaras foram confeccionadas para 
doação. Ação chamou atenção da mídia regional
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Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 159/2019 de “contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de recapagem a frio e recapagem a quente de pneumaticos”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 24/01/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 041/2020 Empresa: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI EPP
ATA nº 042/2020 Empresa: REICAP REFORMADORA DE PNEUS LTDA

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 203/2019 de “aquisição de kit lanche”, com validade de 
12 meses, assinadas em 11/10/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 378/2019 Empresa: E. E. MARTUSCELLI PADARIA E RESTAURANTE LTDA ME

ATA nº 379/2019 Empresa: MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE ME

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 249/2019 de “aquisição de emulsão asfáltica”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 09/04/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 175/2020 Empresa: BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 253/2019 de “aquisição de eletrodomésticos”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 26/03/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 170/2020 Empresa: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI EPP

ATA nº 171/2020 Empresa: PS COMPANY COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 279/2019 de “aquisição de inseticidas para realizar 
a atividade de nebulização no controle de pragas”, com validade de 12 meses, assinadas em 
12/02/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 141/2020 Empresa: NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA ME

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 280/2019 de “contratação de empresa especializada em 
locação de máquinas e equipamentos”, com validade de 12 meses, assinadas em 12/02/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 142/2020 Empresa: JR TRANSPORTES E LOCAÇÃO E VEÍCULOS E 
EQUIPAMENTOS LTDA ME

ATA nº 143/2020 Empresa: OXIPAR LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
EIRELI EPP

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 282/2019 de “aquisição de enxoval hospitalar para 
atender as unidades de saúde”, com validade de 12 meses, assinadas em 12/02/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 144/2020 Empresa: CARVALHO E VILELA LTDA ME

ATA nº 145/2020 Empresa: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME

ATA nº 146/2020 Empresa: PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECÇÃO E 
COMÉRCIO ME

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referente ao PPRP nº 300/2019 de “aquisição de materiais elétricos”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 13/02/2020.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 148/2020 Empresa: SANTIM ILUMINAÇÃO LTDA EPP

ATA nº 149/2020 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 
1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2020 (PMP 1702/2020) 
Para “aquisição de aparelhos de ar condicionado e cortinas de ar”, com entrega dos envelopes até 
dia 18/05/2020 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 033/2020 (PMP 1977/2020) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes da 
rede de saúde do Município de Pindamonhangaba jurisdicionado à Secretaria de Saúde, pelo período 
de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 15/05/2020 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 035/2020 (PMP 1618/2020) 
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assistência à saúde 
multiprofissional continuada na modalidade ‘home care’, pelo período de 12 meses”, com entrega dos 
envelopes até dia 19/05/2020 às 14h e início da sessão às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº 025/2020 (PMP 1098/2020) 
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “contratação de serviços 
especializados de desinsetização, desratização, descupinização e afastamento de morcegos 
(nocivos), disponibilizando de mão de obra, utilizando-se de aplicações de produtos específicos”, 
para alteração do termo de referência.

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 302/2019 (PMP 35476/2019) 
A autoridade superior com base na análise e manifestação técnica (setor da elétrica) da Secretaria 
Municipal de Obras e Planejamento, da manifestação da Secretaria de Negócios Jurídicos, negou 
provimento à manifestação em ata das empresas SX Lighting Second Eireli e Ledluz Indústria 
e Comercial Ltda e a contrarrazão interposta pela empresa Luminus Comercial Elétrica Ltda 
EPP (proc ext 786/2020) e deu provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa 
Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP, desclassificando a proposta do lote 01 da empresa Luminus 
Comercial Elétrica Ltda EPP e a proposta do lote 02 da empresa Elétrica Luz Comercial de 
Materiais Elétricos Ltda, e homologou, em 15/04/2020 e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de materiais elétricos”, em favor da empresa Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP, o lote 
01 no valor total de R$ 271.110,00 (itens-vl unit em R$: 01-6,75; 02-7,80; 03-8,00; 04-8,00; 05-5,50; 
06-15,20; 07-11,00; 08-24,80; 09-29,00; 10-50,00; 11-24,80; 12-29,80; 13-70,00; 14-8,90; 15-5,20; 
16-10,30; 17-5,20), e lote 02 no valor total de R$ 791.010,00 (itens-vl unit em R$: 18-2100,00; 19-
40,00; 20-50,00; 21-160,00; 22-310,00).

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 060/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica à HELOÍSA HELENA DE AZEVEDO 
CÉSAR responsável pelo imóvel situado a 
RUA NELI VICENTIN Bairro MOMBAÇA, 
inscrito nesse município sob a sigla 
SO1211.03.012.000, 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 061/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica à IVETE MARIA DA COSTA BISPADO 
responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE 
HUMBERTO GOMES FILHO Bairro CAMPO 
ALEGRE, inscrito nesse município sob a sigla 
SE21.05.06.022.001 E SE21.05.06.022.002, 
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 062/20 – LIMPEZA  DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
notifica à PEDRO FERNANDES 
responsável pelo imóvel situado a RUA 
JOSE HUMBERTO GOMES FILHO Bairro 
CENTRO, inscrito nesse município sob a 
sigla SO11.04.18.027.000, 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

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 

CMDCA 

CONVOCAÇÃO – 
5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020

Ficam os Conselheiros e as 
Conselheiras,Titulares e Suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CMDCA, representantes 
governamentais e da sociedade civil, 
convocados a comparecerem na data abaixo, 
para a realização da “5ª Reunião Ordinária de 
2020”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Leitura e aprovação de ata;
• Projetos FUMCAD;
• Projeto NOUS – Informações;
• Salesianos – Escuta Especializada;
• Nomeação de Conselheiros para comissão 
de acompanhamento e homologação de 
projetos;
• Eventos do CMDCA 2020;
• Desafios das entidades e projetos do 
FUMCAD durante a Pandemia e Quarentena;
• Projetos que contemplem em sua prestação 
de contas o pagamento para empresa 
captadora de recursos (terceirização da 
captação);
• Projetos Itaú;
• Informes Gerais.
Data: 08/05/2020(sexta-feira)
Horário: 8h30 (oito horas e trinta minutos)
Transmissão online pela página do Facebook: 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Pindamonhangaba - 
CMDCA

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021
Lembrando aos conselheiros que não 
puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes 
e justifiquem sua falta através do e-mail: 
cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA ELEITORAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE 
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, SIDERURGICO, OFICINAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS, 
ELETRÔNICAS, SERRALHERIAS E DE AUTO PEÇAS DE PINDAMONHANGABA, MOREIRA 
CESAR E ROSEIRA, através de seu Diretor Presidente, ao final assinado, nos termos do Estatuto 
Social, assim determina:
CONSIDERANDO que houve a publicação do Edital para convocação da Assembleia eleitoral em 
13 de março de 2020, sendo cancelada posteriormente em 20 de março de 2020 pelo advento da 
pandemia do coronavírus (covid-19) declarada pela Organização Mundial da Saúde;
CONSIDERANDO que no âmbito nacional várias leis, decretos e outras normas foram editados 
para o enfrentamento da situação de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus 
(covid-19), destacando-se a Lei Ordinária Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; a Portaria 
188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional, conforme o Decreto 7.616 de 17 de novembro de 2011; a Portaria 
nº 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério da Saúde; o Decreto Legislativo nº 6, de 
20 de março de 2020, em que o Congresso Nacional reconhece o estado de calamidade pública 
até 31 de dezembro de 2020; o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que declara 
igualmente o estado de calamidade pública; o Decreto Estadual 64.881, de 22 de março de 2020, 
que impôs no Estado de São Paulo a medida de quarentena de 24 de março a 07 de abril de 2020 
prorrogado para 04 de maio d 2020; o Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, do Município 
de Pindamonhangaba, que declara estado de Calamidade Pública  com o Decreto n. Decreto 5.775 
– 2020;
CONSIDERANDO que a orientação das autoridades médicas e sanitárias, bem como a 
determinação da legislação editada para o enfrentamento da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do coronavírus é para a distanciamento e o isolamento social; e, que, nesse 
contexto, o próprio Sindicato suspendeu as suas atividades, a partir do dia 23.03.2020, bem como, 
há a alteração nos procedimentos de trabalho e de acesso de terceiros nas inúmeras unidades, 
onde atuam os associados da entidade;
CONSIDERANDO que a situação acima descrita configura estado de força maior no sentido de 
impedir realização de assembleias e das eleições de modo presencial;
CONSIDERANDO a impossibilidade de se realizar sessão da Assembleia Geral Ordinária Eleitoral 
com a reunião presencial (física) dos associados, devido à atual emergência de saúde pública, 
decorrente da crise do coronavírus (covid-19);
CONSIDERANDO que há no ordenamento jurídico brasileiro inúmeras normas que autorizam a 
realização de atos jurídicos a distância, destacando-se a recente Resolução nº 313, de 19 de março 
de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, para regulamentar atos do Poder Judiciário relacionados 
com a questão do coronavírus (covid-19); e, especialmente, o Provimento CG nº 8/20, editado 
pelo Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo, dispondo sobre medidas de prevenção 
a serem adotadas nos Serviços Extrajudiciais de Notas e de Registro do Estado de São Paulo 
(Cartórios Extrajudiciais) em relação ao coronavírus (covid – 19), expressamente autorizando o 
atendimento virtual, a distância, como estabelecem por exemplo os seus art. 3º e art. 5º;

1) Assim o Sindicato, através de seu Diretor Presidente, CONVOCA a sessão da Assembleia Geral 
Ordinária Eleitoral que será realizada de modo virtual (a distância) no dia 8 de maio de 2020, entre 
7:00 e 20:00 horas, cujo link para acesso à assembleia e participação no processo de votação 
poderá ser acessado pelo endereço www.sindmetalpinda.com.br, nos termos deste edital e de 
conformidade com as disposições que seguem:

2) Nos termos do art. 181 do Estatuto da Entidade, pôr em exame as propostas das seguintes 
alterações estatutárias:
a) A inclusão do Art. 100-A para modificar o prazo mínimo estabelecido no artigo 100 do Estatuto 
da entidade, para a instalação da assembleia eleitoral para o prazo mínimo de 30 (trinta) dias do 
término do mandato vigente;
b) A inclusão de §1º no art. 59, para determinar o meio de aprovação das assembleias on-line;
c) A inclusão do art. 93-A, para permitir que as eleições em dois turnos ocorram até o último dia 
do término do mandato vigente, ocorrendo a posse da nova diretoria em até o dia útil seguinte do 
término do mandato da diretoria anterior.
d) A inclusão do § 4º no art. 105, para que permita o funcionamento do sindicato em dias corridos;
e) A inclusão do art. 110-A, para permitir a realização da eleição por meio de votação on-line;
f) Na hipótese de aprovado o meio eletrônico, aprovar o respectivo Regimento Eleitoral;

3) Das eleições:
a) Definição das datas e duração das eleições no primeiro turno e no segundo turno para 
escolha dos membros da Diretoria Plena (Comitês Sindicais de Empresa e do Comitê Sindical 
dos Metalúrgicos Aposentados), do Conselho da Direção Executiva, da Direção Executiva e do 
Conselho Fiscal, para gestão 2020/2024; 
b) Eleição dos membros da Comissão Eleitoral que presidirá todo o processo eleitoral, sendo 
que esta Comissão Eleitoral será presidida pelo Presidente do Sindicato, na forma do artigo 100, 
parágrafo 4º, do Estatuto Social; 
c) Aprovação da relação das empresas que elegerão, no primeiro turno das eleições, seus 
Comitês Sindicais de Empresas, observados os critérios contidos nos artigos 68, 69 e 101, do 
Estatuto Social do Sindicato. Os associados que desejarem constituir um Comitê Sindical em 
sua empresa, observadas as condições contidas no artigo 68, caput, do Estatuto Social, poderão 
encaminhar solicitação, acompanhada da devida assinatura dos associados, no e-mail imprensa@
sindmetalpinda.com.br até às 20 horas do dia 7 de maio de 2020.

Pindamonhangaba, 4 de maio de 2020.

HERIVELTO DOS SANTOS MORAES
PRESIDENTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, 

MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, SIDERURGICO, OFICINAS 
MECÂNICAS, ELÉTRICAS, ELETRÔNICAS, SERRALHERIAS E DE AUTO PEÇAS DE 

PINDAMONHANGABA, MOREIRA CESAR E ROSEIRA
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Pesquisadores do Insti-
tuto Butantan combinarão 
técnicas inovadoras de bio-
tecnologia para formular 
uma nova vacina contra a 
doença COVID-19, causada 
pelo novo coronavírus. O 
objetivo é induzir no orga-
nismo, de modo mais efe-
tivo, diversos tipos de res-
posta imune contra o vírus 
(SARS-CoV-2).

A nova estratégia é ins-
pirada em um mecanismo 
usado por certas bactérias 
para “despistar” o sistema 
imune: elas liberam peque-
nas esferas feitas com o ma-
terial de suas membranas 
como iscas para desviar a 
defesa do organismo. Es-
sas vesículas, denominadas 
membranas pelos pesqui-
sadores, têm a proprieda-
de de ativar intensamente 
o sistema imunológico e, 
por isso, atraem células e 
moléculas da defesa do or-
ganismo.

Os cientistas aprovei-
tarão esse artifício das 
vesículas de membrana e 
acoplar a elas proteínas de 

Após o período de recesso antecipa-
do devido aos impactos da pandemia 
de COVID-19, alunos de Escolas Técni-
cas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) estaduais voltaram às aulas 
remotamente na segunda-feira (04) 
utilizando a plataforma de colaboração 
e comunicação Microsoft Teams.

Desde o dia 22 de abril, o Centro 
Paula Souza (CPS) tem se dedicado à 
capacitação de professores e alunos 
para o uso da ferramenta de aprendi-
zagem virtual.

O período de capacitação bem 
como os tutoriais disponibilizados 
por meio de vídeos permitem que os 
estudantes e docentes se adaptem 
ao modelo à distância, como uma al-
ternativa ao ensino presencial, cujo 
objetivo é diminuir o impacto da pan-

demia de COVID-19 no aprendizado, 
durante o ano letivo.

Todos os alunos terão acesso a um 
novo plano de ensino que contempla 
o modelo EAD e, de acordo com o 
CPS, o gerenciamento do rendimento 
destes estudantes será feito com base 
na entrada em sala de aula, perma-
nência, participação em atividades 
em tempo real, realização de tarefas 
solicitadas por meio do Teams, entre 
outros critérios.

Com o uso da ferramenta, as tur-
mas serão divididas entre grupos e 
as disciplinas por pastas, o que per-
mite o compartilhamento de arquivos 
de forma organizada para os alunos. 
Além disso, eles terão acesso a vi-
deoaulas, poderão se comunicar uns 
com os outros, trocar documentos 

via chat. Ainda, alunos e professores 
poderão editar arquivos online, o que 
facilita a realização e correção de ati-
vidades.

Os alunos podem acessar os con-
teúdos, aulas e atividades por meio 
de uma variedade de dispositivos, 
seja no desktop, notebook, tablet ou 
smartphone.

Atendendo às recomendações do 
Governo do Estado e das autorida-
des de saúde, recessos inicialmente 
programados para determinados pe-
ríodos entre os meses de abril, julho 
e outubro foram concentrados entre 
os dias 23 de março e 21 de abril. A 
medida foi tomada para proteger a 
comunidade escolar e servidores, vi-
sando reduzir a proliferação do coro-
navírus.

Alunos de Etecs e Fatecs 
voltam às aulas remotamente

superfície do novo corona-
vírus. Criadas em labora-
tório, essas vesículas atrai-
riam a defesa imune contra 
as proteínas de superfície 
do novo coronavírus, indu-
zindo uma memória a ser 
mobilizada no caso de uma 
eventual infecção. A formu-
lação estimularia não só a 
produção de anticorpos, 
mas também de outras cé-
lulas ligadas ao sistema 
imune, como macrófagos e 
glóbulos brancos.

“Para essa abordagem, 
juntamos duas estratégias 
diferentes que já vínha-
mos utilizando no desen-
volvimento de vacinas 
contra outras doenças. A 
nova técnica permite que 
as formulações contenham 
uma grande quantidade 
de um ou mais antígenos 
do vírus em uma platafor-
ma fortemente adjuvante, 
induzindo uma resposta 
imune mais pronunciada”, 
explica Luciana Cezar Cer-
queira Leite, pesquisadora 
do Laboratório de Desen-
volvimento de Vacinas do 
Instituto Butantan.

Apoio
O estudo, apoiado pela 

Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp), integra 
uma plataforma de pesqui-
sa que envolve o desenvol-
vimento de vacinas para 
coqueluche, pneumonia, 
tuberculose e esquistos-

Butantan combina técnicas de biotecnologia 
para formular vacina contra COVID-19

Iniciativa tem objetivo de induzir no organismo, de modo mais 
efetivo, diversos tipos de resposta imune ao novo coronavírus

somose, com base em téc-
nicas desenvolvidas para 
a BCG recombinante (usa-
da para prevenir formas 
graves de tuberculose em 
crianças). Recentemente, 
foi criada uma nova linha 
no projeto voltada ao de-
senvolvimento de uma va-
cina para a COVID-19.

“No mundo todo, e aqui 
no Brasil também, estão 
sendo testadas diferentes 
técnicas. Muitas delas têm 
como base o que já estava 
sendo desenvolvido para 
outros vírus, como o que 
causou o surto de SARS em 
2001. Esperamos que fun-
cionem, mas o fato é que 
ninguém sabe se vão real-
mente proteger. Neste mo-
mento de pandemia, não é 
demais tentar estratégias 
diferentes. A nossa abor-
dagem vai demorar mais 
para sair, mas, se aquelas 
que estão sendo testadas 
não funcionarem, já temos 
os planos B, C ou D”, diz a 
pesquisadora.

Muitas vacinas consis-
tem em soluções com o pa-
tógeno morto ou atenuado. 
São as chamadas vacinas 
celulares que, ao serem in-
jetadas no indivíduo, têm 
por objetivo desenvolver 
a resposta imune contra o 
microrganismo, como an-
ticorpos específicos e ou-
tras células de defesa de 
modo seguro, sem sofrer 
as consequências da doen-
ça. Dessa forma o indivíduo 
fica imunizado, tendo uma 
“memória de combate” 
do próprio sistema imune 
contra um determinado 
patógeno.

Estratégias combinadas
O grupo do Butantan 

propõe a combinação de 
duas estratégias para o de-
senvolvimento de uma va-
cina acelular. De um lado, 
tem-se as proteínas recom-
binantes de antígenos de 
superfície do novo corona-
vírus, que têm o papel de 
deflagrar a produção de 
anticorpos específicos con-
tra o SARS-CoV-2. De outro 
lado, utilizam-se vesícu-
las de membrana externa 
(Outer membrane vesicles, 
conhecidos como OMVs) 

como matriz suporte dos 
antígenos, para que a partí-
cula mimetize o vírus.

Para isso, a vacina em 
desenvolvimento no Bu-
tantan usará uma plata-
forma inovadora de apre-
sentação de antígenos 
chamada Multiple antigen 
presenting system (MAPS), 
desenvolvida por um cola-
borador da Universidade 
de Harvard, dos Estados 
Unidos, e usada em uma 
formulação experimental 
contra o pneumococo.

Basicamente, o comple-
xo molecular é montado 
por um sistema de acopla-
mento semelhante ao usa-
do para detecção na reação 
de ELISA (ensaio de imu-
noabsorção enzimática), 
muito usada em diagnós-
ticos. Esse tipo de teste de 
laboratório é usado para 
detectar anticorpos contra 
um determinado patógeno 
e assim diagnosticar doen-
ças. No processo desenvol-
vido em Harvard, um ou vá-
rios antígenos são ligados a 
polissacarídeos das cápsu-
las das bactérias, como se 
fossem peças de encaixar.

Sistema imunológico
A ideia de usar as OMVs 

partiu da observação de 
uma estratégia que deter-
minadas bactérias gram-
-negativas adotam para es-
capar do sistema de defesa 
do hospedeiro. “Quando 
infectam organismos, as 
bactérias produzem essas 
vesículas a partir de sua 
própria membrana exter-
na. O intuito é atrapalhar 
a resposta do sistema imu-
nológico. Anticorpos e ou-
tras células relacionadas 
ao sistema imune ficam 
tentando matar as vesí-
culas em vez de atacar as 
bactérias, que ficam livres 
para se multiplicar no or-
ganismo”, diz.

Na nova formulação, a 
presença dessas vesículas 
extracelulares tem a fun-
ção de estimular a respos-
ta imunológica. “Elas são 
muito imunogênicas. Estu-
dos recentes mostram que 
têm grande capacidade de 
ativar células dendríticas e 
macrófagos”, completa.
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Prefeitura conclui sinalização em 
nova rotatória no Campo Alegre

Cemitérios não terão visitas neste “Dia das Mães”

Governo de 
SP adianta o 
pagamento 
da segunda 
parcela do 
“Merenda 
em Casa”

 
 
O Governo de São Paulo con-

firmou o pagamento adiantado 
da segunda parcela do progra-
ma Merenda em Casa. Cerca de 
38,4 mil alunos da rede estadual 
do Vale do Paraíba vão receber 
o subsídio no valor-base de R$ 
55 mensais para a compra de 
alimentos.   

Em todo o estado, o benefício 
é oferecido a 740 mil estudantes 
cujas famílias recebem o Bolsa 
Família ou vivem em situação de 
extrema pobreza e não recebem o 
benefício federal, de acordo com 
o Cadastro Único do Ministério da 
Cidadania. 

Aproximadamente 8 mil 
novos estudantes passaram a ser 
contemplados pelo programa a 
partir desta segunda parcela. Eles 
são alunos das Apaes e das Esco-
las Técnicas Estaduais (Etecs) do 
Centro Paula Souza e obedecem 
aos mesmos critérios socioeconô-
micos.  

Durante dois meses, 113 mil 
estudantes mais carentes do 
montante total de beneficiados 
vão receber o subsídio dobrado. 
A verba extra será garantida 
por meio de uma iniciativa da 
Comunitas, organização social 
especializada em parcerias pú-
blico-privadas. O grupo iniciou a 
mobilização de recursos privados 
para potencializar esforços e le-
var renda para as famílias mais 
vulneráveis do Estado.   

O repasse de R$ 55 é subsidia-
do integralmente pelo Governo 
de São Paulo e será oferecido 
enquanto as aulas da rede 
pública estadual permanecerem 
suspensas.  

O pagamento é feito por meio 
do aplicativo PicPay, que pode ser 
usado em qualquer smartphone. 
O cadastro no aplicativo deve ser 
realizado no nome do responsável 
pela família de cada estudante 
com direito ao subsídio.  

Um problema antigo no trân-
sito na região do Campo Alegre 
foi sanado na última semana. 
Trata-se de bifurcação do trecho 
final da Av. Dr. Antônio Pinheiro 
Jr com o início da Estrada Pinda-
-Lagoinha.

O Departamento de Trânsito 
da Prefeitura de Pindamonhanga-
ba finalizou, na última semana, a 
pintura da sinalização da rotató-
ria e trevo que está organizando 
melhor o sistema viário neste lo-
cal. As interferências foram execu-
tadas diretamente pela Secretaria 
de Obras e Planejamento, trazen-
do mais segurança e diminuindo 
a incidência de acidentes no local, 
via de acesso aos bairros Bela Vis-
ta, Vista Alegre e Ponte Alta.

“Substituímos a pintura de 
demarcação de solo existente no 
local agora com obstáculos de 
concreto, bem sinalizado obje-
tivando trazer mais segurança a 
mobilidade de pedestres, ciclis-
tas e motoristas”, afirmou o se-
cretário adjunto de Segurança, 
José França Vidal. Obstáculos de concreto, bem sinalizados, visam trazer mais segurança

Todos os anos, o domingo 
de “Dia das Mães” leva para a 
visitação aos túmulos, milha-
res de pessoas no Cemitério 
Municipal e Memorial da Paz, 
em Pindamonhangaba.

Neste ano será diferente. 
O ato de fazer uma oração no 
campo santo, acender uma 
vela ou levar uma flor não será 
possível, devido à pandemia do 
coronavírus.  

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba informa que neste 
dia 09 de maio, as visitas aos 
túmulos nos cemitérios de Pin-
damonhangaba não serão per-
mitidas, para evitar o encontro 
público e a aglomeração nestes 
espaços que todos os anos re-
cebem milhares de pessoas.

O “Dia da Mães” é a segunda 
data de maior movimentação 
nos cemitérios da cidade, que 
atrai gente de todas as crenças 
e idade. Para o padre Kleber 

Rodrigues, pároco da primeira 
paróquia da cidade, Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso, neste 
momento em que a saudade 
bate mais forte, a dimensão da 
fé faz toda a diferença.

“Mas devemos entender, 
que neste momento de pande-
mia, preservar a vida é um ato 
de fé. Seja qual for sua religião, 
Deus acolhe aquilo que está em 
nosso coração. Se há em você 
uma reta intenção em lembrar 
de seu ente querido, certamen-
te Deus acolhe no seu infinito 
amor essa sua intenção”, afir-
mou Padre Kleber.

O religioso deu sugestões 
para que os fieis façam sem a 
necessidade em ir ao cemité-
rio. “Para nós, católicos, po-
demos acompanhar pelas TV 
católicas e pelas redes sociais 
as missas pelas mães que se-
rão celebradas neste domingo 
de maio e rezar em casa em fa-

mília. Inúmeras comunidades 
e paróquias transmitem tam-
bém missas pelo Facebook e 
canal Youtube”, afirmou.

Segundo ele, a paróquia 
Nossa Senhora do Bom Suces-
so, por exemplo, está receben-
do as intenções para as missas 
pelo telefone 3642-2605 ou 
acessando o link www.paro-
quiabomsucesso.com.br/in-
tencoes-da-missa. Neste site é 
possível registrar o nome de 
sua mãe, rezando por sua alma 
em memória ou em ação de 
graças por sua vida. As missas 
são celebradas diariamente às 
18 horas. “Associe sua fé com 
a sua responsabilidade neste 
momento em promover a saú-
de”, afirmou Padre Kleber.

Os cemitérios de Pindamo-
nhangaba estão atendendo 
somente para realização de se-
pultamentos, com acesso res-
trito de familiares.

Entorno da 
UPA Cidade 
Nova recebe 
sinalização 
de trânsito

O Departamento de 
Trânsito da Prefeitura de 
Pindamonhangaba finalizou, 
nesta semana, a implan-
tação das indicações de 
sinalização de trânsito no 
entorno da nova unidade 
de Pronto Atendimento 
da Cidade Nova, que neste 
primeiro momento atende-
rá como hospital de acolhi-
mento aos pacientes com 
Covid-19.

O trabalho realizado 
consistiu em dotar o espa-
ço com a implantação de 
sinalização vertical (placas 
de indicação de área para 
estacionamento), bem 
como sinalização horizontal 
(faixa de pedestre, acessibi-
lidade, pinturas de solo para 
vagas de estacionamento), 
com o objetivo de trazer 
harmonia a mobilidade dos 
usuários desta unidade.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Pinda terá 3 ambulâncias 
para atendimento ao Covid-19

Cidade registra mais dois 
casos positivos para Covid-19

Governo de SP determina uso obrigatório de máscaras em todo o Estado
O Governador João Doria 

anunciou, na segunda-feira (4), 
a obrigatoriedade do uso de 
máscara em todo o Estado por 
pessoas que circularem em es-
paços públicos, a partir de quin-
ta-feira (7).

A regulamentação caberá às 
prefeituras, que definirão a fis-
calização e a aplicação de pena-
lidades a quem desobedecer a 
medida.

“Já está valendo a obrigato-
riedade do uso de máscaras em 
todos os meios de transporte pú-
blico e privado e agora estende-
mos isso a toda a população, com 
o objetivo de proteger os brasi-
leiros de São Paulo, para que te-
nham menos possibilidade de se-
rem infectados ou irem a óbito”, 
afirmou Doria.

A medida foi publicada no Di-
ário Oficial do Estado desta terça-
feira (5) e está alinhada com as 
ações do Governo do Estado de 
São Paulo para frear o ritmo de 
contaminação da COVID-19.

Medida passa a 
valer a partir de 
quinta-feira (7)

Em Pindamonhangaba, mais 
uma etapa do enfrentamento ao 
Covid-19 teve sequência no dia 
1° de maio. Entraram em ope-
ração, para atuar 24 horas, três 
novas ambulâncias que serão uti-
lizadas para pacientes testados 
positivos. Elas irão atuar no PS 
Municipal e na nova unidade de 
atendimento Cidade Nova E UPA 
Aratetama (dois últimos que se-
rão entregues na próxima sema-
na). Inicialmente, esse contrato 
terá vigência de três meses. As 
ambulâncias receberam normas 
diferenciadas de desinfecção e te-
rão controle rígido quanto a esta 
higienização.

Pindamonhangaba registra 
mais dois casos testados posi-
tivo para Covid-19. Segundo a 
Vigilância Epidemiológica da Se-
cretaria de Saúde da Prefeitura, 
agora, Pinda conta com 22 casos 
confirmados. 

Um dos pacientes é uma mu-
lher de 31 anos, militar, que traba-
lha em um batalhão em São Pau-
lo. Ela teve contato com paciente 
Covid-19 positivo em São Paulo. A 
paciente deu entrada na rede par-
ticular e se encontra em isolamen-
to domiciliar. Passa bem.

O outro paciente é um homem 
de 58 anos, familiar de uma pes-
soa que testou positivo para co-

ronavírus. Ela está internado na 
UTI da Santa Casa.

O combate ao coronavírus 
continua em Pindamonhangaba. 
Um grande aliado para as ações 
da Prefeitura são os testes adqui-
ridos pela Secretaria de Saúde, o 
que diminui o tempo de detecção 
das pessoas infectadas, orientan-
do no tratamento e oferecendo 
um quadro real da incidência do 
vírus. Com isso, a Prefeitura tem 
um norte para reger suas ações e 
investimentos. 

Com o aumento do número 
de casos na cidade, a indicação 
da Prefeitura aos munícipes con-
tinua a mesma: fique em casa o 

maior tempo possível e, caso seja 
necessário sair, use máscara e 
faça a higienização contínua das 
mãos com água e sabão ou álcool 
gel, além de evitar aglomerações.

Atualmente, os bairros que 
contam com pacientes suspeitos 
e ou confirmados, são: Moreira 
César, Araretama, São Benedito, 
Mantiqueira, Maricá, Lessa, San-
tana, Socorro, Crispim, Galega, 
Ipê, Mombaça, Parque São Do-
mingos, 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.

Entraram em 
operação, para atuar 
24 horas, três novas 
ambulâncias que 
serão utilizadas para 
pacientes testados 
positivos
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